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Kortfakta om Upab

Antal p-platser i centrum 2 225
Antal p-hus 4
Antal p-anläggningar 23
Antal biljettautomater 180

Upabs styrelse från vänster: 
Åsa Ågren Wikström, vice ordförande (M), Minna Toivanen (V)

Kenneth Hedlund (S), Paulina Granberg, ordförande (S),  Kerstin Nilsson (C)

Parkeringsintäkter 49%
Parkeringsservice 33%
Hyresintäkter 5%
Felparkeringsavgifter 7%
Kontrollavgifter 4%
Övrigt 2%
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Personal

Upab har 
åtta par-

keringsvakter som 
förutom övervakning 
också ansvarar för 
att våra p-platser 
håller den kvalitet 
som kunderna för-
väntar sig. 

Upabs ledningsgrupp, fr vänster Håkan 
Gustafsson, VD, Carin Rosendal, adminsi-
trativ chef, Ulla Segerstedt, kund- och kom-
munikation, Curt Jonasson, affärsutvecklare.

Vår administrativa perso-
nal, bakre raden fr vänster, 

Anna Schärdin, ekonom, Camilla 
Wallström, administratör.
Främre raden fr vänster, Elin 
Johansson, administratör, Rebecca 
Ingvarsson, receptionist, Lise-Lotte 
Lundberg, administratör, Carina 
Hedman, ekonom.

Teknikgruppen fr vänster, Benny 
Isaksson, vaktmästare, Jörgen 

Bäckman, fastighetstekniker, Per-Olof Rova, 
tekniker, Jimmy Norberg, driftsansvarig, 
Johan Bosson, praktikant, Daniel Johansson, 
tekniker.
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VD har ordet

Inför verksamhetsåret 2014 fanns en viss 
oro för att tillgången till parkeringsplatser 
i centrum skulle vara för liten under top-
parna, och då speciellt till jul. En situa-
tion som kunde innebära att vår service-
prestation blev dålig och vara ekonomiskt 
belastande för företaget.

Tack vare att vi kunnat erbjuda nya plat-
ser intill järnvägsstationen och delar av 
kajen, samt att vi fick behålla ett antal 
platser vid Mimerskolan klarade vi dock 
situationen bra. Det är mycket tillfreds-
ställande att vi trots den något stökiga 
situationen i centrum kunnat genomföra 
vårt huvuduppdrag, att erbjuda bra par-
keringslösningar.

Det har också medfört att vi kunnat redo-
visa ett gott ekonomiskt resultat, i paritet 
med tidigare år, även om vi lagt resurser 
på att informera bilisterna om var de nya 
platserna är belägna.

Under året har vi fortsatt att arbeta för ett 
hållbart centrum tillsammans med kom-
munen. Arbetet sker i gott samarbete 
med stadshuset och dess tjänstemän. 

Tuff parkeringssituation gick att lösa
Det är en stimulerande uppgift för oss, 
som ligger helt i linje med vår huvudverk-

samhet då 
parker ing 
är ett kraft-
fullt styr-
medel.

Som VD 
känns det mycket spännande och 

trevligt att kunna bidra till utvecklingen 
av ett attraktivt och hållbart centrum.

Begreppet god parkeringsservice är 
brett, varför vi arbetar på flera nivåer för 
att nå upp till målet. I slutet av året kunde 
vi presentera en ny app tillsammans med 
Parkster. Det är en helt ny betalnings-
lösning som kombinerar bra information 
med enkelhet, och som inte innebär någ-
ra extra kostnader utöver parkeringsav-
giften för kunden. Appen har tagits emot 
mycket bra och omgående blivit en stor 
succé.

En annan del av god parkeringsservice 
är att hjälpa kommunen och fastighetsä-
gare finna bra parkeringslösningar. Vi har 
därför under året också anställt en affärs-
utvecklare som kan hjälpa våra kunder 
att hitta lösningar utifrån skiftande, och 
många gånger unika, behov.

Upab är idag ett modernt företag med 
tydliga målsättningar. Vi har under en 
period känt behov av att bättre kunna 
spegla detta i vårt ansikte utåt. Efter en 
genomgående analys har vi under året 
successivt infört en nya grafisk profil som 
bättre visar den bredd vi arbetar inom.

Håkan Gustafsson
VD

”Trots den stökiga situationen 
har vi kunnat genomföra vårt 
huvuduppdrag, att erbjuda bra 
parkeringslösningar”
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Styrelseordförandens kommentar

Som ny ordförande är det väldigt spän-
nande att gå från en politisk partiorganisa-
tion till en helt annan typ av organisation. 
Att dessutom få kliva in i ett välskött och 
stabilt företag känns extra kul.

Samtidigt finns också likheter, Upab har 
stora visioner utifrån sitt mandat, precis 
som inom politiken.

