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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2076

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge redovisning för förvaltningen av
bolagets angelägenheter för tiden 201601 01 —201612 31.

Styrelse
Ordinarie bolagsstämma hölls den 18 april2016.
Kommunfullmäktige i Gislaveds Kommun har i december 2016 valt följande
styrelseledamöter och suppleanter.

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

Suppleanter Agneta Karlsson
Fredrik Johansson
Jan Almqvist
Carina Johansson
Marie-Louise Dinäss

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

Sammanträden
Styrelsen har under året hållit 5 protokollförda sammanträden.

Personal
Bolaget har förutom VD anställt vVD under året.

Arvoden
1 arvoden till styrelse och VD har under året utbetalats 79 430: - kr.
Bolaget har inga pensionsåtaganden gentemot styrelseledamöter eller VD.
Ernst & Young AB har erhållit 43 441: - kr i arvode för revisionsuppdraget under 2015. Det
inkluderar arvodet för fusionen med A-ringen AB.

Aktiekapitalet
Aktiekapitalet uppgår till 1100 000: -.

Samtliga aktier ägs av Gislaveds kommun.

TaxerinQsvärde och brandförsäkring
Taxeringsvärdet för fastigheten Munin 19 är 9 879 000 kr. Fastigheten Lövås 8:5 är skattetri.

Försäkring var under 2016 tecknad som kombinerad företagsförsäkring med
Länsförsäkringar. Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade.
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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.

1januari 2016 genomfördes fusionen mellan Gislaveds Industrilokaler AB och A-ringen
AB. Därefter förändrades bolagets firma till Gisletorp Lokaler AB.

Bolaget har tidigare ägts av Gislaveds kommun. Men kommunen har i december 2016
överlåtit samtliga aktier till det nybildade koncernbolaget Gislaved Kommunhus AB.

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 201 6/2017 var alla lokaler uthyrda.

Gislaveds Industrilokaler har under flera år haft i princip fullt uthyrt och svårt att snabbt
tillgodose olika intressenters lokalbehov. Under 2016 har en hyresgäst flyttat ut och en
ny hyresgäst flyttat in. Ang fordringar på obetalda hyror består fordringarna i huvudsak
av hyror som förföll 2016-12-31

Fastighetens värmeförbrukning, på Munin 19, uppgår till 725 635 kWh (655 350) vilket
är drygt 11 % högre än 2015. 2016 var ca 5 procentenheter kallare än 2015 och
resten av ökning beror sannolikt på förbrukning under sommarmånaderna.
Huvudparten av värmeenergin kommer i från biobränsle via Gislaveds Energi ring AB.

Lövås 8:5
Gisletorp Lokaler AB äger också fastigheten Lövås 8:5 med Anderstorp motorbana.
Anläggningen arrenderas av Anderstorps Racing Club, ARC. På fastigheten finns
depåbyggnaden som omfattar ca 3 160 m2 och som också disponeras av
motorsportgymnasiet. ARC och deras bolag, SRW Anderstorp AB, använder banan
för tävlingar i egen regi men man hyr också ut banan till andra arrangemang. Nu
gällande bullerkrav gör det svårt för arrendatorn att använda banan som man behöver
för att få en god ekonomi. Arrendatorn ansvarar för underhåll av hela anläggningen
med undantag av depåbyggnaden. Eftersom det finns ett stort behov av underhåll,
man behöver tid för att bygga upp verksamheten samt förändra bullerkraven
innehåller arrendeavtalet en successiv ökning av arrendet från 2017.

