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AB HJO SMÅINDUSTRIER 
Org.nr 556102-9108 

ÅRSREDOVISNING 
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Förvaltningsberättelse 
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Balansräkning 
Kassaflödesanalys 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
AB Hjo Småindustrier, 556102-9108, säte Hjo 

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning 
för räkenskapsåret 2018-01—01 —- 2018—12—3 1. 

ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
Moderbolag till bolaget är Hjo Stadshus AB med säte i Hjo kommun, org.nr 556043-9126 (100%). 
Hjo Stadshus AB är ett helägt kommunalt bolag och är moderbolag i Hjo 
kommuns bolagskoncern. 

VERKSAMHET 
Bolagets verksamhet utgörs av uthyrning av industrilokaler i Hjo kommun. 
Lokalerna fördelar sig enligt följ ande: m2 

Verkstadsyta 3 491 
Kallager 846 
Summa 4 337 

Bolagets fastigheter: 
Hjo Norr 11:2 3 088 
Hjo Verkmästaren 1 o 2 1 249 

4 337 

RESULTAT OCH STÄLLNING & 201_7 _2_Ql_6_ & 203 
Omsättning 14i1£22 1450 065 1427 518 1 361214 2164 920 
Resultat efter finansiella poster 

""""! 
540 723 590 824 681 402 387 075 533 064 

Balansomslutning 5 397 526 5 389 433 5 261 101 5 085 937 5 587 394 
Lämnat koncernbidrag 0 480 700 453 000 0 0 
Soliditet 87,9% 80,4% 80,7% 80,0% 67,4% 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET OCH FRAMTIDA UTVECKLING 
Under 2018 har knappt 1 % av lokalerna varit hyreslediga. 
Bolaget har handlingsberedskap för eventuellt nya hyresgäster av industrilokaler genom att ,” 

en industritomt är preliminärbokad. 74
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EGET KAPITAL 
Aktiekapital Reservfond Balanserad Vinst Summa 

inkl årets resultat Eget kapital 

Belopp Vid årets ingång 300 000 60 000 
I 

3 539 134 3 899 134 
Årets resultat 346 229 346 229 
Belopp Vid årets utgång 300 000 60 000 3 885 363 4 245 363 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 
Till årsstämmans förfogande står följ ande Vinstmedel: 
Balanserade Vinstmedel 3 539 134 
Årets resultat 346 229 
Summa vinstmedel 3 885 363 

Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs 3 885 363
Z/
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RESULTATRÄKNING 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 
Summa rörelsens intäkter 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Avskrivningar 
Summa rörelsens kostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 
Summa resultat från finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 
Skatt på årets resultat 

Årets resultat 

Not 

6,7 

2018 
kr 

1 471 022 
1 471 022 

-538 449 
-22 783 
669 067 
—930 299 

540 723 

540 723 

-83 000 
—1 11 494 

346 229 
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2017 
kr 

1 450 065 

-465 505 
—24 733 

-859 305 

590 760 

64 

1 450 065 

—369 067 

64- 

590 824 

—543 700 
— 1 0 822 

36 302
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BALANSRÄKNING 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 

Finansiella anläggningstillgångar 
Uppskjuten skattefordran 
Andra långfristiga fordringar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Fordringar hos Hjo kommun 
Aktuell skattefordran 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 
m1 

kr 

3 044 231 
3 044 231 

151 439 
14 000 

165 439 

3 209 670 

44 512 
O
0 

28 774 
73 286 

2114 570 

2 187 856 

5 397 526 
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2017-12—31 
kr 

3 413 298 
3 413 298 

130 749 
13 000 

143 749 

3 557 047 

25 415 
45 270 
64 703 
4 462 

27 650 

1 664 886 

1 832 386 

5 389 433 ,
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 
Reservfond 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Skulder till moderbolag 
Skuld till systerbolag 
Aktuell skatteskuld 
Övriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

11 

12 

13 

14 

2018-12-31 
Kr 

300 000 
60 000 

360 000 

3 539 134 
346 229 

3 885 363 

4 245 363 

639 000 

40 694
0 

225 108 
25 679 
46 233 
175 449 
513 163 

6(12) 

2017-12-31 
Kr 

300 000 
60 000 

3 502 832 
36 302 

3 899 134 

556 000 

27 620 
480 700 
238 657

O 
27 901 
159 421 

5 389 433 

360 000 

3 539 134 

934 299

i

!
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KASSAFLÖDESANALYS 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
Resultat efter finansiella poster 
Justering poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar 