Upab är också en organisation med gott 
självförtroende med målet att vara den 
största aktören inom sitt område. Det 
är positivt och ger en bra utgångspunkt 
för att delta i utvecklingen av ett hållbart 
centrum. Parkering är ett vasst verktyg för 
att skapa ett attraktivt och hållbart centr-

Såväl vilja som möjligheter finns
för att skapa ett hållbart centrum

um då hela trafiksituationen ges förutsätt-
ningar genom goda parkeringslösningar.

Under den 
närmsta 
framtiden 
hand la r 
det för 

Upabs del 
att fullfölja redan påbörjade projekt 

som badhuset och jobba vidare med att 
hitta parkeringslösningar utanför centrum. 
Vi vill också gärna utveckla Gröna par-
keringsköp som bidrar till minskad miljö-
belastning i centrumfyrkanten. Det är en 
angelägen fråga som i hög grad bygger på 
nya synsätt, varför vi vill satsa ytterligare 
på beteendeförändring.

Därutöver finns ett antal möjliga projekt 
i linje med dessa inriktningar som vi kan 
vara drivande i. Det finns många intres-
santa möjligheter om bara viljan finns. Hos 
Upab finns den viljan!

Paulina Granberg
Ordförande

”Upab har stora visioner utifrån 
sitt mandat. Det är precis som 
inom politiken”
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Nyheter

Ny grafisk profil speglar  
det moderna företaget

Under hösten lanserade 
Upab sin nya grafiska pro-

fil. Den nya profilen är ett resultat 
av den varumärkesanalys som 
genomförts under de två senaste 
åren.
- Det har varit ett tufft arbete, men vi 
har haft ett behov av förnyelse då vi 
utvecklats så mycket att vår gamla 
profil spretat allt för mycket, säger 
Håkan Gustafsson, VD i Upab.
Förutsättningarna för att driva par-
keringsbolag har förändrats rejält, 
precis som det samhälle Upab ver-
kar inom, Umeå växer, nya betal-
ningsformer krävs, konkurrensen 
ökar, bilar och drivmedel förändras, 
allt tillsammans med ett tydligare 
krav på hållbar stadsutveckling.
- Vårt nya ansikte utåt omfattar allt 
från den fysiska miljön, till exem-
pel miljön i våra parkeringsanlägg-
ningar till vår kommunikation i olika 
medier, säger Håkan Gustafsson.
Målet är att skapa en visuell iden-
titet som stärker Upabs varumärke 
och skapar positiva associationer. 
- I en allt snabbare förändring i 
samhället krävs att vi agerar fram-
synta för att möta nya behov och 
förväntningar. Det kräver mod och 
god struktur, något vi vill uttrycka i 
den nya profilen.

Den årliga Parkeringskonferensen som ge-
nomfördes i Umeå under kulturhuvudstads-

året blev en stor succé, både för besökare och utstäl-
lare. Situationen i Umeå blev något av en förebild för 
temat i parkeringskonferensen, parkering och tillväxt. 
Hur klarar vi att erbjuda god parkeringsservice när 
tomtmark som tidigare utnyttjats för parkering byggs 
ut?  Samtidigt ökar kraven på hållbara städer med 
god luftmiljö.
Dessa frågor belystes i såväl föreläsningar som i ut-
ställarnas montrar.
En parkeringskonferens i kulturhuvudstaden skall 
självklart kantas av ett kulturutbud. Så skedde också, 
bland annat under den välbesökta middagen.

Succé för parkeringskonferensen
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Nyheter

Beteendepåverkan bättre än rabatter
Upab har under ett par års tid drivit två styck-
en pilotprojekt med så kallade Gröna parke-

ringsköp. Det bygger på att fastighetsägarna får en 
lägre avgift för parkeringsköp mot att de istället vidtar 
miljöfrämjande åtgärder för att ändra resvanorna hos 
anställda och hyresgäster.
I Umeå har projekten drivits i samarbete med Bal-
ticgruppen i kvarteret Forsete i centrum samt Ume-
hem på kvarteret Embla. Piloterna har utvärderats 
kontinuerligt.
- Vi har haft Energimyndighetens uppdrag att göra 
en utvärderingsmodell för att kunna mäta effekterna. 
Det vi kunnat se i utvärderingarna är att beteendepå-
verkan ger större effekt än rabatter på kollektivtrafik, 
säger Håkan Gustafsson.
Initialt var tanken att anställda i de båda kvarteren 
skulle få rabatt på kollektivtrafiken för att minska ar-
betsresorna till centrum. Det visade sig att detta inte 
var skattemässigt genomförbart.
- Resultatet av våra utvärderingar tillsammans med 
Skatterättsnämndens synpunkter har fått oss att änd-
ra upplägget, från rabatter till kampanjer och ändrat 
resebeteende. Vi har anställt resurser för att stödja 
denna nya linje. Vi tror också att beteendepåverkan 
är i växande i vår verksamhet.

