
Årsredovisning



Upabs uppdrag är att erbjuda välbelägna och  
attraktiva parkeringsanläggningar, driva parkerings-
rörelse och parkeringsövervakning. Vår målsättning 
är att alla våra parkeringsplatser ska vara tydliga, 
tillgängliga och enkla att använda.

Som huvudansvarig för besöksparkeringen i cent-
rum bidrar vi till att skapa en attraktiv stadskärna.  
Vi arbetar ständigt med att utveckla, förnya och  
förbättra stadsrummet och dess parkeringsmiljöer. 
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Våra medarbetare

Vi som jobbar på Upab

Styrelse

Från vänster:  
Åsa Ågren Wikström, 
vice ordförande (M), 
Mahmoud Chninou,  

ordförande (S), 
Anders Alfredsson (M), 

Elena Martinez  
Recabarren (V),  

Kenneth Hedlund (S) 
(ej med på bilden)

Lednings- 
grupp

Från vänster:  
Elin Pietroni, VD,  
Carin Rosendal,  

administrativ chef  
t.o.m. 31 jan 2020,  

Curt Jonsson, affärs- 
utvecklare, Robert  
Tegström, produk- 

tionschef, Madeleine  
Nordenqvist, ekonomi- 
chef fr.o.m. 1 jan 2020,  

Claes Brannelid, 
fastighetschef.

Medarbetare

Övre raden från vänster: Anders Lindberg, fastighetsskötare, 
Anna Löfgren, ekonom, Benny Isaksson, vaktmästare,  
Carina Hedman, ekonom, Daniel Joanzon, fastighetsskötare.  
Andra raden från vänster: Jan Nordström, parkerings- 
planerare, Jimmy Norberg, fastighetsskötare, Linda  
Calmarsson, hållbarhetskoordinator, Lise-Lotte Lundberg, 
administratör, Ludvig Johansson, ekonom.
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Våra medarbetare
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Övre raden från vänster:   
Maria Sundström, administratör, 
Niclas Skoglund, kommunikatör 
/IT-samordnare. 
Andra raden från vänster: 
Rebecca Ingvarsson,  
administratör, Ulla Segerstedt, 
administratör/kommunikatör.
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Upabs utvecklingsresa fortsatte under 2019

Digitala steg som underlättar vardagen
Ett av våra viktigaste uppdrag är att göra det en-
kelt att parkera i Umeå. En stor del av vårt arbete 
i att förenkla och förbättra parkeringen för våra 
kunder handlar om digitalisering. Under året har 
vi lanserat Upabs egna app och plattform för 
digitala parkeringstillstånd som tillsammans med 
våra nya biljettlösa parkeringsautomater gör par-
keringen fullt digital.

Den nya hemsidan navigerar kunden rätt och 
möjliggör parkering på ett flexibelt sätt, vid en 
tidpunkt och plats som kunden själv kan välja. 
Det är några exempel på investeringar i vår digi-
tala tillväxt som underlättar tusentals Umeåbors 
vardag. Dessa lösningar har tagits emot mycket 
positivt och har omgående blivit viktiga milstolpar 
på vår digitala resa som bara har börjat.

En ledande aktör i parkeringsbranschen
Upabs organisation är nyfiken och inriktad på att 
behålla vår ledande position i en snabbt utveck-
lande bransch. Att vara ledande innebär att bära 

År 2019 bjöd återigen både på intern och extern utveckling för Upab. Vår roll som Umeås  
visionära parkeringsbolag förstärktes genom vårt aktiva engagemang i samhällsfrågor,  
digitalisering och hållbarhet. Synergin mellan Umeås- och Upabs tillväxt visar varje år  
vikten av vårt aktiva arbete och samarbete med Umeås samhällsbyggnadsaktörer. Med  
vår nytänkande strategi om hur vi hanterar parkeringsfrågan så lyckas vi med vårt upp- 
drag samtidigt som vi skapar förutsättningar för långsiktighet och stabil ekonomi.

ett engagemang och ansvar för att utveckla och 
ständigt förbättra. Våra tydliga målsättningar 
hjälper oss att ta till vara på de utvecklingsmöjlig-
heter som finns. Som VD känner jag mig väldigt 
stolt över alla i Upabs organisation som bidrar 
både strategiskt och operativt till att skapa ett 
bättre Umeå.

Hållbarhet har varit en prioriterad fråga i Upabs 
verksamhet sedan flera år tillbaka. Våra gröna ini-
tiativ och investeringar har gjort skillnad. Från nya 
elbilar till att utforska framtidens mobilitet, vi gör 
vårt bästa för att uppmuntra alla till ett hållbart al-
ternativ. Denna roll som vägvisare för ett grönare 
val i parkeringsbranschen ger oss stor glädje och 
drivkraft.

