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Ftirv*ltnin gs beriittelse

r(r0)

Information om verkssmheten
[Jrf Cirdskiksren iir en iikta bostacisriitts{brening. [.lernsirla: http://rvww.gardskikaren.se

F'cireningerr har sitt siite i Verrdclsij.

Styrelsen och tivrig* funktinnsrer

Ordinarie styrelseleduniiter Vakla t o.m, rlrssttinrtnafl
Susanne Nystrritn
LJtln Ncrlin
Cllaes,Coran Becktnan
Sgtrelsesupple{nter Vskln t o.nt. firssttimmun
Michael Boros
lngvat.Larssorr
Oulinuri* rwisorer yskfui t.p,m, firssliimnutn
Guy Sjdkvist Reyisgr

Fastighet
Fiireningen iiger thstigheten VenrJelso i:1804 i l:f aninge komnun omlattancle aclresserla Kiilltorpsvdgen
76 - l?8. F'astigheten har tvf; bostnelsb;'ggnacler nrecl 27 st liigenheter upplupna rnetj bostaclsriitt nrccl
f'ri l_i a ncle ftircle ln i n g

I st I rurn och kok pfi 37 kvnr
6 st I runr och kok p6 55 kvn
4 st 2 rum och kok p& 48 kvnr
4 st ? nrnr och ktjk pfr 50 kvnr
4 sr 2 rurn och ktik pi 55 kvnr
4 st 3 rurn och krik pii 75 kvrn
4 st 3 runi och kiik pir 79 kvnr
Bostadsytan tir totalt 1595 kvm.

Fdreningen har 5 st garage till uthyrning inrymd i ena byggnaclen. Fiireningen clisponerar 35 stparker.ingsplatsef varav ndgra iir besiiksparkering.

Underh$ll
Fiircningen har under firet utltjrt ltiljande arbeten:

llensnirrg eiv under$k och riinnor sanrt juslerirrg av firll pd riinnor, llyte av viir.rrrepurnpar,

Irdrv*lfning
I)en ekonon:iska t'ijrvaltningen har unds'r1rct skotts av Fkorronribolagft Notipra AB.
Fiirsiikring
Fastigheten iir {'irllviirdes{.tn'siikracl i VaLclis Fiirsii.kring. Kollektivt bost*rdsriittstilliigg ing$r.

;,r'ffi*o
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2 (10)

Fiireningens skonomi

Pantavgifter och Ovrerlfitelseavgifter tns ut liir alla panter och tlverlfitelser under &ret, Fiireningen ffir et1
litet netmtillshott {th: detta dS kosfiraden l'iil pantel och iiverlAtelsm understiger int?ikten.

P-hdter vid olovIig parkering tiItthlIer' {irr.eningen.

l:oreningett vidarefhkturerar eJ sonr kiips in med storkundsavtal vilket gor att alla liigen]ieter rlelar pA en
niitavgift. Vidarefaktur:eringen iir till rijAlvkostnad$pris, dvs fhreningen debiterar mecllernma.rna exakt den
kostnad son ftireningen har ltir att kopa in elen.

Linen har antortefats necl ned 216 tkr..

Sett tili beddnrt underhAllsbehov i nrirtid, foreningens likviditet och nivi pA irsavgilier kan f6reningens
el<onomi anses va.ra god.

Ftireningens bostiider fbrbrukscle under iret ?48 555 kwh (22{l 873) vilket ger en genonrsnittlig
energilbrbrirkning p{ 156 kWh/kvm ( l4^1) per ir.

Avskrivningstakt
Avsklivningstakten pd byggnacler rir ssu till l% (100 ir)

Fiirsl*g till vinstdi*pa*ition
Styrelsen fiiresI&r atl tiII forfognnde st6ende vinsfirredel ikronor):

balanserad vinst Slc) 56?
Arets ttlrlust -4g 0 I 4

530 548

disponeras s& att
avsAttning till f'ond f'Or periodiskt undcrh$ll 52 000
lanspr6ktagancle av yltre underh&llsfirncl -300 00t)
i ny riikning iiverftires 7'l8 S4B

530 54{t

Fsreningens resttltat och stiillning i civrigt lrarng$r av effer'{'illjarrcle rcsultat* och lralnnsriikning necl
ti I liiggsu pp lysn in gar.

