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KORTFAKTA OM UPAB
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Styrelse

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

Jan Carlsson
Fastighetsskötare

Eiwor Wikström
Parkeringschef

Carin Rosendal
Administrativ chef

Jimmy Norberg
Driftsansvarig

Håkan Gustafsson
VD

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

Goda resultat skapar trygghet
inför kommande utmaningar
för parkering. Genom kostnadseffektiv administration, attraktiva betalningssystem och en
väl fungerande kundtjänst kan vi erbjuda såväl
uppdragsgivare som deras kunder god parkeringsservice.
Under 2011 har vi också utvecklat en helt ny
parkeringsapp som mottagits mycket väl. Idén
som föddes i ett examensarbete har utvecklats
av UPAB i samarbete med innovatören. Appen
hjälper våra kunder att hitta parkeringsytor och
enkelt betala via SMS. De nya betalningsformerna som vi lanserat under de senaste åren
har också mottagits mycket väl. Det innebär
att vi får allt färre mynt i våra biljettautomater
medan kort- och SMS-betalningar stiger. Under
verksamhetsåret betalade 65 procent sin parkering med kort och 12 procent via SMS. Den
senaste siffran är klart högst i Sverige.
En stor del av vårt arbete under 2011 har varit
inriktade mot att möta de stora förändringar
som sker, och kommer att ske, i centrum. Bland
annat så drev vi en stor informationskampanj
för att visa på andra parkeringsmöjligheter när
parkeringsytorna på kajen begränsades för att
ge plats åt Kulturväven. Ett mer långsiktigt arbete har varit att ta fram en ny parkeringsstrategi som underlag till den nya översiktsplanen.
Inriktningen har varit att minska arbetsplatsparkeringar för att ge utrymme för fler besöksparkeringar.

Det är mycket tillfredsställande att kunna konstatera att vi under vårt 40:e jubileumsår satt
såväl omsättnings- som resultatrekord. Omsättningen steg till 53,8 miljoner och resultatet
uppgick till 7,4 miljoner. Avkastningen på eget
kapital blev därmed hela 60,8 procent. De goda
resultaten innebär att vi står väl rustade att
möta de utmaningar som de stora förändringarna i centrum innebär.

Under våra 40 första år har vi haft förmågan
att växa med uppgiften. Det är den förmågan
som även fortsättningsvis skall bära företaget framåt när vi nu möter förändringarna i
centrum. Förändringar som starkt kommer att
påverka vår verksamhet.

Bakom de ekonomiska framgångarna står ett
flertal faktorer. Vi har de senaste åren arbetat hårt för att skapa en effektiv organisation,
samtidigt som vi utvecklat attraktiva parkeringslösningar för våra kunder. Detta har i sin
tur medfört att vi fått en ökad efterfrågan från
stora uppdragsgivare som vill att vi skall lösa
deras parkeringssituation.

Det är därför mycket tillfredsställande att kunna konstatera att vi står väl rustade att möta
framtida utmaningar.

Vi har bland annat utvecklat kraftfulla verktyg för att hantera olika betalningsformer och
erbjuda kunderna ett flertal olika tidsperioder

Håkan Gustafsson
VD
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Styrelseordföranden kommenterar

Vi vill fortsatt vara i framkant av utvecklingen
i och med den fördjupade översiktsplanen. Vilket
på sikt kommer att innebära växande parkeringsområden, Öst på stan och på nedre Haga.
UPAB har även ett starkt engagemang i centrums
utveckling, vilket också framgår av våra ägardirektiv. Detta har främst skett via Umeå C, men
vi har också ett engagemang i det nya destinationsbolaget som är under uppbyggnad. Det mest
synliga nytillskottet på vårt engagemang under
2011 var Umeå Christmas Market som kommer
att återkomma i en ännu bättre form.

