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Styrelse

KORTFAKTA OM UPAB
Antal P-platser i centrum 1 762
Antal P-hus 2
Antal parkeringar, tomtmark 9
Antal biljettautomater 133

UPABs styrelse från vänster: 
Christer Härjelin (s), Terese Andersson, Vice ordförande (m),  Emma Mattsson (s), Fredrik Rönn (c), 

Sittande: Mattias Sehlstedt, Ordförande (v)

Parkeringsintäkter 50%
Parkeringsservice 32%
Hyresintäkter 6%
Felparkeringsavgifter 8%
Kontrollavgifter 4%
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Personal

UPAB har åtta parke-
ringsvakter som förut-
om övervakning också 
sköter tömning, service 
och underhåll av par-
keringsautomater. 
De ansvarar för att 
våra p-platser håller 
den kvalitet som kun-
derna förväntar sig. En 
del av arbetsuppgif-
terna är också att bistå 
med råd och tips till 
umeåbilisterna.

UPABs ledningsgrupp, fr vänster Carin 
Rosendal, administrativ chef, Håkan 
Gustafsson, VD, Ulla Segerstedt,  
chef kund och kommunikation, och 
Eiwor Wikström, parkeringschef.

Vår adminsitrativa 
personal, bakre raden 
fr vänster, Benny Isak-
sson, fastighet, Jan 
Nordström, handläg-
gare, Anna Schärdin, 
ekonom, P-O Rova, tek-
niker, Jörgen Bäckman, 
fastighet.
Främre raden fr vän-
ster, Karin Grehn, assis-
tent, Carina Hedman, 
ekonom, Mariette 
Holmberg, kundtjänst, 
Jimmy Norberg, drifts-
ansvarig.
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VD har ordet

2012 blev ett händelserikt år för Umeå, och då 
inte minst i centrum som varit full av bygg-
kranar. Den omvandling som nu sker kommer 
långsiktigt att bli mycket bra, men byggperio-
den ställer höga krav på parkeringssituationen 
då många parkeringsytor tillfälligt försvinner. 
Vi har under året kunnat minska bortfallet ge-
nom att tillskapa parkering på Mimers grusplan 
och har dessutom öppnat upp Mimerskolans 
parkering även på dagarna.

För UPABs del så tappade vi den stora par-
keringsytan på Kajen vilket medförde att vi i 
budget räknat med ett lägre resultat än 2011. 
Slutresultatet blev dock bättre än budgeterat 
och omsättningen blev den högsta någonsin 
vilket är mycket glädjande. Det innebär att vi 
tredubblat omsättningen på 10 år. Omsätt-
ningsökningen kan i stort hänföras till att vi 
tagit över parkeringsservicen på 110 för- och 
grundskolor samt Dragonskolan.

Den stigande omsättningen med allt fler om-
råden att bevaka har också medfört att ar-
betsbelastningen för vår personal varit hård, 
men den har lösts på ett mycket bra sätt av 
medarbetarna. Under 2012 inleddes därför en 

Kortsiktiga problem ger
långsiktig effekt

rekryteringsprocess där vi glädjande nog kan se 
att vår annonsering mötts med stort intresse.

En av anledningarna till att vi får allt fler upp-
drag kan hänvisas till vårt nya bokningssystem, 
ParkUm, som är lokalt utvecklat. Förutom att 
det fyller vårt eget behov ger det också våra 
kunder en mycket bra service. 

Arbetet under verksamhetsåret har i hög grad 
varit framtidsinriktat då vi tillsammans med 
Umeå kommun arbetat fram ett nytt parke-
ringsprogram.  Redan under 2012 utvidga-
des parkeringsförbudszonen till att gälla även 
på Haga, Sandbacka, Berghem, Gimonäs och 
Sofiehem, vilket  är ett första steg i det nya 
parkeringsprogrammet  Vår uppfattning är 
att vi i närtid kommer att behöva fyra nya 
parkeringshus, där det planerade p-huset vid 
Järnvägsallén är en viktig hörnsten för att lösa 
arbetsplatsparkering.

Ambitionen är att nya arbetsplatsparkeringar 
ska ligga lite mindre centralt. Prisbilden ska 
också vara sådan att det skall vara intressant 
att överväga andra transportmedel.

Ett tydligt exempel på denna tanke är den för-
ändring som infördes Väst på stan under 2012. 
När Dragonskolans parkeringsplatser avgifts-
belades, så infördes avgift även på Nolia för 
att undvika att dess parkeringsplatser upptogs 
av arbetsplatsparkering. Genom att utvidga 
parkeringszonen fram till Tvärån kan vi sedan 
erbjuda bättre tillgång till p-platserna på ga-
tumark för besökarna.

