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KORTFAKTA OM UPAB

Parkeringsintäkter
59%
Parkeringsservice
18%
Hyresintäkter
7%
Felparkeringsavgifter 9%
Kontrollavgifter
6%
Torghandel
1%

Antal P-platser i centrum 1815
Antal P-hus
3
Antal parkeringar, tomtmark
6
Antal biljettautomater
104

Styrelse

UPABs styrelse från vänster:
Per-Erik Johansson, ordförande (s). Anders Sellström, vice ordförande (kd). Isac Öberg (m).
Ingeborg Jonsson (s). Henrik Vinroth (mp).
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Personal

UPAB har nio parkeringsvakter som förutom övervakning också sköter tömning, service och underhåll av parkeringsautomater.
De ansvarar för att våra p-platser håller den kvalitet som våra kunder förväntar sig. En del av arbetsuppgifterna är också att bistå
med råd och tips till umeåbilisterna.

Jan Carlsson
Fastighetsskötare

Eiwor Wikström
Parkeringschef

Håkan Gustafsson
VD

Mariette Holmberg
Kundtjänst

Carin Rosendal
Administrativ chef

Ulla Segerstedt
Ekonom

Jan Nordström
Handläggare

Karina Grehn
Assistent



Jimmy Norberg
Driftsansvarig

Anna Schärdin
Ekonom
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VD har ordet

Ökad omsättning och nöjda kunder
som tidigare varit tämligen hal vid vissa väderlekar genom att lägga värmeslingor i golvet.
Allt fler fastighetsägare har insett vikten av
god parkeringsservice och anlitat UPAB som
entreprenör på sina parkeringsytor. Norrlands
Universitetssjukhus, NUS, överlät under året
entreprenaden på samtliga sina parkeringsplatser, såväl besöks- som personalparkeringar,
till UPAB. Denna entreprenad passar väl in då
vi redan handhar parkeringarna på universitetsområdet intill.
Inom vår egen organisation är det också glädjande att vår personal trivs och att vi inte har
någon långtidsfrånvaro över huvud taget, det
är ett tecken på att vi kan erbjuda en god arbetsmiljö.
Om 2008 präglats åt finslipning så väntar nya
utmaningar framöver. Vi kan konstatera att
våra parkeringshus utnyttjas mycket väl och
är till och med på gränsen till överfyllda vid
allt fler dagar under året.

UPAB har under flera år satsat på att utveckla
vårt grunduppdrag, att erbjuda attraktiva parkeringslösningar. Utvecklingen visar att våra
satsningar har varit fruktsamma, vilket gör att
vi kan se tillbaka på ytterligare ett framgångsrikt år med nöjda kunder och ett bra ekonomiskt utfall.

På grund av detta, och de förändringar som
väntar vid kajen, så fortsätter planeringen av
parkeringsgaraget under Rådhusesplanaden. Vi
hoppas att under 2009 lämna in en ansökan
om byggnadslov.

Det är särskilt trevligt att notera hur väl införandet av nya betalningssystem tagits emot.
När vi införde betalning via SMS var vi först i
Sverige med denna lösning. Idag svarar SMSbetalningar för cirka 10 procent av samtliga
betalningar. Tillsammans med olika kortbetalningar har detta medfört att allt färre betalar
med mynt idag.
2008 har annars präglats av finslipning av detaljer. I parkeringshuset Nanna som för några
år sedan fick jämställdhetspris för trygghetsskapande åtgärder har nu blivit ännu tryggare.
Vi har skapat en ljusare miljö genom att måla
om taket och infört kameraövervakning på de
plan som är minst besökta. Dessutom har vi åtgärdat den första rampen mellan plan 2 och 3
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Styrelseordföranden kommenterar