Appen Parkster förenklar  
för både kunder och Upab

Sättet att betala parkering har förändrats lika 
snabbt som rejält under de senaste åren, från 

mynt till kort som dominerande betalningsform. Precis 
som inom många andra områden kommer nu betal-
ningar via telefon starkt.
Under 2014 införde Upab sin nya app, Parkster, som 
är enkel att hantera samtidigt som kunden slipper de 
extraavgifter som tillkommer vid SMS-betalning.
- Parkster har varit mycket duktiga då de lyckas lösa 
hela kedjan, från parkerarens behov till effektiva be-
talningsmodeller. De har verkligen lyssnat på alla 
användare, säger Upabs VD Hå-
kan Gustafsson.
Den nya appen lanserades efter 
en testperiod i början av decem-
ber 2014 och blev omedelbart 
uppskattad.
-Idag finns appen enbart för pri-
vatpersoner och korttidsparke-
ring, men systemet är utformat 
så att vi också kommer att 
kunna presentera lösningar för 
företag och långtidsparkering.
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Ägardirektiv

Kommunfullmäktige har fastställt företagspo-
licy för UKF-koncernen som bl.a. reglerar rela-
tionen mellan UKF som ägare och de helägda 
bolagens styrelser. 
Verksamhetsmål
Bolaget har till mål för sin verksamhet att till-
handahålla väl belägna och attraktiva parke-
ringsanläggningar, driva parkeringsrörelse och 
parkeringsövervakning.
Bolaget skall även övervaka de parkerings-
villkor inom Umeå kommun som fastställs av 
Tekniska nämnden, handha tillstånden för till-
fällig 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 eko-
nomiska grundkrav som mäter lönsamheten 
och den finansiella styrkan. För precisering av 
de  ekonomiska grundkraven fastställs föl-
jande ägarkrav:
•	 Förräntningen	bör	för	perioden	ej	under-

stiga 30 procent per år.
•	 Soliditeten	bör	under	perioden	ej	under-

stiga 20 procent per år.
De ekonomiska målen avser nuvarande verk-
samhet d.v.s. de innefattar ej investering i pla-
nerade nya parkeringshus.
Andra viktiga ekonomiska mål är kassaflöde 
och självfinansiering.
Definitioner
Förräntning på eget kapital: 
= Eget kapital + 73,7 % av obeskattade 
reserver
Soliditet:   
=  Eget kapital + 73,7 % av obeskattade 
reserver
Klimat- och miljömål
Umeå Parkerings AB skall:
•	 Under	perioden	sänka	sin	energiförbruk-

ning med 10 procent.
•	 Från	och	med	2013	enbart	använda	mil-

jöbilar.

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 med-
borgare senast år 2050.

•	 Verksamheten	skall	präglas	av	öppenhet,	
brukar- och medborgarorientering,  god 
demokratisk kontroll och tydlighet i sam-
spelet mellan politiker och tjänstemän.

•	 Jämställdhet	ska,	på	ett	konkret	sätt	fin-
nas med och tillämpas i alla verksamhe-
ter 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	en-
ergihushållande kommun där energi-
användningen utgår från förnyelsebara 
energikällor.

•	 Vi	ska	utveckla	kunskapsstaden	Umeå	
med god utbildning och ett livslångt lä-
rande, som en förutsättning för att han-
tera förändringar och nå en hållbar ut-
veckling.

•	 Vi	ska	söka	medfinansiering	både	på	na-
tionell och europeisk nivå. 

Företagspolicy
Bolaget skall följa den Företagspolicy som an-
tagits 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.
Internkontroll
Bolagets styrelse ansvarar för bolagets intern-
kontroll 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 in-
tern kontroll fungerar.
Styrelsen skall årligen avge rapport över hur 
den interna kontrollen till den del den avser 

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

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 Kom-
munföretag AB senast den 15 mars varje år.
Säkerhetsarbete/Krisledningsplanering
Bolaget skall vid extraordinär händelse följa 
beslut fattade av Umeå Kommunföretag AB. 
Bolaget skall vidare, i samarbete med Umeå 
Kommun, utföra fortlöpande säkerhetsarbete 
och krisledningsplanering. Bolaget skall upp-
rätta krisledningsplan och därvid uppfylla de 
mål som anges i av fullmäktige antagen led-
ningsplan vid extraordinär händelse och höjd 
beredskap.
Riktlinjer från UKF
Bolaget har att följa de instruktioner och rikt-
linjer 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 till-
sammans med lekmannarevisionens gransk-
ningsrapport tillställas moderbolaget.
Verkställande direktören skall inte vara närva-
rande vid denna överläggning.
Samråd med moderbolaget
Bolagets styrelse skall samråda med moder-
bolaget vid tillsättande av VD.
Bolaget skall därutöver samråda med mo-
derbolaget i frågor som är av  särskild vikt för 
verksamheten.
Offentlighet
Bolaget skall eftersträva största möjliga öppen-
het i arbetet genom att via informationsblad, 
hemsida o.s.v. orientera om verksamheten.
Allmänheten har rätt att ta del av handling-
ar 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 inklu-
sive rullande investeringsplan för kommande 