I en växande stad som Umeå är effektiva och 
långsiktigt hållbara parkeringslösningar av yt-
tersta vikt. Det handlar inte bara om fysiska 
platser utan också om flexibla betalningssys-
tem som förenar effektivitet med säkerhet. 
Utifrån parkeringsprogrammet som sjösätts 
under 2013 strävar vi efter att fortsätta sätta 
parkeringsservice i centrum.

Håkan Gustafsson
VD

.
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Styrelseordföranden kommenterar

Verksamhetsåret 2012 har varit ett spännande 
och framtidsinriktat år för oss ledamöter i UPABs 
styrelse. Det känns mycket tryggt att veta att  
UPAB är ett välskött företag med en positiv ut-
veckling vilket gör att styrelsen helt kan fokusera 
på utveckling och förbättringar. En stor del av 
vårt arbete har just bestått i att försöka komma 
fram med utveckling av bolaget där stor fokus 
legat på att få fram fler parkeringslägen utanför 
centrum fyrkanten. 

Det nya parkeringsprogrammet som arbetats 
med innehåller såväl traditionella som nya in-
slag. Vi hoppas kunna lansera begreppen ”Park 
and ride” och ”Park and bike” som tillsammans 
med Gröna parkeringsköp hjälper oss att skapa en 
hållbar lösning som kombinerar bra parkerings-
service med god miljö i centrum.

Alla de tre modellerna bygger i grunden på att 
vi flyttar arbetsplatsparkering till parkeringshus 
strax utanför centrum och därmed skapar bättre 
möjligheter för besökare att enkelt finna parke-
ringsplats inne i centrum. Men även att andra 
transportsätt än bil uppmuntras. Den stora ut-
maningen är att få umeborna att ställa upp på 
dessa modeller, vilket inte kommer att bli möjligt 
om vi inte kan arbeta fram funktionella och prak-
tiska lösningar med hög kvalitet. Denna utmaning 
kräver också att olika aktörer inom kommunen 
men också fastighetsägare deltar aktivt för att 
modellerna ska bli verklighet och få effekt. 

Gröna parkeringsköp är ett spännande nytän-
kande som bygger på att fastighetsägare i cen-
trum kan sänka sina kostnader genom att skapa 
möjlighet för de anställda i huset att ändra sina 

Vi vill kunna erbjuda ett attraktivt  
centrum med god miljö

resvanor från bil till allmänna kommunikationer 
eller cykel, bland annat genom att iordningsställa 
omklädningsrum, cykelparkeringar och bidra till 
en kollektivtrafikfond.

Det senare har dock visat sig svårare än vi trodde 
då Skatteverket menar att en anställd som får 
rabatt på sitt busskort skall förmånsbeskattas, 
vilket tyvärr kan minska intresset för både den 
enskilde och fastighetsägarna att delta i syste-
met med gröna parkeringsköp. I det här fallet står 
regelverket mot bättre miljö, ett hinder vi hoppas 
på, och arbetar för att det skall lösas.

Vi skrev redan under 2012 det första kontraktet 
för Gröna parkeringsköp och har därmed ett bra 
pilotprojekt att arbeta med. Under året vidga-
des också parkeringszonen i centrum som första 
steg i införandet av parkeringsprogrammet. Un-
der 2013 hoppas vi ett slutgiltigt beslut kan tas 
om programmet. Programmet som är upparbetat 
i god anda i en gemensam arbetsgrupp med tek-
niska kontoret på Umeå kommun är nu ute på re-
miss och förhoppningsvis kunna antas under året. 
Från min sida hoppas jag också på att vi ska finna 
en öppning för förverkligandet av parkeringshus 
vid Järnvägsallén, för att kunna påbörja flytt av 
arbetsplatsparkeringar till detta p-hus. 

För att få full effekt av parkeringsprogrammet ser 
vi gärna i ett långsiktigt perspektiv att det byggs 
både parkeringsanläggningar för bilar och an-
läggningar för  ”Park and ride” och ”Park and bike” 
i alla vädersträck runt centrum. Därmed så kan vi 
på bästa sätt bidra till ett attraktivt centrum med 
god miljö. Just nu är parkeringssituationen i cen-
trum inte optimal på grund av de stora byggna-
tionerna. Situationen är emellertid tillfällig och är 
ett bevis på att Umeå är en dynamisk stad varför 
vi skall vara beredda på förändringar.

