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Styrelsen for Stengodset 6 (714000-2192) far härmed avge ärsredovisning fOr
räkenskapsäret 2019-01-01--2019-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten

Föreningen har till ändamái att främja mediemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens
hus uppiáta bostadsiagenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsâret

P rsstämman i maj 2019 valde tidigare ordförande Julius Wilkhe att avgá och föreningen valde en
fly ordförande till styrelsen, Christine Johansson som var ledamot i styreisen i 1 r tidigare. Pa
ârsstämman vaides även en ny mediem; Hampus Heliström, in i styreisen for BRF Stengodset 6 sa att
styrelsen är fulitalig.

Styrelsen har beslutat att jobba effektivt för att öka föreningens intäkter med màlet aft sänka avgiften
för mediemmarna under det kommande âret.

T.ex. har styrelsen identifierat möjligheten att hyra ut soprummet och käilarvâningen och andra
alternativ kommer att granskas under 2020. Styreisen diskuterar nu olika alternativ fOr uthyrning av
källarlokal varav ett försiag är att flytta tvättstugan till pannrummet och göra om hela tvättstuge-deien
(med käliardei) till en uthyrningsdel. Detta innebär dock en hei del kostnader inledningsvis da en
omfattande renovering behöver genomföras med installation av bade toaiett och kök. Fortsatt arbete
med anaiys av detta alternativ fortsätter under 2020.

Under 2019 fiyttades soporna uttiii gatan, detta sänkte saväl kostnaderna for sophantering som
frigjorde soprummet för eventuell uthyrning. Fiytten av sopporna minskade även kostnaderna for
underhâiisarbete da den tidigare sopkaruseiien krävt en del service.

Under 2019 har styreisen fortsatt arbetet med den obligatorisk ventiiationskontroil (ovk) som
pâbörjades redan 2017. Idag är ovk for huset godkänt.

Under àret har även arbetet med aft justera upp ytterdörren fortsatt fran föregáende àr. Styreisens mal
var att bevara den gamla fina originaidörren men samtidigt f den aft smidigare stängas. Arbetet är flu

avslutat och dörren fungerar väl.

En ny tvättmaskin köptes in under 2019 till tvättstugan da en av de tvâ befintliga var gammal och
behov av att uppgraderas.

Föreningen utförde även en obligatorisk energidekiaration under aret. Denna är lagstadgad och
genomförs var 10:e âr.

I planen fOr 2019 ingick en omfattande renovering av samtliga fönster. Styreisen besiutade efter en
besiktning att dela upp renoveringsarbetet och började med de fönster som vetter ut mot gatan d de
var i störst behov. Dock hann arbete inte pabörias under 2019 och genomfördes istället i böian av
2020. Arbetet var framgàngsrikt och nya energi-/lameuglas installerades varsamt samtidigt som
originaldetaljer bevarats. De nyrenoverade och täta fönstren har minskat kalldraget runt fönstren och
styrelsen hoppas pa en minskad uppvärmningskostnad pa lang sikt.

En gemensam várstädning ägde rum i juni mânad och mânga medlemmar deltog. Det rensades i
rabatter, buskar trimmades och nyft gras planterades tillsammans med nya växter och buskar saväl pa
framsidan som pa baksidan av huset for att Oka trivsein. Kvällen avslutades med gemensam
korvgrillning med en nyinköpt grill som kan nyttjas av alla. Denna succé har styrelsen beslutat aft
fortsätta med.
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För aft underlätta styrelsearbetet förhandlades ett kontrakt fram med Fastighetsägarna angâende
fastighetsskötsel samt service pa avrop under 2017 som styrelsen valt aft fortsätta utnyttja under
2019.