treårsperiod som fastställts av bolagets styrel-
se inför nytt räkenskapsår skall inrapporteras 
till moderbolaget senast den 15 december.
Bolaget skall vid utgången av varje tertial rap-
portera ekonomiskt utfall och nyckeltal enligt 
anvisningar och tidplan som fastställs av mo-
derbolaget.
Beträffande uppföljning av särskilda  
ägardirektiv gäller att
Bolaget skall vid utgången av varje tertial rap-
portera uppnådd  måluppfyllelse för de sär-
skilda 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 att-
raktivitet och förnyelse av stadskärnan. Därut-
över har bolaget åtagit sig att vara kommunens 
företrädare i det särskilda bolag – Umeå C som 
bildats för att samordna olika marknadsfö-
ringsinsatser för centrums utveckling mellan 
fastighetsägare, handel och andra aktörer.
Bolaget skall aktivt verka för att förverkliga, 
det av kommunen fastställda, parkeringspro-
grammet samt aktivt bidra till genomförande 
av intentionerna i översiktsplanens fördjupning 
för centrala stan.
Umeå Parkerings AB skall följa och i förekom-
mande fall delta i kommunens samhällspla-
nering.
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Förvaltningsberättelse

Umeå Parkerings AB, Org.nr 556131-0573
Styrelsen och verkställande direktören för Umeå Parkerings AB får härmed avge årsredovisning 
för räkenskapsåret 2014.

Ägarförhållanden
Umeå Parkerings Aktiebolag ägs till 100% av Umeå Kommunföretag AB, org nr 556051-9562, 
Säte Umeå, som i sin tur är helägt av Umeå Kommun.

Information om verksamheten
Bolaget ska tillhandahålla väl belägna och attraktiva parkeringsanläggningar, driva parkerings-
rörelse och parkeringsövervakning.
Handha tillstånd för tillfällig torghandel samt handlägga avtal med fastighetsägare om friköp av 
parkeringsplatser.
Målen anses vara uppfyllda.

Året som gått
Upab har under året intensifierat arbetet med att tillskapa nya parkeringsplatser eftersom 
alla byggprojekt i centrum tar många platser i anspråk. Vi har t ex bara möjlighet att använda 
28 av 150 p-platser på Mimerskolans gård som allmän parkering fr o m 1 september 2014.
Påbörjade parkeringshusprojekt:
Arbetet med att bygga nya p-hus fortskrider. Badhusets p-hus är under uppförande. Upab 
kommer att hyra anläggningen. 
Planeringen av övriga projekt Järnvägsallén, kv Muraren och Ymer pågår.
Planering för en upprustning av Västra Kyrkogatan mellan p-huset Nanna och nya badhuset 
tillsammans med INAB och kommunens avdelning för Gator och Parker har genomförts.
Upab har under året lanserat en ny varumärkesplattform och i december även ett nytt te-
lefonparkeringssystem «Parkster».
Upab har under året tecknat två nya avtal om parkeringsköp för totalt 16 platser.

Miljö och hållbar utveckling
Mål:  Sänka energiförbrukningen med 10% 2010--2014.
Resultat t o m 2014:  -31,5%
Mål:  Fr o m 2013 endast använda miljöbilar.
Resultat:  En bil av åtta är ej miljöbilsklassad. Detta p g a att det 
 inte finns någon miljöklassad bil som uppfyller våra krav.



11

Omsättning, resultat och ställning
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Hur är det att arbeta på Upab? Sjukfrånvaro Kundnöjdhet
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

 

 

Flerårsöversikt (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010
Nettoomsättning 70 065 65 932 58 029 53 828 48 252
Resultat efter avskrivningar 8 389 6 866 6 620 8 190 5 616
Resultat efter finansiella poster 7 136 6 127 5 926 7 440 4 699
Balansomslutning 111 424 68 914 68 373 59 772 57 720
Soliditet (%) 20,2 18,2 17,7 20,0 21,5
Avkastning på eget kapital (%) 41,1 47,3 48,9 60,8 37,3
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 18,5 17,3 19,4 26,5 17,6
Avkastning på totalt kapital (%) 7,9 9,8 9,9 14,1 9,4
Räntetäckningsgrad (ggr) 6 7 8 10 6
Antal anställda 22 21 18 16 17

