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VD HAR ORDET

”

Identifiering av
framtidens behov hos
boråsare, besökare
och företagare har
gett oss vägledning
i hur vi utvecklar
bolaget framöver.

Mitt första år som vd har varit händelserikt och givande. Min
tid har fyllts med att identifiera nuläget i bolaget, men även
titta på verksamheten utifrån ett större perspektiv för att
kunna bidra på rätt sätt i framtiden för den som parkerar.
Jag hoppas ha bidragit till att avdramatisera produkten
parkering, få personalen att ha kul när de är på jobbet samt
att förstå vem vi är till för – kunden – det vill säga alla som
använder våra tjänster. Vi är en del av en stad som vill ligga i
framkant, och som förtätar och ökar antalet invånare i rask
takt, där vi tillhandahåller en produkt under utveckling med
kunden i fokus!

Under året har vi tagit fram mål och kundlöften som ska leda
oss i det dagliga arbetet. Vi startar därför 2019 med en ny
organisation som är redo att arbeta i den dagliga driften men
även att leda och arbeta strategiskt.

Vi lägger nu 2018 bakom oss, ett år där vi återigen har den
högsta beläggningen hittills på våra parkeringsytor och gör
ett mycket gott ekonomiskt resultat jämfört med vår budget.
Den höga beläggningen på alla parkeringsytor och belastningen på trafiken ställer stora krav på oss och vår ägare.
Med ”samverkan över gränserna” som våra nya ledord, har
vi redan sett ett positivt resultat inom bolaget och samtidigt
bidragit till Borås Stads vision och mål. I november 2019
kommer vi att öppna upp p-huset Vulkanus med 303 helt
nya parkeringsplatser med Service för ditt fordon och dig
– Borås första Mobilitetshub!

Identifiering av framtidens behov hos boråsare, besökare
och företagare har gett oss vägledning i hur vi utvecklar
bolaget framöver. Vi har därför satt fötterna i startblocken för
att påbörja resan under 2019 som ska ta oss till version 2.0.
När vi är framme vid resans mål vill vi att alla som besöker
våra anläggningar och nyttjar våra tjänster ska uppleva
smidighet, lätta val och tydlighet. Dessutom ska de enkelt
kunna ta sig vidare dit de vill till fots alternativt med buss,
cykel eller tåg!

Nya mål och kundlöften

Borås i januari 2019

För att nå framgång i ett bolag inom en bransch i stor
förändring krävs att alla har samma mål. Om vi som arbetar
här har rätt förutsättningar och trivs kommer vi att lyckas!

Birgitta Neugebauer
Vd, Borås kommuns Parkerings AB

Hållbarhet och mobilitet är begrepp som kommer att
genomsyra all aktivitet för såväl styrelse som personalens
arbete. Utifrån och in-perspektivet kommer vara helt
avgörande för framgång i bolagets utveckling samt stadens
förändring och förtätning.

Framtidens parkering

Välkommen in, hos oss är du alltid Välkommen!
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PARKERINGSBOLAGET I KORTHET
Mål och uppgift

Målet för bolagets verksamhet

Borås kommuns Parkerings ABs uppdrag är att erbjuda
välbelägna attraktiva parkeringsanläggningar, driva parkeringsrörelse samt parkeringsövervakning.

Kommunen ska äga bolaget bland annat för att:
• verka för goda parkeringslösningar i kommunen

Genom att samordna parkeringsfrågor och aktivt medverka i
Borås Stads planering bidrar vi till att skapa en attraktiv stad.
Vi arbetar ständigt med att utveckla, förnya och förbättra
stadsrummet och dess parkeringsmöjligheter genom att:

• samordna parkeringsfrågor med övrig kommunal planering

• erbjuda bekymmersfri och tillgänglig parkering för alla
målgrupper

• genomföra kommunens ingångna åtaganden gentemot
enskilda fastighetsägare vad gäller parkeringsköp

• arbeta utifrån hållbar affärsmässighet för personal,
invånare, miljö, klimat, mångfald, arbetsmiljö som ger ett
värdeskapande ansvarsfullt företagande

• 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.