Vi är redo för de möjligheter som det nya decen-
niet kommer att erbjuda. Tillsammans skapar vi 
en attraktiv och förbättrad stad åt alla oss Umeå-
bor – Umeå utvecklas med Upab.

Elin Pietroni 
VD 

Vår VD har ordet

”Som VD känner jag mig 
väldigt stolt över alla i 

Upabs organisation som 
bidrar både strategiskt och 
operativt till att skapa ett 

bättre Umeå.”
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Upabs utvecklingsresa fortsatte under 2019 Styrelsen blickar framåt inför  
ett nytt decennium

Från utmaning till utveckling
Vårt fokus har sedan flera år tillbaka varit hållbar- 
het och det kommer i framtiden vara en ännu 
större och viktigare del av Upabs verksamhet. 
Vi vill agera hållbara vägvisare för hela parke-
ringsbranschen och sträva efter att ta fram nya 
lösningar som både nyttjar Upabs kunder och 
miljön. Upab är framför allt ett serviceföretag  
– därför har vårt engagerade team en avgörande 
roll, både i att ta sig an utmaningar under resan 
och att fortsätta med vår nytänkande vision.

Utöver de gröna investeringarna så syns de digi- 
tala satsningarna även i bolagets fortsatt växande  
omsättning. Exempel på några digitala framgångar  
från 2019 är de nya biljettlösa parkeringsautoma-
terna och ett nytt system för digitala parkerings-
tillstånd. Dessutom lanserades en ny hemsida 
där viktig information finns lätt åtkomlig och  
övriga ärenden kan skötas smidigt.

Ett av våra viktigaste uppdrag är att skapa till-
gänglighet vilket kräver långsiktig planering och 

ett målmedvetet arbete av oss alla. Den växande 
kommunens behov är och kommer fortsätta vara an-
ledningen för varför vi finns och fortsätter utvecklas.

Ökad konkurrenskraft och långsiktiga beslut 
Vi i styrelsen, tillsammans med hela Upab, är glada 
över uppskattningen vi får från våra kunder och sam- 
arbetspartners. Vi vill gärna fortsätta i samma spår, 
att göra det ännu enklare att parkera i Umeå. Med 
välplacerade och attraktiva parkeringsanläggningar 
kan vi göra varje Umeåbos vardag lite enklare. Vi i 
styrelsen är övertygade om att Upab även fortsätt-
ningsvis kommer att vara en viktig aktör som främjar 
en positiv stadsutveckling.

I år ser vi fram emot att fortsätta arbeta vidare med 
ett flertal pågående projekt som kommer att ha en 
positiv inverkan på Umeås stadskärna. Med drivkraft 
och innovation kan vi nå vårt gemensamma mål, en 
mer hållbar och tillgänglig stad för oss alla.

Mahmoud Chninou 
Ordförande

Styrelseordförande har ordet

”Vi i styrelsen är över-
tygade om att Upab även 
fortsättningsvis kommer 
att vara en viktig aktör 
som främjar en positiv 

stadsutveckling.”

Under verksamhetsåret 2019 har Upab fortsatt sitt aktiva engagemang i samhällsfrågor. Digitala kliv, 
hållbara investeringar och rekryteringar öppnade upp nya och spännande möjligheter för bolaget.  
Vi i styrelsen känner oss stolta över Upab som under hela förra decenniet har följt en långsiktig stra-
tegi och lyckats växa från ett parkeringsbolag till en samhällsutvecklare. För att behålla denna position  
framöver så måste vi tänka långsiktigt och ta vara på den starka framtidstro som finns i Umeå.
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Nyheter

Upabs digitala parkerings-
tillstånd med egen app

Våren 2019 lanserade vi vår nya digitala parkeringslösning 
för digitala parkeringstillstånd. Parkeringstillstånden köper 
och hanterar kunden antingen via Upabs hemsida eller vår 
egen app. Det nya systemet möjliggör en mer flexibel lösning 
för kunden genom ett digitalt abonnemang som kan hanteras 
var och när kunden själv vill och önskar. Systemet har under 
året rullat ut successivt och tog sin start på Umeå Campus  
och fortsatte sedan till våra centrala parkeringsanläggningar. 
Närmare 60 % av alla våra parkeringstillstånd huserar idag i 
vårt nya system och fler ska de bli! 

Som kund köper du ditt p-tillstånd via Upabs hemsida och  
administrerar tillståndet via webb eller app. Appen med namnet 
Upab finns att ladda ner på App store och Google Play. Nu är 
det enklare, mer flexibelt och tryggare för dig att köpa  
parkeringstillstånd.

