
 
 
 

G R ANS K NI NG S R AP P O R T  
 
 Till bolagsstämman i 

 GÄVLE HAMN AB 

 Org.nr: 556379-8619 

   

 

   

K O M M U N R E V I S I O N E N  

   
Gävle kommun, 801 84 GÄVLE, Besöksadress Drottninggatan 22  

Tfn 026-17 80 00 (vx), Fax 026-18 43 87  

kommunrevisionen@gavle.se 

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2011. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i 

kommunal verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av väsent-

lighet och risk. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för 

att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ända-

målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bo-

lagets interna kontroll är tillräcklig.  

 

I vårt arbete har vi anlitat sakkunniga från Gävle kommuns revisionskontor. 

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. 

 

Resultatet av granskningen visar att verksamheten bedrivs i överensstäm-

melse med ändamålen i bolagsordning och ägardirektiv.  

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och eko-

nomiskt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräck-

lig. Någon anledning till anmärkning mot styrelsen eller verkställande di-

rektören finns inte. 

 

Gävle 2012-03- 

 

 

Ingemar Björklund                Rose Ericsson              Tage Gardfjell    

 

 

Nils Malmlöf                              Gunilla de Maré          Eric Thollin 

 

 

Arne Övrelid  

Av kommunfullmäktige i Gävle utsedda lekmannarevisorer i bolaget 



 
 
 

G R ANS K NI NG S R AP P O R T  
 
 Till bolagsstämman i 
 STUVERIBOLAGET I GÄVLE AB 
 Org.nr: 556160-1625 
   

 

   

K O M M U N R E V I S I O N E N  

   
Gävle kommun, 801 84 GÄVLE, Besöksadress Drottninggatan 22  

Tfn 026-17 80 00 (vx), Fax 026-18 43 87  

kommunrevisionen@gavle.se 

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2011. 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i 
kommunal verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av väsent-
lighet och risk. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för 
att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bo-
lagets interna kontroll är tillräcklig.  
 
I vårt arbete har vi anlitat sakkunniga från Gävle kommuns revisionskontor. 
Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. 
 
Resultatet av granskningen visar att verksamheten bedrivs i överensstäm-
melse med ändamålen i bolagsordning och ägardirektiv.  
Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och eko-
nomiskt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit tillräck-
lig. Någon anledning till anmärkning mot styrelsen eller verkställande di-
rektören finns inte. 
 
Gävle 2012-03-26 
 
 
Ingemar Björklund                Rose Ericsson              Tage Gardfjell    
 
 
Nils Malmlöf                              Gunilla de Maré          Eric Thollin 
 
 
Arne Övrelid  
Av kommunfullmäktige i Gävle utsedda lekmannarevisorer i bolaget 
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