Under ett jubileumsår är det alltid intressant att
ta en titt i backspegeln. När vi tittar tillbaka på
UPAB:s 40-åriga historia kan vi se hur företaget
utvecklats från en rent övervakande funktion till
ett modernt serviceföretag som ligger i framkant
såväl inom teknik och miljö som inom kundanpassad service.
Att sedan kunna kröna jubileumsåret med omsättnings- och resultatrekord är mycket tillfredsställande. Det innebär att vi står väl rustade inför
de stora investeringar som ligger framför oss.

UPAB har också ett starkt miljöfokus. Redan 2001
inledde vi ett arbete för att minska söktrafiken
efter lediga parkeringsplatser bland annat genom att erbjuda attraktiva parkeringsplatser till
attraktiva priser i parkeringshusen. Detta arbete
har utfallit mycket positivt och även bidragit till
UPAB:s ekonomiska framgångar.
Självklart strävar vi efter att leva som vi lär och
kunde under 2011 på allvar ta i drift våra nya
laddhybridbilar. Ett annat exempel på vårt miljöarbete är att vi nyligen skrev vårt första gröna
friköpsavtal. Ett grönt friköpsavtal innebär att
kunden tar ansvar för miljön genom en rad åtgärder, bland annat goda cykelparkeringar, och
därmed får rabatt på friköpet.

Utifrån den parkeringsstrategi som tagits fram i
kommunens översiktsplan kommer vi att bygga
två nya parkeringshus med cirka 600 nya parkeringsplatser som kommer att öka tillgängligheten
i centrum. Först ut bland dessa är ett nytt parkeringshus intill järnvägen vid Östra Kyrkogatan. Där
arbetar vi för fullt med detaljplanen och hoppas
att vi kan sätta spaden i marken under 2012.

På lite längre sikt fortsätter vi att utveckla teknik
som kombinerar god service med ekonomi och
miljö. Bland annat följer vi noggrant utvecklingen
av papperslösa biljettautomater som både minskar energi- och pappersförbrukning. Vi finns också representerade i den arbetsgrupp som strävar
efter att ta fram nya system för säkra betalningar
även för små belopp, den så kallade mikrobetalningsgruppen.

Det andra parkeringshuset är det som kommunen
vill ska placeras integrerat med det nya badhuset,
på den plats där vi idag har en temporär parkeringsyta på Mimers grusplan. I ett växande Umeå
ser vi också över möjligheten att bygga ett parkeringshus i ett mer västlig läge när nuvarande
E4 blir stadsgata. Det parkeringshuset ligger dock
lite längre fram i tiden.

Mattias Sehlstedt
Ordförande

Vårt ansvarsområde kommer också så småningom att växa geografiskt då centrala Umeå utökats
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Årets nyheter

UPAB lanserade ny parkeringsapp

KUNGSGATAN

KUNGSGATA N

P-huset
Parketten

Rådhuset

STOR GATAN

STOR GATAN

Umeå
FH

P-huset
Nanna

VAS APLAN

NYGATA N
Mimers
grusplan

V Ä ST R A K YR KO G ATA N

Bibliotek

Mimerskolan

Ö S T RA K Y RKOG ATAN

V:A NOR R LAND SGATAN

R Å D H US ES P LA N A DE N

G Ö TG ATAN

SKOLGATAN

BAKG ATAN

B R OG ATA N

SKOLGATAN

NYGATAN

MAG A SI N SG ATA N

NYGATAN

Stadhusområdet

V Ä ST R A ES PL AN A DEN (E4)

V: A NOR R LAND SGATA N

VA SAG ATA N

S VE AG ATA N

R Å DH U S ESP LA N AD EN

Bussstation

Här brukar det finnas lediga parkeringar

KUNGSGATAN
Vänortsparken
STOR GATAN

Rådhusparken

Kyrkan och
kyrkparken

En vanlig vardag i
centrala Umeå blir
beläggningen på
parkeringsplatserna kring Rådhuset/Storgatan ofta
hög. Det innebär emellertid inte att det inte finns lediga
parkeringsplatser i centrum. I de nordöstra delarna är det
betydligt lättare att snabbt hitta ledig p-plats.
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På lördagarna kan det vara en god idé att
parkera intill Stadshuset där det finns cirka
400 parkeringsplatser.
Dessutom till centrums lägsta timtaxa!