Det digitala klivet 
– vår nya hemsida

Umeåborna hittade snabbt vår nya hemsida som lanserades 
under våren 2019. Webbprojektet är av stor vikt i vårt arbete 
med att synliggöra Upab och vårt varumärke även digitalt. 
Sidans förbättrade struktur gör det enklare för besökare att få 
svar på frågor, köpa digitala parkeringstillstånd samt sköta  
parkeringsärenden. Såklart fungerar den lika smidigt både  
på dator och på mobil. 

Sidans nya design speglar det Upab vi är idag – ett visionärt  
parkeringsbolag som jobbar med fokus på tillgänglighet och  
hållbarhet. Sammanfattat är det ett viktigt projekt som för- 
enklar vardagen såväl för våra kunder som våra medarbetare!

”Det nya systemet 
möjliggör en mer flexibel 

lösning för kunden genom 
ett digitalt abonnemang 

som kan hanteras var och 
när kunden själv vill och 

önskar.”



Under 2019 bytte vi fem av våra bilar som även fått ny 
och fräsch dekalering. Då hållbarhet är en prioriterad fråga  
i allt vi gör så är valde vi givetvis elbilar. Vi vill vara en före- 
bild för hela Umeå i utvecklingen åt det gröna hållet och 
uppmuntra fler att välja miljövänliga transportalternativ.

Upptäck våra fräscha  
elbilar på stan!
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Nyheter

Biljettlösa automater gör 
parkering ännu smidigare

Digitala parkeringstillstånd och nya biljettlösa parke-
ringsautomater gör att majoriteten av våra parkerings-
anläggningar nu är helt digitala. Våra nya biljettlösa  
automater möjliggör en ännu smidigare parkeringsupp- 
levelse runt om i Umeå. Upabs produktionschef Robert 
Tegström menar att det här är ett steg i rätt riktning för 
Upab och dess kunder. 
 – Det här är en av flera åtgärder för att digitalisera och 
förenkla betalning av parkering. De här nya parkerings- 
automaterna uppfyller de säkerhetskrav som finns kring 
kortbetalningar och är enkla att använda, säger Robert. 

I och med digitaliseringen växer andelen mobilbetalningar 
på Upabs parkeringar varje dag. Generellt på Upabs parke-
ringsområden är det 79 % som betalar med sin mobiltele-
fon, medan 21 % väljer att betala i en parkeringsautomat.  
Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet och 
detta är ett steg i smartare betallösningar för våra kunder. Förstärkning i teamet!

Upabs nya fastighetschef Claes Brannelid har det över- 
gripande ansvaret för Upabs egna och inhyrda fastigheter. 
Inget litet uppdrag, det kan man lugnt säga! Claes är utbildad 
energiingenjör som har gedigen erfarenhet från fastighetsfrågor.

Madeleine Nordenqvist är Upabs nya ekonomichef från 
årsskiftet. Madeleine har lång erfarenhet som controller  
och en särskild känsla för siffror! Förutom ansvar för Upabs 
ekonomi ansvarar hon för administration, IT och kommunikation. 

Varmt välkomna Claes och Madeleine!
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Ägardirektiv

 Ägardirektiv 
/målsättning

för Umeå Parkerings AB
för perioden 2015 – 2019

Kommunfullmäktige har fastställt företagspolicy 
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 tvingande bestämmel-
ser i lag eller annan författning, exempelvis aktie- 
bolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, 
eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolags-
ordningen.

Kommunens ledningsfunktion
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen 
under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommun-
styrelsen utövar kommunens ledningsfunktion 
över bolaget i enlighet med vad som anges i 
kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunk-
tionen har i kommunen även förtydligats med en 
särskild företagspolicy.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspek-
tera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska 
lämna kommunstyrelsen den information om 
verksamheten som den begär. Den närmare  
omfattningen av informationen fastställs i sam- 
råd 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 tillhanda- 
hålla väl belägna och attraktiva parkeringsanlägg- 
ningar, driva parkeringsrörelse och parkerings- 
övervakning.

Bolaget skall även övervaka de parkeringsvillkor 
inom Umeå kommun som fastställs av Tekniska 
nämnden, handha tillstånden för tillfällig torg- 
handel samt handlägga avtal med fastighets- 
ägare om friköp av parkeringsplatser inom  
kommunen.

Verksamheten skall bedrivas med iakttagande  
av den kommunala kompetensen och kommu-
nalrättsliga principer på ett miljömässigt 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 
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ta ställning innan sådana beslut i verksamheten 
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 bolagsordningen 
kan trots detta vara en sådan fråga som kräver 
ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår 
tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, 
ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i 
ägarkommunen.

Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsbe-
rättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, 
redovisa hur verksamheten bedrivits och utveck-
lats mot bakgrund av det i bolagsordningen och 
dessa direktiv angivna syftet och ramarna med 
densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läg-
gas till grund för kommunstyrelsens uppsikt 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 bolagsordningen 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 lekmannarevisorerna  
löpande kommunicera sina iakttagelser med 
kommunstyrelsen.

Information och ägardialog
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av  
bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera 
möten med kommunen om omständigheterna så 
påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bo-
lagets ställning och resultat per tertial. Bolaget 
ska därvid uppmärksamma ägarkommunen 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 revisionsberättelse  
och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Ekonomiska mål
Verksamheten skall bedrivas utifrån vissa eko-
nomiska grundkrav som mäter lönsamheten och 
den finansiella styrkan. 

Ägardirektiv
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Ägardirektiv

För precisering av de ekonomiska grund- 
kraven fastställs följande ägarkrav: 
• Förräntningen bör för perioden ej understiga  
30 procent per år. 
• Soliditeten bör under perioden ej understiga  
20 procent per år.

De ekonomiska målen avser nuvarande verk- 
samhet d.v.s. de innefattar ej investering 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 obeskattade 
reserver.

Klimat – och miljömål
Bolaget skall aktivt driva miljö- och klimatfrågor  
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-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 intern 
kontroll fungerar.

Styrelsen skall årligen avge rapport över hur 

den interna kontrollen till den del den avser den 
finansiella rapporteringen är organiserad och hur 
väl den har fungerat under det senaste räken-
skapsåret. 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 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 riktlinjer 
för verksamheten som UKF:s styrelse beslutar 
även om särskilda ägardirektiv inte anmäls vid 
bolagsstämma.

Utvärdering av styrelsearbetet
Styrelsen skall årligen, förslagsvis vid årets sista 
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sammanträde, utvärdera sitt eget och verkstäl-
lande direktörens arbete under året. Utvärde-
ringen skall sammanställas och tillsammans med 
lekmannarevisionens granskningsrapport tillställas 
moderbolaget.

Verkställande direktören skall inte vara närvarande  
vid denna överläggning.

Samråd med moderbolaget
Bolagets styrelse skall samråda med moderbolaget  
vid tillsättande av VD.

Bolaget skall därutöver samråda med moderbo-
laget i frågor som är av särskild vikt för verksam-
heten.

Offentlighet
Bolaget skall eftersträva största möjliga öppenhet 
i arbetet genom att via informationsblad, hemsida 
o.s.v. orientera om verksamheten.

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos 
bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna 
handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsför-
ordningen och sekretesslagen.

Beträffande ekonomisk planering  
och uppföljning gäller att
Bolagets resultatbudget/resultatprognos inklusive  
rullande investeringsplan för kommande treårs-
period som fastställts av bolagets styrelse inför 
nytt räkenskapsår skall inrapporteras till moder-
bolaget senast den 15 december.

Bolaget skall vid utgången av varje tertial rappor-
tera ekonomiskt utfall och nyckeltal enligt anvis-
ningar och tidplan som fastställs av moderbolaget.

Beträffande ekonomisk planering  
och uppföljning gäller att
Bolaget skall vid utgången av varje tertial rapport- 
era uppnådd måluppfyllelse för de särskilda ägar- 
direktiv 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 ”mål-
punkt” för ett mycket stort omland vad gäller 
handel och service. Parkeringstillgången utgör 
därvid både en viktig tillgänglighets- och kon-
kurrensfaktor. 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 stads-
kärnan skall befrias från onödig biltrafik i syfte att 
få en bättre stadsmiljö och att Centrum även fort-
sättningsvis skall vara centrum för handel, service  
och en mångfald av kultur- och fritidsutbud.

Som huvudansvarig för besöksparkeringen i  
centrum har bolaget därför en viktig roll vad  
gäller möjligheterna att medverka till ökad  
attraktivitet och förnyelse av stadskärnan. Där- 
utöver har bolaget åtagit sig att vara kommunens 
företrädare i det särskilda bolag – Umeå C– som 
bildats för att samordna olika marknadsförings- 
insatser för centrums utveckling mellan fastighets- 
ägare, handel och andra aktörer. Det praktiska 
arbetet inom detta område bedrivs i destinations-
bolaget 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 kommunen fastställda, parkeringsprogrammet 
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 samhällsplanering.

Ägardirektiv



Förvaltnings- 
berättelse

Förvaltningsberättelse

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

Information om verksamheten
Bolaget ska tillhandahålla väl belägna och att- 
raktiva parkeringsanläggningar, driva parkerings-
rörelse och parkeringsövervakning.

