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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2018

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge redovisning för förvaltningen av
bolagets angelägenheterförtiden 201801 01—20181231.

Styrelse
Ordinarie bolagsstämma hölls den 20juni 2018.
Kommunfullmäktige i Gislaveds Kommun har valt följande styrelseledamöter och
suppleanter.

Ledamöter Björn Björkman
Gunnel Augustsson
Sven Erik Karlsson
Pelle Gullberg
Håkan Josefsson

Suppleanter Agneta Karlsson
Fredrik Johansson
Jan Almqvist
Henrik Hallberg
Tomas Töreland

Verkställande direktör
Bolagets verkställande direktör är Mikael Fröler samt Anders Simfors som vice VD.

Sammanträden
Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda sammanträden.

Personal
Bolaget har förutom VD och vVD inga anställda.

Arvoden
1 arvoden till styrelse och VD har under året utbetalats 177 428: - kr.
Bolaget har inga pensionsåtaganden gentemot styrelseledamöter eller VD.
Ernst & Young AB har erhållit 20 000: - kr i arvode för revisionsuppdraget under 2018.

Aktiekapitalet
Aktiekapitalet uppgår till 1100000: -.

Samtliga aktier ägs av Gislaveds kommunhus AB.

Taxeringsvärde och brandförsäkrinq
Taxeringsvärdet för fastigheten Munin 19 är 9 879 000 kr. Fastigheten Lövås 8:5 är skattefri.
Under 2018 förvärvades fastigheten Stubbakull 2:20 i Burseryd, vars taxeringsvärde är
1 030 000 kr.j
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Försäkring var under 2018 tecknad som kombinerad företagsförsäkring med
Länsförsäkringar. Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade.

Bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att inom Gislaveds kommun uppföra, köpa och sälja, äga och
förvalta fastigheter och lokaler för industri, hantverk, handel och andra servicenäringar
och för offentliga behov samt att äga, förvalta, utveckla och driva motorbana.

Munin 19
Gisletorp Lokaler AB äger fastigheten Munin 19 som är bebyggd med 6 637 kvm BRA
(bruksarea) och innehåller 17 olika lokaler. Den uthyrningsbara ytan är 6 517 kvm
LOA (lokalarea). Vid årsskiftet 2018/2019 är endast en mindre kontorslokal vakant.

Gisletorp Lokaler AB har under flera år haft i princip fullt uthyrt och svårt att snabbt
tillgodose olika intressenters lokalbehov. Under 2018 har en hyresgäst ändrat
verksamhet och bildat ett nytt bolag. Ytterligare en hyresgäst har sagt upp sin lokal för
avflyttning under 2018. Ang fordringar på obetalda hyror består fordringarna i
huvudsak av hyror som förföll 2018-12-31.

Under 2018 har bolagets investeringar i huvudsak avsett reinvestering i befintliga
komponenter bland annat i nytt system för styrning av värmen i lokalerna. Dessutom
har fuktproblem i byggprogrammets lokaler åtgärdats.

Fastighetens värmeförbrukning, på Munin 19, uppgår till 601 097 kWh, 91:72 kWh/m2,
vilket är ca 9 % lägre än 2017 (659 165 kWh) och ett av de år med lägst förbrukning
någonsin. Huvudparten av värmeenergin kommer ifrån biobränsle via Gislaveds
Energi AB.

Lövås 8:5
Gisletorp Lokaler AB äger också fastigheten Lövås 8:5 med Anderstorp motorbana.
Anläggningen arrenderas av Anderstorps Racing Club, ARC och dess bolag SRW
Anderstorp AB. På fastigheten finns depåbyggnaden som omfattar ca 3 160 m2 och
som också disponeras av motorsportgymnasiet. ARC och SRW använder banan för
tävlingar i egen regi men man hyr också ut banan till andra arrangemang.