Från  UPABs sida så söker vi hjälpa till så gott vi 
kan och arbetar för att skapa fler tillfälliga lös-
ningar. Det handlar dock mesta om information 
då det finns fler parkeringsplatser i centrum än 
vad många känner till.

Mattias Sehlstedt
Ordförande
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Årets nyheter

Visit Umeå stärker och utvecklar centrum
Förutom det stora uppdraget att ge 
umeåborna bra parkeringsservice har 
UPAB även ett uppdrag från Umeå 
kommun att bidra till öka centrums 
attraktivitet och dess förnyelse.
- Denna del av vårt uppdrag har vi fram 
till 2012 utfört via vårt engagemang i 
Umeå C som arbetar med just dessa 
frågor. Men Umeå förändras och växer 
vilket också innebär att centrum för-
ändras, säger Håkan Gustafsson, VD.
Under många år har Umeå genom sin 

tillväxt i befolkningsökningen haft en 
form av balans mellan utbudet av han-
del och evenemang och befolknings-
underlag, vilket faktiskt varit en viss 
belastning för utvecklingen.
- Nu utökar vi satsningen på besökare, 
vilket stärker Umeås dragningskraft. 
Fler besökare ger bättre handel och fler 
evenemang. Etableringen av IKEA och 
kulturhuvudstadsåret 2014 har drivit 
på etableringen av Visit Umeå.
Visit Umeå blir en paraplyorganisation 

som samlat alla krafter som arbetar 
inom handel, centrumutveckling, eve-
nemang, privatturism och möten och 
konferenser. Det innebär att Umeå C 
blir en del i denna kraftsamling.
- Genom bildandet av Visit Umeå kan 
vi göra nytta för både umeåbor och 
besökare, säger Håkan Gustafsson.

VISIT UMEÅ

Möten Evenemang Turism Handel

Ägare: Destination Umeå Ek. förening, Umeå Kommun, Umeå C
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Ny betalningsform introduceradÅrets nyheter

Gröna parkeringsköp skapar bättre miljö i centrum
Parkeringsköp började användas på 
70-talet för att fastighetsägare skulle 
kunna bygga även när det var ont om 
plats för parkeringsytor. Fördelarna 
är att parkeringsköp ger möjlighet till 
samordning och effektivare använd-
ning av mark, tillsammans med bättre 
trafikflöden då det blir lättare att hitta 
till stora anläggningar. Detta minskar 
söktrafiken och ger miljövinster. 
Umeå kommun är närmast ensamt om 
att bevara detta system intakt, vilket 
har skapat möjligheten att ta ytter-
ligare ett steg för att minska miljö-
belastningen i centrum genom Gröna 
parkeringsköp.
- Kommunens politiker har varit kloka 
nog att behålla systemet när många 
andra kommuner valt att frångå det. 
Det har gett oss möjlighet att under 
2012 skriva det första avtalet om Grö-
na parkeringsköp i Umeå, säger Håkan 
Gustafsson, VD vid UPAB.
Idén till Gröna parkeringsköp föddes ur 
influenser från kontinenten där man 
reglerat detta med lagar. I Umeå har 
man valt att samarbeta tillsammans 
med fastighetsägare och näringsliv 
vilket fått en mycket positiv respons.
- Kvarteret Forsete där Balticgruppen 
bygger om och till hela kvarteret med 
bland annat stor shoppinggalleria och 
nytt hotell blir vårt pilotprojekt. Det är 
ett rejält projekt nära vårt stora kol-
lektivtrafikstråk som ger stor påverkan 
på miljön samtidigt som vi får testa alla 
system ur alla aspekter.
Gröna parkeringsköp innebär att fast-
ighetsägaren får rabatt på sitt parke-
ringsköp mot att denne vidtar en rad 
åtgärder för att styra om arbetsplats-
resorna från bil till cykel, promenad 
eller kollektivtrafik.
- Fastighetsägaren svarar för att det 
byggs cykelgarage och omklädnings-
rum, att man ordnar bilpool för tjäns-

teresor och bidrar till en kollektivtra-
fikfond samt upprättar en grön resplan 
för alla som jobbar i fastigheten.
Projektet följs med stort intresse, inte 

bara i Umeå. Energimyndigheten har 
bidragit med medel till att ta fram en 
utvärderingsmodell samt till informa-
tion om projektet.
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Ny betalningsform introducerad

Kommunfullmäktige har fastställt företagspolicy för 
UKF-koncernen som bl.a. reglerar relationen mellan 
UKF som ägare och de helägda bolagens styrelser. 