\rF'ffi



13rf C&rclskikaren
Org.nr 769$A2-9649

Resulftatriiknins

R$relsens intiiktcr
fi15avgiftel och hyrur'
Ovriga intiikter

Riirelsens hostnader
Driflskostnader
Iteparationer
Fasti g hetsai' g i ti/skatt
Planerat underfirlll
0r,riga kostnadel
Personalkr:stnader

Riirelseresulfat

Resultat fr&n finansiella postrr
Ovriga liinteintiikter och Iiknande resuItatposter
Il iintekostn ader oclr I i knanci e resu ltatpostcr"

Resultat elter fin&nsiell* poster

Avskrivningar och nedskrivningar. av nateriells och
irrrnateriella anliiggrringsti llgfr ngar
Resultat ltire skatt

A.rets resultat

Not
I

201{i-0t-0I
-201{r-12-31

r 368 557
45? It84

I 821 4,tl

-515 ?45
-265 654

-34 236
-396 066
-83 r 16
-32 264

-t 326 5{tl
494 860

2
-?96 56.t
-?96 566
tt)8 294

-24't 301
-49 0tJ

-49 {}I.4

3(r0)

2{}t5-0t-0t
-;0 I s-12-3 I

3,4

| 361 387
?27 934

1 589 321

-41 B 833
-39 449
-13 308
-93 354
-66 274
-25 241

-680 459
908 862

0
-346 715
,346 715
562 147

-?31) 793
37,2 354

t?t l{r

5

1

\,r,rlhJ
/$n



Ilf Giirdskikarerr
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Balanrsriikning

TILLGA,NGAR

A nliiggnri ngstillgSn gar

M att:rielllu *tliiggnins;stil I 6;ti n g r
Ilyggnadler och mark
Maskiner och andra tekrriska altliiggningar
I nventarier, verktyg oclr instal lationer.

Summa anliiggningstillg*nga r

()msiittningstillg&ngar

Kor$iisti lga .ford ring ar
41,gifts- och hyresfol.cl ringar
Ovriga frrrdringar
Ftirutbetalcla koslnader och upp I upna i ntiikter

Kussu oth hank

S u mmil,umsAttnin gsti l lgrin gnr

SUMMA TILLG,&NGAR

()6
I
t0

Not
I

l1

2016-12-31

2t ?$t 034
0

97 l?l
2l 298 t57

21 29S 157

745 362
4

69 542
314 908

?23 3 l0

538 218

2l 836 375

4(r0)

2$ls-t2-31

2t 432 153
0

l13311
2t 545 464

21545 4{t4

264 847
125

63 493
324 465

244 At4

528 479

22 $73 943

i . il^) ,)1rut"{I, ji (



fsfr trilrosKlKalen
0rg.nr '7 6l)602-9649

Balarnsriikning

EGET KAFITAL OCH SKULI}AR

Ilgef kapital
fruntlet eget kapltul
Medlemsinsatser
Fond I'or yttre uncier*All

Irritt egtrt kupital
Balanserad vinst eller ftirJust
Arets rersultat

Summa eget kapital

L*ngfristiga skulcler
Skulder till krcditinstitut
liumma l{n gfristiga skulder

Kortlrisfiga skulder
Fcirskott tl'fin kunder
Leveranl6rssku lder
Aktuella skattesk u Ider
Ovriga sI<ulder
I I pp I upn a kostnader ocli fbnrtbetalda i n riikter
liumma kortfristiga skulder

SUMM,{ NGNT KAPITAL OCH SKULDER

Not
I

2ilt6-r2-31

6 37t 154
444 4q8

6 &r't 652

s79 562
-49 0t 4
s30 548

7 34810ri,

r 3 907 853
r3 9{}7 853

850
89 820
67"r91
| 872

419 983
580 322

2t 836 375

5 {10)

2{.}15-12-31

6373 154
392 498

6 76$ 652

309 ?08
327 353
631 561

't 3t)7 213

t4 124 345
14 124 345

| 223
61 162
66 4?0
I 195

4t3 785
5s2 385

22, {J73 943

t/,

l3

l4

.'\ b,i\ 1N*/tP rd3- 4



Brf G&rdskikaren
Ory.nr 769602-9{r49

Irlater

Alsavgiftr:r
Hyr or garzge och par*eriugsplatser
Vidarefhkturerad el
Pant och iivell$telseavgi fter
$vriga inr;iiktcr

6(t0)

Not 1 Riedovisnings- och vlirderingeprinciper

Allm$innn upplysn in gar
Arsledovisningen 6r uppriittad i enligliel mecl Alsreclovisningslagen 6ch BFNAR ?012: 1 4rsredovisning
och koncernredovisniug iK3 ),

Fordringar hnr upptagits tiil de belopp vanned c]c ber:iiknns infl},tn.

