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Styrelsen för Brf Stengodset 6(714000-2192) fAr harmed avge Arsredovisnlng for räkenskapsAret 202001-01-2020-12-31

FÖRVALTNINGSBERATTELSE
Alimänt om verksamheten
FÖrenngen har till ändaml att främja medlemniarnas ekonomiska Intresse genom att ftreningens hus
upplâta bostadslägenheter under nyttjandertt och utan tidsbegrnsnirig.
Bostadsrättsföreningen registrerades 1970-06-11 Foreningens nuvarande ekonomiska plan regtatrerades
1977-1 1-21 och nuvarande stadgar registrerades 2015-09-24. Föreningen her sitt site I Stockholms
kommun,

Foreningen tr ett privatbostadsföretag enllgt inkomstskattelegen.
FÖrenlngen ager fastigheten Stengodset 6 I Stockholms kommun, omfattande adressen
Stengodset 6 byggdes ár 1929. Marken innehas med äganderätt.

ràvallagatan 3.

nedanstAende tabell specificeras innehavet:

Antal

Benmnlnp

Total yta (kvm)_

29

Lagenheter, bostadsrttt

1106

Fastlgheten r fullvrdesfÖrskrad i Brandkontoret. FÖrskringen inkluderar rite bostadsrttstiIlgg.

Ordinarie föreningsstämma ägde rum 2020-05-13. PA stniman deltog 12 medlernmar.

Styrelsen her utgJorts av:

Namn

Roll

Thomas Eikrem
Nils Jungenfeit
Klas Ljungherg
Hampus Hellström
Charlotta Wendt
Carl Gereonsson

Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
S(4p1e8nt

Ordförsnde

I tur aft avgA vid ordinarie föreilingsetämma är Nils Jungenfelt och Carl Oereonsson.
Foreningens firma tecknas ev Thomas Eikrem, Nils Jungenfelt, KIes Ljungberg, Hampus Hellström och
Carl Gereonsson.

Övrlg information om kontaktpersoner och hur föreningens firma teckna8
Foreningens firma tecknas ev samtilga ledamOter.

Styrelson her under verksamhetsAret haft 6 protokotiförda sammanträden.
Revisor har varit Börje Krafft.
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Genomforda större underhHs- och InvesterIngsàtg1rder Over âren

Ar

Atgärd

2020
2020
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2018

Renovering av förister mot gatan
Beskärnlng och fällnlng av trd pa framsidan
Flyttav sopor till gatan
Obllgatorisk energidekiaratlon utförd
Fortsttning 8V obligatorlsk ventllationskontroll OVK
InkÖp av gemensam grill tIll lnnergàrden
Rensning av vinden
Renovering av sopkarusell
Fortsttnlng av obilgatorisk ventllatlonskontroil OVK
Renovering av ytterdörr
Inköp av entrématta
Digitaliserlng av boknlngssystem fOr tv8ttstugan
Underhall av trdgard mot gard

2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2013
2010
2007
2002
1999
1998
1998
1998

Polering av marmortrapp
Utökad Installation av rorelsedetektorer for belysning I kIlare och pé vlnd
Renoverlng av hlsskorg Invändigt
Avtal med fastighetsagarnas fastlghetsservice
Obllgatorisk ventllationskontroll OVK
Installation av fly hiss
Underhâll av tradgard framsida
Nya terniostater I element
Installation av Ijussensorer i trapphus och källare
Renovering 8V staket
Tätnlng av dörrar till vädringsbalkonger och källarfönster
Stamspolning av samtllga lägenheter och källare
Byte av elservis
Ommalning 8v lagenhetsfonsternas Insida
Byte av vatten- och avloppsstammar
Byte av värmeväxlare
Byte av stammar de smâ lägenheterna
Ronovorlng och ommâlnlng av entré
Byteavlak

Större framtida planerade underhäll

Ar

Atgärd

2021

Renoverlng av lönster mot gerd
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Arsavglfter
Under nsta ár planerar törenlngen Ingen ytterligare avgiftsfÖrndrlng.