Genomförda större underhälls- och investeringsàtgärder över àren

Ar Atpard

2019 Flytt av sopor till gatan
2019 Inköp av gemensam grill till garden
2019 Obligatorisk energideklaration utförd
2019 Fortsättning av Obligatorisk ventilationskontroll (ovk)
2018 Renovering av ytterdörr
2018 Rensning av vinden
2018 Renovering av sopkarusell
2018 Digitalisera bokningssystem i tvättstuga
2018 Inköpt entrématta
2018 Fortsättning av Obligatorisk ventilationskontroll (ovk)
2017 Obligatorisk ventilationskontroll (ovk)
2017 Polerat marmortrapp
2017 Utökad installation av rörelsedetektorer för belysning i trapphus, tvättstuga och vind
2017 Underhàll trädgârd innergârd fran Stockholm Park och Trädgàrd
2017 Renovering hisskorg, invändigt
2017 Avtal med Fastighetsagarnas fastighetsservice
2016 Nya termostater i element
2016 Underhâll av tradgârd framsida
2015 Byte av hiss
2015 Fastighetsnät, bredband
2015 Ljussensorer i trapphus och källare
2015 Renovering av staket
2015 Tätning av dörrar till vädringsbalkonger och fönster till källare
2013 Stamspolning samtliga lägenheter och källare
2010 Byte av elservis
2007 Ommàlning av lägenhetsfönsternas insida
2002 Avlopps- och vattenstammarna byttes
1999 Värmeväxlare byttes
1998 Byte av tak
1998 Renovering och ommâlning av entré
1998 Byte av stammar i sm lägenheterna

Färväntad framtida utveckling

Budgeten fOr 2019 visar en virist pa 100 369 kr.

Planerat framtida underháll

2020 Renovering av fönster pa gatusidan
2020 Utrensning av soprum och plombering av soplucka
2020 Källarrenovering och eventuell flytt av tvättstugan
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Ordinarie föreningsstämma ägde rum 2019-05-09 Pa stämman deltog 10 medlemmar. Föreningen
hade vid ârets slut 38 medlemmar.

Föreningen äger fastigheten Stengodset 6 i Stockholms kommun omfattande adressen Bràvallagatan
3. Bostadsrättsföreningen Stengodset 6 byggdes àr 1929. Marken innehas med äganderätt.

Fastigheten ärfullvärdesförsäkrad i Stockholm Stads Brandförsäkringskontor. I försäkringen ingár
momenten styrelseansvar samt försäkring mot ohyra.

Av föreningens 29 medlemslägenheter har 5 överlatits under aret.

Enligt taxeringsbeskedet är den totala ytan 1 368 kvm, varav 1 094 kvm utgör lägenhetsyta for
borätter. Inga hyresrätter eher lokaler är upplâtna.

Styrelse

Styrelsen har utpiorts av:
Christine Johansson Ordförande
Nils Jungenfelt Sekreterare
Clara Sjöberg Kassör
Kias Ljungberg Ledamot
Hampus Hellström Ledamot
Carl Gereosson Suppleant

Föreningens firma tecknas av tvà ledamöter.
Styrelsen har under verksamhetsàret haft 6 protokollförda sammanträden.

Revisor

Revisor har varit Börje KraM, Add Subtract Revision AB, med Marit Tyrell som suppleant, valda vid
föreningsstämman.

Förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen samt fastighetsservice har under árets sköts av Fastighetsägarna
Service Stockholm AB.

Avgifter och hyror

Avgiften har varit oförändrad 2019. Ingen förändring av avgiften är planerad för 2020.
Den genomsnittliga ârsavgiftsnivân for bostäder uppgâr till ca 873 kr per kvm lägenhetsyta.

Resultat och stälining (tkr)

Stengodset 6 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning 972 976 986 1 029 961 966

Rörelseresultat 156 37 110 203 64 330

Res. efter fin, poster 100 9 63 166 10 203

Balansomslutning 6538 6462 6474 6434 6247 6032

Fond färyttre underhlI 647 665 613 522 584 507
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Upp- Fond för
late/se- yttre Balanserat Arets

Insatser avgifter under/ia/I resultat resultat Summa
Belopp vid
áretsingáng 461600 19997 664782 26213 -8811 1163781

Resultatdisposition
en! föreningsstamma:

föryttre underhâll -17 402 17402

Balanseras i fly

räkning -8811 8811

Arets resultat

Belopp vid
_________

ärets utgàng 461 600

100369 100369

19 997 647 380 34 804 100 369 1 264 150

Resultatdisposition
Belopp I kr

Föreriingsstämman har att ta ställriirig till:

Balanserat resultat 34 804
Arets resultat 100 369

135 173

Styrelsen föreslar följande disposition:

Uttag ur Fond för yttre underhall motsvararide ârets kostnad
Overföring till Fond enligt stadgarria 126 600
Balanserat resultat 8 573

Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat och stallning finns i efterföljande resultat- och
balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.