Under 2016 har Bygg- och miljönämnden utfärdat försiktighetsmått efter att
arrendatorn lämnat in en sk 0-anmälan för verksamheten på området. Tyvärr har
nämnden inte gått arrendatorn till mötes utan begränsat möjligheterna att bedriva
verksamhet med tillräckligt stor ekonomisk omfattning. Ett beslut som är överklagat av
alla parter inklusive Gisletorp Lokaler AB. Om myndighetens beslut vinner laga kraft
medför det att arrendatorn inte klarar sina åtaganden i arrendeavtalet och kan komma
att säga upp detsamma. Gisletorp Lokaler AB har därför inlett diskussioner om
villkoren i avtalet och kommer även att själv lämna in en anmälan om att få bedriva
miljöstörande verksamhet på fastigheten i samverkan med arrendatorn.
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Den förre arrendatorn av motorbana behöll rätten till varumärket Scandinavian
Raceway och Anderstorp 1 anslutning till motorsport. Gisletorp har under året förvärvat
rätten till varumärkena och banan kallas nu åter Scandinavian Raceway.

Depåbyggnaden har elvärme genom värmepumpar. För motorbanan finns ett
abonnemang för hela anläggningen och törbrukningen uppgick till 449 514 kWh
(468 236). Energikostnaden fördelas och debiteras till hyresgäst och arrendator.

Beträffande elenergi fanns ett avtal med EON med rörligt energipris. Under våren
2016 medverkade bolaget i en gemensam upphandling av elenergi med Gislaveds
kommun. Från och med juni 2016 köper bolaget elenergi från Bixia AB, som är
producerad enligt Bra Miljöval.

Flerårsöversikt

Nettoomsättning tkr
Resultat efter finansiella poster tkr
Soliditet % 83

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

Administration
Drift
Underhåll
Hyresintäkt inki värme

Eget kapital 2016 1231 2015 12 31

Bundet kapital
Aktiekapital
Reservfond
Uooskrivninasfond

1 100000
241 537

7 079 586

1 200 000
241 537

7 079 586

Summa fritt kapital 6 921 653 5 524 645

5_j(

2016
5 085
2 012

2015
4 903
1 333

58

2016
49:27

130:09
85:06

445 :48

2015
47:26

141 :89
139:08
446:67

Summa bundet kapital 8421 123 8521 123

Fritt kapital
Balanserad vinst 2 477 785 9 242 766
Aktieägartillskott 3 100 000 3 100 000
Arets resultat 1 343 867 1 022 923
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Förslag till vinst disposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till bolagsstämmans förfogande
stående vinstmedlen kronor 6 921 653 kr disponeras på följande sätt:

Ingående balans 5 577 785
Arets resultat 1 343 867
Utdelning till aktieägarna 2:84 kr/aktie 31 240

1 ny räkning överföres 6 890 412

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

Gislaved 201702 15

t

Bjorrr Bjorkman Gunnel Augustsson

-

---

Sven Erik Karlsson Pelle Gullberg

Håkan Josefsson Mikael Fröler

REVISORPÅTECKN ING

Revisionsberättelse har avgivits 2017.2i..beträffande denna årsredovisning.

174åk4nSndberg uktoriserad revisor
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RESULTATRÄKNING 2016

not 2 5 084 582
85012

Föregående år

4 903 139
383 214

RÖRELSENS KOSTNADER

Fastighetskostnader
Försäljningskostnader
Administration
Pe rsonalkostnade r

2 145 860
84 774

261 615
147 820

2 837 690
91 381

220 445
209 329

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 2 529 526 1 927 507

Avskrivningar not 3 546 665 577 481

RÖRELSERESULTAT 1 982 861 1 350 026

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

30 006

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 2 012 867 1 333 023

BOKSLUTSDISPOSITIONER not4 260000

RESULTAT FÖRE SKATT

Skatt

1 752 867

409 000

1 243 023

220 100

ÅRETS RESULTAT 1 343 867 1 022 923

%

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Ovriga rörelseintäkter

Ränteintäkter
Räntekostnader

3 247
20 251

90 000
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BALANSRÄKNING 2016 7231