Bolaget skall även övervaka de parkeringsvillkor 
inom Umeå kommun som fastställs av Tekniska 
nämnden, handha tillstånd för tillfällig torghandel 
samt handlägga avtal med fastighetsägare om 
friköp av parkeringsplatser.

Verksamheten skall bedrivas med iakttagande av  
den kommunala kompetensen och kommunal-
rättsliga principer på ett miljömässigt och före-
tagsekonomiskt riktigt sätt.

Året som gått
Under verksamhetsåret har ett intensivt arbete 
med införandet av digitala parkeringstillstånd 
pågått. Införandet omfattar så långt alla våra 
egna parkeringsanläggningar, Akademiska Hus 
parkeringsområde, ett antal av Diös parkerings-
områden och delar av Umeå kommun.

Introduktionen av ett nytt betalsystem via Upabs 
webb och app möjliggör för Upab att skapa ett  
alternativ till Parkster i egen regi. Vi minskar 
sårbarheten, ökar vår egen flexibilitet, minskar 
kostnaderna och via en sk white label lösning 
kan exponera och stärka vårt varumärke.

Under 2019 har utglesnings- och utrangerings-
planens första etapp genomförts vilket innefatt-
ar Umeå Centrum inklusive stadshusområdet. 
Flexpark-systemet med automater har bytts ut till 
biljettlösa sk EB-stegmaskiner och samtidigt har 
en utglesning genomförts.

14

Umeå Parkerings AB, org.nr 556131-0573
Styrelsen och verkställande direktören för 
Umeå Parkerings AB avger följande års- 
redovisning för räkenskapsåret 2019.
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Förvaltningsberättelse

Projektering och förberedelser av byggnation av 
parkeringsanläggning i kv Muraren har fortlöpt 
under året.   

Miljö och hållbar utveckling
Upabs engagemang i projekten Ruggedised, 
Sharing cities, Park4Sump samt Timber on top 
har fortsatt under 2019. 

Under året har Upab producerat ca 45 000 kWh 
el i egen regi genom solcellerna på taket till par-
keringshuset Järnvägsallén.

Under 2019 har samtliga Upabs transportbilar 
bytts ut till eldrift, vilket innebär att vi idag har 
100 % miljöklassade el- och hybridbilar i drift.

Företaget har sitt säte i Umeå.

15



Omsättning, resultat och ställning

Omsättning, 
resultat och 

ställning
Flerårsöversikt (tkr) 2019 2018 2017 2016 2015

Omsättning 90 835 87 055 79 457 67 746 74 515
Resultat efter avskrivningar 5 358 5 074 7 478 -1 801 7 644
Resultat efter finansiella poster 3 276 3 273 5 898 -3 526 6 065
Balansomslutning 149 154 141 425 144 773 135 295 124 452
Soliditet (%) 23,6 25,0 22,7 20,2 22,0
Avkastning på eget kap. (%) 9,3 9,6 19,6 -12,9 24,3
Avkastning på sysselsatt kap. (%) 4,3 4,3 6,6 -1,5 7,9
Avkastning på totalt kap. (%) 3,7 3,7 5,6 -1,3 6,6
Räntetäckningsgrad (ggr) 3 3 4 -1 5
Antal anställda 25 26 27 25 25

Nyckeltal avseende avkastning har justerats enligt nyckeltalsdefinitioner.
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Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas 
alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.



Omsättning, resultat och ställning

Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
Balanserad vinst 26 770 365
Aktieägartillskott 0
Årets vinst 1 047
 26 771 412
  
Disponeras så att 
i ny räkning överföres 26 771 412

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter.

Förändring av eget kapital (tkr)     

  Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt
  kapital fond resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 5 000 1 000 23 472 3 298 32 770
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:     3 298 -3 298 0
Årets resultat       1 1
Belopp vid årets utgång 5 000 1 000 26 770 1 32 771  
         

17
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Resultaträkning

Resultat- 
räkning

Tkr

Rörelsens intäkter

 Not 2019-01-01
-2019-12-31

  2018-01-01
-2018-12-31

Nettoomsättning  84 844  79 672
Övriga rörelseintäkter  5 991  7 383
  90 835  87 055

Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader  -60 048  -55 544
Personalkostnader 1 -17 274  -17 270
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

 -6 530  -8 962

Övriga rörelsekostnader  -1 625  -206

  -85 477  -81 982
     
Rörelseresultat  5 358  5 073

    
Resultat från finansiella poster     
Ränteintäkter  86  241
Räntekostnader  -2 168  -2 041

  -2 082  -1 800

Resultat efter finansiella poster  3 276  3 273

Bokslutsdispositioner 2 -3 259  969

Resultat före skatt  17  4 242

Skatt på årets resultat  -16  -944

Årets resultat  1  3 298

18
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Balansräkning

Balans- 
räkning

Tillgångar

19

Tkr  Not 2019-12-31  2018-12-31

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar     
Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten och liknande arbeten