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
Balanserad vinst  15 530 380
Årets vinst  3 028
 15 533 408

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
i ny räkning balanseras  15 533 408

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräk-
ning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. Samtliga belopp redovisas, om 
inte annat anges, i tusental kronor (kkr).
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Resultaträkning

Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster
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 Not 2014-01-01 2013-01-01
  2014-12-31 2013-12-31
Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning  70 065  65 932 
    70 065  65 932
 
Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 1 -46 045 -41 899
Personalkostnader 2 -12 129  -13 933
Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar   -3 502  -3 234
    -61 676  -59 066

Rörelseresultat   8 389 6 866 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter   278 213
Räntekostnader   -1 531 -952
    -1 253  -739
Resultat efter finansiella poster   7 136  6 127
  
Bokslutsdispositioner 3 -7 128  -5 747
Resultat före skatt   8  380
Skatt på årets resultat 4 -5  6
Uppskjuten skatt   -82

Årets resultat   3 292
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Balansräkning

Soliditet
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 Not 2014-12-31 2013-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 5 33 030  34 484 
Pågående ny- och ombyggnad 6 2 543  3 174
Förbättringsutgift på annans fastighet 7 1 813  2 053
Inventarier, verktyg och installationer 8 6 649  4 429
    44 035  44 140

Finansiella anläggningstillgångar 
Andel i bostadsrätt 9 811  811
Andelar i intresseföretag 10, 11 60  60
    871  871
Summa anläggningstillgångar   44 906  45 011
 
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar   2 143  2 143
Fordringar hos koncernföretag   10 346  818
Övriga fordringar   3 304  3 780
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   3 537  2 707
    19 330  9 448

Kassa och bank 12 47 189  14 455
Summa omsättningstillgångar   66 519  23 903

SUMMA TILLGÅNGAR   111 425  68 914
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Balansräkning

 Not 2014-12-31 2013-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital  13,14
Bundet eget kapital 
Aktiekapital   5 000 5 000
Reservfond   1 000 1 000
    6 000 6 000

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust   15 530 5 239
Årets resultat   3  291
    15 533  5 530
Summa eget kapital   21 533  11 530

Obeskattade reserver 15 1 338  1 338

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld   0 82

Långfristiga skulder 
Skulder till koncernföretag 16 0  6 761
Övriga skulder 16 69 675  31 579
Summa långfristiga skulder   69 675  38 340

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder   5 088  3 114
Skulder till koncernföretag   7 941  7 058
Aktuella skatteskulder   -190  258
Övriga skulder   1 134  1 331
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   4 906  5 863
Summa kortfristiga skulder   18 879  17 624

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   111 425 68 914

Ställda säkerheter 
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar  1 624 1 624
   1 624 1 624

Ansvarsförbindelser   Inga Inga
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Kassaflödesanalys

  2014-01-01 2013-01-01
  2014-12-31 2013-12-31
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster   7 136  6 127
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   3 494  3 934
Betald skatt   -87  -5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital   10 543  9 974
 
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar   119 -855
Förändring av kortfristiga skulder   1 253 290

Kassaflöde från den löpande verksamheten   11 915  9 409

Investeringsverksamheten 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   0 -3
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -3 396  -3 390
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   8 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -3 388  -3 393

Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån   31 335 -275
Erhållna (lämnade) koncernbidrag   -7 128 -5 596

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   24 207 -5 871

Årets kassaflöde   32 734 226

Likvida medel vid årets början   14 455 14 229 
Likvida medel vid årets slut   47 189  14 455
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BRNAR 2012:1 (K3). 
Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 
2013 räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. Effekterna av övergången 
visas nedan.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Effekter av övergång till K3
Detta är den första årsredovisningen för Umeå Parkerings AB som upprättas enligt BFNs Allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
De redovisningsprinciper som återfinns ovan har tillämpats när årsredovisningen upprättats per den 31 december 2014 
och för den jämförande information som presenterats per 31 december 2013, samt vid upprättande av rapporten över 
periodens ingående finansiella ställning (ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 2013 (tidpunkt för övergång till K3).
Övergången till K3 redovisas i enlighet med Kapitel 35, första gången detta allmänna råd tillämpas. Vid en övergång till 
K3 ska en förstagångstillämpare upprätta en ingångsbalansräkning i vilken K3s redovisnings- och värderingsprinciper 
tillämpas retroaktivt. När bolagets ingångsbalansräkning enligt K3 upprättades justerades belopp som i tidigare årsredo-
visningar rapporterades i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd. En förklaring till hur övergången från tidigare 
redovisningsprinciper har påverkat bolagets ställning visas i de tabeller som följer nedan och i noterna som hör till dessa.

