Granskningsrapport för år 2020
Till bolagsstämman i AB Upplands-Brohus
Organisationsnummer 55 60 94 - 8613

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.
Under året har en fördjupad granskning genomförts med bäring på bolagets verksamhet.
Granskningen har rört bolagsstyrning och bolagets förutsättningar att uppfylla
ägardirektiven. Utvecklingsområden har identifierats och rekommendationer för fortsatt
utveckling har lämnats till bolaget.
Bolagets struktur för intern kontroll har följts upp på en övergripande nivå. Vi har träffat
den auktoriserade revisorn och bolaget för att stämma av våra respektive
granskningsinsatser och resultatet av dessa.
Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll under 2020
har varit tillräcklig.
Kungsängen 30 mars 2021

Roger Gerdin

Thomas Ljunggren

Av fullmäktige i Upplands-Bro kommun utsedda lekmannarevisorer
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Vi, av fullmäktige i Upplands-Bro kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat AB
Upplands-Brohus verksamhet. Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. I vår granskning har EY biträtt oss som sakkunnigt biträde.
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