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KORTFAKTA OM UPAB

Parkeringsintäkter
51%
Parkeringsservice
27%
Hyresintäkter
7%
Felparkeringsavgifter 8%
Kontrollavgifter
6%
Torghandel
1%

Antal P-platser i centrum 1815
Antal P-hus	2
Antal parkeringar, tomtmark
8
Antal biljettautomater
122

Styrelse

UPABs styrelse från vänster:
Mattias Sehlstedt, Ordförande (v), Terese Andersson, Vice ordförande (m), Christer Härjelin (s),
Emma Mattsson (s), Fredrik Rönn (c).
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Personal

Jan Carlsson
Fastighetsskötare

Carin Rosendal
Administrativ chef

Jimmy Norberg
Driftsansvarig

Håkan Gustafsson
VD

Eiwor Wikström
Parkeringschef

Ulla Segerstedt
Kommunikationschef

Carina Hedman
Ekonom

Karina Grehn
Assistent

Mariette Holmberg
Kundtjänst

Jan Nordström
Handläggare

Anna Schärdin
Ekonom

UPAB har sju 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.
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VD har ordet

Ett framgångsrikt år ur flera aspekter
har varit väl frekventerade och det är också där
som vi har våra nöjdaste kunder.
En förutsättning för detta är vår engagerade
och kunniga personal, det är därför med stor
tillfredsställelse vi kan notera att personalens
trivsel ligger på en hög nivå.
Då Umeå Parkerings AB har det mesta av sin
verksamhet i Umeås centrala delar är ett väl
fungerande och attraktivt centrum viktigt för
oss. Vi har genom åren etablerat ett gott samarbete med handeln i centrum och har därför
under 2010 också vår ägarandel i Umeå C från
10 till 40 procent.
Vårt företag har en rad spännande utmaningar
att möta under de kommande åren när centrum
expanderar och förtätas. En rad stora byggprojekt ligger i startgroparna och vårt ansvar är att
vara med och leverera bra parkeringslösningar
som förmår att balansera efterfrågan och värna hållbar utveckling av stadskärnan.
Våra båda parkeringshus, Nanna och Parketten börjar på att ha några år på nacken och är
numera väl frekventerade. Vi har därför renoverat dem med omfattande byten av ytskikt i
båda husen. Parketten har dessutom fått ny
belysning som ger bättre ljus i kombination
med betydligt lägre energiförbrukning.

Det är med stor tillfredsställelse vi kan lägga
verksamhetsåret 2010 bakom oss. Vi har varit ekonomiskt framgångrika, våra kunder är
mycket nöjda, och personaltrivseln ligger på
en hög nivå. Dessutom har vi deltagit i det
spännande arbetet med utveckla Umeås växande centrum.

Vi avslutade verksamhetsåret med en ny styrelse. Det ska bli mycket spännande att få jobba
med den nya styrelsen som är rejält föryngrad.
Glädjande nog kan vi tillsammans se fram emot
rejäla utmaningar och möjligheter utifrån den
utveckling som sker i centrum just nu.

Under 2010 har vi kunnat höja omsättningen
till 48,3 miljoner kronor. Det beror främst på
att vi under 2009 fick en rad nya uppdrag som
fått sin fulla effekt under detta verksamhetsår.
Vi kan också presentera ett gott resultat på 4,7
miljoner efter finansiella poster vilket ger en
avkastning på eget kapital med 37,3 procent.

Håkan Gustafsson
VD

Till den positiva ekonomiska utvecklingen kan
vi också notera att vi i våra kundundersökningar har allt nöjdare kunder. Parkeringshusen
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Styrelseordföranden kommenterar

Vi står beredda att möta utmaningarna
För vår del handlar det om att se till att parkering inte blir någon flaskhals, samtidigt som
vi skall arbeta för en god miljö. Den mixen av
intressen kommer att styra oss under en rad
år framöver. Jag kan konstatera att företaget
är redo att anta utmaningen.
Två stora parkeringslösningar ligger närmast i
tiden för UPAB:s del. Det är ett underjordiskt
parkeringshus under det nya badhuset och ett
parkeringshus vid Järnvägsallén.
Samtidigt kan nog de flesta av oss vara ense
om att det inte går att öka mängden bilar i
centrum hur mycket som helst. Det optimala
vore en förtätning utan fler bilar. Den uttalade målsättningen att minska arbetsparkering
i centrum är riktig.
Jag anser därför att det projekt som gått under
arbetsnamnet Park & Bike är värt att pröva ordentligt. Det innebär att de som arbetar i city
enkelt kan parkera utanför stadskärnan och
därifrån ta cykeln till jobbet. Även projektet
med gröna friköp anser jag är väldigt intressant
för utvecklingen framöver.
För min, den övriga styrelsens och personalens del kommer den närmaste framtiden att
bli hektisk. Det är mycket som skall finnas på
plats fram till 2014. Men, som sagt, jag är helt
övertygad om att företaget är berett och rustat
för att möta utmaningarna.