Medlemsinformatlon
Vid rets början var antalet medlemmar 39
därmed antalet medlemmar 41 at.

st,

Under âret her 7 tlllkommit samt 5 avgâtt. Vid árets slut var

Avtal
Firenlngens avtal under âret:

Avta!styp
UnderhIl ev hiss
Ekonomisk ftrvaltnlng
Stdning ev trapphus
Fastighetaskotsel

Leverantör
S:t Eriks Hiss AB
Fastighetsgarna Service Stockholm AB
Wilke sthd
Fastighetsagarna Service Stockholm AB

Vsentl Iga hndeIsar under räkenskapsäret
Under räkenskapsârets har Inge v4sentllga händelser skett.
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Fleràrsövers lkt
Nettoornsättnlng

Rörelseresultat
Resultat after finanslella poster
Rntekostnad
ßalansomslutning
Solldltet%
Fond fOr yttre underháll

2020

2019

2018

2017

975
-158
-217
59
6 376
16,4
774

972
156
100
55
6 539
19,3
647

976
37
-9
46
6 462

986
110
63

Be/op p / kr
2016
1 029
203
166
37
6 434
17,2
522

47

18,0

6 474
18,1

665

613

Förändring I eget kapital
Upp-

Belopp vid
àrels Ingàrig

Fond fOr

late/se-

yttre

Irisalser

aviifter

underhall

Balansorat
resultat

resultat

Summe

461 600

19 997

647 380

34804

100 369

1 264 150

126 600

-126 600

Arets

Resultatdisposition
en! förenlngsstllmmo:

FÖrndrlng ev fond
for yttre underhâll

Balanseras I ny
rknlng

100369

461 600

-217048

-217048

-217048

1047102

_______

________

Beloppvkl

ârets utgáng

_____

Arets resultat

-1D0 369

19 997

773 980

9573

Resultatdisposition
Beloppi kr
Föreningsstärnman har att ta sthllning till:

Balanserat resultat

Areisresultat

8 573
-217048
.U17 'VI U

Styrelsen föreslar följande disposition:
Uttag ur Fond fOr yttre underhil motsvarande arets kostnad
Överföring till Fond enligt stadgarna

Balanserat resultat

-

126 600
-335 075
.208 475

Ytterligare upplysningar ved befräflar föreningens resultat och sthllning finns I efterfoljande resultat- och
b&ansräkning med tlllhörande tlliggsupplysningar.
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ResuItaträknng
13e/oppikr

Nettoomsiltning

Rörolsens kostnader
Driftskostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materefla anltiggningstillgângar

Rörelseresultat

Not

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

2

975 299
975 299

971 938
971 938

3

-943694
-21 707

-606517
-20 825
-189080
155516

4

-168232
-158334

Resultat fran finanslella poster
ROnteinttktor och liknande resultatposter
ROntekostnader och liknaride resultatposter
Resultat efter finanslella poster

-217048

42
-55189
100369

Resultat fore skatt

-217048

100369

Arets resultat

-217048

100369

477

-59191

tE

it,Ij,/

cc1
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Balansräknlng
Befopp ikr

Not

2020-12-31

2019-12-31

5
6

5008015
79 329
5 087 344

5154901
100 585
5 255 578

5 087 344

5 255 576

6263

TILLGAN GAR
Anläggningstlllgãngar
Matoriella anillggn!ngstilgángar
Byggnaderoch mark
inveritarler, maskiner och nstallatloner

Summa anläggnlngstlllgângar

ømsättningstlllgângar
Korifristiga fordringar
Kundfordringar
Övrlga fordrlngar
Förutbeta)da kostnader och upplupna nthkter

7

59021
71 062

3 519
5 778
57434
66 731

Kassaochbank

8

1217147

1216755

Summa omsttnIngstIIIgángar

1 288 209

1 283 486

SUMMA TILLGANGAR

6 375 553

6 539 082

5 778

/t
-T

(’G\
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Ba Iansräkni ng
Belopp I kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

773 980
461 600
19 997
1255577

647 380
461 600
19 997

1128977

8 573

34 804

1047102

1264150

9

4 932 794

-

10
11

93 099
3 348
120
99 090
5128451

43 674
1 840
960
95 844
142118

6 375 553

6 539 062

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundat eget kapital
Fond fOr yttre underhâll
Medlemslnsatser
UppIteIseavgifter

Fr/It egal kapital
Balanserad vlnst eHer förlust

Arets resultat
Summa eget kapital

Lângfr!st!ga skulder
Övriga skulder tili kreditinstitut
Kortfrlstlga skulder
Skulder tHu kredltinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Uppupne kostnader och förutbetalda lnthkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9
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Noter
Not I Redovsningsprinciper
Alimänna redovlsnlngsprlnclper
Arsredovisningen har upprttats I enlighet med àrsredovisnlngslagen och Bokföringsnmndens
allmnria r,d BFNAR 2012:1 Arsrodovisning och koncernredovisning (1(3).
Redovisning ev Intäkter
ArsavglIter och hyror aviseras förskott men redovisas s att endast den del sam belöpor pa
rkonskapsâret redovisas corn intäkt.

