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VD HAR ORDET

Året har för vårt bolags verksamhet präglats av den positiva  
utvecklingen som pågår i Borås City när staden växer.  
Stora parkeringspåverkande projekt pågår som för vår del 
har medfört ett ökat tryck på våra anläggningar. Belägg-
ningsgraden har under året varit rekordhög och vi har mött 
detta genom att öppna tre nya centralt belägna parkerings-
områden.

Fler p-platser längs cityringen 
Den växande staden ställer krav på hur gatuutrymmet an- 
vänds. Borås Stads ”Vision 2025” fastslår att man vill gå  
mot ett bilfritt city, vilket innebär att en allt större andel av 
parkeringen behöver ske på tomtmark utanför citykärnan. 
För att möta nuvarande och kommande krav på ny parke-
ringsinfrastruktur planerar vi för flera parkeringshus runt om 
cityringen. Ett av dessa är redan färdigprojekterat och 
kommer att uppföras så snart den nya detaljplanen vunnit 
laga kraft.

Som en fortsättning på vår miljösatsning har vi uppfört 
laddplatser för elbilar. Vi är glada att nu kunna erbjuda våra 
elbilskunder laddplats i fyra av våra anläggningar.

När det gäller betalningssätt så har vi haft en fantastisk 
utveckling på betalningar med sms och app. Nästan hälften 
av våra kunder betalar idag sin parkering med någon av 
dessa betalmetoder och enligt våra leverantörer är detta 
bäst i landet. Ökningen av betalningar med sms eller app 
fortsätter och det är ett kvitto på att dessa betalmetoder 
med sin enkelhet och flexibilitet ger stor kundnytta.

Vårt bästa år hittills 
Den höga beläggningen på våra parkeringsanläggningar 
under året har resulterat i mycket goda intäkter. I kombina-
tion med genomförda effektiviseringar medför det att bolaget 
redovisar ett rekordresultat för verksamhetsåret 2016 och vi 
kommer att ha möjlighet att lämna ett koncernbidrag på 
över 14 mkr.

Borås i januari 2017

Lennart Johansson
Vd, Borås kommuns Parkerings AB  

      Beläggningsgraden har 
under året varit rekordhög 
och vi har mött detta genom 
att öppna tre nya centralt 
belägna parkeringsområden.

”
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Mål och uppgift
Parkeringsbolagets vill främja utvecklingen i Borås Stad 
genom att tillhandahålla attraktiva parkeringslösningar med 
god tillgänglighet för boende, arbetande och besökare. Vår 
uppgift är att:

• Upprätthålla en smidigt fungerande parkeringsmiljö med 
balans mellan gatumarksparkering och tomtmarksparkering.

• Utveckla Borås parkeringsmiljö med nya parkerings- 
anläggningar med fokus på begreppen närhet, tillgänglighet 
och miljö.

• Medverka aktivt i den kommunala trafikutvecklings- 
processen.

• I övervakningssammanhang med god serviceanda  
främja trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

• Ha tillgång till en samlad kompetens i fråga om både 
drift- och planeringsfrågor inom parkeringsområdet.

Ägardirektiv
Bolaget är en organisatorisk enhet i kommuns verksamhet och 
således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står 
i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att 
följa av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen med stöd 
av delegation utfärdade direktiv.

Kommunens insyn i bolagets verksamhet
Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen kan när den så önskar själv eller genom 
utsedda personer granska bolagets räkenskaper och hand- 
lingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 1 a § kommunallagen 

fatta årliga beslut om verksamheten varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna.

Kommunen skall äga bolaget bland annat för att:
• Verka för goda parkeringslösningar i kommunen.

• Samordna parkeringsfrågor med övrig kommunal 
planering.

• Ha tillgång till en samlad kompetens i fråga om både 
drift- och planeringsfrågor inom parkeringsområdet.

• Genomföra kommunens ingångna åtaganden gentemot 
enskilda fastighetsägare vad gäller parkeringsköp.

• Vara ett redskap åt kommunen vid genomförandet av 
kommunala parkeringsprojekt genom att bland annat 
uppföra och driva parkeringsanläggningar såväl i egen 
regi som i samverkan med andra intressenter.

 
Bolaget skall:

• Samla och samordna de operativa verksamheterna inom 
parkeringsområdet.

• Tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkerings- 
anläggningar på egen eller hyrd mark.

• Medverka i den kommunala planeringsprocessen vad 
gäller parkeringsfrågor.

• I sin verksamhet beakta de mål beträffande trafik och 
parkering som kommunen fastställer.

• Verka för att miljöhänsyn tas vid uppförande och förvalt-
ning av parkeringsanläggningar.

PARKERINGSBOLAGET I KORTHET

Kungsbrons p-däck vid Högskolan i Borås.



