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Styrelse

KORTFAKTA OM UPAB
Antal p-platser i centrum 2 195
Antal p-hus 3
Antal p-anläggningar 15
Antal biljettautomater 174

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

Sittande: Mattias Sehlstedt, Ordförande (v)

Parkeringsintäkter 48%
Parkeringsservice 34%
Hyresintäkter 5%
Felparkeringsavgifter 8%
Kontrollavgifter 5%

0

20

40

60

80

100

2013 2012

SMS 10%
Mynt 19%

Kort 71%

SMS 5%
Mynt 16%
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Personal

UPAB har åtta parke-
ringsvakter som förut-
om övervakning också 
ansvarar för att våra 
p-platser håller den 
kvalitet som kunderna 
förväntar sig. En del 
av arbetsuppgifterna 
är också att bistå med 
råd och tips till umeå-
bilisterna.

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

Vår administrativa personal, 
bakre raden fr vänster, Jan 
Nordström, handläggare, 
P-O Rova, tekniker, Camilla 
Wallström, administratör, 
Benny Isaksson, fastighet.
Främre rader fr vänster, 
Anna Schärdin, ekonom, 
Lise-Lotte Lundberg, admi-
nistratör, Carina Hedman, 
ekonom, Mariette Holm-
berg, kundtjänst, Jimmy 
Norberg, driftsansvarig.
Saknas på bilden gör 
Jörgen Bäckman, fastighet.



4

umeå parkerings ab

VD har ordet

Under 2013 har förutsättningarna för att driva 
parkeringsrörelse i Umeå centrum varit tämli-
gen tuffa. De senaste åren har antalet parke-
ringsplatser minskat rejält genom att tomtmark 
som tidigare varit parkeringsytor bebyggts. 
Ibland har det också upplevts att byggområden 
varit väl stora, vilket ytterligare sänkt antalet 
parkeringsplatser.

Vi har därför arbetat hårt för att parera dessa 
förändringar, förändringar som varit svåra att 
planera då effekterna av de olika byggproces-
serna varit svåra att tidsbestämma.

Vår inriktning har varit att hålla centrum igång 
med så få störningar som möjligt fram till dess 
att våra planer på fyra nya parkeringshus reali-
seras. Det innebär att vi på sikt har goda förut-
sättningar för att leva upp till våra ambitioner 
att svara för god parkeringsservice.

Arbetet med att förena god parkeringsservice 
tillsammans med en hållbar stadsutveckling 
bygger på att besökarna prioriteras i de mest 
centrala lägen, medan arbetsplatsparkeringar 

Tuffa förutsättningar 
men ett bra utfall

sker i närområdet. Det är en ambition där vi 
delar Umeå kommuns syn i övertygelse om att 
en god miljö är en viktig stimulans för centrum.

I våra ägardirektiv har vi också ett uppdrag 
att verka för ett levande centrum. Det gör vi 
främst via Umeå C som under 2013 lyfte in 
sin verksamhet i Visit Umeå för att kraftsamla 
resurserna för att attrahera besökare. Det är ett 
samgående som visat sig fungera mycket bra.

Under året fick parkeringshuset Parketten en 
rejäl uppfräschning. Vi är mycket nöjda med 
att kunnat bidra till att projektet blev verklig-
het. Det kan ses som vårt bidrag till en än mer 
attraktiv stad under Kulturhuvudstadsåret.

Trots de inledande orden om de tuffa förut-
sättningarna kan vi återigen glädjas av ett 
gott ekonomiskt resultat. Det är frukten av 
våra medarbetares mycket goda insatser. Vi 
har under de senaste tio åren sett verksamhe-
ten växa rejält och tredubblat vår omsättning 
med bevarad storlek på personalstyrkan, vilket 
är ett styrkebesked på de goda arbetsinsatser 
som görs i organisationen.

Håkan Gustafsson
VD

.
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Styrelseordföranden kommenterar

Verksamhetsåret 2013 kan enklast sammanfat-
tas med begreppet allt och inget. Det har skett 
mycket under året, men väldigt lite av arbetet 
har synts utåt. 

I slutet av året fick vi emellertid äntligen sätta 
spaden i jorden för det första parkeringshuset 
av de fyra som vi eftersträvat. Det är parke-
ringshuset ovanpå nya badhuset som är avsett 
för besöksparkeringar. Det behövs verkligen och 
passar perfekt in i kommunens strategi med en 
förtätning av centrum där marken används till 
annat än parkering. Genom att bygga parke-
ringshus blir parkeringsanläggningarna betydligt 
mer yteffektiva.