K Y R K B R ON

STR AND LE D E N
T EG S B R ON

Allt för att undvika missuppfattningen
om att det inte fanns lediga platser i
centrala Umeå.

Järnvägsstation

Område där det är lättare att hitta parkering

I samband med byggnationerna i centrum så begränsades parkeringsplatserna vid kajen.
För att informera våra kunder gick vi
ut med information om alternativa pplatser via tv, tidningar och direkt på
vindrutorna.

kunna erbjuda fler betalningsformer,
exempelvis kort eller faktura. Dessutom ser vi gärna att vi kan erbjuda
individuella tidsintervaller.

Område där det kan vara svårt att hitta parkering

H OV R ÄT TS GATA N

P-info när
centrum växer

utan att kunden behöver ansluta sig
till något system. Idag betalar cirka
12 procent av kunderna sin parkering
via SMS.
Den nya appen finns tillgänglig för
både Iphone och Androider och kan
laddas ner gratis från App Store eller
Android Market.
Vi arbetar också för att utveckla tjänsten ytterligare, bland annat hoppas vi

SL ÖJD G ATAN

Under verksamhetsåret kunde UPAB
lansera Sveriges första app till mobiltelefon för att hitta och betala parkering.
Appen som är framtagen tillsammans
med Fkon i Hörnefors och är kompatibel med vårt system för SMS-betalning som är utvecklat av Mobill.
UPAB var också först i Sverige att
lansera SMS-betalning av parkering,

umeå parkerings ab

Ny betalningsform
Årets nyheter
introducerad

UPAB - 40 år av utveckling
Umeå Parkerings AB grundades den 27 oktober
1971 under namnet Umeå Parkeringshus AB för
att ta hand fastighetsägarnas parkeringsköp.
Den första VD:n var dåvarande kontoristen
Inga-Liz Bäckman.

Två år senare hade de båda parkeringshusen
Nanna och Parketten genomgått stora renoveringar och tillbyggnader. De blev snabbt populära parkeringsytor och beläggningen steg.
Förändringarna uppmärksammades även utanför Umeås gränser och UPAB fick två år senare
Svenska Stadskärnors pris ”för god tillgänglighet”.

De första 15 åren låg omsättningen på en tämligen jämn och låg nivå. Den första stora omsättningsökningen kom 1985 när fastigheten
Nanna byggdes med plats för parkeringar, affärslokaler, kontor och bostäder.

2002 var företagets omsättning strax över 20
miljoner kronor, en omsättning som de senaste
tio åren är på väg att tredubblas. Detta har
varit möjligt genom en ökad marknadsföring,
utveckling av betalningssystem och att allt
fler externa kunder sökt samarbete med oss.
När UPAB införde SMS-betalningar 2005 var
vi först i landet. Initiativet mottogs mycket väl
och idag står denna betalningsform för 12 procent av alla betalningar. Detta kommer med all
säkerhet att öka sedan vi under fjolåret lanserade vår parkeringsapp som gör det ännu
enklare att använda SMS-betalningar.

1995 fick bolaget sitt nuvarande namn och
omsättningen tog ny fart när Umeå Parkerings
AB övertog ansvaret för parkeringsvakterna,
och fick ansvar för drift av markparkeringar
och parkeringsövervakning samt bokning av
kaj- och torgplatser.
Omsättningen har sedan ökat i allt snabbare
takt. Under åren 1998-1999 fick UPAB uppdraget att sköta Akademiska Hus parkeringar
på Universitetsområdet samt svara för driften
av Parketten. 1999 inleddes också en renovering av parkeringshuset Nanna som följd av en
granskning av huset ur ett jämställdhetsperspektiv. Det första jämställda parkeringshuset
var därmed fött.