Årsredovisning 2016 – Borås kommuns Parkerings AB   5   

Grundläggande principer för  
bolagets verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolags- 
lagen bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisa- 
tionen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte 
och mål tillgodoses. 

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under 
iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med 
verksamheten och de kommunalrättsliga principer som 
framgår av dessa direktiv.

Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 
2 kap och 8 kap 3c § i kommunallagen.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstad- 
komma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar 
bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala 
kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas 
optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar 
för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för 
bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka 
lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

Våra verksamhetsområden
Tomtmarksparkeringar
Företaget arrenderar och äger sammanlagt 55 parkerings- 
anläggningar i centrala Borås. Karta och information om 
antalet p-platser finns på sidorna 8 – 9.
  
P-avgifter och hyror
P-avgifterna var under året 2, 4, 6, 8, 10 och 20 kr/tim 
inklusive moms. Hyror för platser på markparkeringarna har 
varierat från 350 till 650 kr/mån och i inomhusanläggningarna 
från 750 till 900 kr/mån inklusive moms. Kontrollavgift vid 
felparkering har varit 350 kronor.

Driftsuppdrag
Parkeringsbolaget sköter övervakning, service av biljett- 
automater och avgiftsadministration i Midasgaraget och 
Midasterrassen, Vasallen, Borås Öfwre samt Peab Borås 
Exploatering.

Övervakning
Övervakningen på tomtmark sker genom upphandling och 
har under året utförts av Securitas.

Gatumarksparkeringar
Parkeringsbolaget övervakar samt sköter all drift och admi- 
nistration av parkeringsavgifterna för Borås Stads cirka 700 
gatumarksparkeringar på uppdrag av Tekniska förvaltningen. 
Ersättning för detta uppdrag har under året varit 7,7 mkr.

Avgifter
Avgifterna på Borås Stads gatumarksparkeringar har under 
året varit 2, 4, 6, 8, 15 och 20 kr/tim inklusive moms. Fel- 
parkeringsavgiften har under året varit 350, 450 respektive 
700 kronor beroende på typ av förseelse. Parkeringsintäk-
terna på gatumark går direkt till Tekniska förvaltningen och 
felparkeringsavgifterna går via Transportstyrelsen till Tekniska 
förvaltningen. Dessa ingår inte i Parkeringsbolagets intäkts-
redovisning.

Parkeringsvakter
På uppdrag av Tekniska förvaltningen övervakar Parkerings- 
bolaget all Borås Stads gatumark. För detta uppdrag har 
Parkeringsbolaget under året haft tio anställda parkerings-
vakter. Övervakningen sker i samråd med Tekniska förvalt- 
ningen där Parkeringsbolagets roll är utförarens enligt beslut 
i Kommunfullmäktige. För att löpande säkerställa en hög 
kompetens på övervakningen jobbar vi systematiskt och 
kontinuerligt med fortbildning av vakterna.

Underhåll och service
Parkeringsbolagets anläggningar håller generellt sett en god 
standard och vi arbetar systematiskt utifrån en årligen revi- 
derad underhållsplan. Markrenhållningen inklusive snöröjning 
och större drift- och underhållsarbeten utförs av entrepre- 
nörer. Parkeringsbolagets serviceavdelning har under året 
bestått av en arbetsledare och en servicetekniker som 
sköter den dagliga driften av biljettautomater och mindre 
underhåll på markanläggningarna

Kundtjänst
Kundtjänsten är en viktig och central funktion hos Parke-
ringsbolaget. Att vara tillgänglig för allmänheten när det 
gäller parkeringsfrågor är en av kundtjänstens viktigaste 
uppdrag. I kundtjänsten kan man även köpa parkeringstill-
stånd och träffa avtal om hyresplatser. Parkeringsövervak-
ningen på tomtmark, som utförs av en extern entreprenör, 
samt överklaganden av kontrollavgifter handläggs också av 
kundtjänsten.



6   Årsredovisning 2016 – Borås kommuns Parkerings AB

Från och med den 1 januari 2017 har vi förstärkt vår drift- 
och underhållsenhet. Numera är det två servicetekniker och 
en arbetsledare som tillsammans har den viktiga uppgiften 
att se till att allting fungerar på de 55 parkeringsanläggningar 
med totalt nästan 4 400 p-platser som Borås kommuns  
Parkerings AB ansvarar för. Det gäller allt från p-automaterna 
till säkerhetsutrustningen i parkeringsgaragen. Driftenheten 
utför dessutom lättare underhåll av anläggningarna. 

Automaterna felanmäler sig själva
Via ett datoriserat övervakningssystem som parkerings- 
automaterna runt om i Borås är anslutna till, larmar de själva 
när något inte fungerar. De vanligaste felen är att biljettpapp-
ret börjar ta slut, att batteriet är för svagt eller om saxen som 
klipper biljetterna från pappersrullen inte fungerar. 