I
i) 'hI

LS



Bri Stengodset 6
714000-2192

Resultaträkning

5(13)

Belopp ikr Not 2019-01-01-
2019-12-31

2018-01-01-
2018-12-31

Nettoomsättning 2 971 938 976 257
971 938 976257

Rörelsens kostnader
Driftskostnader 3 -606 517 -727 712
Övriga externa kostnader 4 -20 825 -21 252
Avskrivningar av materiella anläggningstillgângar -189 080 -190 239

Rörelseresultat 155 516 37 054

Resultat fran finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 42 44
Räntekostnader och liknande resultatposter -55 189 -45 909
Resultat efter finansiella poster 100 369 -8 811

Resultatföreskatt 100369 -8811

Arets resultat 100 369 -8811



Brf Stengodset 6
714000-2 192

Balansräkning

6(13)

Beloppikr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgângar

Materiella anläggningstil!gángar
Byggnader och mark 5 5154991 5301 963
Inventarier, maskiner och installationer 5 100 585 98468

5255576 5400431

Summa anläggningstillgángar 5 255 576 5 400 431

Omsättningstillgángar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 519 455
Övriga fordringar 5 778 5 778
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 57 434 53 142

66731 59375

Kassa och bank 8 1 216 755 1 001 811

Summa omsättningstillgángar 1 283 486 1 061 186

SUMMA TILLGANGAR 6 539 062 6461 617

R' J) i
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Beloppikr Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Fond för yttre underhàll 647 380 664 782
Medlemsinsatser 461 600 461 600
Upplâtelseavgifter 19 997 19 997

1128 977 1146 379

Fritt eget kapital
Balanserad vinstellerförlust 34804 26213
Arets resultat 100 369 -8 811

135173 17402

Summa eget kapital 1 264 150 1163 781

Lángfristiga skulder 9
Övriga skulder till kreditinstitut 5 132 794 5 132 794

5132794 5132794

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 43 674 47 812
Skatteskulder 1 840 680
Övriga skulder 10 960 180
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 95644 116 370

142118 165042

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 539 062 6461 617
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Noter

Not I Redovisningsprinciper

Alimänna redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprättats I enlighet med ârsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
alimänna rad BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisning av intäkter
Arsavgifter och hyror aviseras I förskott men redovisas sà att endast den del som belöper pa
räkenskapsâret redovisas som intakt.

Värderingsprinciper m m
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Redovisningsprinciperna är
oförändrade jämfört med föregaende ar.

Skatt
Bostadsrättsföreningars ränteintäkter som är hänförliga till fastigheten är skattefria. Om det
förekommer verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning sker beskattning med 21,4 procent.

Anläggningsti!Igángar
Materiella anläggningstillgangar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan. Avskrivningar sker linjärt Over den förväntade nyttjandeperioden med
hänsyn till väsentligt restvärde.

Tilikommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgângskriteriet raknas in i tillgângens redovisade värde.

8(13)

Där behov föreligger har anläggningstillgângarna delats upp pa komponenter. Komponenterna skrivs
sedan av Over bedörnd nyttjandeperiod. När en komponent i en anläggningstillgáng byts Ut,
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras.

Utgifter for löpande underhall och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

A vskrivningar
Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas:

Materiel/a anläggningstillgängar Anskaffningsvärde 2019-12-31
Byggnader 1 549 424 (viktad) 1%

Ombyggnader
Stambyte 5326814 2%
Hissar 623 750 4%

Maskiner, inventaner och installationer
Undercentral 248 306 -

Torktumlare, torkskâp 28 269 -

Postboxar 18381 10%
Elsensorer 65 313 20%
Fastighetsnät 39 086 20%
Nya termostater 105 582 10%
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Övriga ti!Igàngar och skulder
Tillgângar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges. Fordringar har, efter
individuell bedömning, tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar
värderas till det lägsta av anskaffningsvardet och det verkliga värdet.