TILLGÅNGAR 2016 12 31 Föregående
balansdag

ANLAGGNINGSTILLGANGAR

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Varumärken 90 000

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Fastighet mark not 5 10 073 286 10 073 286
Fastighet byggnad not 6 5 683 726 6 087 947
Fastighet markanläggningar not 7 34 649 34 649
Inventarier 971 547 1713991

Summa materiella anläggningstillgångar 16763207 17309 872

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 16 853 207 17309 872

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Bolagets skatt 175 529
Skatteroch avgifter 24071 294977
Hyresfordringar 788 288 758 754
Förbetalade kostnader 28 582 25 297
Ovriga fordringar 369 788

Summa kortfristiga fordringar 1 210 069 1 254 497

KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Likvida medel 3 011 026 7 999 129
Bankmedel

Summa omsättningstillgångar 4 221 096 9 253 626

SUMMA TILLGÅNGAR 21 074 303 26 563 498
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BALANSRÄKNING 2076 12 31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2016 12 37 Föregående
balansdag

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital 8421 123 8521 123

Fritt eget kapital 6 921 653 5 524 645

Summa eget kapital 15342 776 14045768

OBESKATTADE RESERVER

Periodiseringsfond not 8 2 231 000 1 971 000

Summa obeskattade reserver 2 231 000 1 971 000

KORTFRISTIGA SKULDER

Fastighetsskatt 49 485 49 485
Ovriga skulder 131 779 139 785
Inkomstförskott 947 946 907 738
Leverantörsskulder 625 172 1158 086
Mervärdesskatt 169 184 -2706
Avr Gislaveds kommun 1 558 706 8 122 072
Bolagets skatt 18 254
Ovriga kortfristiga skulder 172 270

Summa kortfristiga skulder 3500527 10546730

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 074 303 26 563 498
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FINANSIERINGSANALYS

MEDEL FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET 2016

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -4988 703

Årets resultat före dispositioner
Justering för avskrivningar
Medel från verksamheten före rörelsekap. förändring
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder
Skatter

2 012 867
546 665

2 559 532
44 428

-7 046 203
-409 000

-4 851 243

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHET

Investeringar -90 000
Försälining finansiella anläggningstillgångar

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHET -90 000

Förändring långfristiga skulder
Aktieutdelning -46 860

SUMMA -4988102

ÅRETS KASSAFLÖDE

Likvida medel vid årets början 7 999 129
Likvida medel vid årets slut 3 01 1 026
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NOTANTECKNINGAR 2016

TiIläqgsupplysnincar och kompletterande upifter till resultaträkning och balansräkning

1. Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd. Bolaget omsättning föranleder inte att avskrivningsreglerna enligt K3 tillämpas.

Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. De inkluderar även
debiterade hyror avseende 2017 eftersom hyror skall betalas i förskott och förfaller 161231.

Siffrorna som avser föregående är utgörs av summan av A-Ringen
Industrilokaler ABs redovisningar för 2015.

2. Hyresintäkter

AB och Gislaveds

2016 2015

Lokal hyra r
Värmeavgitter
Elförbrukning

Arrende
Ovriaa intäkter

3918 097
446 261
558 224
162 000

85 012

4 375 988
429 160
392 403
134 333
383 214

Summa bokslutsdispositioner -260 000 - 90 000

Summa hyresintäkter 5 169 594 5 286 353

3. Avskrivningar 2016 2015

Byggnader 404221 404221
Inventarier 142444 142444

Kundförluster 30 816

Summa avskrivningar 546 665 577 481

4. Bokslutsdispositioner 2016 2015

lanspråktagande av periodiseringsfond 320 000 240 000
Avsättning till periodiseringsfond -580 000 - 330 000