I datorn syns även inkomna sms från parkeringskunder som 
noterat att något behöver fixas på parkeringsplatsen. På 
varje automat sitter en dekal med instruktioner om hur man 
skickar en felanmälan och det är ett effektivt sätt att snabbt 
få reda på om något inte fungerar. Felanmälningssystemet 
finns även tillgängligt via den surfplatta som alltid är med 
under arbetsdagen. På så sätt kan teknikerna kontrollera om 
nya felanmälningar kommit in innan de lämnar en stadsdel 
för att köra vidare.

En normal arbetsdag för serviceteknikerna börjar med att gå 
igenom föregående kvälls och natts felanmälningar och 
planera rutten för att åtgärda felen. Innan bilen kan startas 
måste de dock först blåsa i bilens alkolås. Ett sådant finns 
monterat i alla Parkeringsbolagets bilar som en trygghets- 
åtgärd för både medarbetare och allmänheten. 

Utöver arbetet med att åtgärda akuta fel finns också ett 
underhållsschema för p-automaterna. En gång per månad 
får varje automat en mer omfattande servicegenomgång och 
rengörning i förebyggande syfte.

Upplyst, snyggt och prydligt
Det finns mycket annat att fixa med på parkeringsplatserna. 
Belysning till exempel. Trasiga lampor byts ut så att både 
garage och tomtmarksparkeringar känns ljusa och trygga för 
dem som parkerat där. Klotter på automaterna är den allra 
vanligaste formen av skadegörelse och tas bort så snart det 
upptäcks.

Ganska vanligt är också att små olyckor inträffat, till exempel 
att stolpar eller staket backats på. Dessa behöver då rätas 
upp eller bytas ut. Serviceteknikerna ser också till att alla 
skyltar är på plats och att kantstenar ligger där de ska. Slitna 
linjer målas i vid behov och potthål lagas.

Snöröjningen sköts av Borås Stad/Servicekontoret men ibland 
behövs lite extra skottning och sandning runt p-automater 
och gångvägar på parkeringarna. Detta ansvarar också  
våra servicetekniker för. En hal vintermorgon görs en extra 
kontroll av upp- och nedfarten till Krokshallsbergets parke-
ringsplats och andra känsliga ställen där extra åtgärder kan 
behöva sättas in för att minska risken för olyckor.

Sommartid ingår i stället klippning av häckar och buskar i 
arbetsuppgifterna så att alla skyltar syns som de ska och att 
inga grenar hänger fram över parkeringsrutorna.

EN VIKTIG SERVICEFUNKTION

1
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Bild 1 och 2: Serviceteknikerna Stefan Andersson och 
Magnus Hermansson gör en kontroll av belysningen i 
Brodalsgaraget.

Bild 3: Parkeringsbolagets fordon är utrustade med 
alkolås.

Bild 4: Via en surfplatta får Stefan och Magnus kontinu-
erligt information om nya felanmälningar och kan planera 
sina rundor för att undvika onödig körning.

Bild 5: Snabbt och vant öppnar de en p-automat för att 
fylla på papper eller byta ett dåligt batteri.

Bild 6: Kontroll av sprinklersystem och annan nödutrust-
ning i p-garagen görs varje kvartal enligt en särskild 
checklista.  

Trygga parkeringsgarage
Varje kvartal genomförs en större kontroll i alla p-garage. Då 
går teknikerna igenom sprinklersystemen och testkör olika 
säkerhetsfunktioner. Bland annat slås strömmen av för att 
kontrollera att garagets nödbelysning tänds av det batteri 
som finns som back-up vid ett strömavbrott. Dessutom 
kontrolleras att alla lampor fungerar.

I Krokshallsbergets parkeringsgarage finns extra utrutning i 
form av en dieselmotor som kan kopplas in vid ett strömav-
brott, eftersom garaget också är skyddsrum. Även denna 
kontrolleras vid kvartalsgenomgångarna.

Ytterligare kontroller av säkerhetsutrustningen i p-garagen 
görs av externa specialister en till två gånger per år.

2 3

4

5

6
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PARKERINGSPLATSER
Namn Antal p-platser