Verksamhetsmål
Bolaget har till mål för sin verksamhet att tillhanda-
hålla väl belägna och attraktiva parkeringsanlägg-
ningar, driva parkeringsrörelse och parkeringsöver-
vakning.

Bolaget skall även övervaka de parkeringsvillkor inom 
Umeå kommun som fastställs av Tekniska nämn-
den, handha tillstånden för tillfällig torghandel samt 
handlägga avtal med fastighetsägare om friköp av 
parkeringsplatser inom kommunen.

Verksamhetens inriktning
Umeå Parkerings AB skall på affärsmässiga grunder 
bedriva parkeringsverksamhet inom Umeå kommun.

Ekonomiska mål
Verksamheten skall bedrivas utifrån vissa ekono-
miska grundkrav som mäter lönsamheten och den 
finansiella styrkan. För precisering av de  ekonomiska 
grundkraven fastställs följande ägarkrav:

•	 Förräntningen	bör	för	perioden	ej	understiga	
30 procent per år

•	 Soliditeten	bör	under	perioden	ej	understiga	
20 procent per år.

De ekonomiska målen avser nuvarande verksamhet 
d.v.s. de innefattar ej investering i planerade nya par-
keringshus.

Andra viktiga ekonomiska mål är kassaflöde och 
självfinansiering.

Definitioner
Förräntning på eget kapital: 
= Eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver

Soliditet:   
=  Eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver

Klimat – och miljömål
Umeå Parkerings AB skall:

•	 Under	perioden	sänka	sin	energiförbrukning	
med 10 procent.

•	 Från	och	med	2013	enbart	använda	miljöbilar.

Ägaren/Umeå Kommuns vision

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för Umeås 
utveckling som bl.a. innebär följande:

•	 Vi	samverkar	över	alla	gränser	för	att	skapa	
långsiktig social. Ekonomisk och ekologisk håll-
barhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet 
att nå 200 000 medborgare senast år 2050.

•	 Verksamheten	skall	präglas	av	öppenhet,	bru-
kar- och medborgarorientering,  god demokra-
tisk kontroll och tydlighet i samspelet mellan 
politiker och tjänstemän.

•	 Jämställdhet	ska,	på	ett	konkret	sätt	finnas	
med och tillämpas i alla verksamheter och led 
av beslutsprocessen.

•	 Vi	ska	fortsätta	stärka	vår	ställning	som	en	av	
Sveriges ledande kvalitets- och innovations-
kommuner.

•	 Vi	ska	stärka	vår	ställning	som	en	energihus-
hållande kommun där energianvändningen 
utgår från förnyelsebara energikällor.

•	 Vi	ska	utveckla	kunskapsstaden	Umeå	med	
god utbildning och ett livslångt lärande, som 
en förutsättning för att hantera förändringar 
och nå en hållbar utveckling.

•	 Vi	ska	söka	medfinansiering	både	på	nationell	
och europeisk nivå. 

Företagspolicy
Bolaget skall följa den Företagspolicy som antagits 
av Kommunfullmäktige.

Finanspolicy
Samtliga helägda bolag inom UKF-koncernen ingår 
i Umeå Kommuns Internbank och har att iaktta vad 
som stadgas i ”Riktlinjer för Umeå Kommunkoncer-
nens finansiella verksamhet” som antagits av full-
mäktige.

Internkontroll
Bolagets styrelse ansvarar för bolagets internkontroll 
vars övergripande syfte är att skydda ägarnas inves-
tering och bolagets tillgångar.

Styrelsen skall tillse att bolaget har god intern kontroll 
och fortlöpande hålla sig informerad om och utvär-
dera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.

Styrelsen skall årligen avge rapport över hur den in-
terna kontrollen till den del den avser den finansiella 

ÄGARDIREKTIV/MÅLSÄTTNING för Umeå Parkerings AB
för perioden 2011 — 2014.

Ägardirektiv

nden k
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Ny betalningsform introducerad

rapporteringen är organiserad och hur väl den har 
fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rappor-
ten skall granskas av bolagets revisor och insändas 
till Umeå Kommunföretag AB senast den 15 mars 
varje år.