Ett bra exempel på goda parkeringslösningar

När vi nu genom bokslutet lägger 2008 till
handlingarna kan vi konstatera att UPAB återigen kan se tillbaka på ett framgångsrikt år. Det
ekonomiska resultatet är gott, vi kan glädja
oss åt att vi åter fått höga betyg i vår kundnöjdhetsmätning och, kanske en grundorsak till
framgångarna, vi har en frisk och engagerad
personal. Under året har vi inte haft någon
långtidssjukskriven.
UPABs främsta uppgift är att erbjuda god parkeringsservice. Det innebär bland annat att vi
tillsammans med vår uppdragsgivare Umeå
Kommun ständigt ser över och justerar den
parkeringsreform som infördes 2001.
I år har vi bland annat utökat taxetiden på de
mest centrala gatuparkeringarna, från kl. 18.00
till 19.00. Orsaken till den justering är den förändring i butikernas öppettider som skett. När
taxetiden gått ut blir de parkeringsplatserna
långtidsparkeringar. Det har under en period
inneburit att de som haft ärenden till butikerna
efter kl. 18.00 haft problem att finna parkeringsplats. Med den justering vi nu gjort räknar
vi med att både kunna stimulera handeln och
undvika extra besvär för kunderna.
En annan förändring är att vi ändrat de tidigare
fem minuters-parkeringarna som var gratis till

avgiftsbelagda entimmes-parkeringar. Införandet av fem minuters-parkeringarna var lovvärt,
men har tyvärr inte fungerat i praktiken. Fem
minuter är nästan alltid för kort för att hinna
göra ärenden varför risken att få parkeringsanmärkning ökar. Reglering och nyttjande hade
helt enkelt kommit i otakt.
Den tredje större insatsen för bättre service är
tydligare uppmärkning av datumparkeringarna
i områdena utanför centrumfyrkanten. Vi har
under året skyltat om områdena och gjort det
lättare att hitta rätt sida att parkera. Datumparkering är ett viktigt instrument för att kommunal service som snöröjning, sopning med
mera skall fungera till allas belåtenhet.
De uppräknade åtgärderna kan vid en första
anblick se ut som små insatser, men de har
stor betydelse för att våra kunder skall få bästa
service.
En central fråga för UPABs fortsatta positiva
utveckling är planerna på ett underjordiskt
parkeringsgarage. Projektet är i högsta grad
levande och under nästa år kommer vi att söka
bygglov för garaget. Behovet finns, de dagar
när våra parkeringshus är helt fyllda blir allt
fler.
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Årets nyheter

UPAB fick totalentreprenad på NUS
Under hösten 2008 fick UPAB totalentreprenad på samtliga parkeringar
runt Norrlands Universitetssjukhus.
UPAB som fick uppdraget efter sedvanlig upphandling ser entreprenaden som ytterligare ett bevis på att
satsningen på god parkeringsservice
är uppskattad. Sedan tidigare sköter
UPAB parkeringarna på universitetsområdet intill.

Förändringar i centrum
En rad förändringar har skett på de mest centrala parkeringsytorna i centrum. Taxetiden på parkeringarna intill
Rådhustorget mot Storgatan har förlängts till kl. 19.00 på
vardagar och 16.00 på lördagar. Målet har varit att dessa
parkeringsytor skall bli mer tillgängliga dessa timmar då
butikerna fortfarande håller öppet.
Dessutom så har fem minuters-parkeringarna längs Storgatan, som tidigare varit gratis, ersatts med entimmes, avgiftsbelagda, parkeringsplatser. Anledningen är att systemet
med korta avgiftsfria korttidsparkeringar inte fungerat,
utan istället gett trafikstörningar längs gatan.
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Ny betalningsform
Årets nyheter
introducerad

Ännu lättare att
SMS-parkera
Under sommaren blev det ännu lät�tare att betala parkeringsavgifterna via
SMS. Numera kan du betala via SMS på
samtliga UPABs parkeringar. Dessutom
infördes ett gemensamt telefonnummer, oavsett var i Umeå man parkerar.
Istället för separata telefonnummer för
varje parkeringszon så knappar man in
zonnumret innan registreringsnumret.
Det nya systemet har mottagits mycket positivt av kunderna, vilket inte
minst visas av att allt fler väljer att
betala via SMS.