3 226  472

Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark 4 111 770  115 082
Pågående ny- och ombyggnad 5 988  1 443
Förbättringsutgift på annans fastighet 6 632  971
Inventarier, verktyg och installationer 7 3 736  5 223
  117 126  122 719

Finansiella anläggningstillgångar     
Fordringar hos koncernföretag 8 19 044  3 855
Andel i bostadsrätt 9 826  826
Andelar i intresseföretag  60  60
  19 930  4 741
Summa anläggningstillgångar  137 282  127 932
Omsättningstillgångar     
Varulager m m     
Färdiga varor och handelsvaror  495  567

Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  1 369  1 743
Fordringar hos koncernföretag  856  2 107
Övriga fordringar  4 167  5 369
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

 4 985  3 707

  11 377  12 926
Summa omsättningstillgångar  11 872  13 493

SUMMA TILLGÅNGAR  149 154  141 425
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Balansräkning

Eget kapital och skulder

  

Långfristiga skulder 12    
Skulder till koncernföretag  66  8 386
Övriga skulder  96 527  79 357
Summa långfristiga skulder  96 593  87 743
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  6 381  5 121
Skulder till koncernföretag  5 414  6 131
Aktuella skatteskulder  590  630
Övriga skulder  1 224  927
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

 3 102  4 718

Summa kortfristiga skulder  16 711  17 527

     
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER

 149 154  141 425

Tkr  Not 2019-12-31  2018-12-31

Eget kapital 10    

Bundet eget kapital     
Aktiekapital  5 000  5 000
Reservfond  1 000  1 000
  6 000  6 000
Fritt eget kapital     
Balanserad vinst eller förlust  23 436  23 472
Årets resultat  3 335  3 298
  26 771  26 770
Summa eget kapital  32 771  32 770
     
Obeskattade reserver 11 3 079  3 385
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Tkr

Den löpande verksamheten

 Not  2019-01-01
-2019-12-31

  2018-01-01
-2018-12-31

Resultat efter finansiella poster  3 276  3 273
Justeringar för poster som  
inte ingår i kassaflödet

 8 155  9 168

Betald skatt  0  -28
Kassaflöde från den löpande verksam-
heten före förändring av rörelsekapital

 11 431  12 413

     
Kassaflöde från förändring  
av rörelsekapitalet

    

Förändring av varulager och  
pågående arbete

 72  144

Förändring av kundfordringar  395  -19
Förändring av kortfristiga fordringar  1 155  -1 195
Förändring av leverantörsskulder  -3 166  2 660
Förändring av kortfristiga skulder  -1 162  352
Kassaflöde från den löpande  
verksamheten

 8 725  14 355

Kassaflödes- 
analys

Kassaflödesanalys



Kassaflödesanalys
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Tkr

Investeringsverksamheten

 Not  2019-01-01
-2019-12-31

  2018-01-01
-2018-12-31

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -2 386  -4 914
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0  94
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 386  -4 820
     
Finansieringsverksamheten     
Upptagna lån  16 335  -4 852
Erhållna (lämnade) koncernbidrag  0  -3 900
Erhållna aktieägartillskott  0  3 900
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  16 335  -4 852
     
Årets kassaflöde  22 674  4 683
     
Likvida medel vid årets början     
Likvida medel vid årets början  8 012  3 329
Likvida medel vid årets slut  30 686  8 012
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört 
med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad 
som erhållits eller kommer att erhållas och redo-
visas i den omfattning det är sannolikt att de 
ekonomiska fördelarna kommer att tillgodo- 
göras 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.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstill-
gångar redovisas till anskaffningsvärde  
minskat med ackumulerade avskrivningar  
enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade 
nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 
restvärde. Följande avskrivningsprocent 
tillämpas:

Nyttjandeperiod
Maskiner och inventarier  5-10 år
Förbättringsutgift på annans fastighet  3-20 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
Köksinredning  30 år
Värme  40 år
Badrum  30 år
Fönster & dörrar  40 år
Solceller  30 år

Noter

Noter
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Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaff-
ningsvärdet. Instrumentet redovisas i balans-
räkningen 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 förknippade  
med äganderätten. Finansiella skulder tas bort 
från balansräkningen när förpliktelserna har  
reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redo-
visas som omsättningstillgångar till det belopp 
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för indivi-
duellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas  
initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för trans- 
aktionskostnader. Skiljer sig det redovisade be-
loppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden 
som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överens-
stämmer vid förfallotidpunkten 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 nettoförsäljnings-
värde på balansdagen. Med nettoförsäljnings-
värde avses varornas beräknade försäljningspris 
minskat med försäljningskostnader. Den valda 
värderingsmetoden innebär att inkurans i varu-
lagret 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 räken-
skapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. 
Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats 
som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser fram- 
tida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. 
Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatte- 
skulder och uppskjutna skattefordringar på tem-
porära 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 beta-
las med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräk-
nas 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 underskotts-
avdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att av-
dragen 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.