Jubileumsåret 2011 tar vi avstamp mot ytterligare utveckling då en ny parkeringsstrategi arbetats fram, en strategi som bland annat innebär att nya parkeringshus kommer att byggas.

År 2000 anställdes nuvarande VD med uppgift
att praktiskt genomföra det nya parkeringsprogram som tagits fram i samarbete med kommunens tekniska kontor. Huvudmålet var att
minska miljöbelastningen i centrum genom att
minska söktrafik och antalet kallstarter under
vintern. Genom att prioritera parkeringshusen
kunde vi erbjuda våra kunder att parkera billigt
och bekvämt.

Omsättningskurvan för UPAB visar tydligt hur
snabbt företaget utvecklats under de senaste
10 åren. Det har skett genom en medveten
satsning på god parkeringsservice och ett ökat
förtroende för vår personals kunskap och kompetens från uppdragsgivare.

7

umeå parkerings ab

Ny betalningsform
introducerad
Ägardirektiv

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

nden k
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 hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet
att nå 200 000 medborgare senast år 2050.
• Verksamheten skall präglas av öppenhet, brukar- och medborgarorientering, god demokratisk 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 innovationskommuner.
• Vi ska stärka vår ställning som en energihushållande 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.

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 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.
Verksamhetens inriktning
Umeå Parkerings AB skall på affärsmässiga grunder
bedriva parkeringsverksamhet inom Umeå kommun.
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
• 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 parkeringshus.
Andra viktiga ekonomiska mål är kassaflöde och
självfinansiering.

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 Kommunkoncernens finansiella verksamhet” som antagits av fullmäktige.

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

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 in-

Klimat – och miljömål
Umeå Parkerings AB skall:
• Under perioden sänka sin energiförbrukning
med 10 procent.
• Från och med 2013 enbart använda miljöbilar.

8

umeå parkerings ab

Ny betalningsform
introducerad
Ägardirektiv

terna kontrollen till den del den avser den finansiella
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.

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.

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.

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 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 skall aktivt verka för att förverkliga, det av
kommunen fastställda, parkeringsprogrammet samt
aktivt bidra till genomförande av intentionerna i översiktsplanens fördjupning för centrala stan.
Umeå Parkerings AB skall följa och i förekommande
fall delta i kommunens samhällsplanering.

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 lekmannarevisionens 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. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen.
Beträffande ekonomisk planering
och uppföljning gäller att
Bolagets resultatbudget/resultatprognos inklusive
rullande investeringsplan för kommande treårspe-
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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 antal nya avtal som gett bolaget en ökad
omsättning.
Den totala omsättningsökningen är 5 600 kkr.
Kunder
Vi har fortsatt starkt förtroende hos våra kunder. Under året har UPAB arbetat
för att erbjuda bra parkeringsalternativ istället för de borttagna platserna på
hamnplan.
Fastighetsägare och andra uppdragsgivare har under året visat ett fortsatt stort
intresse för våra tjänster.
Personal
Företaget har 16 anställda i medeltal. Personaltrivseln är fortsatt hög.
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Omsättning, resultat och ställning

2011
53 828
8 190
7 439
59 772
20,0%
60,8%
26,5%
14,1%
9,9
16

Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat e. finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet
Avkastning på eget kapital
Avkastning på sysselsatt kapital
Avkastning på totalt kapital
Räntetäckningsgrad
Medelantal anställda

2010
48 252
5 616
4 699
57 720
21,5%
37,3%
17,6%
9,4%
5,9
18

2009
46 216
5 976
5 156
62 933
20,3%
40,0%
18,3%
9,8%
6,8
18

2008
39 109
5 593
4 892
60 802
21,3%
37,2%
17,2%
10,0%
6,3
18

2007
33 412
4 199
3 451
55 911
23,7%
25,9%
12,7%
7,8%
5,6
18

Förslag till vinstdisposition
(Belopp i kronor)
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserade vinstmedel från föregående år			5 212 467
Årets resultat			 19 768
5 232 235
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
i ny räkning balanseras			5 232 235
5 232 235
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		