Vi har dessutom goda förhoppningar om att 
förhandlingarna med Jernhusen skall kunna av-
slutas i början av 2014 så att vi kan bygga yt-
terligare ett parkeringshus invid Järnvägsallén, 
främst avsett för arbetsplatsparkering. 

Från kommunens sida har man under året också 
arbetat fram ett planprogram som öppnar möj-
ligheterna att bygga ytterligare ett parkerings-
hus. Det beslutet väntas under första halvåret 
2014. För att ytterligare späda på våra möjlig-
heter att erbjuda ännu bättre parkeringsservice 
i centrum har ett inriktningsbeslut tagits om 
tomten där Hotell Margareta står. Meningen är 

Få synliga resultat under 2013
av ett intensivt arbetsår

att här ska byggas ett parkeringshus i kombina-
tion med hyreshus.

Som synes har 2013 varit ett mycket aktivt år för 
oss, även om de synliga resultaten låter vänta 
på sig. Desto mer synligt är nya kvarteret For-
sete med Utopia och Comfort Hotell. Här skrev 
vi avtal med fastighetsägaren redan 2012 om 
en ny form av gröna parkeringsköp som skall 
stimulera anställda i huset att använda andra 
färdsätt än bil. Under 2013 har vi haft en intensiv 
diskussion med skatteverket för att den tänkta 
kollektivtrafikfonden inte skall förmånsbeskat-
tas. Nu hoppas vi på ett positivt besked från 
skatteverket, eller att lagen ändras för att möj-
liggöra den formen av miljösatsning.

Under 2013 startade vi också tillsammans med 
Be Green projektet Park & Bike som erbjuder 
goda parkeringsvillkor vid Dragonskolan och 
Umestan, kopplat med möjligheten att cykla 
därifrån till centrum.

UPAB arbetar som bekant även med andra 
centrumfrågor, främst genom Umeå C. Under 
2013 har det skett en stor organisation genom 
tillkomsten av Visit Umeå där Umeå C numera 
ingår. Omorganisationen har omgående visat på 
ett gott resultat.

Det goda resultatet präglar också vår egen orga-
nisation, vi har lyckats uppnå ett bra ekonomiskt 
resultat och hög kundnöjdhet samtidigt som vi 
kunnat erbjuda en god arbetsmiljö.

Mattias Sehlstedt
Ordförande
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Årets nyheter

Bra start för Park & Bike
I samarbete med Be Green i Umeå skapade UPAB en ny tjänst 
för den som åker bil till jobbet, Park & Bike. I ett första steg 
inrättades åtta parkeringsplatser på Umestan och tio i Dra-
gonskolans garage. Där parkerar man sin bil för att sedan 
cykla till jobbet i centrum. Till parkeringsplatsen hör ett skåp 
där cykeln kan förvaras säkert under natten.
Under 2013 inleddes rekryteringen med gott resultat, drygt 
70 procent av platserna hyrdes ut direkt och redan finns en 
kö till platserna på Umestan.
- Vi planerar nu att investera i fler skåp för att skapa fler 
platser för Park & Bike, berättar Emma Ödling på Be Green.

Nya parkeringslösningar på helgerna
Under 2013 har ett flertal parkeringar i centrum försvunnit 
i samband med alla de byggen som pågår. Speciellt hårt är 
trycket under lördagarna när centrum har flest besökare.
För att skapa nya parkeringslösningar har UPAB under året 
förhandlat med ett flertal fastighetsägare som har arbets-
platsparkering på sina tomter för att få tillgång till dessa 
under helgerna.
Förhandlingarna ledde till att UPAB under senhösten, i god 
tid innan julruschen kunde erbjuda ytterligare 300 nya par-
keringsplatser som tidigare inte varit tillgängliga för besökare.
De nya parkeringarna marknadsfördes genom en reklam-
kampanj i tv, tidningar och på webb i samarbete med UIK.

Nya regler gjorde SMS-betalning dyrare och krångligare
När UPAB, som första parkeringsbolag i Sverige erbjöd en ny betalningslösning 

via SMS blev tjänsten snabbt populär.  När vi sedan lanserade vår parkerings-
app blev betalningsmodellen ett utmärkt komplement. Hela 10 procent av alla 
betalningar skedde via mobilen under 2012.