Ovriga tillgAngar och skulcler har upptagirs till nnska{lningsviirclen d6r: inget annaf ariges.

Redovisningsprinciperna sr otiiriinclatre.jiirnltirt rnecl {tiregaencle ar.

Fond fiir yttre underhfill
Re'servering fiir frarlricla underhill av fhreningens lbstigheter sker geni:m resultatclispositir:n e*ligtlbreningons under:lr6llsplan, dock tned rninst 0,3Yu iw byggnaclskosiira<len ltir ihrcniriaens hus.

Anlliggn ingstillgfl ngar
Inmnteriella och materiella anliiggningsfillgingar rcclovisas rill anskafliringsviirde minskat med
ackumulerade avskrivningar errligt plan ocli eventuel la nedskrivnirr gar.

Avskrivning sker linfiirt 6ver den f iirviintacle nyttiarrrleperioclen nre€l hiinsyn till viisentligl restviircle"Fiiliande avskrivningspfocellr tiI liimpas:

Byggnader
F'asadr"n{lning
Maskiner oclr andra tekniska ar:liiggningar
lnventarier

Skstter
E{tersont iiirerrittgen hyr ut tnel iin 6f} % av aktuellt fastigh*tsinnehav till egna mecllenrar beskaftasfdreningen sont en privatbostadsliiretag (iikta bosradsr"attifhrening). lntiiktei som hiir till fastigheten tasinle Upp till beskattling och keistnader sonr hOr till f'astigheten fiiinte clras av fi'6n intiikterna. Intiiktersom inte hrir till fasrighetcrn skall tns upp i inl<onrstslagei niiringsvcrksarrrhet.

Not ? Arsavgifter och hyror
2016

1 247 476
t2$ 667
258 637
l0 {t00

i 83 861
t821 44'

1%
5%
ta%
?a%

2015

r 2J0 304
1il075
206 786

5 400
t5 7s6

r 589 321

..,JN\pk|, 
4.

Merya{en av civriga intiikter avser lijrsiikringsersiittning ftir yaftelskacla.



nn uarfisKtKaten
Org.nr 7696A2-964{}

Nut 3 Driftskostuadr:r

Sndr6.jning
Vatten och avlopp
Soplriirntning
Fdrsiikringspremier
Kabel-l'V
Fastighetssk6rsel / triidg&nl I civrigt
EI

Nof 4 Yidarefiirsiiljning av el

Kostnad ltlr inkop av eltill lsgenheter
Egen faslighetsel

Not 5 Underh$tl

Markytr:r, prrkering, tn.rn.
Planerat under'h6ll

Not 6 Ovriga flirvaltningskostnsdler

Ersiittning till revisor
Arsredovisn in g, foreningsstiintma
Ekonorrisk forvaltning
Bankkostnader
F0rbnrkningsinventerier" oclr ovriga kastltader
Overlfi teLter och pantnclteringnr

7 (r0)

2016

33 207
43 332
28 7?7
28 427
35 893
4t 92?

30r 718
5r5 245

?015

16 626
5863r
23 937
?7 1\',7

35 156
10?15

247 151
418 833

20t6

258 63'l
43 101

lOt 738

2{f I6

1 069
t94 9q7
J96 066

2015

206 786
40 365

247 tsl

201 5

93 354
0

93 354

?016

? 375
5 50{i

3t 7e2
2 585

24 935
I 9?q

83 1t6

20I5

I 3',13

5 750
3& 228
? 380
7 084
3 456

6(t 273

.n-)*,'j
V{r,l* tc



t5fI trnffiSKlK!tt'en
Otg,nr 76960?-9649

Not 7 A,nrtiilld* och personslkostnader

Liiner och anclra erslittningar
Styrelsearvode
Ol,ri ga errsiittlr ing

Socialn ikostnader
Ovriga sociala avgiftel enligt lag och avtal

Totrala liiner, er'*iittningnr., sociala kastnatler och
pensionslkostnader

Not I Byggnader och msrk

I ngiende an skaflir in gsviirclen
Inkcip
U tg$end,e *ckumulerade anskaffningsv*relen

Ing&ende avskrivningar
Arets avskrivningar
Utg&endr: Rcku m uler.nele avskrivninga r

