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Kortfakta om Upab

Antal p-platser i centrum 2 110
Antal p-hus 4
Antal p-anläggningar 23
Antal biljettautomater 208

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

Kenneth Hedlund (S), Paulina Granberg, ordförande (S),  Rune Sjöström (C)

Parkeringsintäkter 51%
Parkeringsservice 33%
Hyresintäkter 4%
Felparkeringsavgifter 6%
Kontrollavgifter 3%
Övrigt 3%
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Personal

Upab har sju 
parkerings-

vakter som förutom 
övervakning också 
ansvarar för att våra 
p-platser håller den 
kvalitet som kunder-
na förväntar sig. 

Upabs ledningsgrupp, fr vänster Håkan Gustafsson, VD, Carin Rosendal, adminsitrativ chef, Ulla Segerstedt, 
kund- och kommunikation, Curt Jonasson, affärsutvecklare, Robert Tegström, driftchef.

Vår administrativa personal, övre 
raden fr vänster, Camilla Wallström, 

administratör, Linda Whyte, hållbarhets- 
koordinator, Elin Johansson, administratör, 
Carina Hedman, ekonom. Jan Nordström, 
parkeringsplanerare.
Nedre raden fr vänster, Lise-Lotte Lund-
berg, administratör, Anna Schärdin, eko-
nom, Rebecca Ingvarsson, receptionist.

Teknikgruppen fr vänster, Benny 
Isaksson, vaktmästare, Jörgen 

Bäckman, fastighetstekniker, Per-Olof Rova, 
tekniker, Jimmy Norberg, driftsansvarig, 
Daniel Joanzon, tekniker.
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VD har ordet

Det är mycket tillfredsställande att vi under 
verksamhetsåret lyckats öka vår omsätt-
ning rejält med bibehållet resultat. Sam-
tidigt har vi fått en viktig strategisk roll i 
samhällsplaneringen då kommunen verk-
ligen förstått vilken kraft parkeringsfrågan 
är i planeringsarbetet. Det gör att vi på ett 
än bättre sätt kan skapa bra och effektiva 
lösningar för våra kunder.

Den växande verksamheten har också 
inneburit att det uppstått lite växtvärk. Vår 
personal har fått dra ett tungt lass och har 
gjort det på ett engagerat och bra sätt.

Under 2015 har vi byggt om våra lokaler för 
att skapa bättre arbetsmiljö, vi har också 
nyanställt personal och börjat utveckla 
den interna kommunikationen.

I och med att staden växer finns det risk 
att luftkvaliteten försämras. Här har an-

Vi har lyckats öka omsättningen
med bibehållet resultat

vändningen av bil fått en central plats. 
Under året har därför hållbarhetsfrågorna 

stått i fokus. 

Vi ser håll-
barhetsar-
betet som 
en viktig 
strategisk 

fråga och har därför fått en naturlig 
plats i vår ledningsgrupp.

Under nästa år får vi möjlighet att både 
inviga ett nytt parkeringshus och dess-
utom börja bygga ytterligare ett. När vi 
inviger det nya parkeringshuset vid bad-
huset är det faktiskt första gången sedan 
1986 som ett nytt parkeringshus invigs. 
Det var då som Nanna stod klart.

En annan utmaning blir att se hur vi klarar 
ökningen av besökare i centrum då vi fått 
ett nytt handelsområde med IKEA och 
Avion tillsammans med en fortsatt befolk-
ningsutveckling.

Håkan Gustafsson
VD

”Vi ser hållbarhetsarbetet som 
en viktig strategisk fråga och 
har därför fått en naturlig 
plats i vår ledningsgrupp.”
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Styrelseordförandens kommentar

I och med denna verksamhetsberättelse 
har styrelsen fullföljt sitt andra mandatår 
och hunnit bli varma i kläderna. Vi har ut-
vecklat arbetsformer och roller i dialog 
med Upabs ledning som gör att vi kan ta 
vår del av ansvaret för Upabs utveckling.

Vi gör det i ett spännande skede i företa-
gets utveckling. Umeå växer i både befolk-
ning och i antalet besökare vilket ställer 
höga krav på oss att erbjuda en bra parke-
ringsservice för alla grupper. Det innebär 
att vi behöver utveckla såväl fysiska par-
keringsplatser som goda betalningsalter-
nativ. Detta gäller inte minst i centrum som 
vi vill behålla som nav i en levande stad. 
Centrum är inte bara en plats för shop-
ping, det erbjuder också kultur och andra 
attraktioner.