För att få god ekonomi i anläggningen är det nödvändigt med relativt många
verksamhetsdagar under säsongen. Men det är svårt att få myndigheterna att
acceptera det antal dagar som behövs för att underhålla och utveckla motorbanan.
1 maj beslutade Bygg- och Miljönämnden om nya försiktighetsmått för verksamheten.
Det positiva 1 beslutet är att verksamheten har att förhålla sig till ekvivalenta ljudnivåer
istället för maxvärden. Men det negativa är att antalet bullerdagar minskade i
förhållande till anmälan. Nämnden beslöt också att Gisletorp Lokaler ska söka tillstånd
till verksamheten senast den 15 mars 2019. Nämndens beslut är överklagat både av
Gisletorp och av grannar till motorbanan.
En tillståndsansökan innebär ett omfattande utredningsarbete och både miljöteknisk
och juridisk kompetens. Bolaget har därför lagt stora resurser på advokater och1)
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konsulter under 2018, drygt 1,1 mnkr. Förhoppningen är att ett tillstånd kan ge fler
verksam hetsdagar och därmed ge möjlighet till en utveckling av verksamheten.

Trots det positiva beslutet från Bygg- och Miljönämnden har arrendatorerna haft ett
besvärligt år med ett antal avbokningar. Inför 2019 ser läget fortsatt besvärligt ut med
minskade bokningar. Om trenden inte bryts riskeras hela verksamheten på banan.

Gisletorp Lokaler AB har investerat i en ny larmcentral samt i asfaltering av
helikopterplattan. Plattan var nödvändig för att behålla banans klassificering. Även
arrendatorerna har lagt stora resurser på underhåll av anläggningen bland annat på
toppbeläggning av flygrakan

Depåbyggnaden värms med el i ett nytt vattenburet system. För motorbanan finns ett
abonnemang för hela anläggningen och förbrukningen uppgick till 550 980 kWh (467
071 ). Det är en ökning med ca 18 % jämfört med 2017. Men å andra sidan slipper
elever och lärare på motorsportgymnasiet att frysa under kalla vinterdagar.
Energikostnaden fördelas och debiteras till hyresgäst och arrendator.
Från och med juni 2016 köper bolaget elenergi, från Bixia AB, som är producerad
enligt Bra Miljöval.

Stubbakull 2:20
1maj 2018 förvärvade Gisletorp LokalerAB fastigheten Stubbakull 2:20 i Burseryd.
Den har en yta på 635 m2 och består efter ombyggnad av två lokaler. 1 september
påbörjades ombyggnaden till räddningsstation. Investeringen innebär att bolaget
satsar ca 9 mnkr inklusive förvärv av fastigheten. Efter ombyggnaden värms
byggnaden med värmepump baserad på bergvärme. Under 2018 har bolaget lagt
knappt 5,2 mnkr på fastigheten.
Den andra lokalen är uthyrd.

Bolagets ändamål
Det kommunala ändamålet med Gisletorp Lokaler AB har utförts. Verksamheten har
utökats med två lokaler i Burseryd varav en byggs om för offentligt behov och en för
näringslivet. Ägardirektiven har i huvudsak följts.,j
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Förslag till vinst disposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår aff de till bolagsstämmans förfogande
stående vinstmedel kronor 8 128 978 kr disponeras på följande sätt:

Ingående balans 8 128 979
Årets resultat 963 672
Utdelning till aktieägarna 2:98 kr/aktie - 32 780

i ny räkning överföres 9 026 771

Resultatet för året samt bolagets ekonomiska ställning framgår av följande resultat-
och balansräkningar.

Flerårsöversikt
2018 2017 2016

Nettoomsättningtkr 5403 5371 5085
Resultat efter finansiella poster tkr 1 240 1 749 2 011
Soliditet% 78 83 81

Fastigheterna har en yta om 9 797 kvm BRA, exklusive Stubbakull, vilket innebär
följande nyckeltal i kr/m2.