Utgiende redovisat viirde

Not 9 Mtskiner oeh sndra tekniska anliiggningar

I ngfi ende,arrskafili ingsviirclen
U fg$entle nckumuler nele anskafTning;svlirden

ihrgdende avskrivningar
,Arets avskrivningar
illtgiende arkunr ulcratle avskrivning:rr

lUtgiend* redovisat viirde

8(r0)

2016

?2 t50
2 400

24 550

7 714
7 7t4

32 264

2015

?225{J
0

2225t

6 991
6 991

29 24r

2{}I6-12-31

?4 692 395

24 697,39s

-3 264 ?42
-231 | t9

-3 49r 361

2t 201 03.*

201 6-12-3 I

84 22s
84 22s

-84?25
il

-94 225

201$-12-3t

?3 849 $q
842 75(t

24 692 395

-3 053 48?
-206 760

-3 ?.60 242

2t 432 153

2015-1?-31

B4 2?5
84 2?5

-67 380
-16 845
-84225

- #f*J\. l.r"' {4't^ 4
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Not 10 Inventarier, verkfyg ach rinstsllationcr

I ng&ende arrskafl)r i n gsvti rden
Utgi*nde ackumu lcraele an*kaffningsv$nlen

I ngAerrde avskrivningar
Arets avskrivningar
Utg&endlc ackumulerade avskrivningar

UtgAenrle redsvisst v$irde

Not l1 lidriltbetslda kostnadsr oah upplupna intlikter

Fdrutbela lcla ibrsiik ringsprern ier
Elftirsiilining.ianuari
Kabe[-T1/ m.nr
Stdrrringqjouren

Not L2 Fiiriindring av €ge{

Belopp viid flrets ing&ng
Dispositir:n av
t-riregAencle
irs resultat:
Arets resultat
Belopp vjid Srets utgfing

e(r0)

?016-1?-3t

t61 875
t6t 875

-48 564
-i6 t88
-64 752

9^t t23

2016-12-31

24 474
35 915
I 157

69 542

?015-I2-31

r6t 875
t6t 875

-32 376
-16 r88
-48 564

rt3 3il

zOt5-t2-3t

23 532
26 648
I 973
4 344

63 493

Not 13 $lhulder till kreditinstitut
hiedan fianrg&r l.ordelning ar, lingfi.istiga ldn.

kapital
I nhctaldrir

insrlssr
6 3'.t3 154

6 373 t54

l;bntl lllr
yftrr rndcrh.

392 498

52 000

444 498

llnlanscrat

rrsrrl fnf
3Aq 2A{)

z"ta 353

s79 562

.ircrs
rcsuItut

322 3s3

-322 353
-49 {t14
-49 014

'l'of{ll

7 397 2t4

0
-49 014

7 348:rl0

LSnebelrrpp
2015-t2-31

2886 154
3 987 035
2 909 066
4 342 09{)

I4 t24 345

LSngivale
Stadsh_t pc,tek
Staclshypc'tek
iStadshypotek
iStnclshypotek

lRiintesafs
o//(t

| ,t)
1,95
3,46
1,50

Dalum llir
r*inteiindring

3 nrin
3 nAn

20 i B-03-10
20 t 8-03-30

Liiinebelopp
2016-12-31

2 841 114
3 90:971
2 &64 258
4 298 450

13 907 853

rl.\/}x*' "'\}'"'""L'{;h 4



Brf Crirdskikaren
Ory.nr '76q602-9649

IYot 14 Upplupna kostnader och fsrutbetalda intiikter

Beriiknat rev is ionsarvode
Styrelsearvode
$I
F'timtbetn lda irsavgifter
Redovisning

Not 15 ;$t$illda siikerheter

Fiir egna skulder och avsiiftningar
Fasti ghetsi nteckni n gar

Vendelsti 2017-03-17

r0 (r0)

2016-12-31

t0 000
29 ll0
4l 437

4^4 \^/.),r / -1JO
2 500

419 983

2016-t?-3t

15 772 AA0
15 772 000

2t}15-t2-31

l0 tl00
2t) 241
30?46

336 298
I 000

4r3 785

20I5-12-31

t5 772 000
t5 772 00$

&,$t*(,Wrk
Susanne NystrSnr
[.,edamol.

L,,.LL.,- -il*A
Ulla Norlin
I.,edanot

Miil revisionsberittelse ha* lamnats ll t 5,20fi

f7tt
/"t {-* ,. ./"

,g*rypn{#irhr&
Claes-Gtiran Becknran
Ledarnot
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Revisionsberzittelse
Till fiireningssttimman i Brf Gjirdskikaren
Org.nr 769602-9649

Rapport om irsredovisningen

Uttalunden
Jag har utfort en revision av Arsredovisningen for Brf G6rdskikaren for riikenskaps&ret 2016.