Upab är därför inne i expansiv period där 
vi både bygger och planerar nya parke-
ringshus i syfte att möta den stigande ef-
terfrågan. Det ska vara smidigt att parkera, 

Vi är inne i ett spännande skede
i företagets utveckling

inte ett hinder. Genom nya centrumnära 
parkeringshus vill vi styra arbetsparkering-
ar från centrumkärnan och därmed un-

derlätta för 
besökare 
att lättare 
finna en 
parkering, 
vilket mins-

kar miljöbelastande söktrafik.

Upab har fått en allt tydligare roll i sam-
hällsplaneringen, inte minst i hållbarhets-
frågor. Hållbarhet är en prioriterad fråga i 
vårt arbete varför vi anställt egen personal 
som också finns representerad i företa-
gets ledningsgrupp. Vi arbetar med en 
rad projekt som syftar till att minska mil-
jöbelastningen, bland annat Gröna parke-
ringsköp och Park & Bike.

De senaste åren har varit en tuff period för 
våra anställda, både ute i den operativa 
verksamhet och på kontoret. Jag är impo-
nerad över den entusiasm som samtliga 
anställda visat för att klara trycket. Samti-
digt finns en verklig vilja att utveckla både 
sig själv och företaget. Det gör att jag tror 
att de senaste årens positiva utveckling 
kommer att bestå även under de kom-
mande.

Paulina Granberg
Ordförande

”Jag är imponerad över den en-
tusiasm som samtliga anställda 
visat för att klara trycket.”
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Nyheter

Under verksamhetsåret har Upab arbetat 
med detaljplanerna för två nya parkeringshus 

som tillsammans med parkeringshuset vid badhuset 
skapar 750 nya parkeringsplatser i centrala Umeå.
- Vi räknar med att kunna börja bygga parkerings-
huset invid Järnvägsallén med 240 platser under vå-
ren 2016 och p-huset på kvarteret Muraren med 300 
platserna under 2016, säger Håkan Gustafsson, VD 
Upab.
Målsättningen är att kunna flytta arbetsplatsparke-
ringar till Järnvägsallén för att skapa utrymme för be-
söksparkeringar i centrum.
- Parkeringshuset vid badhuset är främst tänkt för 
besökare medan de som arbetar i centrum i första 
hand skall parkera i det nya p-huset. Vi räknar också 
med att många som arbetar i centrum och parkerar 
i p-huset Nanna kommer att flytta till Järnvägsallén 
vilket skapar ytterligare platser för besökare.

Tre nya parkeringshus
skapar 750 nya parkeringsplatser

Parkeringshuset vid Järnvägsallén börjar byggas våren 2016 
och kommer att rymma 240 platser. Foto: TM Konsult

Parkringsautomater blev uppskattade biljettautomater
Under 2015 inledde Upab ett samarbete med Länstrafiken där buss-
resenärer nu kan köpa sina biljetter i samma typ av biljettmaskiner 

som används vid parkeringsbetalning.
- Länstrafiken vill ge passagerarna bättre service genom att erbjuda ytterli-
gare ett betalningsalternativ, vilket ger kortare köer vid insläpp till bussarna, 
berättar Curt Jonsson, affärsutvecklare vid Upab.
Idag har Upab fem biljettautomater utställda, två vid Vasaplan, en vid Ålid-
hem och två på flygplatsen. Där kan resenärerna betala sin biljett med kort 
eller nynt.
- Maskinerna har fått större nyttjandegrad än vi trodde när vi satte upp dem.

Under 2015 byggde Upab till sitt kontor med 
ytterligare 271 kvadratmeter. 

- Vi hade blivit trångbodda då vi i takt med nya upp-
drag utökat personalstyrkan från 18 till 27 medarbe-
tare, berättar Carin Rosendal. Nu finns också utrymme 
för en mindre expansion.
Om- och tillbyggnaden har också gett andra fördelar. 
En helt ny kundtjänst har gjort arbetet för oss lättare 
och gett bättre överblick.
- Jag var lite rädd för ljudmiljön i det nya kontorsland-
skapet, men tack vare en rad isolerande åtgärder så 
löste det sig.
I de nya lokalerna inryms numera också ett efterlängtat 
sammanträdesrum och ett väl anpassat fikarum där 
också personalmöten kan hållas.