Under 2013 kom nya direktiv från myndigheterna som innebär att det blivit 
betydligt krångligare att betala sin parkering via SMS.
Idag måste man använda telebolagens tjänst Wywallet som kräver re-

gistrering och insättning av pengar på ett konto. Det har inneburit att 
betalningar via SMS minskat med 50%. UPAB har sökt nya lösningar 

och under 2014 hoppas vi kunna lansera en ny betalningsmodell.
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Ny betalningsform introduceradÅrets nyheter

Kultur i parkeringshus med värme och kärlek
De tomma målarburkarna på väggen bry-
ter av mot den grå betongen och den 
motstående tegelväggen är inte längre 
en tom tegelyta. Redan i uppfarten mot 
första parkeringsplanet märks den stora 
uppfräschningen och den konstnärliga ut-
smyckningen i parkeringshuset Parketten i 
Umeå. Värme & Kärlek är ledorden.
- Vi kände att våra kunder skulle mötas av 
ett parkeringshus i kulturens tecken inför 
2014. Projektet var också unikt, Parketten 
är det enda parkeringshus av den här ka-
raktären med så många konstnärer enga-
gerade som vi känner till, förklarar Håkan 
Gustafsson, vd för Umeå parkerings AB, 
UPAB.
- Kultur i parkeringshus är inget nytt för 
oss. Vi arrangerar årligen en körkonsert i 
parkeringshusen och har även provat att ha 
modevisning i samband med Fashion Week.
En permanent konstutställning i ett parke-
ringshus har emellertid varken UPABs per-
sonal eller konstnärliga ledaren Susanne 
Lovén kunnat finna någon motsvarighet 
i världen.
- I förarbetet inför projektet sökte jag över 
hela världen för att se om det fanns något 
liknande utan att finna något. De exempel 
som fanns var främst i tunnlar och på tun-
nelbanestationer, berättar Susanne Lovén.
Idén till projektet fick Susanne Lovén när 
2014-kommittén efterlyste programidéer 
inför kulturhuvudstadsåret. Efter några 
samtal med UPABs vd, Håkan Gustafsson, 
fick hon till slut napp.
- Som parkeringsbolag är vi en aktiv part i 
nästan alla aktiviteter som sker i centrum, 
även om de flesta inte tänker på det. Su-
sannes idé gav oss en möjlighet att ge ett 
tydligt bidrag till kulturhuvudstadsåret. 
Att projektet också var unikt spelade en 
stor roll.
Temat för projektet, Värme & Kärlek, be-
stämdes mycket tidigt. Varje parkerings-
plan har fått en egen färg och pelarna intill 
parkeringsautomaterna är blombeprydda. 
Hjärtrud och hennes visdomsord dyker upp 
på flera ställen i parkeringshuset tillsam-
mans med fjärilar och änglar som följer dig 
på färden upp i huset. Den som väljer att gå 
följer ett citat från en av våra stora diktare 
och på väggarna finns korta uppmuntrande 
ord. Trappan till husets översta plan påmin-
ner om Medelhavet och Grekland.
I slutet av augusti invigdes arbetet med 
en stor vernissage i parkeringshuset med 
nära 500 gäster.
- Det är intressant att se vilket intresse 
konsten i parkeringshuset väcker. Vi ser 
ofta hur de som parkerar i huset tar sig 
tid att vandra runt och titta, säger Håkan. 

Gustafsson.
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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-

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

Ägardirektiv

nden k
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Ny betalningsform introducerad

terna kontrollen till den del den avser den finansiella 
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
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Förvaltningsberättelse

Umeå Parkerings AB, Org.nr 556131-0573
Styrelsen och verkställande direktören för Umeå Parkerings AB får härmed avge 

årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

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

556051-9562, Säte Umeå, som i sin tur är helägt 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:
UPAB har under året arbetat med att tillskapa nya parkeringsplatser eftersom alla 

byggprojekt i centrum tar många platser i anspråk.

Påbörjade parkeringshusprojekt:
Badhusets p-hus är under uppförande. UPAB kommer att hyra anläggningen.

Planeringen av övriga projekt Järnvägsallén, kv Muraren och Ymer pågår.

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

Resultat: T o m 2013: -25,3%

Mål:  Fr o m 2013 endast använda miljöbilar.