Enligt mrin uppfattning har Arsredovisningen upprtittats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i
alla viisentliga avseenden rZittvisande bild av foreningens finansiella stiillning per den 2016-12-31 och av
dess finar.nsiella resultat ftjr 6ret enligt Arsredovisningslagen. Forvaltningsberiittelsen rir forenlig med
irsredovisningens civriga delar.

Jag tillstyrker diirfor att foreningsstZimman faststiiller resultatriikningen och balansriikningen for
foreningen.

Grandf$v uttalanden
Jag har utftirt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige,
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs nrirmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag dr oberoende i
forhillande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i rivrigt fullgjorl mitt yrkesetiska
ansvar ernligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir tillriickliga och iindam6lsenliga som grund for mina
uttalanden.

Styrelse'ns unsvur
Det iir styrelsen som har ansvaret for att Arsredovisningen uppriittas och att den ger en riittvisande bild
enligt Arsredovisningslagen, Styrelsr:n ansvarar iiven for den interna kontroll som de bedrjmer iir
nddviindig for att uppriitta en Arsredovisning som inte innehiller n6gra viisentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror pi oegentligheter eller pfl fel.

Vid upprtittandet av irsredovisningen ansvarar styrelsen for bedomningen av fdreningens formilga att
fortsdtta verksamheten. De upplyser, ndr si tir tillbmpligt, om forhAllanden som kan p6verka formigan att
fortsiitta verksamheten och att anviinda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tilliimpas dock inte om sfyrelsen avser att likvidera fldreningen, upphora med verksamheten eller inte har
n6got realistiskt alternativ till att gorra n6got av detta.

Revisorns ansvar
Mina m€Ll iir att uppnA en rimlig grarl av stikerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte
inneh6ller n&gra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel, och att l6mna
en revisionsber?lttelse som innehiller mina uttalanden. Rimlig siikerhet iir en hog grad av siikerhet, men rir
ingen garanti for att en revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid komrner att
upptiicka en viisentlig felaktighet om en s6dan finns, Felaktigheter kan uppsti pA grund av oegentligheter
eller fel och anses vara vzisentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forviintas pAverka de
ekonomiska beslut som anviindare fatlar med grund i flrsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anviinder jag professionellt omdcime och har en professionellt skeptisk
instdllnine under hela revisionen. Dessutom:

Brf Girdskikaren, Org.nr 7 69602-9649
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- iclentifierar och bedomer jag riskelna for viisentliga felaktigheter i Srsredovisningen, vare sig dessa
beror pA oegentligheter eller pi fel, utformar och utfor granskningsFfigdrder bland annat utifrin dessa
risker oc,h inhiimtar revisionsbevis som iir tillriickliga och iindamilsenliga for att utgdra en grund for mina
uttalandr:n. Risken for att inte upptiicka en viisentlig felaktighet till foljd av oegentligheter iir hogre iin fdr
en viisentlig felaktighet som beror pA fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
forfalskning, avsiktliga utelbmnandon, felaktig information eller Asidosiittande av intern kontroll,

- skaffar jag mig en forst5else av den del av foreningens interna kontroll som har betydelse for min
revision for att utforma gransknings6tgiirder som rir liimpliga med hiinsyn till omstZindigheterna, men inte
for att u1lala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvdrderar jag liimpligheten i de redovisningsprinciper som anviinds och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovi sningen och tillhorande upplysnin gar.

- drar jag en slutsats om liimpligheten i att styrelsen anveinder antagandet om fortsatt drift vid
uppriitta:ndet av Arsredovisningen. Jag drar ocksA en slutsats, med grund i de inhiimtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns n6gon vdsentlig osiikerhetsfaktor som avser s6dana hiindelser eller forhillanden
sorn kan leda till betydande tvivel om foreningens fdrmiga att forts?itta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en vZisentlig osiikerhetsfaktor, mAste jag i revisionsberiittelsen flista
uppmiirksamheten pA upplysningarna iirsredovisningen om den viisentliga osiikerhetsfaktorn eller, om
s6dana upplysningar iir otillrtickliga, modifiera uttalandet om Arsredovisningen. Mina slutsatser baseras
pi de revisionsbevis som inhiimtas liam till datumet for revisionsberiittelsen. Dock kan framtida
hiindelse,r eller fdrh6llanden gora att en forening inte liingre kan fortsiitta verksamheten.