• upprätthålla en smidig fungerande parkeringsmiljö
med balans mellan gatumarksparkering och tomtmarksparkering

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

Bolaget ska:

• utveckla parkeringsutbudet efter behov med fokus på
service, tillgänglighet, miljö och närhet

• samla och samordna de operativa verksamheterna inom
parkeringsområdet

• aktivt medverka i stadens trafikutvecklingsprocesser.

• tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar på egen eller hyrd mark

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

Ägardirektiv
Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens 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.

• 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 förvaltning av parkeringsanläggningar
• införa fri parkering för elmopeder enligt samma regler som
redan gäller för elbilar.

Årsredovisning 2018 – Borås kommuns Parkerings AB

3

Grundläggande principer för
bolagets verksamhet
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma organisationen
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 skall tillämpa de kommunalrättsliga principerna
enligt 2 kap KL.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att
åstadkomma 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 54 parkeringsanläggningar i centrala Borås, se förteckning på nästföljande
sida.
		
P-avgifter och hyror
P-avgifterna var under året 2, 3, 4, 6, 8, 10 och 20 kr/tim
inklusive moms. Hyror för platser på markparkeringar har
varierat från 350 kr/mån till 650 kr/mån och i inomhusanläggningarna från 750 kr/mån till 900 kr/mån inklusive
moms. Kontrollavgifterna vid felparkering har varit 350 och
700 kronor.
Driftsuppdrag
Borås kommuns Parkerings AB sköter driften, det vill säga
övervakning, service av biljettautomater och avgiftsadministration i Midasgaraget och Midasterrassen, Vasallen, Borås
Öfwre samt Peab Borås Exploatering.
Övervakning
Övervakningen på tomtmark har under året utförts av
Securitas. Under 2019 kommer detta att ske med egen
personal.

Gatumarksparkeringar
Borås kommuns Parkerings AB övervakar, samt sköter all
drift och administration av parkeringsavgifterna för Borås
Stads cirka 700 gatumarkparkeringar på uppdrag av
Tekniska förvaltningen. Ersättning för detta uppdrag har
under året varit 7,6 mkr.
Avgifter
Avgifterna på Borås Stads gatumarkparkeringar har under
året varit 4, 6, 12 och 20 kr/tim inklusive moms.
Felparkeringsavgifterna har under året varit 350, 450 och
700 kronor.
Parkeringsintäkterna på gatumark går direkt till Tekniska
förvaltningen och felparkeringsavgifterna går via Transportstyrelsen till Tekniska förvaltningen och ingår inte i Borås
kommuns Parkerings ABs intäktsredovisning.
Parkeringsvakter
På uppdrag av Tekniska förvaltningen övervakar Borås
kommuns Parkerings AB all Borås Stads gatumark. För detta
uppdrag har Borås kommuns Parkerings AB under året haft
tio anställda parkeringsvakter samt en arbetsledare. Parkeringsövervakningen sker i samråd med Tekniska förvaltningen
där Borås kommuns Parkerings ABs 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
Borås kommuns Parkerings ABs anläggningar håller
generellt sett en god standard och vi arbetar systematiskt
utifrån en årlig reviderad underhållsplan. Markrenhållningen
inklusive snöröjning och större drift- och underhållsarbeten
utförs av entreprenörer. Borås kommuns Parkerings ABs
serviceavdelning har under året bestått av en arbetsledare
och två servicetekniker som sköter den dagliga driften av
parkeringsautomater och mindre underhåll på våra markanläggningar och P-hus.
Kundtjänst
Kundtjänsten är en viktig och central funktion hos Borås
kommuns Parkerings AB. Att vara tillgänglig för allmänheten
när det gäller parkeringsfrågor är en av kundtjänstens
viktigaste frågor. Kundtjänsten har under året ökat sina
öppettider samt fått en ny växel för att öka tillgängligheten.
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PARKERINGSANLÄGGNINGAR
Ägda anläggningar:
Antal platser
P-huset Nybron.......................................................... 266
Brodalsgaraget ......................................................... 105
Valhall......................................................................... 136
Kungsbron ................................................................ 297