Almåsgymnasiet ...................................39

Annelund ..............................................44

Annelundsvillan .....................................44

Arla  ......................................................53

Astern ................................................160

Badhuset ..............................................43    

Bangården ..........................................147

Bergakungsgatan .................................97

Boråshallen ........................................110

Brodal ..................................................74

Brodalsgaraget* ..................................105

Bäckängsgymnasiet  ............................94

Cedern .................................................32

Centralstationen ...................................34

Elektra ..................................................59

Engelbrektskolan ..................................44

Fjällgatan (utanför kartan) ......................47   

Garvaren ..............................................30

Gjutaren .............................................380 

Gustav Adolf  ........................................21

Hugin ...................................................37

Högskolan ............................................89

Krokshall ..............................................54

Krokshallsberget .................................132

Krokshallsgaraget .................................49

Krokshallstorget ....................................47

Kulturhuset ...........................................30 

Kulturskolan .........................................42

Namn Antal p-platser

Kungsbron* ........................................297

Lidaholm ............................................175 

Makrillen .............................................131

Mariedal .............................................186

Nornan .................................................51

Norrbyskolan ........................................29

Nybron p-hus* ....................................266

Olovsholm ............................................55 

PA Halls terrass ..................................104 

Petersberg ..........................................124

Posthuset ...............................................7

Skattkistan ...........................................33 

Skaraborgsvägen .................................81

St Michelsgatan (utanför kartan) ...........36 

Särlaskolan .......................................... 40 

Söderbro ..............................................95

Teaterparkeringen ...................................7

Valhall*  ...............................................136

Verkmästaren .......................................29

Vindelgatan ..........................................18

Viskaholm .............................................26

Viskastrandsgymnasiet .......................101

Vulcanus ...............................................59 

Västmannagatan ..................................22

Övre Brodal ..........................................58                               

Övre Nornan .........................................54

Övre Verkmästaren ...............................26

Totalt antal platser .........................4 383
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* ägs av Borås kommuns Parkerings AB
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Styrelsen och verkställande direktören för Borås kommuns 
Parkerings AB avger härmed årsredovisning för räkenskaps-
året 2016-01-01 – 2016-12-31.

Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under året 
har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning och ägar- 
direktiv angivna kommunala syftet och de kommunala 
principer som bolaget har att verka inom.

Ägarförhållanden
Moderbolag
Borås Stadshus AB   organisationsnummer  556547-5646
Säte                     Borås kommun

Borås kommuns Parkerings AB är ett helägt dotterbolag till 
Borås Stadshus AB som i sin tur är helägt av Borås Stad.

Styrelsen
Styrelsen väljs av Borås kommunfullmäktige. Mandattiden är 
fyra år. Under räkenskapsåret 2016 har styrelsen haft 
följande sammansättning:

Ledamöter: Micael Svensson (S), ordförande
 Daniel Swedengren (KD), vice ordförande
 Elvy Ekström (M)
 Ann-Christin Carlbom (S)
 Kent Gustavsson (S)
 Gunvor Olausson (M)
 Johnny Åkervall (S)

Suppleanter: Fredrik Belfrage (C)
 Jessica Eriksson (S) 
 Christina Andersson (L)
 Väinö Östhult (S)
 Nancy Kindblad (M)
 Keijo Luomala (S)
 Rose-Marie Andersson Liljenby (S)

Vd: Lennart Johansson

Revisorer
Ordinarie: Lennart Gabre (KD)
 Pernilla Lihnell (auktoriserad revisor)
  
Suppleanter: Lennart Krok (S)
 Harald Jagner (auktoriserad revisor)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Stående, från vänster: Fredrik Belfrage, Magnus Hermansson (personalrepresentant), Ann-Christin Carlbom, Daniel Swedengren, 
Johnny Åkervall, Väinö Östhult, Micael Svensson, Keijo Luomala.  
Sittande, från vänster: Kent Gustavsson, Elvy Ekström Gunvor Olausson, Rose-Marie Andersson Liljenby, Nancy Kindblad.

Styrelsen
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Ekonomiska principer
En grundläggande målsättning i verksamheten är att denna 
skall ske inom de ekonomiska ramar som tillskapas i 
bolaget. Parkeringsbolaget betalar arrenden till Borås Stad 
och andra markägare för den mark bolaget nyttjar för sina 
egna civilrättsligt upplåtna parkeringsplatser. Bolaget står 
även för alla övriga driftkostnader på dessa.

Enligt principbeslut i kommunfullmäktige och ett avtal med 
Tekniska förvaltningen har Parkeringsbolaget att svara för de 
praktiska uppgifterna inom gatuparkeringen, främst övervak-
ning och avgiftsupptagning. Avtalet med Tekniska förvalt-
ningen reglerar övervakningsprinciperna och fastställer att 
framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet skall vara övervak-
ningsverksamhetens hörnstenar.

Resultat
Nettoomsättning var 37 246 tkr vilket är en ökning med  
2 715 tkr jämfört med år 2015. Omsättningsökningen beror 
på en ökad beläggning av samtliga anläggningar samt en 
avgiftshöjning på p-tillstånden med 50 kronor per månad. 
Den ökade beläggningen beror delvis på att parkeringshuset 
Pallas varit stängt under året och att många gator varit 
avstängda på grund av arbeten.

Rörelsekostnaderna (exklusive avskrivningar) var 19 118 tkr 
vilket är en minskning med 625 tkr jämfört med år 2015. 
Detta beror bland annat på att kostnaderna för mynt- 
tömningen försvann i samband med myntavvecklingen, 
vilket gjorde att interna resurser frigjordes för att utföra en 
del enklare arbeten på våra anläggningar.