Skatter 
Uppskjuten skatt som inte ingår i kassaflödet 

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL 
Kortfristiga fordringar Minskning (+), ökning (-) 
Kortfristiga skulder Ökning (+), minskning (_) 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

FINANSIERING SVERKSAMHETEN 
Långfristiga fordringar Minskning (+), ökning (—) 
Koncernbidrag 
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

ÅRETS KASSAFLÖDE 

LIKVIDA MEDEL 
Vid årets början 
Årets kassaflöde 
Vid årets slut 

2018 
kr 

540 723 
369 067 
909 790 
—1 11 494 
-20 690 
777 606 

94 214 
—421 136 
-326 922 

450 684 

—1 000
0 

-1 000 

449 684 

1 664 886 
449 684 

2 114 570 1 664 886 
4" 
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2017 
kr 

590 824 
369 067 
959 891 
-10 822 
—30 980 
918 089 

—39 838 
29 030 
—10 808 

907 281 

—1 000 
—480 700 
-481 700 

425 581 

1 239 305 
425 581

,

I
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

Redovisnings-, Värderingsprinciper och koncernmellanhavanden 
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämdens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år. 

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

Intäkter 
Intäkterna, huvudsakligen hyresintäkter, redovisas i resultaträkningen den period 
leveransen avser. 

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med 
hänsyn till rabatter och efter avdrag för moms, och redovisas i posten nettoomsättning. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärden med avdrag för 
avskrivningar och nedskrivningar med tillägg för uppskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår förutom inköps priset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. 
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i förbrukningen 
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför 
delats upp i komponenter vilka skrivs av separat. 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttj andeperiod eftersom det 
återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska 
fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följ ande 
avskrivningstider tillämpas: ' 

Byggnader: 10—25 år 

Fordringar 
Fordringar värderas till det värde som beräknas inflyta, dvs. med avdrag för osäkra fordringar. '

] 

Nedskrivning av kundfordringar redovisas i posten övriga externa kostnader.
%!
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Skatter 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är 
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare års räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är 
inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner och händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära 
skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. 
Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten atti 
framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade 
värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras 
på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte 
nuvärdesberäknats. Uppskjutna skattefordringar har värderats till högsta belopp som sannolikt 
kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen 
omprövas varje balansdag. 

Uppskjuten skatt ingår i Obeskattade reserver med 20,6 %, jämförelseåret 22,0 %. 

Koncern 
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition Via resultaträkningen. 

Inköp från koncernbolag uppgår till 243.905 (327.480 kr). Försäljning till koncembolag 
uppgår till 0 kr (0 kr). 

Definitioner av nyckeltal 
Soliditet: Beskattat eget kapital samt obeskattat kapital reducerat med 

uppskjuten skatteskuld ställd i relation till balansomslutningen. 

Not 1 Nettoomsättning 
Nettoomsättningen per verksamhetsgren. ~ ~ 2018 2017 

Nettooms. Nettooms. 

Hyresintäkter 1 471 022 1 450 065 
1 471 022 1 450 065 

Not 2 Revisionsarvode 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på 
bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser 
vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra 
uppdrag. & ZQI_7 
Revisionsuppdrag 1 8 73 1 1 8 377 
Andra uppdrag 0 0
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Not 3 Medelantalet anställda, fördelning på män och kvinnor 

Under året har VD-funktionen fakturerats från systerbolaget Hjo Energi AB i likhet 
med föregående år. 

Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

Styrelse 

och VD 
Löner o andra ersättn. 19 996 
Sociala kostnader 2 458 
varav pensionskostnader 0 
Summa 

Not 5 Bokslutsdispositioner 

Förändring periodiseringsfond 
Lämnade koncernbidrag 

Not 6 Skatt på årets resultat 

Aktuell skatt 
Uppskjuten skatt 

Not 7 Avstämning av effektiv skatt 

Resultat före skatt 

Skatt enligt gällande skattesats 
Ej avdragsgilla kostnader 
Ej avdragsgilla avskrivningar 
Aktivering av uppskjuten skatt 
Sehablonränta på periodiseringsfond

~ 

10(12)

~ 201_8 2017 
Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män 

0 0% O 0% 

gm 2017 
Övriga Totalt Styrelse Övriga Totalt 

anställda och VD anställda 

19 996 21 125 21 125 
2 458 3 096 3 096 

0 0 0 

22 454 24 221 

M 2911 
Ökning (+), minskning (_) 83 000 63 000 

0 480 700 
83 000 543 700 

M m 
132 184 41 802 
-20 690 —30 980 
111 494 10 822 

& _ZM 
457 723 47 124 

22,0% -100 699 22,0% —10 367 
0,0% —65 0,1% -64 
6,8% —30980 65,7% —30980 
—4,5% 20690 —65,7% 30980 
0,1% -440 0,8% -391 