Arrenderade anläggningar:
Antal platser
Almåsgymnasiet........................................................... 39
Annelund...................................................................... 44
Annelundsvillan............................................................. 44
Arla............................................................................... 54
Astern........................................................................ 161

Antal platser
Kulturhuset................................................................... 30
Kulturskolan................................................................. 36
Lidaholm.................................................................... 162
Makrillen..................................................................... 131
Mariedal..................................................................... 201

Badhuset...................................................................... 43
Bangården.................................................................. 147
Bergakungsgatan......................................................... 97
Boråshallen................................................................ 110
Brodal.......................................................................... 74

Nedre Verkmästaren................................................... 165
Nornan......................................................................... 51
Norrbyskolan................................................................ 29
Olofsholm..................................................................... 55
PA Halls Terrass.......................................................... 104

Bäckängsgymnasiet..................................................... 94
Cedern......................................................................... 32
Centralstation............................................................... 34
Elektra.......................................................................... 59
Engelbrektskolan.......................................................... 44

Petersberg.................................................................. 124
Skattkistan................................................................... 34
Skaraborgsvägen......................................................... 81
St Michelsgatan............................................................ 36
Särlaskolan................................................................... 40

Fjällgatan...................................................................... 47
Garvaren...................................................................... 30
Gjutaren..................................................................... 380
Gustav Adolf................................................................. 21
Hugin........................................................................... 37

Söderbro...................................................................... 95
Teaterparkeringen........................................................... 7
Vindelgatan.................................................................. 18
Viskaholm..................................................................... 26
Viskastrandsgymnasiet............................................... 101

Högskolan.................................................................... 89
Krokshall...................................................................... 54
Krokshallsberget......................................................... 132
Krokshallsgaraget......................................................... 49
Krokshallstorget............................................................ 49

Vulcanus....................................................................... 59
Västmannagatan.......................................................... 22
Övre Brodal................................................................ 220
Övre Nornan................................................................. 54
Övre Verkmästaren....................................................... 54
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Borås kommuns
Parkerings AB, 556062-1640, avger härmed årsredovisning
för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.
Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under året
har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning och ägardirektiv 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 väljs av Borås kommunfullmäktige. Mandattiden är
fyra år. Under räkenskapsåret 2018 har styrelsen haft
följande sammansättning:
Micael Svensson (S), ordförande
Daniel Swedengren (KD), vice ordförande
Elvy Ekström (M)
Ann-Christin Carlbom (S)
Kent Gustavsson (S)
Gunvor Olausson (M)
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Suppleanter: Fredrik Belfrage (C)
Christina Olsson Billing (L)
Nancy Kindblad (M)
Keijo Luomala (S)
Alison Lind, (S)
Anette Bjernhagen (S)
Tuula Järvinen (S)
Vd:

Birgitta Neugebauer

Revisorer
Ordinarie:

En grundläggande målsättning i verksamheten är att denna
skall ske inom de ekonomiska ramar som tillskapas i bolaget.
Borås kommuns Parkerings AB betalar arrenden till Borås
Stad och andra markägare för den mark bolaget nyttjar för sin
egen civilrättsliga upplåtna parkeringsplatser. Bolaget står
även för alla övriga driftskostnader på dessa.
Enligt principbeslut i Kommunfullmäktige och ett avtal med
Tekniska förvaltningen har Borås kommuns Parkerings AB att
svara för de praktiska uppgifterna inom gatuparkeringen,
främst övervakning och avgiftsupptagning. Avtalet med
Tekniska förvaltningen reglerar övervakningsprinciperna och
fastställer att framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet skall
vara övervakningsverksamhetens hörnstenar.