Som nyligen tillträdd ordförande i Umeå Parkerings AB kan jag på intet sätt ta åt mig äran åt
det goda bokslut vi nu publicerar. Själv ser jag
bokslutet som ett av många bevis på hur välskött
och väl organiserat bolaget är. Jag har också kunnat konstatera att Umeå Kommuns ägardirektiv
på ett bra sätt förmedlar UPAB:s roll, både företagsmässigt och till nytta för staden.

Mattias Sehlstedt
Ordförande

Det kommer att bli mycket spännande att vara
ordförande de kommande åren då vi står inför
en mängd spännande utmaningar. Personligen
har jag ingen erfarenhet av just parkeringsfrågorna, men däremot av samhällsplanering då
jag under några år varit ersättare i byggnadsnämnden.
Den erfarenheten kommer väl till pass när vi
nu blir en aktiv part i utvecklingen av Umeå
centrum. Jag räknar till sju stora projekt som
kan komma att inledas inom kort i centrum.
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Årets nyheter

Laddhybrider minskar miljöbelastning
Umeå Parkerings AB är till allra största
delen verksamma i centrala Umeå, vars
luftkvalitet inte är den allra bästa. För
att minska miljöbelastningen har därför UPAB både konverterat befintliga
och nyinköpta hybridbilar till så kallade
laddhybrider.
Ombyggnationen innebär att batterikraften ökar och bilarna klarar 3-4 mil
per laddning.
— Vi kör mest korta sträckor varför
batterikapaciteten klarar bilens drift
under större delen av dagen. Batterierna laddas sedan under natten via
eluttaget, säger Håkan Gustafsson.
Inköpen av laddhybriderna är ett gemensamt initiativ från Umeå Kommunföretag. Förutom UPAB så har Bostaden och Umeva var sin laddhybrid och
Umeå Energi har två.
— Det är extra trevligt att konverteringen görs av Umeåföretaget Hybricon, säger Håkan Gustafsson.

Parketten fick ökad lyskraft
Parkeringshuset Parketten har under
verksamhetsåret fått ny belysning. De
nya lamporna är av så kallad LED-typ,
vilket innebär att de ger bra belysning
i kombination med låg energiförbrukning.
Samma typ av belysning installerades
under 2009 i parkeringshuset Nanna
och har fungerat väl efter vissa garantireparationer.
Under året har också de båda parkeringshusen fått nya ytlager.
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Ny betalningsform
Årets nyheter
introducerad

Fördjupad översikt för centrala Umeå
UPAB har under 2010 varit delaktiga i
den fördjupade översiktsplaneringen av
centrala Umeå. En förtätning av Umeå
ökar behovet av samlade parkeringsanläggningar, främst på tomtmark.
Samtidigt skall hänsyn tas till miljön,
främst luftmiljön vilket innebär att nya
anläggningar kommer att förläggas vid
randen av centrum.

Haga

Väst på
stan
Centrumfyrkanten

I den nya normen finns också en tydlig
ambition att prioritera besöksparkering
till handeln före arbetsplatsparkering.
Idag är en hög andel av parkeringsplatserna i centrum belagda av dem som
arbetar där.

Öst på stan

Kundtjänsten
ombyggd och
omorganiserad
För att ytterligare förbättra kundservicen har vår kundtjänst byggts om och
en ny kundtjänstorganisation sjösatts
under 2010. Den förbättrade servicen
kan märkas vid såväl personliga besök
som via telefon. Detta har gjorts möjligt via såväl personella som tekniska
förstärkningar.

Ny SMS-skylt underlättar och stimulerar
Under 2010 sattes nya tilläggsskyltar
upp på UPAB:s parkeringar som gör det
lättare för den som vill betala sin parkering via SMS. Upplysningsskyltarna har
inte bara underlättat för parkeringskunderna, de har också stimulerat till ökad
användning av betalningsmedlet.
Umeåborna förstärker därmed sin position som ledande inom användning
av SMS som betalningsform för parkering.
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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 nyckeltal 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 genomfört förbättringar av ytbeläggningen i parkeringshusen Nanna
och Parketten. I Nanna har elslingor lagts in i ytterligare en ramp för att minska
halkrisken vid väderomslag under vintern. UPAB har ökat sin andel i Umeå C från
10% till 40% enligt det nya aktieägaravtal som utarbetats mellan fastighetsägare, handel och UPAB.
Kunder
Vi har fortsatt starkt förtroende hos våra kunder. I 2010 års kundundersökning
fick vi, ännu en gång, höga betyg. Fastighetsägare och andra uppdragsgivare har
under året visat ett stort intresse för våra tjänster.
Personal
Företaget har 18 anställda. Personaltrivseln är fortsatt hög.