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

Avgiftsbestämda planer 
För avgiftsbestämda planer betalar företaget 
fastställda avgifter till en separat oberoende ju-
ridisk 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 nuvarande och tidigare anställda. 
Företaget bär i allt väsentligt risken att ersättning- 
arna kommer att kosta mer än förväntat (aktua- 
riell risk), dels risken att avkastningen på tillgång- 
arna avviker från förväntningarna (investerings- 
risk). Investeringsrisk föreligger även om tillgång- 
arna är överförda till ett annat företag. Förmåns-
bestämda 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 un-
derstiger 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 emittera-
de aktier eller andra egetkapitalinstrument läm-
nats i utbyte redovisas direkt i eget kapital.

Återbetalda aktieägartillskott redovisas som en 
minskning av eget kapital när beslut om återbe-
talning fattats.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital i procent av balansomslut-
ningen. 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 ränte- 

kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt 
kapital. Med sysselsatt kapital avses balans-
omslutningen minskad med icke räntebärande 
skulder inklusive uppskjuten skatt i obeskattade 
reserver.

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

Räntetäckningsgrad (ggr) 
Resultat efter finansnetto plus finansiella kost- 
nader av finansiella kostnader.

Noter



2019 2018

Medelantalet anställda 
Män 13 14 
Kvinnor 12 12

25 26

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 1 264 1 038
Övriga anställda 10 043 9 911
 11 307 10 949

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 141 422
Pensionskostnader för övriga anställda 661 632
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 3 740 3 787
 4 542 4 841

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 50 % 33 %
Andel män i styrelsen 50 % 67 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 40 % 60 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 60 % 40 %

Not 1    Anställda och personalkostnader

Noter
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2019 2018
Avsättning till periodiseringsfond 0 -1 431
Förändring av överavskrivningar 306 2 400
Lämnade kc-bidrag -3 565 0
 -3 259 969

Avtal om avgångsvederlag
Mellan företaget och verkställande direktören gäller en uppsägningstid om sex (6) månader från VD:s sida och tolv (12) månader från företagets  
sida. Vid uppsägning från företagets sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 12 månadslöner som gäller vid uppsägningstidpunkten.
Utbetalningstakten styrs av VD:n. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster från ny anställning. Vid uppsägning från verkställande  
direktörens sida utgår inget avgångsvederlag.

Not 3
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 739 739
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

739 739

Ingående avskrivningar -267 -21
Årets avskrivningar -246 -246
Utgående ackumulerade avskrivningar -513 -267

Utgående redovisat värde 226 472

Not 2 Not 4   Byggnader och mark
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 158 087 154 229
Inköp 851 4 477
Försäljningar/utrangeringar -25

Omklassificeringar  -620
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

158 912 158 087

   
Ingående avskrivningar -43 005 -39 037
Försäljningar/utrangeringar 22

Årets avskrivningar -4 160 -3 968
Utgående ackumulerade avskrivningar -47 143 -43 005
   
Utgående redovisat värde 111 770 115 082
   
Taxeringsvärden byggnader 91 800 61 200
Taxeringsvärden mark 34 019 21 086
 125 819 82 286

Noter

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten

Bokslutsdispositioner



2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 23 732 26 765
Inköp 655 923
Försäljningar/utrangeringar -2 924 -3 956
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

21 463 23 732

   
Ingående avskrivningar -18 509 -17 974
Försäljningar/utrangeringar 2 357 3 614
Årets avskrivningar -1 574 -4 149
Utgående ackumulerade avskrivningar -17 727 -18 509
   
Utgående redovisat värde 3 736 5 223

2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar på koncernkonto 30 686 8 012
Långfristig skuld koncernföretag -11 642 -4 157
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

19 044 3 855

Utgående redovisat värde 19 044 3 855

Noter

2019-12-31 2018-12-31

Ymer projektering phus 13 13
Muraren projektering phus 671 95
Rådhusesplanaden  1 335
Pågående renovering 304

 988 1 443
 

 
 

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 5 331 5 180
Inköp  152
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

5 331 5 331

   
Ingående avskrivningar -4 360 -4 028
Årets avskrivningar -339 -332
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 699 -4 360
   