Värderlngsprlnclper m m
Fordringar her upptagits tHI do belopp varmed do beräknas inflyta. Redovisningeprinciperna är
ofÖrndrade jdmfÖrt med föregaende àr.

Skati
Bostadsrättsföronlngars rënteinthkter sam r hnfÖrHga till fastigheten r skattefria. Om dot
f&ekommer verksamhoter corn Into avser fastighetsförvattnlng sker beskattning med 21,4 procent,

AnIäggnIigstllIgãngar
Materielle aniäggningstillgángar redovlsas till anskaffningsvrde mlnskat med ackumutorade
avskrivnlngar enligt plan. Avskrivnirigar skor linjrt Over den färväntade nyttjandeperioden mod hnsyn
Uli vLtsentligt restvrde.

Tilikommande utgifter
Tillkomrnande utgifter som uppfyiler tiHgângskriteriet rOknas in I tlligangons redovisade vrdo.
Dr behov föreligger her anlggningstIIlgângarna delete upp pa komponenter. Komponenterna skrivs
sedan ev Over bedörnd nyttjandeperiod. Nr en komponont I en anlttggningstillgâng byte Ut, utrangeras
eventuell kvarverando del ev den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsv&de
aktiveres.

Utgiftor for löpande undorhâll och ropereHoner redovisas corn koetnader nlr do uppkommer.

Avskr!vnln gar
Foijande avskrivningar uttryckt I procent tIllmpas:

Materie/Ja anhitggningstlilgèngar
Ryggnader
Ombyggnader
Stanibyte
HIsser

Maskirier, inventar/er och Instai!alioner
Undercentral
Torktumlare, torkskàp och tvtttmaskin

Postboxar
Elsensorer
Fastighetsnät
Nya tormostater

Anskaffningsvärcie
1 549 424

2020-12-31
(viktad) I %

5 326 814
623 750

2%
4%

248 306
72 494
18381
65 313
39 086
105 582

-

20%
10%
-

20%
10%

:’

-iii/
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Övriga ti!gân gar och skulder
Tlllgángar och skulder hai värderats till anskaffningsvärde om into arinat anges. Fordringor hai, efter
individuell bedömning, tagits upp till do belopp varmed de berknas inflyta. Likvida placeringar
värdoras till dot lgsta av anskaffnlngsvrdet och dot verkllga vErdet.
Övriga tillgóngar och skulder hai vrderats utifrn anskaffningsvärden om ingot annat anges nedan.
Fond för yttre underhãll
Avsättning till och uttag ur fonden gors I enlighet med föreningens stadgar, Avsttnlng enligt plan och
lanspràktagande för gonomförda Mgrder sker genom Överföring mellan Iritt och bundet egot kapital,
Arets underhllskostnader redovisas resultatrknlngen mom árets resultat.

Not 2 Nettoomsättning
Arsavglfter
Hyror

Överâtelse- och pantsättningsavgiftor
Summe

2020

2019

885 708
79 692
9 899
975 299

885 768
79 692
8 478
971 938

2020

2019

Not 3 Drlftskostnader
Drift
Fastighetsskötsel
Städning
Tilisyn, beslktnlng, kontroller

Trädgárdsskötsel
Reparatloner
El
Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Färsäkringspremie

SJälvrisk

Fastlghetsavglft bostdor

Övrlga fastighetskostnader
Kabel -tvlBredband/IT
Färvaltnlngsarvodo ekonomi
Pariter och Överltelser

Övriga externe tjänster

17
67
5
35

904
125
272

11 607
49 750

11 875

000
30 210
23 784
157397
27 650
15860
31 700
41 441
231
93 199
58 300
15 373
8 953
629399

-

22493
27 536
164219
26 336
19243
31 006
11 256
39 933
4 607
101 726
56 986
7 208
9 575