Säkerhetsarbete/Krisledningsplanering
Bolaget skall vid extraordinär händelse följa beslut 
fattade av Umeå Kommunföretag AB. Bolaget skall 
vidare, i samarbete med Umeå Kommun, utföra fort-
löpande säkerhetsarbete och krisledningsplanering. 
Bolaget skall upprätta krisledningsplan och därvid 
uppfylla de mål som anges i av fullmäktige antagen 
ledningsplan vid extraordinär händelse och höjd be-
redskap.

Riktlinjer från UKF
Bolaget har att följa de instruktioner och riktlinjer för 
verksamheten som UKF:s styrelse beslutar även om 
särskilda ägardirektiv inte anmäls vid bolagsstämma.

Utvärdering av styrelsearbetet
Styrelsen skall årligen, förslagsvis vid årets sista 
sammanträde, utvärdera sitt eget och verkställande 
direktörens arbete under året. Utvärderingen skall 
sammanställas och tillsammans med lekmannarevi-
sionens granskningsrapport tillställas moderbolaget.

Verkställande direktören skall inte vara närvarande 
vid denna överläggning.

Samråd med moderbolaget
Bolagets styrelse skall samråda med moderbolaget 
vid tillsättande av VD.

Bolaget skall därutöver samråda med moderbolaget 
i frågor som är av  särskild vikt för verksamheten.

Offentlighet
Bolaget skall eftersträva största möjliga öppenhet 
i arbetet genom att via informationsblad, hemsida 
o.s.v. orientera om verksamheten.

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos 
bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna 
handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförord-
ningen och sekretesslagen.

Beträffande ekonomisk planering  
och uppföljning gäller att
Bolagets resultatbudget/resultatprognos inklusive 
rullande investeringsplan för kommande treårspe-
riod som fastställts av bolagets styrelse inför nytt 

räkenskapsår skall inrapporteras till moderbolaget 
senast den 15 december.

Bolaget skall vid utgången av varje tertial rapportera 
ekonomiskt utfall och nyckeltal enligt anvisningar och 
tidplan som fastställs av moderbolaget.

Beträffande uppföljning av särskilda  
ägardirektiv gäller att
Bolaget skall vid utgången av varje tertial rapportera 
uppnådd  måluppfyllelse för de särskilda ägardirektiv 
som meddelats bolaget vid bolagsstämma.

Särskilt ägardirektiv
Stadskärnans attraktivitet och förnyelse är av vitalt 
intresse för hela stadens utveckling. Som regionalt 
köpcentrum har Umeå länge varit ”målpunkt” för ett 
mycket stort omland vad gäller handel och service. 
Parkeringstillgången utgör därvid både en viktig till-
gänglighets- och konkurrensfaktor. För att uppnå de 
mål som antagits för stadens fortsatta utveckling 
gäller bl.a. att stadsförnyelsen så långt som möjligt 
skall ske i partnerskap med andra aktörer. 

Vidare att stadskärnan skall befrias från onödig biltra-
fik i syfte att få en bättre stadsmiljö  och att Centrum 
även fortsättningsvis skall vara centrum för handel, 
service och en mångfald av kultur- och fritidsutbud.

Som huvudansvarig för besöksparkeringen i centrum 
har bolaget därför en viktig roll vad gäller möjlighe-
terna att medverka till ökad attraktivitet och förnyelse 
av stadskärnan. Därutöver har bolaget åtagit sig att 
vara kommunens företrädare i det särskilda bolag 
– Umeå C som bildats för att samordna olika mark-
nadsföringsinsatser för centrums utveckling mellan 
fastighetsägare, handel och andra aktörer.

Bolaget skall aktivt verka för att förverkliga, det av 
kommunen fastställda, parkeringsprogrammet samt 
aktivt bidra till genomförande av intentionerna i över-
siktsplanens fördjupning för centrala stan.

Umeå Parkerings AB skall följa och i förekommande 
fall delta i kommunens samhällsplanering.

Ägardirektiv



10

umeå parkerings ab

Förvaltningsberättelse

Ägarförhållanden
Umeå Parkerings Aktiebolag ägs till 100% av Umeå Kommunföretag AB, org nr 

556051-9562, Säte Umeå, som i sin tur är heltägt av Umeå Kommun.

Information om verksamheten
Bolaget ska tillhandahålla väl belägna och attraktiva parkeringsanläggningar, 

driva parkeringsrörelse och parkeringsövervakning.

Handha tillstånd för tillfällig torghandel samt handlägga avtal med fastighetsä-

gare om friköp av parkeringsplatser.

Målen anses vara uppfyllda.