271 nya kvadratmeter
löste trångboddheten
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Nyheter

Det kommunala bostadsföretaget Bostaden 
har under en längre tid haft problem med 

tillgängligheten till gästparkeringarna på sina bostads-
områden. I samarbete med Upab har man under 2015 
planerat för införande av avgifter i syfte att öka till-
gängligheten.
- Innan avgifterna tillkommit har det varit vanligt att 
boende parkerat sina andrabilar där, besökare till 
närliggande områden har nyttjat parkeringarna och 
dessutom har där funnits tämligen många skrotbilar, 
säger Curt Jonsson, affärsutvecklare.
Totalt är det cirka 1 800 platser på gästparkeringarna, 
spridda över hela Umeå, som avgiftsbeläggs med 
början tidig vår 2016.
- Avgifterna kommer att variera mellan 4-7 kronor per 
timme eller 30 respektive 40 kronor per dygn för dem 
som stannar längre. Avgifterna är i första hand satta 
för att frigöra lediga platser. All betalning sker med 
mobilen eller via dator. 

Avgiftsbelagda gästparkeringar löser tillgänglighetsproblem

Nya parkeringen vid Järnvägsallén kommer att växa
Lagom till julhandeln kunde Upab öppna yt-
terligare en parkering invid Järnvägsallén där 

USM tidigare låg. Den nya parkeringen ger 60 nya 
platser och två platser för rörelsehindrade.
- Där finns fortfarande gott om lediga platser då det tar 
ett tag innan bilisterna hittar nya parkeringsmönster, 
säger Robert Tegström, driftchef.
Området har en stor potential då det gula trähuset 
rivs eller flyttas under sommaren 2016 så att en sam-

manhållen parkering bildas från Järnvägsstationen 
och västerut.
- Vi hyr området fram till dess det nya resecentrumet 
börjar byggas, vilket ligger ett par år framåt i tiden. 
Fram till dess hoppas vi att vi hunnit bygga det nya 
parkeringshuset vid Järnvägsallén som ger 240 nya 
platser.
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Nyheter

De senaste åren har stora förändringar skett i Umeå centrum. 
Mycket har byggts nytt och invanda parkeringsmönster har bru-

tits. Upab har därför i samarbete med Umeå IK och Umeå FC utökat sin 
parkeringsservice under den intensiva julruschen. 
Under fyra lördagar innan jul har de båda klubbarna agerat parkerings-
värdar på viktiga knutpunkter i centrum. När parkeringshus och andra 
större parkeringar varit fulla har de kunnat hänvisa stressade bilister till 
andra parkeringsytor.
Insatserna har varit mycket uppskattade och setts som ett välkommet 
bidrag till god parkeringsservice.

Parkeringsvärdar från UIK och UFC
hjälpte stressade julklappsinköpare

Idéer blir verklighet i Upabs hållbarhetssatsning

Umeå snart störst i Sverige på att använda parkeringsappen Parkster
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Upab tog under 2015 ytterligare ett steg i sin 
hållbarhetssatsning då två personer anställts 

för att utveckla en tydlig hållbarhetsplattform.
- Vi vill säkerställa att vår idé verkligen blir verklighet. I 
den kommande översiktsplanen kommer till exempel 
våra pilotprojekt inom Gröna parkeringsköp att per-
manentas, säger Håkan Gustafsson, VD vid Upab.
I samarbete med fyra stora aktörer i kvarteren Forsete 
och Embla ska vi driva arbetet kring Gröna parkerings-

köp som syftat till att anställda skall ges möjlighet att 
välja andra kommunikationer än bilen till sitt arbete.
- Det är viktigt ur miljösynpunkt, inte minst då centrum 
förtätas allt mer. I ett andra steg så kommer samma 
process att ske ute i bostadsområden där samma 
synsätt kan implemnteras.

Användningen av den populära parkeringsappen, Parkster, ökade rejält 
under 2015. Under årets första månad betalades 14 042 parkeringar via 

appen för att under december stiga till 56 174 parkeringar. Totalt hade då  
Parkster 22 400 användare.
-Jag räknar med att vi kommer vara störst i Sverige på denna typ  
av betalningar under början av nästa år. Just nu leder Lund där  
4 operatörer använder Parkster medan vi är ensamma i Umeå,  
säger Håkan Gustafsson.
Under årets första månader fanns också tjänsten Mobill  
tillgänglighet, den avslutades 1 maj.
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Ägardirektiv

