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Granskningsrapport för år 2019
Jag – Bengt Sandell - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Inkubatorn
AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2019.
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 Inkubatorns AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som otillräcklig. Förbättringsområden
inför 2020 är att styrelsen genomför en egen riskanalys, att styrelsen fattar beslut om planen för intern
kontroll och genomför uppföljning av planen.
Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Inkubatorn AB 2019.
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Granskningsredogörelse för år 2019
Enligt aktiebolagslagen 10 kap 3 § ska lekmannarevisorerna i den omfattning som följer av god
revisionssed granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.
Revisionskontoret i Borås har biträtt lekmannarevisorerna vid granskning av bolaget och upprättandet av granskningsredogörelsen. Granskningsredogörelsen är riktad till styrelsen och utgör
en rapportering av väsentliga iakttagelser (avvikelserapportering) och bedömningar avseende den
genomförda granskningen. Granskningsredogörelsen utgör underlag för den granskningsrapport
som lekmannarevisorn enligt lagstiftningen ska upprätta och som ska biläggas bolagets årsredovisning och behandlas på årsstämman. Granskningsrapporten bygger på en samlad bedömning
av resultatet från den grundläggande granskningen och eventuella fördjupade granskningar som
berör bolaget.
Granskningen tar sin utgångspunkt i lagstiftning, SKR:s God revisionssed samt Skyrevs och
Starevs rekommendationer, med specificering utifrån en bedömning av risk och väsentlighet för
bolaget. Åtgärder i förhållande till iakttagelser i föregående års granskning bedöms.

Väsentliga iakttagelser
Inkubatorn i Borås AB har fått en ny VD som tillträdde i augusti 2019. Bolaget har under 2019
fortsatt att erbjuda innovatörer, entreprenörer och nya tillväxtföretag ett anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell marknadsetablering. Bolagets driftfinansiering baseras på
medel från Borås Stad, Västra Götalandsregionen, Vinnova och Högskolan i Borås.
Verksamheten har under året omfattat 28 bolag i olika faser varav 10 kunder har branschoberoende inriktning och 18 kunder har textilinriktning. Inkubatorn har under året bland annat
fokuserat på att etablera mentorskap.
Bolaget menar att man i dagsläget inte skulle kunna uppfylla ägardirektivet utan nuvarande
basfinansiering och samverkansprojekt. Bolaget är beroende av projektmedel för att kunna genomföra verksamheten.
Ett förändringsarbete har genomförts avseende varumärken. Det två varumärkena Business Ink
och Fashion Ink har upphört. Bara Ink kommer att marknadsföras framöver.
Ett nytt samverkansdokument har tagits fram för aktörerna i Textile Fashion Center. Bolaget
upplever detta som bra.
Bolaget har åter lyft frågan avseende lokalhyra med Lokalförsörjningsförvaltningen under 2019.
Hyreskontraktet stämde inte riktigt överens med de ytor som disponerades av bolaget. Efter dialog
med Lokalförsörjningsförvaltningen har frågan åtgärdats under slutet av året.
Inga större investeringar har genomförts under 2019.

Ekonomi
Bolagets ekonomiska resultat för 2019 är ett underskott på 2,7 mnkr (budget: underskott 2,6
mnkr). Orsaken till resultatet är att bolaget inte erhållit budgeterat bidrag på 300 tkr från
Boråsregionen. Kommunfullmäktige har fastställt ett resultatkrav för året. Underskottet i bolaget
ska uppgå till 2,6 mnkr eller bättre. Bolaget uppnår inte Kommunfullmäktiges resultatkrav.
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Intern kontroll
Styrelsen har ansvar för den interna kontrollen i bolaget. Enligt Borås Stads regler för intern
kontroll ska styrelsen genomföra riskanalys, upprätta planer för och genomföra uppföljning av
den interna kontrollen.
Bolaget har upprättat en riskanalys och plan för intern kontroll för 2019. Styrelsen har inte varit
delaktig i framtagandet av riskanalysen eller fattat beslut om planen för intern kontroll. Planen
för intern kontroll omfattar 16 kontrollmoment, riskanalysen identifierade 16 risker.
Bolaget har inte genomfört någon uppföljning av den interna kontrollen för 2019.
Förbättringsområden inför 2020 är att styrelsen genomför en egen riskanalys, att styrelsen fattar
beslut om planen för intern kontroll och genomför uppföljning av planen.

Bevakningsområden
Lekmannarevisorn har särskilt bevakat områdena varumärken, lokaler/hyresnivåer samt intern
kontroll under året.
Fördjupade granskningar

Det har inte genomförts någon fördjupad granskning riktad mot bolaget under året.
Föregående års granskning
Lekmannarevisorn konstaterade att bolaget har genomfört en riskanalys och att en plan för
intern kontroll fanns. Ett förbättringsområde inför 2019 är att styrelsen fattar beslut om den
interna kontrollplanen.
BEDÖMNING
Inkubatorn i Borås AB har under året bedrivit arbetet i linje med de mål för verksamheten
som anges i bolagets ägardirektiv. Bolaget når inte upp till det resultatkrav som fastställts av
Kommunfullmäktige.
Bedömningen är att bolaget bedriver verksamheten i enlighet med det kommunala ändamålet
och den kommunala kompetensen. Den interna kontrollen bedöms som otillräcklig.
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