Året som gått
Nya uppdrag:
Befintligt avtal med Västerbottens läns landsting har utökats med uthyrning av 

parkeringsplatser i hela länet. Uthyrning och bevakning av Dragonskolans p-

garage. Avgifter för parkering på gatumark har införts ”väst på stan”.

Avtalet med Dragonens idrotts- och mässcenter har utökats så att även detta 

område har avgiftbelagts.

Gröna parkeringsfriköp:
Ett pilotprojekt med sk ”Gröna P-köp” har inletts.

Påbörjade parkeringshusprojekt:
Badhuset, Järnvägsallén, kv Muraren samt kv Ymer.

Miljö och hållbar utveckling
Sänka energiförbrukningen med 10% 2011--2014.

Fr o m 2013 endast använda miljöbilar.



11

umeå parkerings ab

Omsättning, resultat och ställning
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Hur är det att arbeta på UPAB? Sjukfrånvaro Kundnöjdhet
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

 

 

 2012 2011 2010
Nettoomsättning 58 029 53 828 48 252

Rörelseresultat 6 620 8 190 5 616

Resultat e. finansiella poster 5 926 7 439 4 699

Balansomslutning 68 373 59 772 57 720

Soliditet 17,7% 20,0% 21,5%

Avkastning på eget kapital 48,9% 60,8% 37,3%

Avkastning på sysselsatt kapital 19,4% 26,5% 17,6%

Avkastning på totalt kapital 9,9% 14,1% 9,4%

Räntetäckningsgrad 8 10 6

Medelantal anställda 18 16 18

Förslag till vinstdisposition
(Belopp i kronor)

Till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel

Balanserade vinstmedel från föregående år   5 232 236

Årets resultat   6 353

 5 238 589

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att

i ny räkning balanseras   5 232 235

 5 238 589

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 

samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. Samtliga belopp redovisas, om inte annat 

anges, i tusental kronor (kkr).
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Resultaträkning

Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster
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 2008 2009 2010 2011 2012  2008 2009 2010 2011 2012  2008 2009 2010 2011 2012

 Not 2012 2011
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning   58 030  53 829

  58 030  53 829

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader  1  -36 229  -32 459
Personalkostnader  2  -12 419  -10 253
Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar  3  -2 762  -2 926

  -51 410  -45 638

Rörelseresultat   6 620  8 191

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter   172  83
Räntekostnader   -866  -834
  -694  -751

Resultat efter finansiella poster   5 926  7 440

Bokslutsdispositioner  4  -5 921  -7 337

Resultat före skatt   5  103

Skatt på årets resultat  5  1  -83

ÅRETS RESUlTAT   6  20
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Balansräkning

Soliditet
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 Not 2012-12-31 2011-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark  6  35 056  36 419
Pågående ny- och ombyggnad  7  3 478  3 007
Förbättringsutgift på annans fastighet  8  2 295  2 574
Inventarier, verktyg och installationer  9  3 853  3 127

  44 682  45 127

Finansiella anläggningstillgångar
Andel i bostadsrätt  10  808  808
Andelar i intresseföretag  11, 12  60  60

  868  868

Summa anläggningstillgångar   45 550  45 995

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   2 350  2 386
Fordringar hos koncernföretag   668  703
Övriga fordringar   3 162  3 245
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   2 414  2 436
  8 594  8 770
Kassa och bank  13  14 229  5 008

Summa omsättningstillgångar   22 823  13 778

SUMMA TILLGÅNGAR   68 373  59 773
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Balansräkning

 Not 2012-12-31 2011-12-31
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital  14
Bundet eget kapital
Aktiekapital   5 000  5 000
Reservfond   1 000  1 000

  6 000  6 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust   5 232  5 212
Årets resultat   6  20

  5 238  5 232

Summa eget kapital   11 238  11 232

Obeskattade reserver  15  1 187  1 066

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag  16  6 832  6 901
Övriga skulder  16  31 783  23 770

Summa långfristiga skulder   38 615  30 671

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder   3 522  2 962
Skulder till koncernföretag   6 998  8 565
Aktuella skatteskulder   249  85
Övriga skulder   881  921
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   5 683  4 271

Summa kortfristiga skulder   17 333  16 804

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   68 373  59 773

Ställda säkerheter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster   5 926  7 440
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  2 761  2 974
Betald skatt   1  -83
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital   8 688  10 331

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar   176  2
Förändring av kortfristiga skulder   532  5 003
Kassaflöde från den löpande verksamheten   9 396  15 336

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -2 366  -1 446
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   49  187
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -2 317  -1 259

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån   7 943  -411
Erhållna (lämnade) koncernbidrag   -5 800  -7 950
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   2 143  -8 361

Årets kassaflöde   9 222  5 716

Likvida medel vid årets början   5 008  -708
Likvida medel vid årets slut   14 230  5 008
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovisningslagen samt rekommendationer 
och uttalanden från Bokföringsnämndens allmänna råd.

Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen:

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar har upptagits till  
anskaffningsvärden om ej annat anges i not nedan. Skulderna har upptagits till nominellt värde.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget 
redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt 
vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Med justerat eget kapital avses beskattat eget kapital 
samt den s k ”eget kapitalandelen” av obeskattade reserver.

Avkastning på eget kapital (%)
Resultatet efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital (%)
Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Med sysselsatt 
kapital avses balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatt i obeskat-
tade reserver.

Avkastning på totalt kapital (%)
Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Räntetäckningsgrad (ggr)
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader av finansiella kostnader.
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Noter

Not 1 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning 
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga ar-
betsuppgifter.
 2012  2011
KPMG AB
Revisionsuppdrag  43  44
Rådgivningstjänster  18  0
 61  44
Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag  0  18
Övriga tjänster   6
 0  24

Not 2 Anställda och personalkostnader 2012  2011
Medelantalet anställda
Kvinnor  10  9
Män  8  7
 18  16
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör  885  862
Övriga anställda  6 181  5 467
 7 066  6 329
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör  589  438
Pensionskostnader för övriga anställda  1 838  1 132
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal  2 572  2 192
 4 999  3 762

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader  12 065  10 091

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen  40 %  40 %
Andel män i styrelsen  60 %  60 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare  75 %  75 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare  25 %  25 %

Avtal om avgångsvederlag
Avgångsvederlag till VD: 24 gånger den vid uppsägningstillfället aktuella månadslönen

Not 3 Avskrivningar
Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga  
avskrivningar baserat på en bedömning av tillgångarnas ekonomska livslängd.
Avskivningar enligt plan har gjorts enligt följande:
Byggnader  2-3 %
Markanläggningar  5 %
Förbättringsutgift på annans fastighet  5-33 %
Maskiner och inventarier  10 %
Datorer  33 %
Bilar och andra transportmedel  20 %
Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar redovisas som bokslutsdisposition.

Not 4 Bokslutsdispositioner 2012 2011
Förändring överavskrivningar, maskiner och inventarier -121 613
Lämnat koncernbidrag - 5 800 -7 950
 -5 921 -7 337

Not 5 Skatt på årets resultat
Aktuell skatt 9 45
Korrigerad skattekostnad fg taxering -11 38
 -2 83
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Noter

Not 6 Byggnader och mark 2012-12-31  2011-12-31
Ingående anskaffningsvärden  66 001  66 001
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  66 001  66 001
Ingående avskrivningar  -29 582  -28 220
Årets avskrivningar  -1 362  -1 362
Utgående ackumulerade avskrivningar  -30 944  -29 582
Utgående redovisat värde  35 057  36 419
Taxeringsvärden byggnader  46 400  46 400
Taxeringsvärden mark  10 810  10 810
 57 210  57 210

Not 7 Pågående nybyggnad
Ingående anskaffningsvärden  3 007  2 783
Inköp 471  225
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  3 478  3 008

Utgående redovisat värde  3 478  3 008

Not 8 Förbättringsutgift på annans fastighet 
Ingående anskaffningsvärden  4 955  4 955
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  4 955  4 955
Ingående avskrivningar  -2 381  -2 097
Årets avskrivningar  -278  -284
Utgående ackumulerade avskrivningar  -2 659  -2 381

Utgående redovisat värde  2 296  2 574

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer 
Ingående anskaffningsvärden  16 358  15 372
Inköp  1 895  1 221
Försäljningar/utrangeringar  -129  -235
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  18 124  16 358
Ingående avskrivningar  -13 231  -11 951
Försäljningar/utrangeringar  82
Årets avskrivningar  -1 121  -1 280
Utgående ackumulerade avskrivningar  -14 270  -13 231
Utgående redovisat värde  3 854  3 127

Not 10 Andel i bostadsrätt
Ingående anskaffningsvärden  808  808
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  808  808
Utgående redovisat värde  808  808

Not 11 Andelar i intresseföretag
Ingående anskaffningsvärden  60  60
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  60  60
Utgående redovisat värde  60  60