OveravskrivninQ inventarier



Gisletorp
Lokaler AB

Anläggningstillgångar 2016 1231 2015 12 31

5. Mark
Muninl9 27286 27286
Lövås8:5 10046000 10046000

10073286 10073286

6. ByQgnader
Anskatfningsvärde 17 047 438 17 047 438

Ackumulerad avskrivning
enligt plan 4% 10 858 960 10 454 739

Planenhigt restvärde 6 188 478 6592 699
Ackumulerad avskrivning

utöver plan 504 752 504 752
Värde enl. balansräkning 5 683 726 6 087 947

7. Markanläggningar
Anskaffningsvärde 155 145 155 145

Ackumulerad avskrivning 120 496 120 496
Värde eni. balansräkning 34 649 34 649

Inventarier
Anskaffningsvärde 2 353 408 2 353 408

Ackumulerade avskrivningar
enligt plan 10% 1 381 861 1 239 417

Planenligt restvärde 971 547 1113991

Obeskattadereserver 2016 2015

8. Periodiseringsfond
Avsättning i bokslut 2010 320 000
Avsättning i bokslut 2011 370 000 370 000
Avsättning i bokslut 2012 405 000 405 000•
Avsättning i bokslut 2013 247 000 247 000
Avsättning i bokslut 2014 299 000 299 000
Avsättning i bokslut 2015 330 000 330 000
Avsättning i bokslut 2016 580 000

Summa periodiseringsfond 2 231 000 1 971 000



Taxeringsvärde

10.

Munin 19
Byggnad

Mark

Totalt taxeringsvärde

8 369 000
1 528 000

9 897 000

8 369 000
1 528 000

9 897 000

Gisletorp Lokaler AB har inga ansvars- och borgensförbindelserförbindelser eller
ställda panter.

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

Gislaved 2017

Mikael Fröler VD

Gisletorp
Lokaler AB

9. 2016 2015
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G RANS KN IN GS RAPPORT

Till årsstämman 1 Gisletorp Lokaler AB
Org nr 556090-7734

Jag har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2016. Granskningen har
genomförts enligt god sed.

Jag har vid min granskning funnit att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit
tillräcklig.

Mitt uppdrag har inte omfattat granskning av särskilda förhållanden enligt uppdrag av
årsstämman.

Jag har ej funnit anledning till anmärkning mot styrelseledamot eller verkställande direktör
och anser ej heller att några särskilda upplysningar rörande bolagets verksamhet och
förhållanden måste uppmärksammas av aktieägarna.

Gislaved den 21 februari 2017

.-

( Jan-Erik Haraldsson
Av kommunfullmäktige i Gislaveds
kommun utsedd lekmannarevisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Gisletorp Lokaler AB, org.nr 556090-7734

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Gisletorp
Lokaler AB för år 2016.

Enligt min uppfattning hat årsredovisningen upprättats i enlig
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse
enden rättvisande bild av Gisletorp Lokaler ABs finansiella
ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen.

Grund för 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 Gisletorp 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.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oeqentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort
satt drift.

Revisarns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel, 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 SA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan upp
stå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsent
liga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felak
tigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformat och utför gransknings
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtat
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegent
ligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror
på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effek
tiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,
om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till bety
dande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksam
heten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upp
lysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo
visningen. Mina slutsatser baseras på de tevisionsbevis
som nhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett
bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, struk
turen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys
ningarna, och om årsredovisningen återger de under
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland de betydande brister i den interna
kontrollen som jag identifierat.

A member Erm of Ernst & Young Global Limited
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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 förvalt
ning av Gisletorp Lokaler AB för år 2016 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenska psåret.

Grund för 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 Gisletorp 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.

Styrelsens och verkställande dfrektörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om ut
delningen 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.

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 väsent
ligt 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 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar gransk
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt utta
lande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande
samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Gislaved den 21 februari 2017
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen

forUöpade ekonomka situa n ocha tUl
se att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,.-Y fmedelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenhetit Håkany dberg
1 ovrigt kontrolleras på ett betryggande satt. Den verkstallande Aukto iserad revisor
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt
gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full
göras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvalt
ningen ska skötas på ett betryggande sätt.
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