Utgående redovisat värde 632 971

Not 5    Pågående nyanläggningar och  
förskott avseende materiella anläggningar

Not 6    Förbättringsutgift på annan fastighet

Noter
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Not 7    Inventarier, verktyg och installationer

Not 8    Fordringar hos koncernföretag



Not 11    Obeskattade reserverNot 9    Andra långfristiga värdepappersinnehav

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 826 826
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

826 826

   
Utgående redovisat värde 826 826

2019-12-31

Förslag till vinstdisposition   
Styrelsen föreslår att till förfogande  
stående vinstmedel:

  

   
Balanserad vinst 26 770  
Aktieägartillskott 0  
Årets vinst 1  
 26 771  

Disponeras så att   
i ny räkning överföres 26 771  

2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 1 648 1 954
Periodiseringsfond 2018 1 431 1 431

3 079 3 385
Skatteeffekt av schablonränta
på periodiseringsfond

2 0

2019-12-31 2018-12-31

Långfristiga skulder som förfaller senare än 
ett år men före fem år

11 266 11 388

Långfristiga skulder som förfaller senare än 
fem år

94 728 75 302

 105 994 86 691
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Not 12    Långfristiga skulderNot 10    Disposition av vinst eller förlust

Noter
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Revisions- 
berättelse
Till Bolagsstämman i  
Umeå Parkerings AB,  
org.nr 556131-0573

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden  
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Umeå 
Parkerings AB för räkenskapsåret 2019. 
 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla vä-
sentliga avseenden rättvisande bild av Umeå Parkerings 
ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 
 
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resulta-
träkningen och balansräkningen. 
 
Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Audition (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Umeå 
Parkerings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Vi anser att de revisonsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2018 har utförts av 
en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse date-
rad 1 mars 2019 med omodifierade uttalanden i Rapport 
om årsredovisning.
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 

en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den inter-
na kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 
 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av bola-
gets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten. 
 
Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om hu-
ruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberät-
telse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sve-
rige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 
 
Som en del av en revison enligt ISA använder vi professi-
onellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom: 
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentli-

ga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
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beror på oegentligheter eller misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för vår revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkstäl-
lande direktörens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämta-
de revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bo-
lagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningar i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som in-
hämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett 
bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

 
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iaktta-
gelser under revisionen, däribland de eventuella bety-
dande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Umeå Parkerings AB för räkenskapsåret 
2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bola-
gets vinst eller förlust. 
 
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinster enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sveri-
ge. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Umeå 
Parkerings AB enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckli-
ga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid 
förslag till utdelningen innefattar detta bland annat en 
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och 
risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, kon-
solideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och för-
valtningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekono-
miska situation och att tillse att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontroller-
as på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens rikt-
linjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgö-
ras i överensstämmelse med lag och för att medelsför-
valtningen ska skötas på ett betryggande sätt. 
 
Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhäm-
ta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om styrelseledamoten eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagsla-
gen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

 
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
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uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bola-
gets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagsla-
gen. 
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till disposi-
tioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt utta-
lande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 
 
Umeå den 27 februari 2020 
Ernst & Young AB

Joakim Åström
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport för år 2019
Vi av fullmäktige i Umeå kommun utsedda lekmannare-
visorer, har granskat Umeå Parkerings AB:s verksam-
het. Vi har biträtts av Ernst & Young AB och KPMG i 
vår granskning.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och 
beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksam-
het och kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits 
i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kom-
munallagen, kommunens revisionsreglemente och god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen 
har genomförts med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
prövning.

Under året har särskilda granskningar genomförts om 
företagets bolagsordning och kris- och katastrofbe-
redskap. Granskningarna har redovisats i separata re-
visionsrapporter som har sänts till bolagets styrelse. 

Vi har även träffat bolagets ledning och gått igenom 
väsentliga frågor i syfte att bedöma om bolagets verk-
samhet har skötts på ett ändamålsenligt och från eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen är tillräcklig. Vidare har vi genomläst 
styrelseprotokoll och andra väsentliga ledningsdoku-
ment samt årsredovisningen för 2019

Med utgångspunkt från våra granskningar bedömer 
vi sammantaget att bolagets verksamhet har skötts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets 
interna kontroll har varit tillräcklig.

Umeå i mars 2020

Ulla-Britt Lindholm
Lekmannarevisor
   
Ewa Miller
Lekmannarevisor

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



35

Upab Årsredovisning 2019.
Foto: Edel Puntonet
Grafisk form och produktion: Jo Kommunikation. 



Skolgatan 65A 
Box 297, 901 06 Umeå
090-16 15 50 
www.upab.umea.se 
upab@umea.se

Besöksadress:
Postadress: 

Telefon: 
Hemsida: 

E-post: 