Avskrivningarna var 2 778 tkr vilket är en minskning med 
412 tkr jämfört med år 2015.

Rörelseresultatet var 15 454 tkr vilket är en ökning med  
3 856 tkr jämfört med år 2015.  

Parkeringsbolaget har lämnat 14 424 tkr i koncernbidrag.

Likviditet och finansiering 
Parkeringsbolaget har en bunden swap om 15 mkr med en 
ränta om 3,79 procent med slutdag 2019-05-17.

Kreditlimiten har varit 129 mkr.
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Personal
Parkeringsbolaget har under år 2016 haft i genomsnitt  
sexton anställda personer. Av dessa arbetade elva inom 
övervakningsenheten och två personer inom drift- och 
underhållsenheten. Kontorsenheten har förutom vd bestått 
av två personer. Se vidare not 2.

Sjukfrånvaron har varit 6,62 %.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har under året färdigställt fyra nya parkerings- 
områden, varav tre i centralt läge och en i en stadsdel.  
Det innebär ett nytillskott på 123 parkeringsplatser för 2016. 
Tillskottet var välbehövligt eftersom Pallashuset med 400 
parkeringsplatser varit stängt för ombyggnation under i stort 
sett hela året. 

Vi planerade att komma igång med byggnation av p-huset 
Vulcanus med 280 parkeringsplatser under 2016. Detalj- 
planen blev dock överklagad och som en följd därav fördröjs 
nu projektet till 2017. 

Under året har vi upphandlat ett ramavtal för utökning av 
vårt p-räknesystem. Upphandlingen blev överklagad och 
den rättsliga processen kommer att fördröja utökningen till 
2017.

Bolaget har under året förnyat Miljödiplomeringen och vi  
fortsätter målmedvetet med vårt miljöarbete. Som ett led i 
det arbetet har vi under året uppfört ett cykelgarage för att 
uppmuntra personalen att cykla till och från jobbet. En 
annan miljöåtgärd vi genomfört är att ställa i ordning nya 
laddplatser för elbilar. Vi kan nu erbjuda elbilsägare möjlig- 
heten att ladda sin elbil på fyra av våra centrala parkerings-
anläggningar. 

I börja av året avvecklade vi mynt som betalningsmedel för 
parkering. Avvecklingen gick smidigt och de betalningsvolymer 
som mynten stod för och mer därtill har övertagits av sms- 
och appbetalningar. Även detta har minskat verksamhetens 
miljöpåverkan på ett tydligt och direkt sätt.

I början av hösten införde vi möjligheten för våra kunder att 
ansöka om elbilstillstånd. Detta tillstånd ger ägare till bilar 
som är berättigade till supermiljöbilspremie möjlighet att 
parkera gratis på våra anläggningar innanför cityringen i 
Borås.

Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets 
utgång.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

 Balanserat resultat 5 870 443    
 Årets resultat - 34 155
 Totalt 5 836 288

Enligt årsredovisningen framgår att ett koncernbidrag 
uppgående till 14 424 tkr har lämnats till organsations- 
nummer 556547-5646 Borås Stadshus AB

Styrelsens yttrande över den 
föreslagna vinstutdelningen
Styrelsens uppfattning är att det föreslagna koncernbidraget 
ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort 
och lång sikt, ej heller fullgöra erforderliga investeringar. Det 
föreslagna koncernbidraget kan därmed försvaras med 
hänsyn till vad som anförts i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.

Styrelsen föreslår att vinstmedlen överförs i ny räkning.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkning.

Femårsöversikt

Nettoomsättningens utveckling åren 2012 – 2016
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 2016 2015 2014 2013 2012

Storlek
Nettoomsättning (tkr) 37 246 34 531 32 450 32 206 30 344
Medeltal anställda 16 17 18 17 17
Balansomslutning (tkr) 53 359 54 024 43 786 39 813 42 227

Betalningsförmåga
Kassalikviditet 17,8 % 17,9 % 15,9 % 20,3 % 22,9 %

Överlevnadsförmåga
Soliditet 13,1 % 13,0 % 15,4 % 17,2 % 16,3 %

Lönsamhet
Resultat efter finansiella poster (tkr) 14 609 10 654 8 764 8 105 7 827

Årets resultat (tkr)                                                     -34 49 292 - 21 223

Räntabilitet på totalt kapital 28,8 % 23,7 % 23,2 % 21,7 % 21,0 %
Räntabilitet på eget kapital 208,3 % 152,8 % 129,1 % 117,8% 114,7 %
Resultatmarginal 41,5 % 33,6 € 29,7 % 27,6 % 28,5 %

Effektivitet
Kapitalets omsättningshastighet 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7

Nyckeltalsdefinitioner:

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Räntabilitet på totalt kapital
Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Räntabilitet på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat kapital.