2011

2010

53 828

48 252

Summa intäkter		

53 828

48 252

-32 459
-10 253

-30 511
-8 900

-2 926
0

-3 225
0

Summa rörelsekostnader		

-45 638

-42 636

Rörelseresultat		

8 190

5 616

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter		 83
Räntekostnader		 -834

36
-953

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

Resultat efter finansiella poster		

7 439

4 699

Bokslutsdispositioner

-7 337

-4 637

Resultat före skatt		

102

62

Skatt på årets resultat

-82

0

20

62

4

5

ÅRETS RESULTAT		

Mkr

Mkr

Procent

60

60

55

55

50

50

45

45

40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

7

6

5

4

3

2

1

0

2007

2008

2009

Nettoomsättning

2010

2011

0

2007

2008

2009

2010

2011

Avkastning på eget kapital

12

0,0
0

2007

2008

2009

2010

2011

Resultat efter finansiella poster

umeå parkerings ab

Balansräkning

Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Pågående ny- och ombyggnad
Förbättringsutgift på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

6
7
8
9

2011-12-31

36 419
3 007
2 574
3 126

2010-12-31

37 781
2 782
2 858
3 420

		
45 126
46 841
Finansiella anläggningstillgångar
Andel i bostadsrätt
Andelar i intresseföretag

10
10

808
60

808
60

		
868
868
Summa anläggningstillgångar		
45 994

47 709

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
Fordringar hos koncernföretag		
Övriga fordringar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		

2 386
703
3 245
2 436

1 628
537
4 266
2 341

Kassa och bank		

5 008

1 239

Summa omsättningstillgångar		

13 778

10 011

SUMMA TILLGÅNGAR		

59 772

57 720

Procent
25
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10
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2008

2009
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Soliditet
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Balansräkning

Not
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
11
Aktiekapital, 50 aktier		
Reservfond		

2011-12-31

2010-12-31

5 000
1 000

5 000
1 000

Summa bundet eget kapital		

6 000

6 000

Balanserat resultat		
Årets resultat		

5 213
20

5 151
62

Summa fritt eget kapital		

5 233

5 213

Summa eget kapital		

11 233

11 213

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar		

1 066

1 679

Summa obeskattade reserver		

1 066

1 679

Långfristiga skulder
Checkkredit
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder

0
6 901
23 771

1 947
6 969
24 114

30 672

33 030

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		
2 962
Skulder till koncernföretag		
8 565
Skatteskuld		 84
Övriga skulder		
921
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
4 269

3 732
3 606
131
875
3 454

12
13
13

Summa långfristiga skulder		

Summa kortfristiga skulder		

16 801

11 798

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		

59 772

57 720

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter		
Inga
Ansvarsförbindelser		 Inga

Inga
Inga
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Kassaflödesanalys

		
2011
2010

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

8 190

5 616

2 926
48
11 164

3 225
8 841

Erhållen ränta		
83
Erlagd ränta		
-16
Betald inkomstskatt		
38
		 105

36
-105
-69

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital		

11 269

8 772

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

1
4 960
16 230

728
-5 759
3 741

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

-1 446
110
-1 336

-1 505
1 337
-50
-218

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

-817
817
-1 228
-7 950
-9 178

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

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

5 716
-708
5 008

-3 425
2 717
-708
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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
2011
2010
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, Ernst & Young AB
18
49
		
för revision och annan granskning enligt aktiebolagslagen mm		
samt rådgivning och annat biträde som föranleds av iakttagelser		
vid granskningen, KPMG AB
44
0
		
för fristående rådgivning, biträde etc lämnad av Ernst & Young AB		
med närstående bolag.
6
0
68
49
Not 2 Personal
Medelantalet anställda har varit
Kvinnor
Män
Totalt