Följande ändringar av redovisningsprinciper och tillämpade övergångbestämmelser påverkar företaget:
Enligt K3 ska komponentavskrivning tillämpas på materiella anläggningstillgångar som har betydande komponenter med 
väsentligt olika nyttjandeperioder. Tidigare har prestandahöjande ansatsen tillämpats vilket inneburit att om ett byte av 
komponent inte höjt ursprunglig prestanda har denna kostnadsförts. Enligt K3 ska ett sådant komponentbyte läggas till 
tillgångens värde och skrivas av över sin nyttjandeperiod vilket innebär att de komponentbyten som kostnadsförts i de 
fastställda resultat- och balansräkningarna för 2013 istället redovisas som en ökning av tillgångens värde. Nettoeffekten 
redovisas mot balanserat resultat. 
K3-konverteringen har inte haft någon effekt på ingångsbalansräkningen per 2013-01-01 för bolaget.
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Tilläggsupplysningar

K3-konverteringens balansräkning enligt K3 per 2013-12-31 har upprättats enligt följande:

Belopp i tkr Not Utgående balans 2013 Justering  Övriga justeringar Utgående balans
  enligt tidigare principer i ingångs- av poster som ska 2013 enligt
   balans- redovisas enligt K3-reglerna
   räkning K3 under 2013 
Tillgångar
Byggn. och mark a) 34 110 0 374 34 484
Övr tillgångar  34 430 0 0 34 430
SUMMA TILLGÅNGAR  68 540   68 914
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital  5 000   5 000
Reservfond  1 000   1 000
Fritt eget kapital 
Balanserad vinst a) b) 5 239 0 292 5 531
Årets resultat  0    0
SUMMA EGET KAPITAL  11 239   11 531
Obesk. reserver   1 338  0 1 338

Avsättningar
Uppskjuten skatt b) 0  82 82
Övriga avsättningar           0   0
SUMMA AVSÄTTNINGAR  0   82

Långfristiga skulder
Övriga skulder  38 340   38 340
Kortfristiga skulder
Övriga kortfr skulder  17 623   17 623
SUMMA SKULDER  55 963   57 383
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 68 540   68 914
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Tilläggsupplysningar

K3-konverteringens resultaträkning enligt K3 per 2013-12-31 har upprättats enligt följande:
 
Belopp i tkr Not År 2013  Övriga justeringar av År 2013
  enligt tidigare principer poster som ska redovisas enligt
   enligt K3 under 2013 K3-reglerna
Nettoomsättning  65 932  65 932
Rörelseintäkter  65 932  65 932
Övriga externa kostnader  -41 899  -41 899
Personalkostnader  -13 933  -13 933
Avskrivn och nedskrivn a)  -3 608 374 -3 234
Rörelsekostnader  -59 440  -59 066
Rörelseresultat   6 492  6 866

Ränteintäkter  213  213
Räntekostnader  -952  -952
Finansiella poster  -739  -739
Resultat efter finansiella poster 5 753  6 127

Bokslutsdispositioner  -5747  -5747
Skatt på årets resultat  -6  -6
Uppskjuten skatt b) 0 -82 -82
Årets resultat  0  292
 
Företagets eget kapital har påverkats på följande sätt av övergången till K3:
Eget kapital 2013-01-01 enligt tidigare tillämpade principer Not 11 239
Justeringar i ingångsbalansräkningen  0
Eget kapital 2013-01-01 enligt K3  11 239

Justeringar under 2013
Ändrad avskrivning på grund av komponentavskrivning  374
Skatteeffekt av ovanstående   -82
Eget kapital 2014-01-01 enligt K3  11 531
 
Not a) Ändrad avskrivning på grund av komponentavskrivning 
Avskrivningar enligt plan på byggnader har efter övergången till komponentavskrivning ändrats från 2-3% till ca 2,6%, 374 tkr.
De justeringar som gjorts har medfört att eget kapital blir 374 tkr lägre.
 
Not b) Skatt
Justeringarna utgörs av de effekter på uppskjuten skatt som uppkommit genom de justeringar av tillgångar, skulder och 
resultatposter som förorsakats av övergången till K3. De justeringar som gjorts av uppskjutna skatter har medfört att eget 
kapital blir 82 tkr lägre.
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Tilläggsupplysningar

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskriv-
ningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna, byggnader, har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter 
bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat.
 
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen 
av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som en kostnad i resultaträkningen.
 
Nyttjandeperiod
Maskiner och inventarier 10 år
Förbättringsutgift på annans fastighet 3-20 år
Datorer 3 år
Bilar och andra transportmedel 5 år
Markanläggningar 20 år
Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. 
Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av 
flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader:
Stommar 50-80 år
Stammar 40 år
El 40 år
Inre ytskikt 10 år
Styr&regler 20 år
Hiss 30 år
Ventilation 30 år
Sprinkler 20 år
P-automatik 10 år
Köksinredning 30 år
Värme 40 pr
Badrum 30 år
Fönster&dörrar 40 år
 
Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
Leasingavgifterna inklusive första förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll 
redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
 
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapital 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffnings-
värdet) i BFNAR 2012:1.
 