Resultatmarginal
Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader i procent av omsättning.

Kapitalets omsättningshastighet
Omsättning i förhållande till totalt kapital.

EKONOMISKA NYCKELTAL
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 Belopp i tkr Not               2016                         2015

Nettorörelseomsättning  37 246 34 531
Övriga rörelseintäkter  104 -
   37 531 34 531

Rörelsens kostnader
Externa kostnader 1 -10 971 -11 534
Personalkostnader 2  -8 147 -8 209
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
 Nedlagda utgifter på annans fastighet 3 -339 -339
 Byggnad och mark 4 -1 993 -1 825
 Inventarier, verktyg och installationer 5 -446 -1 026
   -21 896 -22 933

Rörelseresultat  15 454 11 598

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter  2 2
Räntekostnader, Borås Stad  -847 -946
   -845 -944

Resultat efter finansiella poster  14 609 10 654
 
Bokslutsdispositioner
Lämnat koncernbidrag    -14 424 -10 603
   -14 424 -10 603
   
Resultat före skatt  185 51

Skatt på årets resultat 7 -219 -2

Årets resultat  -34 49
 

RESULTATRÄKNING
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 Belopp i tkr Not 2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar  
Byggnad och mark 4 45 912 47 478
Inventarier, verktyg och installationer 3, 5 1 583 1 991
Pågående nyanläggningar 6 1 245 635 
Materiella anläggningstillgångar  48 740 50 104

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran  853 842
   853 842

Summa anläggningstillgångar  49 593 50 946

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  2 236 1 436
Fordringar koncernföretag  1 31
Skattefordran  477 709
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8    1 052 902
Summa kortfristiga fordringar  3 766 3 078
     
  
Kassa och bank  0 0

Summa omsättningstillgångar  3 766 3 078

Summa tillgångar                      53 359 54 024

 

BALANSRÄKNING
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 Belopp i tkr Not 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital  
Bundet eget kapital
Aktiekapital (900 aktier)  900 900
Reservfond  180 180
   1 080 1 080
Fritt eget kapital   
Balanserad vinst  5 871 5 822
Årets resultat  -34 49
   5 837 5 871

Summa eget kapital  6 917 6 951

Obeskattade reserver  
Periodiseringsfonder 9 100 100
Summa obeskattade reserver  100 100

Avsättningar  
Avsättningar för pensioner 10 2 890 2 855
Summa avsättningar  2 890 2 855

Långfristiga skulder
Skuld till Borås Stad 11, 12 22 262  26 919
Summa långfristiga skulder  22 262 26 919

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  474 906
Skuld till koncernföretag  70 39
Skuld till Borås Stad   15 455 11 565      
Övriga skulder  1 988 1 813
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 3 203 2 876
Summa kortfristiga skulder  21 190 17 199

Summa eget kapital och skulder  53 359 54 024
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EGET KAPITAL
 Belopp i tkr  

  Aktie- Reserv- Balanserad Årets Summa
  kapital fond vinst resultat eget kapital

Ingående balans per den 1 januari 2015 900 180 5 530 292 6 902

Vinstdisposition   292 - 292 0

Årets resultat    49 49

Utgående balans per den 31 december 2015 900 180 5 822 49 6 951

  Aktie- Reserv- Balanserad Årets Summa
  kapital fond vinst resultat eget kapital

Ingående balans per den 1 januari 2016 900 180 5 822 49 6 951

Vinstdisposition   49 - 49 0

Årets resultat    -34 -34

Utgående balans per den 31 december 2016 900 180 5 871 -34 6 917
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KASSAFLÖDESANALYS
 Belopp i tkr   2016 2015

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster                                                                                         14 609 10 654
Förändring avsättning  35 -
Avskrivningar  2 778 2 966
   17 422 13 620

Betald inkomstskatt  2 -15

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 17 424 13 605

Kassaflöde från förändring av rörelseresultat
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar  -920 -622
Minskning (-)/ökning (+) av kortfristiga skulder  170 1 639

Kassaflöde från den löpande verksamheten  16 674 14 622

Investeringsverksamheten
Investering i maskiner och inventarier  -377 -301
Investering i byggnader  -1 037 -12 506
Investering i mark  0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 414 -12 807

Finansieringsverksamheten
Koncernbidrag  -10 603 -9 140
Långfristiga skulder  -4 657 7 325

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -16 674 -1 815

Årets kassaflöde  0 0
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovis-
ningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3).