Resultat

Styrelsen

Ledamöter:

Ekonomiska principer

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

Nettoomsättningen var 39 043 tkr, vilket är en ökning med
69 tkr jämfört med år 2017. Rörelsekostnaderna (exklusive
avskrivningar) var 23 107 tkr, vilket är en ökning med
1 853 tkr jämfört med år 2017. Detta beror bland annat på
vi under året har gjort asfaltsarbeten och andra underhållskostnader på markparkeringsområdena, marknadsundersökning och utökning av markarrenden.
Avskrivningarna var 3 112 tkr, vilket är en ökning med 278 tkr
jämfört med år 2017. Detta beror på att vi under hösten
iordningställde markparkeringen på Nedre Verkmästaren.
Rörelseresultatet var 12 979 tkr vilket är en minskning med
1 932 tkr jämfört med år 2017.
Borås kommuns Parkerings AB har lämnat 12 148 tkr i
koncernbidrag.

Likviditet och finansiering
Borås kommuns Parkerings AB har ett reverslån från Borås
Stad om 15 mkr med en ränta om 3,79 % med slutdag
2019-05-17.
Kreditlimiten har varit 129 mkr.

Personal
Borås kommuns Parkerings AB har under året haft i
genomsnitt 17 anställda personer. Av dessa arbetade
10 inom övervakningsenheten och 3 personer inom
drift- och underhållsenheten. Kontorsenheten har förutom
vd bestått av 4 personer. Se vidare not 2.
Sjukfrånvaron har varit 5,76 %.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
För att skapa ett hållbart bolag har vi arbetat vidare inom
bolaget med Värdskap där fokus ligger på service med
kundperspektiv. Vi har fått miljöklivsbidrag för ytterligare
56 elbilsladdplatser som kommer att installeras under 2019,
samt påbörjat upphandlingen av ett intelligent parkeringsledningssystem för hela staden. Vi har även testat nya parkeringsautomater för att öka betalsäkerheten och minska
miljöpåverkan där vi ersätter gamla batterier med solceller.
Vi har under året fortsatt att investera i LED-belysning i våra
garage för att hålla nere vår energiförbrukning. Bolaget har
under året förnyat sin Miljödiplomering och vi fortsätter
målmedvetet med vårt miljöarbete. Vår personal på fältet
fortsätter att åka miljövänligt i våra elbilar och laddhybrider.
På sommaren har vi även en cykel att tillgå.
Under året har vi beslutat att ta hand om övervakning av
tomtmark i egen regi vilket innebär att våra parkeringsvakter
agerar värdar på alla områden i Borås där övervakning
krävs. Förändringen införs i januari 2019 och vi får från och
med då möjlighet att arbeta mer likriktat gällande skyltning,
tider, reglering och hantering av frågor kring parkeringar.
Vid slutet av året tecknades avtal med en totalentreprenör
för byggnationen av vårt nya parkeringshus – Vulkanus. I
november 2019 kommer vi därför att kunna öppna Borås
första Mobilitetshub med 303 parkeringsplatser innanför
cityringen med solceller, elbilsladdning och cykelgarage.
På Nedre Verkmästaren utmed Magasinsgatan har bolaget
iordningsställt ett nytt tillfälligt parkeringsområde med 165
parkeringsplatser. Detta område disponerar Borås kommuns
Parkerings AB till dess att man påbörjar annan byggnation
där. Behovet i området är stort då både Borås Kongress och
Textile Fashion Center har tillkommit med nya verksamheter.

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

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt

5 874 831
- 57 388
5 817 443

Enligt årsredovisningen framgår att ett koncernbidrag
uppgående till 12 148 tkr har lämnats till organsationsnummer 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 2014 – 2018
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EKONOMISKA NYCKELTAL
2018

2017

2016

2015

2014

39 043
17
63 597

38 974
17
55 005

37 246
16
53 359

34 531
17
54 024

32 450
18
43 786

24 %

34,2 %

17,8 %

17,9 %

15,9 %

Överlevnadsförmåga
Soliditet

11,0 %

12,7 %

13,1 %

13,0 %

15,4 %

Lönsamhet
Resultat efter finansiella poster (tkr)