Övriga tillgángar och skulder har värderats utifrán anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fond för yttre underháll
Avsättning till och uttag ur fonden görs i enlighet med föreningens stadgar. Avsättning enligt plan och
iansprktagande for genomförda átgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital.
Arets underhllskostnader redovisas i resultaträkningen mom ârets resultat.

Not 2 Nettoomsättning

Arsavgifter 885 768 885 703
Hyror 79 692 79 692
Överlátelse- och pantsattningsavgifter 6 478 10 862
Summa 971 938 976 257

Not 3 Driftskostnader
2019 2018

Drift
Fastighetsskötsel 11 607 16 781
Städning 49 750 53 764
Tillsyn, besiktning, kontroller 11 875 8 750
Trädgrdsskötsel - 5615
Reparationer 22 493 80 008
El 27 536 32 439
Uppvärmning 164219 156254
Vatten 26 336 25 860
Sophämtning 19243 36896
Försäkringspremie 31 006 30 582
Självrisk 11256 -

Fastighetsavgift bostäder 39 933 38 773
Övriga fastighetskostnader 4 607 1 097
Kabel-tv/Bredband/lT 101 726 87643
Förvaltningsarvode ekonomi 56 986 55 548
Panter och överlâtelser 7 208 10 896
Övriga externa tjänster 9 575 9 931

595 356 650 837

Underhâll
Installationer - 76 875
Las 11161 -

Totalsumma drift- och fastighetskostnader 606 517 727 712
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Not 4 Övriga externa kostnader
2019 2018

Porto I Telefon 1 595 1 596
Revisionarvode 19 230 19656
Summa 20 825 21 252

Not 5 Byggnader och mark
2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid rets börjari
-Byggnad 1 549 424 1 549 424
-Ombyggnad 5 950 564 5 950 564
-Mark 409 000 409 000

7 908 988 7 908 988

-Vid rets början -2 607 021 -2 459 928
-Arets avskrivning enhigt plan -146 976 -147 097

-2 753 997 -2 607 025

Redovisat värde vid àrets slut 5 154 991 5301 963

Taxeringsvärde
Byggnader 12200000 10200000
Mark 30 000 000 20 200 000

42 200 000 30 400 000

Bostäder 42 200 000 30 400 000
Lokaler - -

42 200 000 30 400 000

Not 6 Inventarier, maskiner och installationer
2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid rets början 504 937 504 937
-Nyanskaffningar 44 225 -

549 162 504 937
Ackumulerade avskrivningar
-Vid rets början -406 473 -363 327
-Arets avskrivning -42 104 -43 142

-448 577 -406 469
Redovisat värde vid ârets slut 100 585 98 468

qt
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Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2019-12-31 2018-12-31

Fastighetsförsäkring 31 700 31 006
Bredbandochhemsida 16441 12991
Kabel-tv 9 293 9 145

57434 53142

Not8 Kassa och bank
2019-12-31 2018-12-31

Kassa - 670
Konto SEB - 670
Avräkningskonto Fastighetsagarna 1 216 755 1 000 471

1216755 1001811

Not 9 Skulder till kreditinstitut, Iángfristiga

Làngivare
Konvertering

/slutbetalning Ränta 2019-12-31
Amortering
IUppIãning 2018-12-31

SEB Boln 28613350 2021-03-28 0,92% 1 940 660 1 940 660
SEB Bolán 28613393 2020-12-28 1,14% 1 940 660 1 940 660
SEB Bolán 35474153 2021-03-28 0,92% 1 051 474 1 051 474
SEB Bolân 39181754 2022-11-28 0,87% 200 000 200 000