Kommunfullmäktige har fastställt företags-
policy för UKF-koncernen som bl.a. reglerar 
relationen mellan UKF som ägare och de 
helägda bolagens styrelser.
Kommunernas direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör 
har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa 
inte strider mot bolagsordningen, mot tving-
ande bestämmelser i lag eller annan författ-
ning, exempelvis aktiebolagslagen och of-
fentlighets- och sekretesslagen, eller strider 
mot bolagets intresse.
Detta ägardirektiv är ett komplement till bo-
lagsordningen.
Kommunens ledningsfunktion
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunal-
lagen under uppsikt av kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen utövar kommunens led-
ningsfunktion över bolaget i enlighet med 
vad som anges i kommunstyrelsens regle-
mente. Ledningsfunktionen har i kommunen 
även förtydligats med en särskild företags-
policy.
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bo-
lagets handlingar och räkenskaper samt i 
övrigt inspektera bolaget och dess verksam-
het. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen 
den information om verksamheten som den 
begär. Den närmare omfattningen av infor-
mationen fastställs i samråd med bolagets 
styrelse.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen 
enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att 
fatta årliga beslut huruvida verksamheten 
varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.
Verksamhetsmål
Bolaget har till mål för sin verksamhet att 
tillhandahålla väl belägna och attraktiva par-
keringsanläggningar, driva parkeringsrörelse 
och parkeringsövervakning.
Bolaget skall även övervaka de parkerings-
villkor inom Umeå kommun som fastställs 
av Tekniska nämnden, handha tillstånden 
för tillfällig torghandel samt handlägga avtal 
med fastighetsägare om friköp av parke-
ringsplatser inom kommunen.
Verksamheten skall bedrivas med iaktta-

gande av den kommunala kompetensen 
och kommunalrättsliga principer på ett mil-
jömässigt och företagekonomiskt riktigt sätt.
Verksamhetens inriktning
Umeå Parkerings AB skall på affärsmässiga 
grunder bedriva parkeringsverksamhet inom 
Umeå kommun.
Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige 
får ta ställning innan sådana beslut i verk-
samheten som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt fattas.
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut 
i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga 
som faller utanför uppräkningen i bolagsord-
ningen kan trots detta vara en sådan fråga 
som kräver ställningstagande enligt denna 
punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställ-
ningstagande krävs, ska bolaget samråda 
med kommunstyrelsen i ägarkommunen.
Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltnings-
berättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 
stadgar, redovisa hur verksamheten bedri-
vits och utvecklats mot bakgrund av det i 
bolagsordningen och dessa direktiv angivna 
syftet och ramarna med densamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan 
läggas till grund för kommunstyrelsens upp-
sikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a § 
kommunallagen samt till lekmannarevisorns 
granskning.
Granskningsrapporten
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin 
granskningsrapport yttra sig om huruvida 
bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt 
utifrån det syfte som angivits i bolagsord-
ningen och i detta ägardirektiv, samt de 
kommunala befogenheter som utgör ram 
för verksamheten.
Om lekmannarevisorerna inom ramen för 
sin granskning finner brister i de avseenden 
som anges i första stycket ska lekmannare-
visorerna löpande kommunicera sina iakt-
tagelser med kommunstyrelsen.

ÄGARDIREKTIV/MÅLSÄTTNING för Umeå Parkerings AB
för perioden 2015 — 2018
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Ägardirektiv

Information och ägardialog
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av 
bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska 
initiera möten med kommunen om omstän-
digheterna så påkallar.
Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa 
bolagets ställning och resultat per tertial . 
Bolaget ska därvid uppmärksamma ägar-
kommunen på viktigare omständigheter och 
förändringar som kan inverka på bolagets 
verksamhet.
Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål få 
del av
• protokoll från bolagsstämma
• protokoll från styrelsesammanträde
• bolagets årsredovisning med revisions-
berättelse och granskningsrapport från lek-
mannarevisor.
Ekonomiska mål
Verksamheten skall bedrivas utifrån vissa 
ekonomiska grundkrav som mäter lön-
samheten och den finansiella styrkan. För 
precisering av de ekonomiska grundkraven 
fastställs följande 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 
verksamhet d.v.s. de innefattar ej investe-
ring i planerade nya parkeringshus.
Andra viktiga ekonomiska mål är kassaflöde 
och självfinansiering.
Definitioner
Förräntning på eget kapital =  Eget kapital + 
78 % av obeskattade reserver
Soliditet = Eget kapital + 78 % av obeskat-
tade reserver
Klimat – och miljömål
Bolaget skall aktivt driva miljö- och klimatfrå-
gor i sin verksamhet. Bolaget skall upprätta 
mätbara mål som genom årsredovisningen 
följs upp årligen.
Ägaren/Umeå Kommuns vision
Bolaget skall stödja uppfyllandet av Umeå 
kommuns vision.
Företagspolicy
Bolaget skall följa den Företagspolicy som 
antagits av Kommunfullmäktige.