12 098

14 066

14 609

10 654

8 764

-57

38

-34

49

292

21,9 %
173,0 %
33,2 %

27,5 %
201,0 %
38,3 %

28,8 %
208,3 %
41,5 %

23,7 %
152,8 %
33,6 %

23,2 %
129,1 %
29,7 %

0,6

0,7

0,7

0,6

0,7

Storlek
Nettoomsättning (tkr)
Medeltal anställda
Balansomslutning (tkr)
Betalningsförmåga
Kassalikviditet

Årets resultat (tkr)
Räntabilitet på totalt kapital
Räntabilitet på eget kapital
Resultatmarginal
Effektivitet
Kapitalets omsättningshastighet

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.
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RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2018

2017

39 043
155
39 198

38 974
25
38 999

-14 019
-9 088

-12 365
-8 889

0
-2 732
-380
-26 219

-340
-2 070
-424
-24 088

12 979

14 911

0
-881
-881

0
-845
-845

Resultat efter finansiella poster		

12 098

14 066

Bokslutsdispositioner
Återföring av periodiseringsfond		
Lämnat koncernbidrag
			

50
-12 148
-12 098

50
-14 116
-14 066

Resultat före skatt		

0

0

7

-57

38

Årets resultat		

-57

38

Nettorörelseomsättning		
Övriga rörelseintäkter		
			
Rörelsens kostnader
Externa kostnader
1, 3
Personalkostnader
2
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på annans fastighet
Byggnad och mark
4
Inventarier, verktyg och installationer
5
			
Rörelseresultat		
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter		
Räntekostnader, Borås Stad		
			

Skatt på årets resultat
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BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2018-12-31

2017-12-31

Materiella anläggningstillgångar		
Byggnad och mark
4
50 984
Inventarier, verktyg och installationer
5
1 055
Pågående nyanläggningar
6
2 568
Materiella anläggningstillgångar		
54 607

44 339
1 242
1 281
46 862

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran		
			
Summa anläggningstillgångar		

930
930

920
920

55 537

47 782

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
6 408
5 534
Fordringar koncernföretag		
30
32
Skattefordran		
484
559
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
8
1 138
1 098
Summa kortfristiga fordringar		
8 060
7 223
					
		
Kassa och bank		
0
0
Summa omsättningstillgångar		
Summa tillgångar

8 060

7 223

63 597

55 005
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Belopp i tkr

Not

2018-12-31

2017-12-31

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		
5 875
5 837
Årets resultat		
-57
38
			
5 818
5 875
Summa eget kapital		

6 898

6 955

Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder
9
0
Summa obeskattade reserver		
0

50
50

Avsättningar		
Avsättningar för pensioner
10
2 665
2 770
Summa avsättningar		
2 665
2 770
Långfristiga skulder
Skuld till Borås Stad
11, 12
Summa långfristiga skulder		

20 193
20 193

24 104
24 104

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		
Skulder till koncernföretag		
Reverslån till Borås Stad
11
Skulder till Borås Stad
Övriga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
13
Summa kortfristiga skulder		

671
48
15 000
13 916
662
3 544
33 841

374
70
0
15 238
1 946
3 498
21 126

Summa eget kapital och skulder		

63 597

55 005
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EGET KAPITAL
Belopp i tkr
		
		

Aktiekapital

Reservfond

Balanserad
vinst

Årets
resultat

Summa
eget kapital

900

180

5 871

-34

6 917

-34

34

0

Årets resultat				

-38

38

Ingående balans per den 1 januari 2017

Vinstdisposition			

Utgående balans per den 31 december 2017

900

180

5 837

38

6 955

Aktiekapital

Reservfond

Balanserad
vinst

Årets
resultat

Summa
eget kapital

900

180

5 837

38

6 955

38

-38

0

Årets resultat				

57

-57

-57

6 898

		
		
Ingående balans per den 1 januari 2018

Vinstdisposition			

Utgående balans per den 31 december 2018

900

180

5 875
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KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i tkr 		

2018

2017

Resultat efter finansiella poster
Förändring avsättning		
Avskrivningar		
		

12 098
-105
3 112
15 105

14 066
-120
2 834
16 780

Betald inkomstskatt		

-40

-111

15 065

16 669

Kassaflöde från förändring av rörelseresultat
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar		
Minskning (-)/ökning (+) av kortfristiga skulder		