10
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Omsättning, resultat och ställning
2010
2009
2008
2007
2006
Nettoomsättning
48 252	 46 216
39 109 33 412	 31 814
Rörelseresultat
5 616
5 976
5 593
4 199
5 101
Resultat efter finansiella poster
4 699
5 156
4 892	
3 451
4 225
Balansomslutning
57 720
62 933
60 802	 55 911
56 444
Soliditet	21,5 %	20,3 %	21,3 %	23,7 %	23,8 %
Avkastning på eget kapital
37,3 %
40,0 %
37,2 %	25,9 %
31,8 %
Avkastning på sysselsatt kapital
17,6 %
18,3 %
17,2 % 12,7 %
10,9 %
Avkastning på totalt kapital
9,4 %
9,8 %
10,0 %
7,8 %
9,3 %
Räntetäckningsgrad
5,9
6,8
6,3
5,6
5,8
Medelantal anställda
18
17
18
18
17
Förslag till vinstdisposition
(Belopp i kronor)
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserade vinstmedel från föregående år
5 150 501
Årets resultat
61 966
5 212 467
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
i ny räkning balanseras

5 212 467
5 212 467

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		

2010

2009

48 252	

46 216

Summa intäkter		

48 252

46 216

-30 511
-8 900

-26 993
-10 314

-3 225
0

-2 934
0

Summa rörelsekostnader		

-42 636

-40 241

Rörelseresultat		

5 616

5 975

Resultat från finansiella investeringa
Ränteintäkter		
Räntekostnader		

36
-953

65
-884

Resultat efter finansiella poster		

4 699

5 156

Extraordinära kostnader		
Bokslutsdispositioner
4

0
-4 637

0
-5 150

Resultat före skatt		

62

6

5

0

-6

ÅRETS RESULTAT		

62

0

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

Skatt på årets resultat
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Balansräkning

Not

2010-12-31

2009-12-31

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

6
37 781
7	2 782	
8	2 858
9
3 420

		

33 526
9 234
3 142
3 997

46 841

49 899

10
10

808
60

808
10

		

868

818

Summa anläggningstillgångar		

47 709

50 717

Finansiella anläggningstillgångar
Andel i bostadsrätt
Andelar i intresseföretag

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
1 628
1 326
Fordringar hos koncernföretag		
537
3 029
Övriga fordringar		
4 266	2 780
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 341	2 364
Kassa och bank		

1 239	2 717

Summa omsättningstillgångar		

10 011

12 216

SUMMA TILLGÅNGAR		

57 720

62 933

Procent
25

20

15

10

5

0

2006

2007

2008

2009

2010

Soliditet
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Balansräkning

Not

2010-12-31

2009-12-31

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		

5 151
62	

5 151
0

Summa fritt eget kapital		

5 213

5 151

Summa eget kapital		

11 213

11 151

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar		
Summa obeskattade reserver		
Långfristiga skulder
Checkkredit
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder

1 679	2 242
1 679

2 242

12	
1 947
13
6 969
7 055
13	24 114	24 928

Summa långfristiga skulder		

33 030

31 983

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		
Skulder till koncernföretag		
Skatteskuld		
Övriga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		

3 732	
3 606
131
875
3 454

5 684
6 620
401
813
4 039

Summa kortfristiga skulder		

11 798

17 557

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		

57 720

62 933

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter		
Ansvarsförbindelser		

Inga
Inga

Inga
Inga

14

umeå parkerings ab

Kassaflödesanalys

		
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat		
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar		
Realisationsresultat vid försäljning av inventarier		
		

2010

2009

5 616

5 975

3 225	2 804
130
8 841
8 909

Erhållen ränta		
Erlagd ränta		
Betald inkomstskatt		
		

36
-105
-69

65
-4
-6
55

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital		

8 772

8 964

Förändring av rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av fordringar		
Förändring av kortfristiga skulder		
Kassaflöde från den löpande verksamheten		