Finanspolicy
Samtliga helägda bolag inom UKF-koncer-
nen 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 in-
ternkontroll vars övergripande syfte är att 
skydda ägarnas investering och bolagets 
tillgångar.
Styrelsen skall tillse att bolaget har god in-
tern kontroll och fortlöpande hålla sig infor-
merad om och utvärdera hur bolagets sys-
tem för intern kontroll fungerar.
Styrelsen skall årligen avge rapport över hur 
den interna kontrollen till den del den avser 
den finansiella rapporteringen är organise-
rad 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.
Säkerhetsarbete/Krisledningsplanering
Bolaget skall vid extraordinär händelse följa 
beslut fattade av Umeå Kommunföretag AB. 
Bolaget skall vidare, i samarbete med Umeå 
Kommun, utföra fortlöpande säkerhetsar-
bete och krisledningsplanering. Bolaget 
skall upprätta krisledningsplan och därvid 
uppfylla de mål som anges i av fullmäktige 
antagen ledningsplan vid extraordinär hän-
delse 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 tillsammans med lekmannarevisionens 
granskningsrapport tillställas moderbolaget.
Verkställande direktören skall inte vara när-
varande vid denna överläggning.
Samråd med moderbolaget
Bolagets styrelse skall samråda med mo-
derbolaget vid tillsättande av VD.
Bolaget skall därutöver samråda med mo-
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Ägardirektiv

derbolaget i frågor som är av särskild vikt för verk-
samheten.
Offentlighet
Bolaget skall eftersträva största möjliga öppenhet i ar-
betet genom att via informationsblad, hemsida o.s.v. 
orientera om verksamheten.
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bo-
laget enligt de grunder som gäller för allmänna hand-
lingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och 
sekretesslagen.
Beträffande ekonomisk planering  
och uppföljning gäller att
Bolagets resultatbudget/resultatprognos inklusive rull-
lande 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 noch nyckeltal enligt anvisningar och 
tidplan som fastställs av moderbolaget.
Beträffande ekonomisk planering  
och uppföljning gäller att
Bolaget skall vid utgången av varje tertial rapportera 
uppnådd måluppfyllelse för de särskilda ägardirektiv 
som meddelats bolaget vid bolagsstämma.
Särskilt ägardirektiv
Stadskärnans attraktivitet och förnyelse är av vitalt 
intresse för hela stadens utveckling. Som regionalt 
köpcentrum har Umeå länge varit ”målpunkt” för ett 
mycket stort omland vad gäller handel och service. 
Parkeringstillgången utgör därvid både en viktig till-

gänglighets- och konkurrensfaktor. För att uppnå de 
mål som antagits för stadens fortsatta utveckling gäller 
bl.a. att stadsförnyelsen så långt som möjligt skall ske i 
partnerskap med andra aktörer. Vidare att stadskärnan 
skall befrias från onödig 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 möjlighe-
terna att medverka till ökad attraktivitet och förnyelse 
av stadskärnan. Därutöver har bolaget åtagit sig att 
vara kommunens företrädare i det särskilda bolag  
– Umeå C- som bildats för att samordna olika mark-
nadsöringsinsatser för centrums utveckling mellan fast-
ighetsägare, handel och andra aktörer. Det praktiska 
arbetet inom detta område bedrivs i destinationsbola-
get Visit Umeå AB som Umeå C AB äger tillsammans 
med Umeå kommunföretag AB och Destination Umeå 
EF.
Bolaget skall aktivt verka för att förverkliga, det av kom-
munen fastställda, parkeringsprogrammet samt aktivt 
bidra till genomförande av intentionerna i översiktspla-
nens fördjupning för centrala stan.
Umeå Parkerings AB skall följa och i förekommande 
fall delta i kommunens samhällsplanering.
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Förvaltningsberättelse

Umeå Parkerings AB, Org.nr 556131-0573
Styrelsen och verkställande direktören för Umeå Parkerings AB, med säte i UMEÅ,  
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.
 
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
I årsskiftet 2014/2015 lanserades telefonparkeringssystemet ”Parkster”. Ett år senare står det 
för ca 20% av betalningsvolymen. Utökning av zoner med avgift öst på stan (enl kommunens 
beslut) har genomförts.
 
Påbörjade parkeringshusprojekt
Arbetet med att bygga nya p-hus fortskrider. Badhusets p-hus tas i drift maj 2016. Upab kom-
mer att hyra anläggningen. 
Planeringen av övriga projekt Järnvägsallén, kv Muraren och Ymer pågår.
Upab medverkar i arbetet med att skapa en trivsam plats mellan det nya badhuset och Nanna. 
Därför har en utbyggnad av lokalerna mot Västra Kyrkogatan med 175 kvm gjorts för att ge plats 
för soprum och transformatorstation för badhusets räkning samt utrymme för en offentlig toalett. 
Under året har ombyggnad och utökning av Länstrafikens lokaler skett (Ultra info). Även en utök-
ning och ombyggnad av Upabs lokaler har gjorts. 
Utbildning för styrelsen via StyrelseAkademien.
Inrättande av tjänster som driftchef och hållbarhetschef har genomförts. 
 