2018 2017 2016
Administration exkl advokat o konsultkost 81:10 59:58 49:27
Drift 138:49 137:84 130:09
Underhåll 24:62 105:60 85:06
Hyres- och arrendeintäkt exkl. värme o el 449:98 458:31 4l6:4,j
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N ettoomsättn ing
Övriga rörelseintäkter

5 402 455
456

5 370 639
17

RÖRELSENS KOSTNADER

Dift- och underhållskostnader
Fastighetsskatt
Personalkostnader
Avskrivning

- 3 095 520
- 52 919

- 349 633
- 664 435

-2717 963
-49485

-201 192
-653 012

RÖRELSERESULTAT 1 240 405 1 749 004

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 240 425 1 748 715

BOKSLUTSDISPOSITIONER - 5 000 - 155 000

RESULTAT FÖRE SKATT 1 235 425 1 593 715

- 252 192
-19 561

963 672

54

- 361 767
8 349

1 240 29,,

, Gisletorp
Lokaler AB

RESULTATRÄKNING

RÖRELSENS INTÄKTER

2018 2017

Ränteintäkter 151 495
Räntekostnader - 131 -783

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNING 2018 12 31

TILLGÅNGAR 2018 12 31 2017-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR

Varumärken not 3 90 000 90 000

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR

Förvaltningsfastigheter not 4 20 458 621 17 022 346
Pågående nyanläggning not 5 2 301 626
Inventarier not 6 686 659 829 103

Summa materiella anläggningstillgångar 23 446 907 17 851 449

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR

Uppskjuten skattefordran 0 14 286

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR 23536907 17949798

OMSÄTTNINGSTILLGANGAR

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Aktuell skattefordran 22 071
Hyresfordringar 894 602 1 507 783
Övriga fordringar 409 371 58 030

Summa kortfristiga fordringar 1 326 044 1 565 813

KASSA OCH BANK
Likvida medel 0 2 661 981
Bankmedel 0 0

Summa omsättningstillgångar 1 326 044 4 227 794

SUMMA TILLGÅNGAR 24862 951 22 177 592
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BALANSRÄKNING 2018 12 31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2018 12 31 2017-12-31

EGET KAPITAL

Aktiekapital
Up pskrivn ing sf0 nd
Reservfond
Bundet eget kapital

1100000
7 079 586

241 537
8421123

1100000
7 079 586

241 537
8421 123

Balanserad vinst
Aktieägartillskott
Årets resultat
Fritt eget kapital

4 995 879
3 100 000

963 672
9 059 551

3 788 681
3 100 000
1 240 297
8 128 979

Summa eget kapital 17 480 674 16550 102

OBESKATTADE RESERVER

Periodiseringsfond 2 391 000 2 386 000

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld

KORTFRISTIGA SKULDER

11 212 0

Koncernkredit
Upplupna kostnader förutbetalda intäkter
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Aktuell skatteskuld

283 786
1 057 358
1 856 603
1 782 318

1 021 262
448 184

1 746 194
25 850

Summa kortfristiga skulder 4 980 065 3 241 490

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 862 951 22 177 59//
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
Belopp i tkr

BUNDET EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL

Aktiekapital Uppskrivnings Reserv Övrigt fritt kap Summa
fond fond eget kapital eget kapital

Eget kapital
2017-01-01 1100 7080 241 6889 15310
Arets resultat 1 240 1 240
Utdelning - 31 - 31
Eget kapital
2017-12-31 1100 7080 241 8098 16519
Arets resultat 964 964
Utdelning - 33 - 33
Eget kapital
2018-12-31 1100 7080 241 9029 17450

NOTANTECKNINGAR 2018

Tilläcigsupplysningar och kompletterande uppgifter till resultaträkning och balansräkning

1. Redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd, BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år

Intäkter
Intäkter består av hyror och arrenden enligt avtal. Dessutom debiteras ersättning för
förbrukad värme och el i fastigheterna enligt självkostnadsprincipen. Verklig kostnad fördelas
på hyresgäster efter mätning.

Ersättning till anställda
Ersättning till anställda utgörs av arvode, timersättning och sociala avgifter. Ibolaget
förekommer inga ersättningar efter avslutad anställning.

In kom stskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före
balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga
avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott
vid framtida beskattning.j
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Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte
skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. 1
sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.

Immateriella tillgångar
Immateriellsanläggnings tillgångar redovisas till anskaffningsvärdet.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 1
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av
den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde
vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång
redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i
förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och
skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Fordon, maskiner och inventarier 10 år

Byggnadskomponenter:
Stomme 60 år
Stomkomplettering 40 år
Fasad 40 år
Hissar 30 år
Papptak 25 år
Fönster dörrar 25 år
VA -installationer 25 år
Ventilation 25 år
Elinstallationer 20 år
Tele-installationer, larm 15 år
Snickerier 20 år
Ytskikt l5år

Fodringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag
mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar.,/’
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Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt
bedömda osäkra fordringar.
Fordringar inkluderar även debiterade hyror avseende 2019 eftersom hyror skall betalas i
förskott och förföll 2018-12-31.