Koncernbidrag redovisas i resultaträkningen. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar.
 Anskaffningsvärdet består av inköpspriser och utgifter 
som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på 
plats och i skick att användas. Tillkommande utgifter 
inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat 
tillgång när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 
som är förknippade med posten kommer att tillfalla företaget 
och att anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och 
underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resultat- 
räkningen i den period då de uppkommer.
 Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggnings-
tillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, 
delas tillgången upp på dessa komponenter. Avskrivningar 
på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att till- 
gångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med 
beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av 
linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång 
har delats upp på olika komponenter skrivs respektive 
komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskriv-
ning påbörjas är när den materiella anläggningstillgången 
kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars nyttjande- 
perioder uppskattas till:

Inventarier, verktyg och installationer 3 – 5 år 
Parkeringshus 33 år
Markparkeringsanläggningar 10 år

Nyttjandeperioden för mark är obegränsad och därför skrivs 
mark inte av.
 Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder 
omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbruk- 
ning har förändras väsentligt jämförs med uppskattningen 
vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning 
av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella 
restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.

Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas 
bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller 
när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från 
användningen eller utrangering/avyttring av tillgången eller 
komponenten.
 Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell 
anläggningstillgång eller en komponent tas bort från 
balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt 
erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och 
tillgångens redovisade värd. 
 Den realisationsvinst eller realisationsförlust som uppkom-
mer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent 
tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen 
som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade 
värdena för materiella anläggningstillgångar för att fastställa 
om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har 
minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens åter- 
vinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell 
nedskrivning, Där det inte är möjligt att beräkna återvinnings- 
värdet för en enskild tillgång, beräknas återvinningsvärdet för 
den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.

Intäkter, pensioner och inkomstskatter
Som intäkt redovisar bolaget det verkliga värdet av vad  
som erhållits eller kommer att erhållas vid upplåtelse av 
parkeringsplatser.                         
 I de fall hyreskontrakt ligger till grund för upplåtelsen  
har parkeringsavgifterna periodiserats. Detta innebär att 
parkeringsavgifter inbetalda i förskott redovisas som 
förutbetald hyra. 
 Intäkterna redovisas som intäkt när följande villkor är 
uppfyllda; intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget ska få av 
transaktionen kommer att tillfalla bolaget, och de utgifter 
som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av 
transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 Anställdas pensioner säkerställs genom premiebetal- 
ningar. Kapitalvärdet av företagets utfästelse att i framtiden 
utbetala pension till tidigare vd har beräknats enligt försäk-
ringstekniska grunder av Kommunernas Pensionsanstalt.  
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Bolaget tillämpar BFN 2000:1 Inkomstskatter. Total skatt 
utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redo- 
visas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion 
redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatte- 
effekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt tidigare kallad 
betald skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till 
tidigare perioder. Uppskjuten skatt tidigare kallad latent skatt 
beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i 
temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga 
värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade 
på hur temporära skillnader förväntas bli utjämnade och med 
tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade eller aviserade på balansdagen. Temporära 
skillnader i form av obeskattade reserver redovisas inklusive 
uppskjuten skatteskuld under rubriken obeskattade reserver. 
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporä-
ra skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den 
mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre 
skatteutbetalningar i framtiden.

Leasingavtal
Leasetagare
Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs 
linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systema-
tiskt sätt bättre återspeglar användares ekonomiska nytta 
över tiden.

Inköp och försäljning mellan bolagen
Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 
3,5 % av inköpen och 0,4 % av försäljningen andra bolag 
inom den bolagsgrupp bolaget tillhör.
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NOTER
 Not 1 Leasingavtal – leasetagare 

  2016 2015
Operationell leasing
Kostnadsförda leasingavgifter avseende 
operationella leasingavtal 449 318

Framtida minimileaseavgifter 
avseende ej uppsägningsbara 
operationella leasingavtal
Skall betalas inom 1 år 455 449
Skall betalas inom 1 – 5 år 569 898
Skall betalas senare än 5 år 0 0

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal vilka 
redovisas som operationella leasingavtal:
Bolaget hyr sina kontorslokaler av Borås Kyrkliga Samfällighet 
med en uppsägningstid om 9 månader med före  
2019-04-01, därefter förlängs avtalet med 3 år.

Belopp i tkr

 Not 2 Anställda och personalkostnader samt  
  ersättningar till styrelse och revisorer 

  2016 2015

Medeltalet anställda 16 17
varav män 10 11

Löner, andra ersättningar och 
 sociala kostnader
Styrelse och vd
Löner och andra ersättningar 734 782
Sociala kostnader 595 352
(varav pensionskostnader) (388) (195)
(varav pensionskostnader tidigare vd) (182) (-72)
  1 329 1 134
Övriga anställda
Löner och andra ersättningar 4 715 5 009
Sociala kostnader 1 773 1 900
(varav pensionskostnader) (274) (326)
  6 488 6 909
Samtliga
Löner och andra ersättningar 5 449 5 791
Sociala kostnader 2 368 2 252
(varav pensionskostnader) (662) (449)
  7 817 8 043

Styrelsen har under året haft sju sammanträden. Styrelsen består 
av sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter, varav sju män.