728
-5 759
3 741

-957
3 289
11 296

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

-1 505
1 337
-50
-218

-8 085
-8 085

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

-849
849
-1 748
-5 200
-6 948

-880
880
-1 748
-5 440
-7 188

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

-3 425
2 717
-708

-3 977
6 694
2 717
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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

2010

2009

49

40

0
49

9
49

9
8
17

9
8
17

Fördelningen mellan kvinnor och män i företagets styrelse
Kvinnor	2	
Män
3
Totalt
5

1
4
5

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.
för fristående rådgivning, biträde etc lämnad av Ernst & Young AB
med närstående bolag.
Not 2 Personal
Medelantalet anställda har varit
Kvinnor
Män
Totalt

Fördelningen mellan kvinnor och män i företagsledningen
Kvinnor
Män
Totalt
Total sjukfrånvaro/ordinarie arbetstid
för samtliga anställda
Långtidssjukfrånvaro/total sjukfrånvaro
för samtliga anställda
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
(varav tantiem)
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar

3	2
1
1
4
3
8%

3%

0%

0%

807
(0)
5 488
6 295

777
(0)
5 394
6 171

Sociala avgifter enligt lag och avtal	2 235	2 374
Pensionskostnader
Styrelse och verkställande direktör
0*	263
Övriga anställda
97*
1 371
Totala löner och ersättningar samt pensionskostnader och sociala avgifter
8 627
10 179
* Delar av UPABs pensionsåtagande utgörs av en pensionsstiftelse vars värdeutveckling under 2010 medfört att det
inte uppstått någon kostnad för bolaget.
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
5-33 %
Maskiner och Inventarier
10 %
Datorer
33 %
Bilar	20 %
Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar redovisas som bokslutsdisposition.
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Kommentarer till bokslut
Not 4 Bokslutsdispositioner
Förändring överavskrivningar, maskiner och inventarier
Lämnat koncernbidrag

2010	2009
563	290
-5 200
-5 440
-4 637
-5 150

Not 5 Skatt på årets resultat
Aktuell skattekostnad

0
0

Not 6 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Omklassificeringar
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar enligt plan

-6
-6

2010-12-31 2009-12-31
60 105
60 171
515
150
5 382	
-216
66 002	
60 105
-26 579
-25 143

Justering för avskrivning på sålda/utrangerade inventarier
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde
Taxeringsvärden
Byggnader
Mark

-1 642	
-28 221
37 781

90
-1 526
-26 579
33 526

43 800
10 810
54 610

41 975
8 418
50 393

Not 7 Pågående nybyggnad
Ingående anskaffningsvärde
9 234	2 639
Årets inköp	267
6 595
Omklassificeringar
-6 719
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	2 782	
9 234
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

2 782

9 234

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

4 955
4 955
-1 813
-284
-2 097

4 828
127
4 955
-1 564
-249
-1 813

Utgående planenligt restvärde

2 858

3 142

14 659
723
-11
15 371
-10 662	
11
-1 300
-11 951

13 925
1 213
-479
14 659
-10 108
474
-1 028
-10 662

3 420

3 997

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar enligt plan
Justering för avskrivning på sålda/utrangerade inventarier
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde
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Kommentarer till bokslut
Not 10 Finansiella anläggningstillgångar
Andel i bostadsrätt Hemavan
Aktier i Umeå C AB, 600 st
Ägarandel 40%. Org.nr 556604-6727, Säte: Umeå

2010-12-31
808

2009-12-31
808

60
868

10
818

Not 11 Eget kapital
	 Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat
Belopp vid årets ingång
5 000
1 000
5 151
Vinstdisposition enligt beslut vid årets bolagsstämma			
0
Årets resultat			
0
Utgående balans
5 000
1 000
5 151

Årets resultat
0
0
62
62

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

8 000
8 000

Not 13 Långfristiga skulder
Av de långfristiga skulderna bedöms 623 kkr förfalla till betalning inom fem år.

Underskrifter
Umeå 2011-02-11

Boel Lindén

Terese Andersson

Ordförande

Vice ordförande

Emma Mattsson
Fredrik Rönn
			

Min revisionsberättelse har avgivits 2011-03-15

		
		

Bruno Holmkvist
Auktoriserad revisor
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Christer Härjelin

Håkan Gustafsson
Verkställande direktör

0
0
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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 Aktiebolag för räkenskapsåret 2010. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen
tillämpas 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 15 mars 2011

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 2010.
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 klagomålshantering vid kommunala bolag
• Enkätundersökning bland styrelseledamöterna
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 mars       2011

Fredrik Gunnarsson			
                	
Av fullmäktige i Umeå kommun utsedda lekmannarevisorer.

21

Lennart Salomonsson			
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