Nanna rustas upp
Under 2008 har servicen förbättrats ytterligare i parkeringshuset
Nanna. Det har tidigare varit halt i den första rampen upp till plan 3 i
vissa väderförhållanden. Nu har rampen försetts med värmeslingor och
ny beläggning vilket minskat halkrisken rejält.
Dessutom har taken målats om för att ge en ljusare miljö och kamerabevakning har införts för att ge en tryggare miljö i parkeringshuset.
Upprustningen fortsätter under nästa år, bland annat kommer infarten att
byggas om så att de bilar som skall upp till plan 3 och högre inte behöver
göra en extra runda på plan 2.

Nya uniformer skapar trivsel
Under 2008 fick alla parkeringsvakter nya uniformer. Det är svensk parkeringsförening som tagit fram den nya uniformen som finns i såväl sommar
som vintermodell. Målet har varit att skapa praktiska kläder i trivsam stil som
är bra att jobba i.
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Ny betalningsform
introducerad
Ägardirektiv

ÄGARDIREKTIV/MÅLSÄTTNING för Umeå Parkerings AB
för perioden 2009 — 2010.

Kommunfullmäktige har fastställt företagspolicy
för UKF-koncernen som bl a reglerar relationen
mellan UKF som ägare och de helägda bolagens
styrelser.
Fullmäktiges ställning har stärkts genom de ändringar
som införts i kommunallagen och som bl a innebär
att fullmäktige fortsättningsvis får ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. För UKF
och samtliga dotterbolag skall denna bestämmelse
införas i respektive bolags bolagsordning.

• Höja attraktionskraften och vidareutveckla
Umeå till en av de mest dynamiska tillväxtkommunerna i Europa.
• Sysselsättningstillväxten skall vara sådan att
kvinnor och män kan arbeta i lika omfattning
och förvärvsfrekvensen ligga kvar på fortsatt
hög nivå.
• Den långsiktiga planeringen bör inriktas på att
nå 200 000 invånare senast 2050.
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 lekmannarevisionens granskningsrapport tillställas moderbolaget.
Verkställande direktören skall inte vara närvarande
vid denna överläggning.

Beträffande ekonomisk planering och uppföljning gäller att
• Bolagets resultatbudget/resultatprognos inklusive rullande investeringsplan för kommande
treårsperiod 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 nyckel-tal enligt
anvisningar och tidplan som fastställs av moderbolaget.

Offentlighet
Bolaget skall eftersträva största möjliga öppenhet
i arbetet genom att via informationsblad, hemsida
osv 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 tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.

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.

Företagspolicy
Bolaget skall följa den Företagspolicy som antagits
av Kommunfullmäktige.

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.

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

Ägaren/Umeå kommuns vision
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för Umeå
utveckling som bl a innebär följande:
• Utveckla Umeå mot en god och långsiktigt
hållbar livsmiljö för boende, arbete, fritid och
näringslivsutveckling. En miljö som präglas av
jämställdhet, mångfald och tillgänglighet för
kommunens alla invånare.
• Stärka Umeå som kraftcentrum i Norrland för
utveckling av ett dynamiskt närings-liv, kvalificerad utbildning, forskning och vård, rikt
och nyskapande kulturliv samt goda fysiska
och elektroniska kommunikationer.