- ufvdrderrarjag den overgripande presentationen, strukturen och innehillet i irsredovisningen, diiribland
upplysningarna, och om irsredovisningen hterger de underliggande transaktionerna. och hiindelserna pA
ett siitt srf,m ger en riitfvisande bild.

Jag mAsle informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten for den. Jag miste ocks6 informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, diiribland
de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav errligt lagar och andra fiirfattningar
Uttalanden
Utover min revision av irsredovisningen har jag tiven utfort en revision av sfrelsens fdrvaltning for Brf
G6rdskiharen flor riikenskapsiret 20 l6 samt av fcirslaget till dispositioner betriiffande foreningens vinst
eller forlust.

Jag tillstyrker att fdreningsstdmman disponerar vinsten enligt fdrslaget i forvaltningsberiittelsen och
bev i lj ar rstyrel sens ledamoter ansvarsfrihet fdr riikenskapsiret.

Grundfdr uttalanden
Jag har utfort revisionen enligt god nevisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs niirmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jagar oberoende i forhillande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige
och har i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav,

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir tillriickliga och iindamilsenliga som grund for mina
uttalandr:n.
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Styrelse'ns ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret for ft)rslaget till dispositioner betrtiffande loreningons vinst eller
fdrlust. r/id ftirslag till utdelning inrrefattar detta bland annat en beddmning av om utdelningen iir
fdrsvarlig med hiinsyn till de krav som foreningens verksamhetsart, omfattning och risker stiiller pA
storleken av foreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stiillning i ovrigt.

Styrelsen ansvarar for foreningens organisation och forvaltningen av fdreningens angelbgenheter. Detta
innefatta.r bland annat att fortlopande bedoma foreningens ekonomiska situation och att tillse att
foreningens organisation iir utformad sA att bokfdringen, medelsforvaltningen och I'oreningens
ekonomiska angeliigenheter i ovrigt kontrolleras pi ett betryggande siitt.

Revisorns flnsvar
Mitt mil betriiffande revisionen av lbrvaltningen, och diirmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, iir att
inhiimta revisionsbevis for att med ern rimlig grad av siikerhet kunna bedoma om n6gon styrelseledamot i
n5tr;ot viisentligt avseende :

- fiiretagit nf,gon AWArd eller gjort sig skyldig till nigori ftirsummelse som kan forarrleda
ersiittnin gsskyldi ghet mot fcireningen, eller

- pri n6got annat siitt handlat i strid rned lagen om ekonomiska fdreningar, irsredovisningslagen eller
stadgarna.

Mitt mil betriiffande revisionen av I'orslaget till dispositioner av foreningens vinst eller forlust, och
diirmed rnitt uttalande om detta, iir att med rimlig grad av siikerhet bedoma om forslaget iir ftirenligt rned
lagen om ekonomiska foreningar.

Rirnlig siikerhet iir en hog grad av siikerhet, men ingen garanti fcir att en revision som utfdrs enligt god
revisions;sed i Sverige alltid kommerr att upptiicka Atgiirder eller forsummelser som kan foranleda
ersiittningsskyldighet mot fcireningen, eller att ett forslag till dispositioner av foreningens vinst eller
forlust inte iir forenligt med lagen om ekonomiska foreningar.

Som en del av en revision enligt gocl revisionssed i Sverige anvdnder jag professionellt omdome och har
en profer;sionellt skeptisk instbllnin6S under hela revisionen. Granskningen av forvaltningen och forslaget
till dispositioner av foreningens vinr;t eller forlust grundar sig friimst pA revisionen av riikenskaperna.
Vilka tilltkommande gransknings6tgiirder som utfors baseras pi min professionella hedomning med
utgingsprunkt i risk och vdsentlighet. Det innebiir aft iag fokuserar granskningen pi sidana Atgarder,
omr6den och forh6llanden som iir vtisentliga fiir verksamheten och diir avsteg och overtrtidelser skulle ha
siirskild lbetydelse fdr foreningens situation . Iag g1r igenom och provar fatlade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna Stgiirder och andra forhilla.nden som iir relevanta for mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag for mitt uffalande om sfzrelsens forslag till dispositioner betriiffande foreningens vinst eller
fdrlust har jag granskat om forslaget iir forenligt med lagen om ekonomiska foreningar,

Stockholm den 7 mai 2017
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