-866
-315

-3 375
244

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

13 884

13 538

Investeringsverksamheten
Investering i maskiner och inventarier		
Investering i byggnader		
Investering i mark		

-193
-3 898
-6 766

-423
-533
0

Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-10 857

-956

Finansieringsverksamheten
Koncernbidrag		
Långfristiga skulder		

-14 116
11 089

-14 424
1 842

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

-13 884

-13 538

Årets kassaflöde		

0

0

Den löpande verksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Koncernbidrag redovisas i resultaträkningen.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 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 resultaträkningen i den period då de uppkommer.
Om skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig,
delas tillgången upp på dessa komponenter.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens 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. Avskrivning påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan
tas i brud. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperiod
uppskattas till:
Inventarier, verktyg och installationer
Parkeringshus
Markparkeringsanläggningar

3–5 år
33 år
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
förbrukning 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 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 värde.
Den realisationsvinst eller realisationsförlust som uppkommer 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 dess tillgångar har
minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens
återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en
eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna
återvinningsvärdet 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 en upplåtelse 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 premiebetalning.
Kapitalvärdet av företagets utfästelse att i framtiden utbetala
pension till tidigare VD har beräknats enligt försäkringstekniska grunder av Kommunernas Pensionsanstalt.
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Bolaget tillämpar BNF 2000:1 Inkomstskatter. Total skatt
utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter
redovisas i resultaträkningen utom då underliggande
redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt 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.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära 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 kostnadsförts
linjärt över leasingperioden, såvida inte annat systematiskt
sätt bättre återspeglar användares ekonomiska nytta över
tiden.
Inköp och försäljning mellan bolagen
Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser
2,7 % av inköpen och 0,3 % av försäljningen andra bolag
inom den bolagsgrupp bolaget tillhör.
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NOTER
Belopp i tkr
Not 1

Leasingavtal – leasetagare

		
Operationell leasing
Kostnadsförda leasingavgifter avseende
operationella leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter
avseende ej uppsägningsbara
operationella leasingavtal
Skall betalas inom 1 år
Skall betalas inom 1 – 5 år
Skall betalas senare än 5 år

Not 2
		
2018

2017

463

455

477
954
0

463
116
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 före 2019-04-01, därefter
förlängs avtalet med 3 år. Bolaget hyr en kaffemaskin av Beans in
Cup AB från 2018-11-15 och avtalet löper på 3 år.

Anställda och personalkostnader samt
ersättningar till styrelse och revisorer

		
Medeltalet anställda
varav män
Löner, andra ersättningar och
sociala kostnader
Styrelse och vd
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)
(varav pensionskostnader tidigare vd)
		
Övriga anställda
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)
		
Samtliga
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)
		

2018

2017

17
10

17
11

849
518
(251)
(42)
1 367

883
496
(218)
(16)
1 379

5 180
1 916
(312)
7 096

5 205
1 891
(273)
7 096

6 029
2 434
(563)
8 463

6 088
2 387
(491)
8 475

Styrelsen har under året haft sju sammanträden. Styrelsen består
av sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter, varav fem män.
Utfästelser för pension eller avgångsvederlag för vd finns ej.
Sjukfrånvaro 2018-01-01 – 2018-12-31
Sjukfrånvaro redovisas för hela året 2018.
Sammanlagd sjukfrånvaro av totalt antal arbetade timmar: 5,76 %.
Sjukfrånvaro över sextio dagar av total sjukfrånvaro: 44,32 %.
Uppgifter om sjukfrånvaro lämnas endast för grupper där
respektive grupp överstiger tio personer.
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Belopp i tkr
Not 3

Arvode till revisorer

		

Not 6
2018-12-31 2017-12-31

Deloitte revision
Deloitte övrigt

Not 4

38
11

25
45

		

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

1 281
1 287

1 245
36

2 568

1 281

2018

2017

Aktuell skattekostnad
-38
Korrigering av föregående års skatt
-29
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 10
Total redovisad skattekostnad
-57