Internkontroll
Bolagets styrelse ansvarar för bolagets internkontroll vars övergripande syfte är att skydda ägarnas
investering och bolagets tillgångar.
Styrelsen skall tillse att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om och
utvärdera hur bolagets system för intern kontroll
fungerar.
Styrelsen skall årligen avge rapport över hur den
interna kontrollen till den del den avser den finan
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Ny betalningsform
introducerad
Ägardirektiv

• Soliditeten bör under perioden ej understiga
25 procent per år
De ekonomiska målen avser nuvarande verksamhet dvs de innefattar ej investering i planerade
nya parkeringshus.

siella rapporteringen är organiserad och hur väl
den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten skall granskas av bolagets revisor
och insändas till Umeå Kommunföretag AB senast
den 15 mars varje år.
Det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att styrelsens uppsatta mål nås med rimlig
säkerhet med beaktande av:
• Verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet
• Tillförlitlighet i finansiella och övrig rapportering
• Efterlevnad av gällande lagar, förordningar
mm
• Skydd mot förluster eller förstörelse av tillgångar
• Eliminera eller upptäcka allvarliga fel

Definitioner
Förräntning på eget kapital
= Eget kapital + 72 % av obeskattade reserver
Soliditet
= Eget kapital + 72 % av obeskattade reserver
	          Genomsnittlig balansomslutning
Administrationskostnader
= Personal-, lokal- och övriga omkostnader för
företagets styrelse- och tjänstemän.
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 tillgänglighets- 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 biltrafik 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
möjligheterna 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 marknadsföringsinsatser för centrums utveckling mellan fastighetsägare, handel
och andra aktörer.
Bolaget bör därför redovisa vilka åtgärder som på
kort och lång sikt planeras eller kan vidtas för att
bidra till att uppnå kommunens mål om stadskärnans utveckling. Konsekvenserna för bolagets ekonomi och/eller organisation skall beskrivas. Särskilt
bör beskrivas de insatser som bolaget kan göra för
ökad trafikstyrning (s k mobility management) och
vilka bedömningar som bolaget gör om möjligheterna att öka centrumaktörernas samordning för
ett ökat partnerskap i stadsförnyelsen, genom det
särskilda bolag som tidigare bildats.
Umeå Parkerings AB skall följa och i förekommande fall delta i kommunens samhällsplanering.

Säkerhetsarbete/Krisledningsplanering
Bolaget skall vid extraordinär händelse följa beslut
fattade av Umeå Kommunföretag AB. Bolaget skall
vidare, i samarbete med Umeå Kommun, utföra
fortlöpande säkerhetsarbete och krisledningsplanering. Bolaget skall upprätta krisledningsplan och
därvid uppfylla de mål som anges i av fullmäktige
antagen ledningsplan vid extraordinär händelse
och höjd beredskap.
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.
Verksamhetsmål
Bolaget har till mål för sin verksamhet att tillhandahålla väl belägna och attraktiva parkeringsanläggningar, driva parkeringsrörelse och parkeringsövervakning.
Bolaget skall även övervaka de parkeringsvillkor
inom Umeå kommun som fastställs av Tekniska
nämnden, handha tillstånden för tillfällig torghandel samt handlägga avtal med fastighetsägare om
friköp av parkeringsplatser inom kommunen.
Ekonomiska mål
Verksamheten skall bedrivas utifrån vissa ekonomiska 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
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Förvaltningsberättelse

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
Projekt
UPAB har under året tecknat ett nytt avtal för övervakning samt drift av parkeringsverksamheten vid Norrlands Universitetssjukhus. Företaget har även, efter
beslut av tekniska nämnden, förlängt taxatiden samt inrättat parkering längs
Storgatan väster om Rådhusesplanaden. Dessa två projekt har bidragit till en
ökning av omsättningen med ca 18%.
Arbetet med en ny detaljplan för att kunna bygga parkeringsgarage under
Rådhusesplanaden har pågått under hela året. I december beslutade byggnadsnämnden att ett andra samråd skulle genomföras.
Kunder
Våra kunder är mycket positiva till UPAB. I 2008 års kundundersökning fick UPAB
återigen höga betyg. SMS-parkeringen har under året utvecklats och de kunder
som använder tjänsten är mycket nöjda.
Personal
Företaget har en stabil personalstyrka som har fortsatt låg korttidsfrånvaro, 3%.
Likt tidigare år har vi inte haft någon långtidsfrånvaro.