Miljö och hållbar utveckling
Mål:  Antal icke miljöbilar 1 st.
Resultat:  En bil av åtta är ej miljöbilsklassad. Detta p g a att det inte finns 
 någon miljöklassad bil som uppfyller våra krav. 

Målet är uppfyllt.
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Omsättning, resultat och ställning
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Hur är det att arbeta på Upab? Sjukfrånvaro Kundnöjdhet
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

 

 

Flerårsöversikt (tkr) 2015 2014 2013 2012 2011
Nettoomsättning 74 515 70 065 65 932 58 029 53 828
Resultat efter avskrivningar 7 644 8 389 6 866 6 620 8 190
Resultat efter finansiella poster 6 065 7 136 6 127 5 926 7 440
Balansomslutning 123 392 111 424 68 914 68 373 59 772
Soliditet (%) 22,2 20,2 18,2 17,7 20,0
Avkastning på eget kap. (%) 24,3 41,1 47,3 49,1* 60,8
Avkastning på sysselsatt kap. (%) 8,0 12,1* 13,2* 14,5* 18,8*
Avkastning på totalt kap. (%) 6,6 9,6* 9,8 10,6* 14,1
Räntetäckningsgrad (ggr) 5 6 7 8 10
Antal anställda 25 22 21 18 16
*Nyckeltal avseende avkastning har justerats enligt nyckeltalsdefinitioner 2011-2014.

Från och med 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012:1 Årsredovisning och kon-
cernredovisning (”K3”).  Jämförelseåret 2013 har omräknats i enlighet med K3. Omräk-
ning av tidigare år har ej skett. Tidigare tillämpade företaget Årsredovisningslagen samt 
BFNARs övriga allmänna råd (nu tillbakadragna)

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
Balanserad vinst 15 533 408
Aktieägartillskott 4 000 000
Årets vinst 2 474
 19 535 882
 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
i ny räkning balanseras 19 535 882
 
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).



14

Resultaträkning

Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster
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 Not 2015-01-01 2014-01-01
  2015-12-31 2014-12-31
Rörelsens intäkte 
Nettoomsättning  74 515 70 065 
   74 515 70 065 
 
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 1 -50 389 -46 045 
Personalkostnader 2 -13 249 -12 129 
Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar   -3 233  -3 502 
    -66 871  -61 676  
 
Rörelseresultat   7 644  8 389
        
   
Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter   63  278  
Räntekostnader   -1 642  -1 531  
    -1 579  -1 253  
Resultat efter finansiella poster   6 065 7 136  
        
   
Bokslutsdispositioner 3 -6 057 -7 128  
Resultat före skatt   8  8  
Skatt på årets resultat 4 -6  -5

Årets resultat   2 3
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Balansräkning
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 Not 2015-12-31 2014-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 5 38 452  33 030
Pågående ny- och ombyggnad 6 11 816  2 543
Förbättringsutgift på annans fastighet 7 1 682 1 813
Inventarier, verktyg och installationer 8 6 891  6 649
    58 841  44 035
Finansiella anläggningstillgångar      
Andel i bostadsrätt 9 811  811
Andelar i intresseföretag 10, 11 60  60
    871 871
Summa anläggningstillgångar   59 712 44 906

Omsättningstillgångar 
Varulager m m 
Färdiga varor och handelsvaror   655  0
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   2 305  2 143
Fordringar hos koncernföretag   4 261  10 346
Övriga fordringar   3 790  3 304
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   3 240 3 537
    13 596  19 330
Kassa och bank 12 49 429  47 189

Summa omsättningstillgångar   63 680  66 519

SUMMA TILLGÅNGAR   123 392  111 425



16

Balansräkning

 Not 2015-12-31 2014-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 13
Bundet eget kapital   
Aktiekapital   5 000 5 000
Reservfond   1 000  1 000 
    6 000  6 000 
 
Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust   19 533 15 530 
Årets resultat   2  3 
    19 535  15 533 
Summa eget kapital   25 535  21 533 
 
Obeskattade reserver 14 2 420  1 338 

Långfristiga skulder 
Övriga skulder 15 73 307  69 675 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder   11 606  5 088 
Skulder till koncernföretag   5 991  7 941 
Aktuella skatteskulder   -360  -190 
Övriga skulder   362  1 134 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   4 531  4 906 
Summa kortfristiga skulder   22 130  18 879