595356

LJnderhâll
Las
FÖnster

-

11161

314295

-

Totalsumma drift- och fastlghetskostnader

943 694

606 517

Bri Stengodset 6
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Not 4 Övriga externa kostnador
Porto I T&efon

Revislonarvode
Summa

2020

2019

1 594
20 113
21 707

1 595
19230
20 825

2020-12-31

2019-12-31

1 549424
5 950 564
409 000
7 908 988

1 549424
5 950 564
409 000
7 908 988

-2753997

-2607021

5008015

5154991

12200000
30 000 000
42200000

12200000
30 000 000
42200000

42 200 000

42 200 000

-

-

2020-12-31

2019-12-31

549 162

504 937
44 225

Not 5 Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffnlngsvrden:
VId árets början
-Byggnad
-Ombyggnad
-Mark

-Vid áret8 början

-Arets avskrlvnlng enhigt plan

Reciovlsat värde vid àrets slut
Taxerlngsvrde
Byggnader

Mark

Bostder
Lokaler

Not 6 Inventarier, maskiner och InstaUationer
Ackumulerade anskaffnlngsvärdan
-Vid árets bärjan
-Nyanskaffnlngar

Ackurnulerade avskrivnin gar
-VId ârets börlan

-Arets avskrlvnlng

Redovisat värde vhd àrets slut

-

549162

549162

-448 577
-21 256

-406 473
-42 104

79329

100585

ç1c0\
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Not 7 Förutbetaida kostnador och upplupna intökter
Fastlghetsförsäkring
Bredband och hemsida
Kabel -tv

Servceavtal hiss
Summa

2020.12-31

2019-12-31

32 549
12991
9293
4 188
59021

31 700
16441
9 293

57434

2020-12-31

2019-12-31

1 217 147
1217147

1 216 755
1216755

-

Not8 Kassa och bank
Avröknirigskonto Fastlghetsgarna
Summa

Not 9 Skulder till kreditinstitut
Konvertoring

pivare

Is/utbetalning

Rnta

BolAn
BolAn
ßolAn
BolAn

2021-03-28
2021-12-28
2021-03-28
2022-11-28

0,86%
0,58%
0,86%

SEB
SEB
SEB
SEB

Varav langfristig del
Varav kortfrlstig del

087%

Sku!dbe/opp
2020-12-31

Amorterlng/
Lpp1ãnIng

1 940 660
1 940 660
1 051 474
200 000
5132794

-

-

-

Skuldbelopp

2019-12-31
1 940 660
1 940 680
1 051 474
200 000

5132794

200 000
4 932 794

Kommende Ars planerade amortoring

-

Föreningens langfristiga IAn bostAr ev IAn med villkorsIndrlng efter lngre tid n ott Ar.
Föreningens kortfrlstlga An kommer att amorteras eHer villkorsndras mom ott Ar.

Not 10 Övriga skufdor
Skuld tilt förvaltningen, avlavglft
Summa

2020-12-31

2019-12-31

120
120

960
960

2020-12-31

2019-12-31

66 884
9 164
2 211
1 231
19 600
99 090

45 933
29 061

Not 11 (Jpplupna kostnader och förutbetalda inthktor
Hyror och Arsavcjlfter

Drlftskostnader
Reparationer
LAnernte
Revlsionsarvode
Summa

-

1 550
19 100
95 644

-
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Övriga noter
Not 12 Ställda skerheter och eventualförpliktelser
Stälida säkerheter
2020-12-31

2019-12-31

6182000

6182000
6182000

Panter och därmodJmförIiga säkerheter som
har st&lts för egna skulder och avsttninçjar
Fastighetsinteckningar
Summa sthllda säkerheter

6182000

Not 13 Eventualförpliktelser

Övriga eventualförpllktelser

2020-12-31

2019-12-31

nga

Inga

Summa oventualförpllktelser

Not 14 Vsentllga händelsor ofter räkenskapsárets slut
Ingo vsoritIIga hndeIser her Intrffat eftor räkenskapsárots skit,

1/4"
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Underskrlftor
Stockholm } fj

2021

Carl Gere sson
Ordförande

ji/ihi
IJs

Nils

Min revlslonsberöttelse har lmnats den'l

Börje Krafft

-

2021

LJungber/9

........

Revisionsberättelse
Till förenlngsstämman i Bostadsrättsföreningen Stengodset 6
Org.nr 714000-2192

Rapport oin ärsredovisningen
Ullalanden
Jag liar uttirt en revision ev rsredovisningen ft5r Bostadsrättsförenhigen Stengodset 6 ftr
rAkenskapsiret 2020.