Resultat:  En bil av åtta är ej miljöbilsklassad. Detta p g a att det inte finns 

någon miljöklassad bil som uppfyller våra krav.
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Omsättning, resultat och ställning
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Flerårsöversikt (tkr)  2013  2012  2011  2010
Nettoomsättning  65 932  58 029  53 828  48 252

Resultat efter avskrivningar  6 492  6 620  8 190  5 616

Resultat efter finansiella poster  5 753  5 926  7 440  4 699

Balansomslutning  68 541  68 373  59 772  57 720

Soliditet (%)  17,8  17,7  20,0  21,5

Avkastning på eget kap. (%)  47,3  48,9  60,8  37,3

Avkastning på sysselsatt kap. (%)  17,3  19,4  26,5  17,6

Avkastning på totalt kap. (%)  9,8  9,9  14,1  9,4

Räntetäckningsgrad (ggr)  7  8  10  6

Antal anställda  21  18  16  17

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Balanserad vinst   5 238 588

Årets vinst   396
 5 238 984

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att

i ny räkning balanseras  5 238 984

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
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 Not 2013-01-01 2012-01-01
  2013-12-31 2012-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning   65 932  58 030

  65 932  58 030

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader  1  -41 899  -36 229
Personalkostnader  2  -13 933  -12 419
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar  3  -3 608  -2 762

  -59 440  -51 410

Rörelseresultat   6 492  6 620

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter   213  172
Räntekostnader   -952  -866
  -739  -694

Resultat efter finansiella poster   5 753  5 926

Bokslutsdispositioner  4  -5 747  -5 921
Resultat före skatt   6  5
Skatt på årets resultat  5  -6  1

Årets resultat   0  6
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Balansräkning
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0

5

10

15

20

25

2012201120102009 2013

Procent

 Not 2013-12-31 2012-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark  6  34 110  35 056
Pågående ny- och ombyggnad  7  3 174  3 478
Förbättringsutgift på annans fastighet  8  2 053  2 295
Inventarier, verktyg och installationer  9  4 429  3 853

  43 766  44 682

Finansiella anläggningstillgångar
Andel i bostadsrätt  10  811  808
Andelar i intresseföretag  11, 12  60  60

  871  868

Summa anläggningstillgångar   44 637  45 550

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   2 143  2 350
Fordringar hos koncernföretag   818  668
Övriga fordringar   3 780  3 162
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   2 707  2 414
  9 448  8 594
Kassa och bank  13  14 455  14 229

Summa omsättningstillgångar   23 903  22 823

SUMMA TILLGÅNGAR   68 540  68 373
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Balansräkning

 Not 2013-12-31 2012-12-31
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   5 239  5 232
Årets resultat   0  6

  5 239  5 238

Summa eget kapital   11 239  11 238

Obeskattade reserver  15  1 338  1 187

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag  16  6 761  6 832
Övriga skulder  16  31 579  31 783

Summa långfristiga skulder   38 340  38 615

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder   3 114  3 522
Skulder till koncernföretag   7 058  6 998
Aktuella skatteskulder   258  249
Övriga skulder   1 331  881
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   5 862  5 683

Summa kortfristiga skulder   17 623  17 333

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   68 540  68 373

Ställda säkerheter   Inga  Inga
Ansvarsförbindelser   Inga  Inga
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Kassaflödesanalys

  2013-01-01 2012-01-01
  2013-12-31 2012-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster   5 753  5 926
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   4 307  2 760
Betald skatt   -5  1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital   10 055  8 687

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar   -855  176
Förändring av kortfristiga skulder   290  532

Kassaflöde från den löpande verksamheten   9 490  9 395

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -3  0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -3 390  -2 366
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   0  49

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -3 393  -2 317

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån   -275  7 943
Erhållna (lämnade) koncernbidrag   -5 596  -5 800

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -5 871  2 143

Årets kassaflöde   226  9 221

Likvida medel vid årets början   14 229  5 008
Likvida medel vid årets slut   14 455  14 229
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovisningslagen samt rekommendatio-
ner 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 an-
skaffningsvärden 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 kapi-
tal samt den s k ”eget kapitalandelen” av obeskattade reserver.