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

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i
resultaträkningen.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den
uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

2. Medeltalet anställda
Bolaget har två anställda på arvodes- respektive timanställning.
Arbetsinsatsen 2018 motsvarar ca 45 % av en heltid.

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12-3 1 2017 12 31

3. Varumärke
Ingående anskaffningsvärde 90 000 90 000
Utgående redovisat värde 90 000 90 000

Materiella anläggningstillgångar 2018 12 31 2017 12 31

4. Förvaltningsfastighet
Ingående ack. anskaffningsvärde 29 367 122 27 306 678
Nyanskaffningunderåret 3608266 1710443
Försäljning, utrangering under året 0 0
Utgående ack anskaffningsvärden 32 975 388 29 017 122

Ingående ack. avskrivningar - 11 994 776 - 11 484 208
Försäljning, utrangering under året 0 0
Årets avskrivningar enl plan -521 991 -510 568
Utgående ack avskrivningar -12 516 767 -11 994 776

Utgående redovisat värde 20 458 621 17 022
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5. Pågående nyanläggning 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde 0 0
Under året nedlagda kostnader 2 301 626 0
Utgående redovisat värde 2 301 626 0

6. Inventarier 2018-12-31 201 7-1 2-31
Ingående anskaffningsvärde 2 353 408 2 353 408
Nya nskaffning under året 0 0
Försäljningar under året 0 0
Utgående ack anskaffningsvärden 2 353 408 2 353 408

Ingående ack avskrivningar - 1 524 305 - 1 381 861
Årets avskrivning eni plan - 142 444 - 142 444
Utgående ack avskrivningar 1 666 749 1 524 305

Utgående redovisat värde 686 659 829 103

7. Ansvars och borgensförbindelser
Gisletorp Lokaler AB har inga ansvars- och borgensförbindelser eller ställda
pa nte r.

8. Händelser efter balansdagen
Efter balansdagen har ombyggnationen av räddningsstationen slutbesiktigats och
entreprenaden godkänts. /

Gislaved 201902 19

rn Björkrian Ginnel Augustsson
Ordförande Vice ordförande

Sven Erik Karlsson Pelle Gullberg

Håkan Jose son Mikael Fröler
VD
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REVISORPATECKN ING

Revisionsberättelse har avgivits 2019:. ...‘.beträffande denna årsredovisning.

Mats Nilsson
Auktoriserad revisor

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad, VD 1 bolaget, intygar härmed att förestående resultaträkning och
balansräkning blivit å ordinarie årsstämma å denna dag fastställda.
Vinstmedlen disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

Gislaved 2019

Mikael Fröler VD
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Gisletorps Lokaler AB, org.nr 556090-7734

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Gisletorps Lokaler AB för år 2018.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Gisletorps Lokaler ABs finansiella ställning per den 31 december 2018
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Gisletorps Lokaler
AB.

Grundför uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
Gisletorps Lokaler AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Övrig upplysning

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 har utförts av en annan revisor som lämnat en
revisionsberättelse daterad 01 februari 2018 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna 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
bolagets 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 styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller mina 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 Sverige 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.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsenm/
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Gisletorps Lokaler AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundför uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Gisletorps Lokaler AB enligt god revisorssed i Sverige och har
i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser all de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar della 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,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt
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
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Jönköping den mars 2019

tbSL2ck
Mats Nilsson
Auktoriserad revisor
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Till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun

Granskningsrapport för år 2018
Jag, av fullmäktige i Gislaveds kommun utsedd lekrnannarevisor, har granskat Gisletorps Lokaler
AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglernente samt utifrån bolagsordning och av fastställda
ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll
har varit tillräcklig.

Gislaved 2019

Jh-Erik Haraldsson

Av kommunfulimäktige i Gislaveds kommun utsedd lekmannarevisor