5132794 5132794

Not 10 Övriga skulder

Skuld till förvaltningen, aviavgift

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019-12-31 2018-12-31

960 180
960 180

2019-12-31 2018-12-31

Hyrorochârsavgifter 45933 69354
Driftskostnader 29 061 25 427
Reparationer - 1 050
Làneränta 1 550 1 539
Revisionsarvode 19 100 19 000

95644 116370
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Övriga noter

Not 12 Stätlda säkerheter och eventualförpliktelser

Stälida säkerheter

Panter och därmedjämförliga säkerheter som
har stälits för egna skulder och avsättningar

Fastighetsinteckningar

Summa ställda säkerheter

Not 13 Eventualförpliktelser

12(13)

2019-12-31 2018-12-31

6182000 6182000
6182000 6182000

2019-12-31 2018-12-31

Övriga eventualförpliktelser

Summa eventualförpliktelser

Inga Inga

Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsârets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat eiter räkenskapsârets slut.

Rt1
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Underskrifter

StockhoIm/ \ 2020

Christin,4"
Ordföra de

Nils Junge

Clara Sjöberg /

Harns Hellström
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Min revisionsberättelse har lämnats den/ 2020
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Revisionsberättelse
Till fdreningsstämman i Bostadsrättsforeningen Stengodset 6
Org.nr 714000-2192

Rapport om ärsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av ârsredovisningen för Bostadsrättsfdreningen Stengodset 6 för

räkenskapsâret 2019.

Enligt min uppfattning har rsredovisningen upprättats i enlighet med ärsredovisningslagen och ger en
I alla väsentliga avseenden rttvisande bild av föreningens finansiella stälining per den 2019-12-31
och av dess finansiella resultat fir ãret enligt rsredovisnings1agen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med rsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att fbreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen fbr
föreningen.

Grundför uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed I
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
oberoende I förhàtlande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamàlsenliga som grund fbr mina
uttalanden,

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret fOr att ârsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt rsredovisnings1agen. Styrelsen ansvarar även fOr den interna kontroll som dc bedömer är
nödvändig Rir att upprätta en ãrsredovisning som inte innehäller nägra väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror p oegentligheter eller pa fel.

Vid upprättandet av ârsredovisningen ansvarar styrelsen Rir bedömningen av fclreningens Rirmaga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när sa är tillämpligt, om förhällanden som kan pâverka förmâgan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera Rireningen, upphöra med verksamheten eher inte
har nagot realistiskt alternativ till att göra nâgot av detta.

Revisarns ansvar
Mina mäl är att uppnä en rimlig grad av säkerhet om huruvida ársredovisningen som helhet inte
innehäller nâgra väsenthiga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel, och att
lämna en revisionsberättelse som innehâller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hog grad av
säkerhet, men är ingen garanti fOr att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsenthig felaktighet om en sâdan finns. Felaktigheter kan uppstâ pä
grund av oegentlighetcr eIter fel och anses vara väsentliga om dc enskilt eIter tillsammans rimligen
kan fdrväntas päverka dc ekonomiska beslut som användare fattar med grund i arsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professioneilt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
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- identifierar och bedömer jag riskerna for vsentliga felaktigheter i ärsredovisningen, vare sig dessa
beror pa oegentligheter eher pa fel, utformar och utför granskningsâtgrder bland annat utifrän dessa
risker och inhmtar revisionsbevis som r tillrckhiga och ändamälsenliga for att utgöra en grund for
mina uttalanden. Risken for att inte uppthcka en v.sentlig felaktighet till följd av oegentligheter r
högre än for en vasentlig felaktighet som beror pa fei, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, forfalskning, avsiktliga utelamnanden, felaktig information ether asidosttande av intern
kontroll.

- skaffar jag mig en förstâelse av den del av foreningens interna kontroli som har betydelse for min
revision for att utforma granskningsâtgrder som r lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte for aU uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderarjag lamphigheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lampligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av ârsredovisningen. Jag drar ocksà en siutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns nagon väsenthig osäkerhetsfaktor som avser sâdana händelser
eller förhällanden som kan leda till betydande tvivel om fOreningens fi5rmäga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en vasenthig osäkerhetsfaktor, maste jag i
revisionsberättelsen fosta uppmärksamheten pa upplysningarna i arsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sädana upplysningar är otihiräckliga, modifiera uttalandet om
arsredovisningen. Mina slutsatser baseras pa de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet for
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eiter forhallanden gOra att en forening inte längre
kan fortsätta verksamheten.