10
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Omsättning, resultat och ställning
2008
2007
2006
2005
2004
Nettoomsättning
39 109
33 412	 31 814 31 086	29 785
Rörelseresultat
5 593
4 199
5 101
3 258
3 270
Resultat efter finansiella poster
4 892	
3 451
4 225	2 337	2 315
Balansomslutning
60 802	 55 910
56 444 54 998
54 828
Soliditet	21,3%	23,7%	23,8%	23,8%	23,3%
Avkastning på eget kapital
34,4%	25,9%
31,8%
18,0%
18,3%
Avkastning på sysselsatt kapital
16,1%
12,7%
10,9%
6,9%
6,8%
Avkastning på totalt kapital
9,3%
7,8%
9,3%
6,0%
6,0%
Räntetäckningsgrad
7,4
5,6
5,8
3,5
3,4
Medelantal anställda
18
18
17
17
16
Förslag till vinstdisposition
(Belopp i kronor)
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserade vinstmedel från föregående år
5 146 848
Årets resultat
3 774
5 150 622
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
i ny räkning balanseras

5 150 622
5 150 622

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultatoch balansräkningar, finansieringsanalys samt tilläggsupplysningar.
Samtliga belopp redovisas, om inte annat anges, i tusental kronor (kkr).
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Resultaträkning

Not
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning		

2008

2007

39 109

33 412

Summa intäkter		
		
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader
1
Personalkostnader	2	
Avskrivningar av materiella 		
anläggningstillgångar
3
Övriga rörelsekostnader		

39 109

33 412

-20 232	
-10 386

-18 096
-8 255

-2 898
0

-2 857
-5

Summa rörelsekostnader		

-33 516

-29 213

Rörelseresultat		

5 593

4 199

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter		225
Räntekostnader		
-926

181
-929

Resultat efter finansiella poster		

4 892

3 451

Extraordinära kostnader		
Bokslutsdispositioner
4

-385
-4 528

0
-3 406

Resultat före skatt		

-21

45

5	25

-41

Skatt på årets resultat
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4
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Balansräkning

Not

2008-12-31

2007-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Pågående nybyggnad
Förbättringsutgift på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

6
35 028
7	2 639
8
3 265
9
3 817

36 585
1 988
3 507
4 126

		

44 749

46 206

Finansiella anläggningstillgångar
Andel i bostadsrätt		
Andra långfristiga värdepappersinnehav
10

808
10

10

		

818

10

Summa anläggningstillgångar		

45 567

46 216

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
1 103
1 260
Fordringar hos koncernföretag		2 687
652
Övriga fordringar		
3 199	2 243
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
1 553
1 390
Kassa och bank		

6 693

4 150

Summa omsättningstillgångar		

15 235

9 695

SUMMA TILLGÅNGAR		

60 802

55 911

Procent
25

20

15

10

5

0

2004

2005

2006

2007

2008

Soliditet
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Balansräkning

Not

2008-12-31

2007-12-31

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
11
Aktiekapital, 50 aktier		
Reservfond		

5 000
1 000

5 000
1 000

Summa bundet eget kapital		

6 000

6 000

Balanserat resultat		
Årets resultat		

5 147
4

5 143
4

Summa fritt eget kapital		

5 151

5 147

Summa eget kapital		

11 151

11 147

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar		2 532	2 884
Summa obeskattade reserver		

2 532

2 884

Avsättningar
Avsättning övriga pensioner		

0

0

Summa avsättningar		

0

0

Långfristiga skulder
Checkkredit
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder

12	
13
7 139
7 221
13	25 711	26 012

Summa långfristiga skulder		

32 850

33 233

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		2 914	2 011
Skulder till koncernföretag		
5 901
3 668
Skatteskuld		281
87
Övriga skulder		
993
592
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
4 180	2 289
Summa kortfristiga skulder		