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga 
villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenligt rätten till kassaflödet från tillgången har 
upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt 
överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
 
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter 
som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och net-
toförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas 
inflyta.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 
nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
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Tilläggsupplysningar

Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån kor-
rigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för 
innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt 
som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räken-
skapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas inte uppskjuten 
skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som egen post i balansräkningen. 
Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda 
skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller 
skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade 
före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på inneva-
rande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

Intäktsredovisning
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. 
Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter. 

Försäljning av varor och tjänster
Vid försäljning av varor och tjänster redovisas en intäkt när följande kriterier är uppfyllda: 
De ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget
Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Företaget har överfört de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade varornas/ tjänsternas ägande till kö-
paren.
Företaget har inte längre ett sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande 
och utövar inte heller någon reell kontroll över de sålda varorna/ tjänsterna samt 
De utgifter som har uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Ränta och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla 
företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivränte-
metoden.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade 
koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt. 
Aktieägartillskott som erhållits utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument lämnats i utbyte redovisas 
direkt i eget kapital.
Återbetalda aktieägartillskott redovisas som en minskning av eget kapital när beslut om återbetalning fattats.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%)
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Med justerat eget kapital avses beskattat eget kapital samt 
den s k ”eget kapitalandelen” av obeskattade reserver.
Avkastning på eget kapital (%) 
Resultatet efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 
Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Med sysselsatt 
kapital avses balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatt i obeskattade 
reserver.
Avkastning på totalt kapital (%) 
Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.
Räntetäckningsgrad (ggr)
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader av finansiella kostnader.



21

Noter

Not 1 Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning 
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter.
  2014 2013  
       
KPMG AB      
Revisionsuppdrag 55 36  
Rådgivningstjänster 6 23  
  61 59  
       
Not 2 Anställda och personalkostnader 2014 2013  

Medelantalet anställda      
Kvinnor 12 12  
Män 10 9  
  22 21  
Löner och andra ersättningar      
Styrelse och verkställande direktör 934 910  
Övriga anställda 7 261 7 368  
  8 195 8 278  
       
Sociala kostnader      
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 330 940  
Pensionskostnader för övriga anställda 771 1 415  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 2 588 3 094  
  3 689 5 449  
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader  
och pensionskostnader 11 884 13 727  
       
Könsfördelning bland ledande befattningshavare      
Andel kvinnor i styrelsen 80 % 40 %  
Andel män i styrelsen 20 % 60 %  
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 50 % 75 %  
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 50 % 25 %  

Avtal om avgångsvederlag
Avgångsvederlag till VD: 24 gånger den vid uppsägningstillfället aktuella månadslönen.
 
Not 3 Bokslutsdispositioner 2014 2013  

Förändring av överavskrivningar M & I 0 -151  
Lämnade kc-bidrag -7 128 -5 596  
  -7 128 -5 747  
       
Not 4 Skatt på årets resultat 2014 2013  

Aktuell skatt 87 6  
Korrigerad skattekostnad fg taxering -82 0  
  5 2  
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Noter

 Not 5 Byggnader och mark 2014-12-31 2013-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 66 900 66 001 
Inköp 337 1 631 
Försäljningar/utrangeringar   -731 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 67 237 66 901  
Ingående avskrivningar -32 416 -30 944 
Försäljningar/utrangeringar   366 
Effekt av ändrad redovisningsprincip   374 
Årets avskrivningar -1 791 -2 211 
Utgående ackumulerade avskrivningar -34 207 -32 415 
Utgående redovisat värde 33 030 34 486 
      
Taxeringsvärden byggnader 51 200 51 200 
Taxeringsvärden mark 12 759 12 759 
  63 959 63 959

Not 6 Pågående nybyggnad 2014-12-31 2013-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 3 174 3 478  
Inköp 124 30  
Omklassificeringar -488 -334  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 810 3 174  
       
Årets avskrivningar -267    
Utgående ackumulerade avskrivningar -267    
Utgående redovisat värde 2 543 3 174  
      

Not 7 Förbättringsutgift på annans fastighet 2014-12-31 2013-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 4 955 4 955  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 955 4 955  
       
Ingående avskrivningar -2 901 -2 659  
Årets avskrivningar -241 -242  
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 142 -2 901 
Utgående redovisat värde 1 813 2 054  
       
Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 2014-12-31 2013-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 19 611 18 124  
Inköp 3 423 1 730  
Försäljningar/utrangeringar -204 -242  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 830 19 612  
       