Enligt min uppfattning bar lirsredovisningen upprititats i enlighet med Arsredovisningslagen och ger en
I alla vilsentliga avseenden rättvisande bild av ftsreningens finansiella stliulning per den 2020-12-31
och av dess finansiella resultat för âret enligt ârsredovisningslagen. Förvaltningsbertte1sen lit Rirenlig
med àrsredovisningens övriga delar.
Jag tilistyrker dlirftr alt ftiteningsstlimman faststl1er resultatrilkningen och balansrlikningen flr
Idreningen.

Grundfir uttalanden
Jag her utfdrt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs niirmare I avsnittet Revisorns ansvcir. Jag lit
oberoende i fSrhâl1ande till ftireningen enligt god revisorssed i Sverige och hat i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att do revisiönsbevis jag bar inhllintat lit ti11ri1ck11ga och lindamâlsenliga som grund fOr mina

uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det lit styrelsen som bar ansvaret fOr att .rsredovisningen upprttas och alt den ger en rllttvisande bild
enligt ârsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar liven fOr den interna kontroll som de bedOmer Itt
nödvitndig fOr att uppriltta en ârsredovisning som into innehAller nâgra vlisentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror pa oegentligheter eher pa fel.
Vid upprllttandet av ?trsredovisningen ansvarar styrelsen fOr bedomningen av ftireningens fdrmâga att
fortslllta verksamheten. De upplyser, ntir sã lit tillämpligt, om fflrhâllanden mm ken pâverka fdrmâgan
att fortsätta verksamheten och aft använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tililimpas dock inte om slyrelsen avser att likvidera flireningen, upphöra med verksamheten oiler into
hat nâgot realistiskt alternativ till alt göra nägot av detta.

Revisorns ansvar
Mine mal hr att uppn. en rimhig grad av slikerhet om huruvida ksredovisningen som helhet inte
innehâller nägra väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eher pa fel, och alt
lliinna en rcvisionsberhtttelse som innehâller mba uttalanden. Rimlig slikerhet lit en hg grad av
slikerhet, men hr ingen garanti fOr alt en revision som utftlrs enligt ISA och god revisionssed I Sverige
ailtid kommer att uppthicka en vhlsentlig felaktighet om en sädan finns. Felaktighcter kan uppstä pa
grund av oegentligheter eller fel och anses vara vlisentliga om de enskilt eher tihisammans riinligen
kan ftlrväntas pItverka de ekonomiska beslut mm anvhlndare fatter med grund I ärsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professioneilt omdhme och hat en professionellt
skeptisk instliuining under hela revIsionen. Dessutom:

identificrar och bedmer jag riskema tr vllsentliga felaktigheter ârsredovisningen, vare sig dessa
beror pA oegentligheter ei 1er pA fel, utformar och utflir granskningsAtglirder bland annat utifrhn dessa
risker och inhmtar revisionsbevis som Ar tillrckliga och lthdamAlsenliga tr att utgöra en grund Thr
mina uttalanden. Risken fr aU inte upptacka en vAsentlig felaktighet till ftIjd av oegentligheter Ar
hOgre tIn for en vttsentlig felaktighet som beror pA fel, ettersom oegentligheter ken innefatta agerande i
maskopi, thrfalskning, avsiktliga uteltimnanden, felaktig information eher AsidostIttande av intern
kontroll.
-

skaffar jag mig en RirstAelse av den del av f&eningens intei'na kontroll som her betydelse Rir min
revision fbr aft utforma gransknings&tgArder corn Ar lAmpliga med hAnsyn till omstAndigheterna. men
inte flr att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
-

utvtlrdcrar jag Itimpligheten i dc redovisningsprinciper som anvAnds och rim ligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhOrande upplysningar.
-