14 269

8 647

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		

60 802

55 911

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter		
Ansvarsförbindelser		

Inga
Inga

Inga
Inga
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Kassaflödesanalys

		
2008
2007
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat		
5 593
4 199
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar		2 898	2 857
Realisationsresultat vid försäljning av inventarier		
5
Förändringar avsättningar		
		
8 491
7 061
Erhållen ränta		225
Erlagd ränta		
Betald inkomstskatt		25
		
250
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital		
8 741

7 202

Förändring av rörelsekapital
Ökning av fordringar		
Förändring av kortfristiga skulder		
Kassaflöde från den löpande verksamheten		

-2 997
5 622	
11 366

-455
616
7 363

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		
Ökning(-)/Minskning(+) av övr. finansiella anl.tillg.		
Försäljning av inventarier		
Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-1 387
-808
0
-2 195

-1 799
0
-1 799

Finansieringsverksamheten
Räntekostnad parkeringsköp		
Upptagna lån parkeringsköp		
Amortering av skuld		
Lämnade koncernbidrag		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

-905
905
-1 748
-4 880
-6 628

-929
929
-1 748
-3 740
-5 488

Årets kassaflöde		
Likvida medel vid årets början		
Likvida medel vid årets slut		

2 543
4 152
6 695

76
4 076
4 152

15

182
-41
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Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovisningslagen samt rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är
oförändrade jämfört med föregående år.
Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen:
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar har upptagits
till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Skulderna har upptagits till nominellt värde.
Definitioner nyckeltal
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 före skatt
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 obeskattade reserver.
Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.
Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader av finansiella kostnader.
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Kommentarer till bokslut
Not 1 Övriga externa kostnader
Till bolagets revisor och revisionsföretag har ersättning utgått:
för revision och annan granskning enligt aktiebolagslagen mm
samt rådgivning och annat biträde som föranleds av iakttagelser
vid granskningen.

2008	2007

40

67

för fristående rådgivning, biträde etc lämnad av Ernst & Young AB
med närstående bolag.	25
65

8
75

Not 2 Personal
Medelantalet anställda har varit
Kvinnor
Män
Totalt

10
8
18

10
8
18

1
4
5

1
4
5

Fördelningen mellan kvinnor och män i företagets styrelse
Kvinnor
Män
Totalt

Fördelningen mellan kvinnor och män i företagsledningen
Kvinnor	2	2
Män
1
1
Totalt
3
3
Total sjukfrånvaro/ordinarie arbetstid
för samtliga anställda
Långtidssjukfrånvaro/total sjukfrånvaro
för samtliga anställda

3,3%	2,4%
0,0%

0,0%

747
(0)
5 149
5 896

773
(0)
4 901
5 674

Sociala avgifter enligt lag och avtal	2 351
Pensionskostnader
Styrelse och verkställande direktör
764
Övriga anställda
987
Totala löner och ersättningar samt pensionskostnader och sociala avgifter
9 998

1 999

Löner och andra ersättningar 	
Styrelse och verkställande direktör
(varav tantiem)
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar

Avgångsvederlag till VD: 24 gånger den vid uppsägningstillfället aktuella månadslönen.
Not 3 Avskrivningar
Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga
avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd.
Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande:
Byggnader	2-3%
Markanläggningar
5%
Förbättringsutgift på annans fastighet
5%
Maskiner och Inventarier
10%
Datorer
33%
Bilar	20%
Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar redovisas som bokslutsdisposition.
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37
189
7 899
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Kommentarer till bokslut
Not 4 Bokslutsdispositioner
Förändring överavskrivningar, maskiner och inventarier			
Lämnat koncernbidrag			