- utvärderarjag den Overgripande presentationen, strukturen och innehâllet i ärsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om ärsredovisningen äterger de underhiggande transaktionema och
händelserna pa ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag maste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten fOr den. Jag mâste ocksâ informera om betydelseflilla iakttagelser under revisionen,
däribland dc betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
UtOver min revision av ärsredovisningen harjag även utfort en revision av styrelsens fOrvaltning for
Bostadsrättsföreningen Stengodset 6 fOr räkenskapsaret 2019 samt av forslaget till dispositioner
beträffande foreningens vinst eiter fOrlust.

Jag tillstyrker att fOreningsstämman behandlar resultatet enhigt forslaget i forvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamOter ansvarsfrihet for räkenskapsàret.

Grundfor utlalanden
Jag har utfOrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i thrhâllande till foreningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i Ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enhigt dessa krav.

Jag anser att dc revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckhiga och ändamâlsenliga som grund for mina
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret for fdrslaget till dispositioner beträffande foreningens vinst eiler
forlust. Vid fOrslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedomning av om utdelningen är
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flrsvarlig med hnsyn till de krav som ftreningens verksamhetsart, omfattning och risker stüller pa
storleken av threningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stllning I övrigt.

Styrelsen ansvarar ftir foreningens Organisation och forvaitningen av ftireningens ange1genheter.
Detta innefattar bland annat att fortlopande bedöma foreningens ekonomiska situation och aft tilise att
foreningens Organisation tir utformad sA aft bokforingen, medelsforvaltningen och fbreningens
ekonomiska angelgenheter I övrigt kontrolleras pa ett betryggande satt.

Revisorns ansvar
Mitt mal betrffande revisionen av forvaitningen, och darmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, ar att
inhltmta revisionsbevis for aft med en rimlig grad av säkerhet kunna bedoma om nâgon
styrelseledamot 1 nägot vltsentligt avseende:

- foretagit nâgon âtgürd eller gjort sig skyldig till nagon forsummelse som kan föranleda
ersüttningsskyldighet mot foreningen, eller

- pa nagot annat sätt handlat I strid med lagen om ekonomiska foreningar, ärsredovisningslagen eller
stadgarna.

Mitt mäl beträffande revisionen av forsiaget till dispositioner av foreningens vinst eher forlust, och
drmed mitt uttalande om detta, tir att med rimlig grad av sUkerhet bedöma om forslaget Ur forenligt
med lagen om ekonomiska foreningar.

Rimlig skerhet r en hog grad av säkerhet, men ingen garanti for aft en revision som utfors enligt god
revisionssed I Sverige alltid kommer aft uppthcka atgtrder eller forsummelser som kan foranleda
erstlttningsskyldighet mot foreningen, eller att ett forslag till dispositioner av foreningens vinst eher
forlust inte r forenhigt med lagen om ekonomiska foreningar.

Som en del av en revision enhigt god revisionssed i Sverige anvnder jag professionellt omdöme och
har en professionelit skeptisk instttllning under hela revisionen. Granskningen av forvaltningen och
forslaget till dispositioner av foreningens vinst eller forlust grundar sig frmst pa revisionen av
rkenskapema. Vilka tillkommande granskningsãtgrder som utfors baseras pa min professionella
bedömning med utgângspunkt i risk och vsentlighet. Det innebär attjag fokuserar granskningen pa
sãdana átgrder, omraden och forhallanden som är vltsenthiga for verksamheten och där avsteg och
överträdelser skutte ha särskild betydelse for foreningens situation. Jag gar igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna ätgärder och andra forhàllanden som hr relevanta for mitt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag for mitt uttalande om styrelsens forstag till dispositioner beträffande
foreningens vinst eiter forlust harjag granskat om forslaget hr ftirenligt med lagen om ekonomiska
foreningar.
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