Ingående avskrivningar -15 183 -14 270  
Försäljningar/utrangeringar 204 242  
Årets avskrivningar -1 203 -1 154  
Utgående ackumulerade avskrivningar -16 182 -15 182  
Utgående redovisat värde 6 648 4 430  

Not 9 Andel i bostadsrätt 2014-12-31 2013-12-31  
Ingående anskaffningsvärden 811 808  
Inköp   3  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 811 811 
Utgående redovisat värde 811 811  
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Noter

 Not 10 Andelar i intresseföretag 2014-12-31 2013-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 60 60  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 60 60  
Utgående redovisat värde 60 60  

Not 11 Specifikation andelar i intresseföretag
Namn: Umeå C AB, Org.nr 556604-6727, Säte Umeå
 Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört
 andel andel andelar värde 
 40% 40% 600 60 
      60 

Not 12 Checkräkningskredit

Umeå Kommuns internbank 2014-12-31 2013-12-31   
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 0 8 000  
Utnyttjad kredit uppgår till 0 0  

Not 13 Eget kapital

  Aktie- Reserv- Balanserat Årets
  kapital fond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 5 000 1 000 5 530 0
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:     0 -0
Erhållna aktieägartillskott     10 000  
Årets resultat       3
Belopp vid årets utgång 5 000 1 000 15 530 3
         
Not 14 Eget kapital i ingångsbalansräkningen

 Aktie- Reserv- Balanserat Årets 
  kapital fond resultat resultat 
Belopp vid årets ingång enligt 
fastställd balansräkning vid 
tidpunkten för övergång till 
BFNAR 2012:1 5 000 1 000 5 239
Justeringar vid övergång till BFNAR 2012:1
Ändrad avskrivning på grund  
av komponentavskrivning  373
Skatteeffekt av ovanstående   -82

Utgående eget kapital 
2013-12-31 korrigerat i enlighet 
med BFNAR 2012:1 (K3) 5 000 1 000 5 530 

Not 15 Obeskattade reserver 2014-12-31 2013-12-31  

Ackumulerade överavskrivningar maskiner och inventarier 1 338 1 338  
  1 338 1 338  
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Noter

Underskrifter

Not 16 Långfristiga skulder 2014-12-31 2013-12-31 

Parkeringsköp 68 565 37 616 
Kollektivtrafikfond 1 103 719 
Depositionsavgift 7 5 
  69 675 38 340 

Upab har 30 tecknade avtal om parkeringsköp med fastighetsägare, avseende 538 parkeringsplatser. I dessa 
avtal förbinder sig Upab att bygga platserna i sammanhållna anläggningar när behov finns. Avtal med Upab 
tecknas i de fall fastighetsägaren inte kan/vill bygga de i bygglovet stipulerade platserna.

Under 2014 har vi arbetat med att utveckla pilotprojektet Gröna parkeringsköp. Det innebär en reduktion av kravet 
på parkeringsplatser om fastighetsägaren underlättar för hyresgästerna att ta sig till arbetet på annat sätt än med 

Umeå den 25 februari 2015

 Paulina Granberg Åsa Ågren Wikström
 Ordförande  
 
 
 
 Kenneth Hedlund Kerstin Nilsson
  
  
  
  
 Minna Toivanen Håkan Gustafsson
   Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 
 KPMG AB

 
 
 
 

Hans Öystilä 
Auktoriserad revisor



25

Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen  
Vi har utfört en revision av årsredovisingen  
för Umeå Parkerings AB för år 2014.
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 verk-
ställande direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller vä-
sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oe-
gentligheter eller på fel. 
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen 
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver 
att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsre-
dovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhäm-
ta 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 före-
taget upprättar årsredovisningen för att ge en rätt-
visande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder 
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenlig-
heten 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 upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Umeå Parkerings ABs finansiella ställning per den 
31 december 2014 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
reviderat förslaget till dispositioner beträffande bola-
gets vinst eller förlust samt styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning för Umeå Parkerings 
AB för år 2014.
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 aktiebo-
lagslagen.
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 för-
slag 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 gran-
skat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
bolaget för att kunna bedöma om någon styrelsele-
damot eller verkställande direktören är ersättnings-
skyldig 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 en-
ligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Umeå den 2 mars 2015
KPMG AB

Hans Öystilä,  
Auktoriserad revisor

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

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

Vi av fullmäktige i Umeå kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Umeå Parke-
rings AB:s verksamhet. 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. Lekmannare-
visorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll samt pröva om verksamheten 
bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisions-
reglemente 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 årsredovis-
ningen för 2014. Vi har också träffat den auktoriserade revisorn i bolaget för att stämma 
av våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa.

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

Umeå den 2 mars 2015

Ulla-Britt Lindholm   Ewa Millern
Lekmannarevisor   Lekmannarevisor   
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