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Vi, av fullmäktige i Falköpings kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat bolagets
verksamhet.

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

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.

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

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

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Falköping /1) 2019

Kerstin Allestam
av kommunfullmäktige i Falköping
utsedd lekmannarevisor
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av kommunfullmäktige i Falköping
utsedd lekmannarevisor



Granskningsredogörelse

för Falköpings Hyresbostäder Aktiebolag,
Org.nr: 556196-6275

Avseende räkenskapsåret 2018-01-01 — 2018-12-31

Styrelsen har under året hållit sex protokollförda sammanträden.
Bolagsstämma hölls den 18 april 2018.
Samtliga kallelser med bilagor och protokoll har erhållits från bolaget för vår kännedom.

Året har varit en intensiv bygg -och renoveringsperiod för både moderbolag och dotterbolag.
Invigning av logistikterminalen GreenLog på Marjarpsområdet skedde den 7 mars där vi
lekmannarevisorer var representerade.

Den 2/3 2018 var slutrevision för år 2017 med information om det kommande årets
viktigaste händelser. Genomgång med Öhrlings Pricewaterhouse Coopers samt bolagets VD
och ekonomichef.

Ny lagstiftning i maj med ökade krav av hantering av personuppgifter, GDPR, har medfört
utbildning av personalen så att de mest väsentliga åtgärderna har genomförts. Det behövs
mer resurser för att följa efterlevnaden.

17 oktober 2018 medverkade vi på en strategidag tillsammans med styrelsen. Där
behandlades och lämnades förslag på Affärsplan för perioden 2019 — 2023.
Studiebesök skedde vid planerade nybyggnationer i kv Diamanten (f.d. SAAB -området).
Även genomgång av nybyggnationer i kvarteret Läkaren och Plåtslagaren 38
samt besök i H&M-husets färdigställda övre delar.

Den 19 oktober hölls ett möte med presentation av ny huvudansvarig person för
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. Vi informerades om löpande verksamhet i både moder-
och dotterbolag av ekonomichefen, samt om tidsplaner för kommande revision av
årsbokslut och årsredovisning.

Vid personaldag har man arbetat fram en gemensam affärsidé med mottot: Lova inte mer än
du kan hålla och håll vad du lovar!

Finanspolicyn ska fastställas årligen. Det skedde vid styrelsemöte 2018-12-05.

I samband med Klimatinitiativet har framtagits en broschyr för hyresgästerna med tips och
råd. Inför bolagets 40-årsjubileum 2019 har diskuterats att genomföra aktiviteter i
Klimatinitiativets anda tillsammans med hyresgästerna. Målet är att minska
energiförbrukningen med 20% till år 2030.



I januari 2019 har vi erhållit Bolagsstyrningsrapport för år 2018. Vi kan konstatera, att vice
ordförande i styrelsen endast deltagit vid 1 styrelsemöte under året.

I rapport om utfall av internkontroll för år 2018 framhålles, att en plan kommer att krävas
för rekrytering vid generationsskifte på kontoret och att vissa kompetenser kan vara svåra
att ersätta.

Moder -och dotterbolag har en prognos för behov av borgensåtagande från Falköpings
kommun som beräknas öka från 700 milj 2018-12-31 till 900 milj 2020-12-31.
Detta bör beaktas i samband med kommunens totala investeringsbudget för kommande år.

Ägardirektivets mål är uppfyllda då direktavkastningen uppgår till 4% och avkastningen på
eget kapital till 22%.