drar jag en slutsats om lampligheten i att styrelsen anvilnder antagandet om fortsatt drift vid
upprAttandet av Arsredovisningen. Jag drar ocksA en slutsats, med grund i dc inhilmtade
revisionsbevisen, om huiuvida det finns nAgon vltsentlig ostIkerhctsfaktor corn avser sAdana hAndelser
eller fllrh&llanden sorn kan leda till betydande tvivel om flireningens RSmAga att fortstItta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en vAsentlig osAkerhetsfaktor, mOste jag i
rcvlsionsberAttelsen fsta uppmttrksamheten pA upplysningarna I &rsredovisningen om den vasentliga
ostlkerhetsfaktorn eher, om sAdana upplysningar Ar otilirAckliga, moditiera ultalandet om
Arsredovisningen. Mina slutsatser baseras pA dc revisionsbevis som inhhlintas thun till datumet ifir
revisionsbertIttelsen. Dock kan framtida hllndelser eher frhAilanden gOra att en förening inte Itingre
kan fortsAtta verksamheten.
-

utvttrderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehAllet i Arsredovisningen,
dAribiand upplysningama, och oln Arsredovisningen Aterger dc underhiggande transaktionema och
hAndelserna pA ett sAtt corn ger en rttttvisande bild.
-

Jag mAste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten tbr den. Jag mOste ocksA informera om betydelsetithia iakttagehser under revisionen,
dätibland dc betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport em andra krav enhigt lagar och andra författningar
Utialanden
Utöver min revision cv tirsredovisningen harjag Aven utfOrt en revision av styreiscns flirvaltning Rir
Bostadsrättsföreningen Stengodset 6 Rir rAkenskapsAret 2020 samt av flirsiaget till dispositioner
betrltifande threningens vinst eher flirlust.
Jag tihlstyrker att threningsstämman behandlar resultatet enligt Rirsiaget I thrvaltningsberAttelscn och

beviljar styrelsens ledamOter ansvarsfrihet thr rAkenskapsäret.

Grund fir uttalanden
Jag har utftlrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs nltrmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag tlr oberoende i thrhAllande till flireningen enligt god revisorssed i
Sverige och her I övrigt fuilgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag unser aft de revisionsbevis jag har inhAmtat Ar tihirhickliga och ltndamAlsenhiga som grund flhr mina
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det Ar styrelsen corn har ansvaret Rir ftsrslaget till dispositioner betrhiffande fhireningens vinst eller
f?3r1ust. Vid fhirslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen Ar

ffirsvarlig med hiinsyn till de krav som fóreningens verksamhetsart, omfatining och risker ställer pA
storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och sililining I övrigt,
Styrelsen ansvarar fdr föreningens Organisation och f'drvaltningen av foreningens angelhgenheter.
Detta innefattar bland annat aU fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att
fi5reningens organisation lit utformad sA att bokföringen, medelsförvaltningen och f'dreningens
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras pA ett betryggande sätt.

ReWsorns ansvar
Mitt mAl beträffande revisionen av förvaltningen, och därrned mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om nAgon
styrelseledamot i nAgot väsentligt avseende:
fOretagit nAgon Atgärd eher gjort sig skyldig till iiAgon lörsummelse sam kan föranleda
ersättningsskyldighet mot fOreningen, eher
-

pA nAgot annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska fdreningar, Arsredovisningslagen eher
stadgama.
-

Mitt mAl beträffande revisionen av försiaget till dispositioner ev f'Oreningens vinst eher förlust, och
därmed mitt uttalande om detta, hit att med rimhig grad av säkerhet bedöma am förslaget lit fiirenligt
med lagen om ekonomiska föreningar.
Rimhig säkerhet lit en hög grad av slikerhet, men ingen garanti fOr aLt en revision sam utförs enligt god
revisionssed i Sverige ailtid kommer att upptäcka Atgärder eller fOrsummelser sorn ken fhranleda
ersitttningsskyldlighet mot föreningen, eller att ett försiag till dispositioner av fOreningens vinst eher
förlust inte Ar fdrenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professioneilt omdöme och
hat en professioneilt skeptisk instAilning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
flirsiaget till dispositioner av fOreningens vinst eiter fOrlust grundar sig främst pa revisionen ev
räkenskaperna. Vilka tilikomniande granskningsätglirder som utffirs baseras pA min professionehia
bedömaing med utgángspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granakningen pA
sAdana ätgärder, omrAden och förhAhlanden som lir väsentliga fOr verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för fdreningens situation. Jag gAr igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna Atglirder och andra förhAllanden som är relevanta för mitt uttalande
orn ansvarsfrihet. Som underlag fOr mitt uttalande om styrelsens fdrslag tilt dispositioner beträfl'ande
fOreningens vinst eller förlust hat jag granskat am förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska

föreningar.
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