9
7
16

9
8
17

Fördelningen mellan kvinnor och män i företagets styrelse
Kvinnor
Män
Totalt

2
3
5

3
2
5

Fördelningen mellan kvinnor och män i företagsledningen
Kvinnor
Män
Totalt

3
1
4

3
1
4

4,5%

7,9%

0,0%

0,0%

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

863
(0)
5 467
6 330

807
(0)
5 488
6 295

Sociala avgifter enligt lag och avtal

2 192

2 235

Total sjukfrånvaro/ordinarie arbetstid
för samtliga anställda
Långtidssjukfrånvaro/total sjukfrånvaro
för samtliga anställda

Pensionskostnader
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar samt pensionskostnader och sociala avgifter

438
1 132
10 092

0*
97 *
8 627

*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

2011
613
-7 950
-7 337

2010
563
-5 200
-4 637

38
44
82

0
0
0

66 002
66 002

60 105
515
5 382
66 002

-28 221
-1 362
-29 583
36 419

-26 579
-1 642
-28 221
37 781

46 400
10 810
57 210

43 800
10 810
54 610

2 782
225
3 007
3 007

9 234
267
-6 719
2 782
2 782

4 955
4 955

4 955
4 955

Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

-2 097
-284
-2 381
2 574

-1 813
-284
-2 097
2 858

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

15 371
1 221
-235
16 357

14 659
723
-11
15 371

-11 951
-1 280
-13 231
3 126

-10 662
11
-1 300
-11 951
3 420

Not 5 Skatt på årets resultat
Korrigerad skattekostnad tax 11
Aktuell skattekostnad
Not 6 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Omklassificeringar
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
Taxeringsvärden
Byggnader
Mark
Not 7 Pågående nybyggnad
Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde
Not 8 Förbättringsutgift på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
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

2011-12-31

2010-12-31

808

808

60
868

60
868

Not 11 Eget kapital
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat
Belopp vid årets ingång
5 000
1 000
5 151
Vinstdisposition enligt beslut vid årets bolagsstämma			
62
Årets resultat			
0
Utgående balans
5 000
1 000
5 213

Årets resultat
62
-62
20
20

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 653 kkr förfalla till betalning inom fem år.

Underskrifter
Umeå 2012-02-08

Mattias Sehlstedt
Ordförande

Terese Andersson
Vice ordförande

Christer Härjelin

Emma Mattsson

Håkan Gustafsson
Verkställande direktör

Fredrik Rönn

Vår revisionsberättelse har avgivits 2012-03-12

Tommy Eriksson
Auktoriserad revisor
KPMG
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Revisionsberättelse
Till Bolagsstämman i Umeå Parkerings AB, Org nr 556131-0573
Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen
för Umeå Parkerings AB för år 2011.
Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören
som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 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 årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder
som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 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 granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper
som har använts och av rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, 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 upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
Umeå Parkerings ABs finansiella ställning per den
31 december 2011 och av dess finansiella resultat
och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Övriga upplysningar
Årsredovisningen för år 2010 reviderades av en
annan revisor som i sin revisionsberättelse daterad
den 15 mars 2011 uttalade sig enligt standardutformningen om denna årsredovisning.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi
även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning för Umeå
Parkerings AB för år 2011.
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 direktören 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 ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Umeå den 12 mars 2012
KPMG AB

Tommy Eriksson, Auktoriserad revisor
20

umeå parkerings ab

Granskningsrapport

Till Bolagsstämman i Umeå Parkerings AB
Org nr 556131-0573

Vi av fullmäktige i Umeå kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Umeå Parkerings AB:s verksamhet för år 2011. 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 2011. Vi har också träffat den auktoriserade
revisorn i bolaget för att stämma av våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa.
Vi har även genomfört fördjupad granskning inom området:
• Styrelsens former och instrument för styrning, uppföljning och kontroll
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 12 mars 2012

Fredrik Gunnarsson			
Lekmannarevisor			
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Lennart Salomonsson
Lekmannarevisor			
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