Utfästelser för pension eller avgångsvederlag för vd finns ej.

Sjukfrånvaro 2016-01-01 – 2016-12-31
Sjukfrånvaro redovisas för hela året 2016. 
Sammanlagd sjukfrånvaro av totalt antal arbetade timmar: 6,62 %.
Sjukfrånvaro över sextio dagar av total sjukfrånvaro: 47,15 %. 
Uppgifter om sjukfrånvaro lämnas endast för grupper där  
respektive grupp överstiger tio personer.

Arvode till revisorer
Årets kostnadsförda arvoden för revision uppgår till: Deloitte 35 tkr 
(35 tkr) och till kommunrevisionen 24 tkr (27 tkr).
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 Not 3 Nedlagda utgifter på annans fastighet 

  2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 018 0  
Årets inköp 0 1 018
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 018 1 018

Ingående avskrivningar -339 0
Årets avskrivningar -339 -339
Utgående ackumulerade avskrivningar -678 -339

Redovisat värde vid periodens slut 340 679

 Not 4 Byggnad och mark

  2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde 68 140 54 998  
Årets inköp 427 10 853
Omklassificering 0  2 289
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 68 567 68 140

Ingående avskrivningar -20 662 -18 837
Årets avskrivningar -1 993 -1 825
Utgående ackumulerade avskrivningar -22 655 -20 662

Redovisat värde vid periodens slut 45 912 47 478 
 
Taxeringsvärde fastigheter 30 160 22 333
Varav byggnad 20 168 16 533

 Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 
  
  2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 14 656 14 355
Inköp 377 301
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 033 14 656

Ingående avskrivningar -13 344 -12 317
Årets avskrivningar - 446 - 1 027
Utgående ackumulerade avskrivningar -13 790 -13 344

Redovisat värde vid periodens slut 1 243 1 312

 Not 6 Pågående nyanläggning 

  2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde 635 2 289
Inköp 610 635
Omklassificering 0 -2 289
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 245 635

 Not 7 Skatt på årets resultat 

  2016 2015

Aktuell skattekostnad -45 -14
Skatt på schablonintäkt, periodiseringsfond 0 -1
Korrigering av föregående års skatt -185 0                                        
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader  11  13                                   
Total redovisad skattekostnad -219 -2

 Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  2016-12-31 2015-12-31

Förutbetald hyra  114 112
Arrende hyra externt 113 113
Övriga poster 825 677
  1 052 902

 Not 9 Periodiseringsfonder
 
  2016-12-31 2015-12-31

Avsatt tax 12 50 50 
Avsatt tax 13 50 50
  100 100

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver uppgår till 22 (22) tkr.

 Not 10 Avsättning för pensioner 

  2016-12-31 2015-12-31

Ingående balans 2 854 3 079
Årets förändring 36 -225
Utgående balans 2 890 2 854
Av detta är 2 569 (2 870) pensionsåtagande till förre vd.

Belopp i tkr
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Belopp i tkr

 Not 11 Skuld till Borås Stad 

  2016-12-31 2015-12-31

Avser andel i koncernkonto hos Borås Stad 22 262 26 919
Beviljad outnyttjad kredit uppgår till 106 738 47 081
Allt förfaller inom fem år.

 Not 12 Derivat och finansiella instrument  

Företaget innehar derivatkontrakt i form av ränteswappar.
Det verkliga värdet för dessa derivat uppgår till ett totalt belopp 
om 1 553 tkr.

 

 Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 
  2016-12-31 2015-12-31

Personalkostnader 848 860
Förutbetalda hyror 1 210 996
Övrigt 1 145 1 020
  3 203 2 876

 Not 14 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
 
Bolaget har inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser.

NOTER
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GRANSKNINGSRAPPORT 2016

Jag, Lennart Gabre – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Borås kommuns 
Parkerings AB – har granskat bolagets verksamhet under år 2016. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.  
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bolagets  
auktoriserade revisor och utnyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads revisionskontor i min granskning. 

Stadsrevisionen har granskat om styrningen av de kommunala bolagen är ändamålsenlig. En väsentlig 
del att beakta är den brist på samsyn som föreligger mellan bolagen och Kommunstyrelsen när det gäller 
tolkningen av styrningens förutsättningar utifrån lagstiftning, normer och lokala beslut. 

Stadsrevisionen har granskat personalpolitiken i bolagen. Vi bedömer att personalpolitiken i Borås  
kommuns Parkerings AB bedrivs i enlighet med Borås Stads personalpolitiska målsättningar. 

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt till-
fredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås kommuns Parkerings AB 2016. 

Borås den 14 februari 2017

Lennart Gabre

Till årsstämman i Borås kommuns Parkerings AB org nr 556062-1640
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Borås kommuns Parkerings AB 

Stora Kyrkogatan 12

503 31 Borås

tel 033-35 52 50

www.boras.se/parkering