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   123 392 111 425 
 
 
Ställda säkerheter 
För egna skulder och avsättningar 
Fastighetsinteckningar  1 624 1 624 
   1 624 1 624 
 
Ansvarsförbindelser   Inga Inga 
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Kassaflödesanalys

  2015-01-01 2014-01-01
  2015-12-31 2014-12-31
Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster   6 066  7 136
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   3 312  3 494
Betald skatt   -6  -87
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital   9 372  10 543
    
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet  
Förändring av varulager och pågående arbete   -655  0
Förändring av kortfristiga fordringar   -4 266  119
Förändring av kortfristiga skulder   3 252  1 253
Kassaflöde från den löpande verksamheten   7 703  11 915
 
Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -18 118  -3 396
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   0  8
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -18 118  -3 388
 
Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån   3 631 31 335
Erhållna (lämnade) koncernbidrag   -4 975  -7 128
Erhållna aktieägartillskott   10 000  0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   8 656  24 207
        
Årets kassaflöde   -1 759  32 734
 
Likvida medel vid årets början   47 189  14 455
Likvida medel vid årets slut   45 430  47 189
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernre-
dovisning (K3). 
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar har upptagits till anskaffningsvärden 
om ej annat anges i not nedan. Skulderna har upptagits till nominellt värde.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det 
är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade 
med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.
Hyresintäkter redovisas i den period hyran avses.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskriv-
ningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivnings-
procent tillämpas:
 
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

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part 
i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknip-
pade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat 
sätt upphört.
 
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt 
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
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Tilläggsupplysningar

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer 
sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som 
räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunk-
ten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella 
leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med 
nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värde-
ringsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande 
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 
ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt 
balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på 
temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för 
övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. 
Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser 
resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång 
och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfatt-
ning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är 
hänförlig till obeskattade reserver.

Ersättningar till anställda
Ersättning till anställda i form av löner, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt med intjä-
nandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda 
eller förmånsbestämda pensionsplaner. Det finns inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.

Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har inga 
förpliktelser att betala ytterligare avgifter. Företagets resultat belastas med kostnader i takt med att förmånerna intjänas 
vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs.

Förmånsbestämda pensionsplaner
För förmånsbestämda pensionsförpliktelser har företaget en förpliktelse att lämna överenskomna ersättningar till nuva-
rande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt risken att ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat 
(aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk 
föreligger även om tillgångarna är överförda till ett annat företag. Förmånsbestämda pensionsplaner redovisas i enlighet 
med de förenklingsregler som finns i K3 kap. 28 punkt 18-22. Upab tryggar pensioner genom överföring av medel till en 
pensionsstiftelse. En avsättning redovisas endast om stiftelsens förmögenhet värderad till marknadsvärde understiger 
förpliktelsen. Överstiger stiftelsens förmögenhet förpliktelsen får inte någon tillgång redovisas. 

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

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. 
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Tilläggsupplysningar

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.

Avkast. på sysselsatt kapital (%)
Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.  
Med sysselsatt kapital avses balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatt i 
obeskattade reserver.

Avkastning på totalt kapital (%)
Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Räntetäckningsgrad (ggr)
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader av finansiella kostnader.
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Noter

Not 1 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller 
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsupp-
gifter.
  2015 2014 
Deloitte
Revisionsuppdrag 23
KPMG 
Revisionsuppdrag   55
Rådgivningstjänster 2 6
  2 61 
Ernst&Young
Skatterådgivning 7 0
Revisionsuppdrag bostadsrätt 6 0
 13 0 
      
Not 2 Anställda och personalkostnader 2015 2014 
Medelantalet anställda 
Kvinnor 13 12 
Män 12 10
  25 22 
      
Löner och andra ersättningar     
Styrelse och verkställande direktör 1 112 934 
Övriga anställda 8 246 7 261 
  9 358 8 195 
Sociala kostnader     
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 448 330 
Pensionskostnader för övriga anställda 78 771
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 2 929 2 588 
  3 495 3 688
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader  
och pensionskostnader 12 853 11 383
      
Könsfördelning bland ledande befattningshavare     
Andel kvinnor i styrelsen 60 % 80 % 
Andel män i styrelsen 40 % 20 % 
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 40 % 50 % 
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 60 % 50 %  

Avtal om avgångsvederlag
Avgångsvederlag till VD: 24 gånger den vid uppsägningstillfället aktuella månadslönen.