Not 12 Specifikation andelar i intresseföretag
Namn Kapital Rösträtts Antal Bokfört
 andel andel andelar värde
Umeå C AB  40%  40%  600  60
    60
 Org.nr  Säte
Umeå C AB  556604-6727  Umeå
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Umeå den 13 mars 2013

Mattias Sehlstedt Terese Andersson
Ordförande Vice ordförande

Christer Härjelin Emma Mattsson

Håkan Gustafsson Fredrik Rönn
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 13 mars 2013
 

Tommy Eriksson
Auktoriserad revisor

KPMG

Underskrifter

Not 13 Checkkredit 2012-12-31 2011-12-31
Umeå Kommuns internbank
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till  8 000  8 000
Utnyttjad kredit uppgår till  0  0

Not 14 Eget kapital  Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat
Belopp vid årets ingång  5 000  1 000  5 212  20
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:    20  -20
Årets resultat     6
Belopp vid årets utgång  5 000  1 000  5 232  6

Not 15 Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar maskiner och inventarier  1 187  1 066
 1 187  1 066
Not 16 Långsiktiga skulder
Parkeringsköp  35 813  30 664
Gröna parkeringsköp  2 084  0
Kollektivtrafikfond  712  0
Depositionsavgift  5  8
 38 614  30 672

UPAB har tecknat 55 avtal om parkeringsköp med fastighetsägare, avseende 1 188 parkeringsplatser. I dessa 
avtal förbinder sig UPAB att bygga platserna i sammanhållna anläggningar när behov finns. Avtal med UPAB 
tecknas i de fall fastighetsägaren inte kan/vill bygga de i bygglovet stipulerade platserna.
Under året har en ny form av avtal tagits fram, sk Gröna parkeringsköp. De innebär en reduktion av kravet på 
parkeringsplatser om fastighetsägaren bl a bygger cykelställ under tak, omklädningsrum för cyklisterna i sin 
fastighet samt gör en inbetalning till en kollektivtrafikfond som kan användas av kollektivresenärer som har sin 
arbetsplats i fastigheten.
Av de långfristiga skulderna bedöms 0 tkr förfalla till betalning inom fem år.

Noter
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen  
Vi har utfört en revision av årsredovisingen  
för Umeå Parkerings AB för år 2012.  
Styrelsens och verkställande direktörens  
ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att upprätta en årsredovis-
ning som ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen och för den interna kontroll som 
styrelsen och verkställande direktören bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen 
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsre-
dovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder in-
hämta revisionsbevis om belopp och annan informa-
tion i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder 
som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn 
de delar av den interna kontrollen som är relevanta 
för hur företaget upprättar årsredovisningen för att 
ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kon-
troll. En revision innefattar också en utvärdering 
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovis-
ningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Umeå Parkerings ABs finansiella ställning per den 
31 december 2012 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer re-
sultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi 
även reviderat förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för Umeå 
Parkerings AB för år 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust, och det är styrelsen och verkställande di-
rektören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss 
om förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval 
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfri-
het har vi utöver vår revision av årsredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhål-
landen i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även gran-
skat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bo-
lagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten en-
ligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Umeå den 13 mars 2013
KPMG AB

Tommy Eriksson, Auktoriserad revisor

Till Bolagsstämman i Umeå Parkerings AB, Org nr 556131-0573
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Granskningsrapport

Till fullmäktige i Umeå kommun
Till årsstämman i Umeå Parkerings AB
Org nr 556131-0573

Vi av fullmäktige i Umeå kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Umeå Parkerings AB:s verk-
samhet. Vi har biträtts av Ernst & Young AB i vår granskning.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv 
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska 
verksamhet och kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente 
och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har vi träffat bolagets ledning och gått igenom väsentliga frågor i syfte att bedöma om 
bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig. Vidare har vi genomläst styrelseprotokoll och andra 
väsentliga ledningsdokument samt årsredovisningen för 2012. Vi har också träffat den auktoriserade 
revisorn i bolaget för att stämma av våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa.

Vi har även genomfört fördjupad granskning inom området:
•	 Granskning	 av	 styrning	 av	 bolagets	 tillväxt-	 och	 utvecklingsarbete	 med	 fokus	 på	 hållbarhet 
    och miljökonsekvenser.

Jag/vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Jag/vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Umeå den 13 mars 2013

Fredrik Gunnarsson   Lennart Salomonsson
Lekmannarevisor   Lekmannarevisor                    
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