Avkastning på eget kapital (%)

Resultatet efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Avkast. 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 obeskattade 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 arbetsuppgifter.
 2013  2012
KPMG AB
Revisionsuppdrag  36  43
Rådgivningstjänster  23  18
 59  61

Not 2 Anställda och personalkostnader 2013  2012
Medelantalet anställda
Kvinnor  12  10
Män  9  8
 21  18
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör  910  885
Övriga anställda  7 368  6 181
 8 278  7 066
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör  940  589
Pensionskostnader för övriga anställda  1 415  1 838
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal  3 094  2 572
 5 449  4 999

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader  13 727  12 065
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 2013 2012
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 2013  2012
Förändring av överavskrivningar M & I  -151  -121
Lämnade kc-bidrag  -5 596  -5 800
 -5 747  -5 921

Not 5 Skatt på årets resultat 2013 2012
Aktuell skatt  6  9
Korrigerad skattekostnad fg taxering  0  -11 
 6  -2
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Noter

Not 6 Byggnader och mark 2013-12-31  2012-12-31
Ingående anskaffningsvärden  66 001  66 001
Inköp  1 631
Försäljningar/utrangeringar  -731

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  66 901  66 001
Ingående avskrivningar  -30 944  -29 582
Försäljningar/utrangeringar  366
Årets avskrivningar  -2 211  -1 362
Utgående ackumulerade avskrivningar  -32 789  -30 944

Utgående redovisat värde  34 112  35 057
Taxeringsvärden byggnader  51 200  46 400
Taxeringsvärden mark  12 759  10 810
 63 959  57 210

Not 7 Pågående nybyggnad 2013-12-31  2012-12-31
Ingående anskaffningsvärden  3 478  3 007
Inköp  30  471
Omklassificeringar  -334
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  3 174  3 478
Utgående redovisat värde  3 174  3 478

Not 8 Förbättringsutgift på annans fastighet 2013-12-31  2012-12-31
Ingående anskaffningsvärden  4 955  4 955
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  4 955  4 955
Ingående avskrivningar  -2 659  -2 381
Årets avskrivningar  -242  -278
Utgående ackumulerade avskrivningar  -2 901  -2 659

Utgående redovisat värde  2 054  2 296

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer 2013-12-31  2012-12-31
Ingående anskaffningsvärden  18 124  16 358
Inköp  1 730  1 895
Försäljningar/utrangeringar  -242  -129
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  19 612  18 124
Ingående avskrivningar  -14 270  -13 231
Försäljningar/utrangeringar  242  82
Årets avskrivningar  -1 154  -1 121
Utgående ackumulerade avskrivningar  -15 182  -14 270
Utgående redovisat värde  4 430  3 854

Not 10 Andel i bostadsrätt 2013-12-31  2012-12-31
Ingående anskaffningsvärden  808  808
Inköp  3
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  811  808
Utgående redovisat värde  811  808

Not 11 Andelar i intresseföretag 2013-12-31  2012-12-31
Ingående anskaffningsvärden  60  60
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  60  60
Utgående redovisat värde  60  60

Not 12 Specifikation andelar i intresseföretag
Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde
Umeå C AB  40%  40%  600  60
    60
 Org.nr  Säte
Umeå C AB  556604-6727  Umeå
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Umeå den 24 februari 2014

Mattias Sehlstedt Terese Andersson
Ordförande Vice ordförande

Christer Härjelin Emma Mattsson

Håkan Gustafsson Fredrik Rönn
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits
 

Hans Öystilä
Auktoriserad revisor

KPMG

Underskrifter

Not 13 Checkräkningskredit 2013-12-31  2012-12-31
Umeå Kommuns internbank
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till  8 000  8 000
Utnyttjad kredit uppgår till  0  0

Not 14 Förändring av eget kapital Aktie kapital  Reservfond  Balanserat resultat  Årets resultat

Belopp vid årets ingång  5 000  1 000  5 232  6
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:      6  -6
Årets resultat       0
Belopp vid årets utgång  5 000  1 000  5 238  0

Not 15 Obeskattade reserver 2013-12-31  2012-12-31
Ackumulerade överavskrivningar maskiner och inventarier  1 338  1 187
 1 338  1 187

Not 16 Långfristiga skulder 2013-12-31  2012-12-31
Parkeringsköp  35 484  35 813
Gröna parkeringsköp  2 132  2 084
Kollektivtrafikfond  719  712
Depositionsavgift  5  5
 38 340  38 614
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 2012 togs en ny form av avtal 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 2013.
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 2013 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 2013.

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 3 mars 2014
KPMG AB

Hans Öystilä,  
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 för år 2013. 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 2013. Vi har också träffat den auktoriserade 
revisorn i bolaget för att stämma av våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa.

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

Umeå den 3 mars 2013

Fredrik Gunnarsson   Lennart Salomonsson
Lekmannarevisor   Lekmannarevisor                    
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