Not 3 Bokslutsdispositioner 2015 2014 
Förändring av överavskrivningar M & I -1 082 0 
Lämnade kc-bidrag -4 975 -7 128 
  -6 057 -7 128 
      
Not 4 Skatt på årets resultat
  2015 2014 
Aktuell skatt 6 87
Justering avseende tidigare år   -82
Totalt redovisad skatt 6 5
 
Avstämning av effektiv skatt  2015 2014
  Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt   9   8
         
Skatt enligt gällande skattesats 22,00 -2 22,00 -2
Ej avdragsgilla kostnader 54,59 -5 39,78 -3
Ej skattepliktiga intäkter   0   0
Redovisad effektiv skatt 70,96 -6 61,72 -5
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Noter

Not 5 Byggnader och mark   2015-12-31 2014-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 67 237 66 900 
Inköp 6 800 337 
Försäljningar/utrangeringar -417  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 73 621 67 237 
  
Ingående avskrivningar -34 207 -32 416 
Försäljningar/utrangeringar 337  
Årets avskrivningar -1 299 -1 791 
Utgående ackumulerade avskrivningar -35 169 -34 207 
Utgående redovisat värde 38 452 33 030 
      
Taxeringsvärden byggnader 51 200 51 200 
Taxeringsvärden mark 12 759 12 759 
  63 959 63 959 

Not 6 Pågående nybyggnad 2015-12-31 2014-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 2 810 3 174 
Inköp 9 552 124 
Omklassificeringar -11 -488 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 351 2 810 
      
Ingående avskrivningar -267   
Årets avskrivningar -267 -267 
Utgående ackumulerade avskrivningar -534 -267 
Utgående redovisat värde 11 816 2 543 
      
 
Not 7 Förbättringsutgift på annans fastighet 2015-12-31 2014-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 4 955 4 955 
Inköp 130   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 085 4 955 
      
Ingående avskrivningar -3 142 -2 901 
Årets avskrivningar -260 -241 
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 402 -3 142   
Utgående redovisat värde 1 683 1 813 
      
 
Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 2015-12-31 2014-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 22 830 19 611 
Inköp 1 648 3 423 
Försäljningar/utrangeringar   -204 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24 478 22 830 
      
Ingående avskrivningar -16 181 -15 183 
Försäljningar/utrangeringar   204 
Årets avskrivningar -1 407 -1 203 
Utgående ackumulerade avskrivningar -17 588 -16 182 
Utgående redovisat värde 6 890 6 648 
      
Not 9 Andel i bostadsrätt 2015-12-31 2014-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 811 811 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 811 811 
Utgående redovisat värde 811 811 
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Noter

Not 10 Andelar i intresseföretag 2015-12-31 2014-12-31 

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 2015-12-31 2014-12-31   
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 0 0  
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 15 530 3
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:     3 -3
Erhållna ovillkorade aktieägartillskott     4 000  
Årets resultat       2
Belopp vid årets utgång 5 000 1 000 19 533 2 

Not 14 Obeskattade reserver 2015-12-31 2014-12-31 
Ackumulerade överavskrivningar maskiner och inventarier 2 420 1 338
  2 420 1 338 

Not 15 Långfristiga skulder 2015-12-31 2014-12-31  
Parkeringsköp 72 671 68 565 
Kollektivtrafikfond 629 1 103 
Depositionsavgift 6 7 
  73 306 69 675 

Upab har 41 tecknade avtal om parkeringsköp med fastighetsägare, avseende 887 parkeringsplatser. Av dessa 
har 538 platser ej tilldelats i någon anläggning.
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 bil.
Av de långfristiga skulderna bedöms 0 tkr förfalla till betalning inom fem år.
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Underskrifter

Umeå den 8 februari 2016

 Paulina Granberg Åsa Ågren Wikström
 Ordförande  
 
 
 
 Kenneth Hedlund Rune Sjöström
  
  
  
  
 Minna Toivanen Håkan Gustafsson
   Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 14 mars 2016 
 Deloitte AB

 
 
 
 

Anders Rinzen 
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen  
Vi har utfört en revision av årsredovisingen  
för Umeå Parkerings AB för räkenskapsåret 2015-
01-01 - 2015-12-31.
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 bo-
laget 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 Aktiebolags finansiella ställning per den 
31 december 2015 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.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för räkenskaps-
året 2014-01-01 - 2014-12-31 har utförts av en 
annan revisor som lämnat en revisionsberättelse 
daterad 2 mars 2015 med omodifierade uttalan-
den i Rapport om årsredovisningen. 
Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av förslaget till dispositioner be-
träffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för Umeå 
Parkerings Akriebolag för räkenskapsåret 2015-01-
01 - 2015-12-31.
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 14 mars 2016
Deloitte AB

Anders Rinzén

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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