2008	2007
352	
334
-4 880
-3 740
-4 528
-3 406

Not 5 Skatt på årets resultat
2008	2007
Korrigerad skattekostnad tax 07	25
-16
Aktuell skattekostnad
0
-25
25
-41
Not 6 Byggnader och mark
2008-12-31	2007-12-31
Ingående anskaffningsvärde
60 115
59 143
Årets inköp
56
972
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
60 171
60 115
Ingående avskrivningar enligt plan
-23 530
-21 921
Justering för avskrivning på sålda/utrangerade inventarier		
Årets avskrivningar enligt plan
-1 613
-1 609
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
-25 143
-23 530
Utgående planenligt restvärde
35 028
36 585
Taxeringsvärden
Byggnader
Mark

41 975
8 418
50 393

41 975
8 418
50 393

Not 7 Pågående nybyggnad
Ingående anskaffningsvärde
1 988
Årets inköp
651
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	2 639
Ingående avskrivningar enligt plan
Justering för avskrivning på sålda/utrangerade inventarier
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde
2 639

1 918
70
1 988
1 988

Not 8 Förbättringsutgift på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

4 828
0
4 828
-1 321
-242	
-1 563
3 265

4 828
0
4 828
-1 079
-242
-1 321
3 507

13 192	
733
0
13 925
-9 065

12 684
756
-248
13 192
-8 304

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde
Övertagna inventarier från dotterföretag
Årets inköp
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar enligt plan
Övertagna avskrivningar från dotterföretag
Justering för avskrivning på sålda/utrangerade inventarier
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde
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0	243
-1 043
-1 005
-10 108
-9 066
3 817
4 126
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Kommentarer till bokslut
Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Aktier i Umeå C AB, 100 st
Ägarandel 10%. Org.nr 556604-6727, Säte: Umeå

2008-12-31

2007-12-31

10
10

10
10

Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat
Belopp vid årets ingång
5 000
1 000
5 143
Vinstdisposition enligt beslut vid årets bolagsstämma			
4
Årets resultat				
5 000
1 000
5 147

Årets resultat
4
-4
4
4

Not 11 Eget kapital

Not 12 Checkkredit
Beviljad belopp på checkräkningskredit, tillhörig
Umeå kommuns internbank, uppgår till

0	2 000
0
2 000

Not 13 Långfristiga skulder
Av de långfristiga skulderna bedöms 567 kkr förfalla till betalning inom fem år.

Underskrifter
Umeå 2009-03-17

Per-Erik Johansson

Anders Sellström

Ordförande

Vice ordförande

	 Ingeborg Jonsson 	
Isac Öberg
			

Min revisionsberättelse har avgivits 2009-03-17

		
		

Bruno Holmkvist
Auktoriserad revisor
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Henrik Vinroth

Håkan Gustafsson
Verkställande direktör
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Umeå Parkerings AB
Org nr 556131-0573
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Umeå Parkerings AB för räkenskapsåret 2008. Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen til�lämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och
förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören
är ersättningsskyldig mot bolaget.
Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat
i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger
mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Umeå den 17 mars 2009

Bruno Holmkvist
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport
Till Bolagsstämman i Umeå Parkerings AB
Org nr 556131-0573

Undertecknade har granskat bolagets verksamhet under år 2008.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.  Det
innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att
bolagets interna kontroll är tillräcklig. Vår granskning har utgått från de beslut bolagets ägare fattat
och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig inom de ramar
som bolagsordningen anger.
Under året har följande särskilda granskningar, som berört bolaget, genomförts:
• Granskning av Umeå kommunkoncerns rutiner för dokumenthantering med avseende på offentlighet
och sekretess
• Granskning av sponsring inklusive olika former av varumärkesvård
Granskningarna har/kommer att redovisas i separata revisionsrapporter som sänds till bolagets styrelse.
Undertecknade anser att vår granskning ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Undertecknade bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Undertecknade finner
därför inte anledning att rikta anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Umeå 17 mars 2009

Ewa Miller
  	 Stig Lindström
Av fullmäktige i Umeå kommun utsedda lekmannarevisorer.
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