24,4% -111 494 23,0% Redovisad effektiv skatt —10 
827/
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Not 8 Byggnader och mark 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Årets avskrivningar enligt plan 
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Redovisat Värde vid årets slut 

Taxeringsvärden 
Hjo Norr 11:2 (Industrilokaler) 
Hjo Verkmästaren 1, 2 (Industrilokaler) 

Not 9 Andra långfristiga fordringar 

F ordran Skandia för överskottsfond 
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 
Värdeförändring 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Redovisat Värde vid årets slut 

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetald försäkringspremie 

Not 11 Antal aktier och kvotvärde 

Antal aktier 
Kvotvärde 

Not 12 Obeskattade reserver 

Periodiseringsfond beskattningsår 2012 
Periodiseringsfond beskattningsår 2014 
Periodiseringsfond beskattningsår 2015 
Periodiseringsfond beskattningsår 2016 
Periodiseringsfond beskattningsår 2017 
Periodiseringsfond beskattningsår 2018 

I Obeskattade reserver ingår uppslq'uten Skatt med 

11(12) 

2018 2017 
7 644 538 7 644 538 
7 644 538 7 644 538 

-4 231 240 —3 862 173 
-369 067 -369 067 

—4 600 307 -4 231 240 

3 044 231 3 413 298 

4 053 000 4 053 000 
1 992 000 1 992 000 
6 045 000 6 045 000 

2018 2017 
13 000 12 000 
1 000 1 000 

14 000 13 000 

14 000 13 000 

2018 2017 
28 774 27 650 
28 774 27 650 

2018 2017 
3 000 3 000 
100 100 

2 18 2017 
0 117 000 

159 000 159 000 
132 000 132 000 
85 000 85 000 
63 000 63 000 

200 000 
639 000 556 000 
140 580 122 320 
22,0% 2,03]!
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Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
- 

. 
ÅOJÅ m 

Förutbetalda hyresintäkter 163 449 147 421 
Övriga upplkostn. och förutbet. int 12 000 12 000 

175 449 159 421 

Not 14 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser m 2.9.11 
Ställda säkerheter Inga Inga 
Eventualförpliktelser Inga Inga 

Hjo 2019—03-11 

Björn Fredeby 

Per-Olof Westlin 
VD 

Min revisionsberättelse har avgivits 2019-04-02 

,; /, ”åå/w ;? ,, __ % 
Johan Lagerqvist 
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i AB Hjo Småindustrier, org.nr 556102—9108 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för AB Hjo Småindustrier för räkenskapsåret 2018-01-01 — 2018— 
12-31. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av AB Hjo Småindustrier finansiella ställning per den 31 december 2018 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 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 
AB Hjo Småindustrier 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. 

Styre/sens 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 på fel. 

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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

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 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 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 fel och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som ? 

användare fattar med grund i årsredovisningen.
[[
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Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

o identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar 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 oegentligheter 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. 

. skaffarjag 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 effektiviteten i den interna kontrollen.

' 

. utvärderar jag lämpligheten ide redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

. drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måstejag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 

årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett 
bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

. utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande 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 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen harjag även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för AB Hjo Småindustrier för räkenskapsåret 2018-01-01 — 2018-12-31 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 räkenskapsåret. 

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 AB Hjo Småindustrier 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.
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Styre/sens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid 
förslag till utdelning 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, 
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 i något 
väsentligt avseende: 

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

0 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 iSverige 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 delav en revision enligt god revisionssed iSverige använderjag 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 räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i 

risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Nässjö d n 2 april 2019 
» (I, 

lleh/an Lagerqvist 

Auktoriserad revisor



Till 

Årsstämman i Aktiebolag Hjo Småindustrier; Organisationsnummer; 5 5 61 02— 
9 l 08 

Hjo Kommunfullmäktige 

Granskningsrapport Aktiebolag Hjo Småindustrier 
Vi, av fullmäktige i Hjo kommun utsedda lekmannarevisor och suppleant, har granskat AB 
Hjo Småindustrier och lämnar följande granskningsrapport. 

Lekmannarevisionen syftar till att stärka den demokratiska insynen och fullmäktiges kontroll i 

kommunala bolag. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikten. 

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

Lekrnannarevisorernas ansvar är att granska verksamheten och intern kontroll samt om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag, mål och andra föreskrifter. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i 

kommunal verksamhet samt fastställda ägardirektiv. 

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

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomiskt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 
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