-10
-19
67
38

Byggnader och mark

		

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

69 064
9 377
78 441

68 567
497
69 064

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-24 725
-2 732
-27 457

-22 655
-2 070
-24 725

Redovisat värde vid periodens slut

50 984

44 339

Taxeringsvärde fastigheter
Varav byggnad

30 160
20 168

30 160
20 168

Not 5
		
		

Pågående nyanläggningar

Not 7

Skatt på årets resultat

		

Not 8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

		

2018-12-31 2017-12-31

Förutbetald hyra
Arrende hyra externt
Övriga poster
		

Inventarier, verktyg och installationer

118
90
930
1 138

116
110
872
1 098

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
15 456
Inköp
193
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 649

15 033
423
15 456

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-14 214
-380
-14 594

-13 790
-424
-14 214

Redovisat värde vid periodens slut

10 055

1 242

Not 9

Periodiseringsfonder

		

2018-12-31 2017-12-31

Avsatt tax 13
		

0
0

50
50

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver uppgår till 0 (11) tkr.

Not 10 Avsättning för pensioner
		

2018-12-31 2017-12-31

Ingående balans
Årets förändring
Utgående balans

2 770
-105
2 665

2 890
-120
2 770

Av detta är 2 338 (2 459) pensionsåtagande för tidigare vd.
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NOTER
Belopp i tkr
Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 11 Långfristiga skulder
		

2018-12-31 2017-12-31

Avser andel i koncernkonto hos Borås Stad 35 193
Beviljad outnyttjad kredit uppgår till
93 807
Allt förfaller inom fem år.

24 104
104 896

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 -305 tkr.

		

2018-12-31 2017-12-31

Personalkostnader
Förutbetalda hyror
Övrigt
		

751
1 202
1 591
3 544

873
1 362
1 263
3 498

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

Borås den 18 februari 2018

Micael Svensson
Ordförande

Daniel Swedengren
Vice ordförande

Ann-Christin Carlbom
Styrelseledamot

Elvy Ekström
Styrelseledamot

Kent Gustavsson
Styrelseledamot

Rose-Marie Liljenby Andersson
Styrelseledamot

Gunvor Olausson
Styrelseledamot

Birgitta Neugebauer
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 15 mars 2019
Deloitte AB

Pernilla Lihnell
Auktoriserad revisor

Årsredovisning 2018 – Borås kommuns Parkerings AB

18

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Borås kommuns Parkerings AB org nr 556062-1640
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
VI har utfört en revision av årsredovisningen för Borås kommuns
Parkerings AB för räkenskapsåret 2018-01-01– 2018-12-31.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Borås kommuns Parkerings ABs 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. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
Grund för uttalanden
VI har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende I förhållande till Borås kommuns Parkerings AB enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
den andra informationen. Den andra informationen består av
Vd har ordet på sidan 2 och Parkeringsbolaget i korthet på sidan
3 och 4 men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har
inget att rapportera i det avseendet.
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 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 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
Våra 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 våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 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.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi 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 våra
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.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats,
med grund i de 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 vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra 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.
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• utvärderar vi 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.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Borås kommuns Parkerings AB för räkenskapsåret 2018-01-01
– 2018-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till Borås kommuns Parkerings AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra 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 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
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
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,
eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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 vi 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 vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade
yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Göteborg den 15 mars 2019
Deloitte AB
Pernilla Lihnell
Auktoriserad revisor

Årsredovisning 2018 – Borås kommuns Parkerings AB

20

GRANSKNINGSRAPPORT
FÖR ÅR 2018
Till årsstämman i Borås kommuns Parkerings AB org nr 556062-1640
Jag, Lennart Gabre – av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Borås
kommuns Parkerings AB – har granskat bolagets verksamhet under år 2018.
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 nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads revisionskontor i min granskning.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig då bolaget inte har upprättat
någon riskanalys eller internkontrollplan. Detta är ett förbättringsområde inför 2019
Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås kommuns Parkerings AB 2018.
Borås den 19 februari 2017
Lennart Gabre
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