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Ftirvaltnin gs berfl ttelse

Allnrdnt om verksamheten

Ftireningen
licireninqen har till iindamil att tiiimja medlemmamas ekonomiska intressen genorn alt i lijreningens hus
upplffla bostiider ftir pemanent boende ocl-i lokaler iit rredlenrmarna til1 nvttjande utan tidsbegrdnsning samt
att lillgodose gemensatnma intresseir och behov.

Crundfakta oln liireningen
Fiireningen 2iger fastigheten Sanneg6rden 45:l i Griteborgs Kommun. I dessa byggnader finns 48
lSgenheter" I31*ggnaderna iir uppl'iirda 2005-2006 genom totalenlrcprenari av Riksiryggen.
Fastighetens adress iir Barken Beatrices Cata 24-34 i Coteborg. lnflytning i*leddes i oktober
2006. Iroreningen har sitt s:ite i Gotebcrgs kornmun, V$stra Gotalands l;in.

Foreningen .{r ett si kallat privatbostadsftretag (hkta bosladsriitts{"orening). f)et innebHr att
loreningens int6kter i huvudsak kommer i fornr av Arsavgifier fi6n foreningens medlelrmar.

Styrelsen
Under iret har i 1 st protokollforda styrelserriiten genom{6rts.
Efter ordinarie fiireningsstimma den 2017-05-1-5 har styrelsen forljande ledamciter och revisor

Ordinarie ledamrite-I
I'{elen Kylstad
Jan Siirnblom
llans-Olof Ilngvall
'lore Lermryr
Sven*Gunnar .lohansstx

Ordinarie rev!59191

Stig-Olof l.arsson
KIas Bjornsson
PricewaterhouseCoopers AI)

Foreningsvald revisor
Auktoriserad Rer,isor, Olrriings

2 dr, t.o.m. 20i9
2 6r, t.o.m. 2019
2 6r, t.o.rn. 2019
2 ir, t.o.rn. 201B
2 ar, t,o.m. 2018

I ir t.o.m. 2018
I Ar t.c.rn. 201 8

Ledan:ot
Ledanrot

0r:clf-orande
Ledamot
L.edamot

Valheredning
Valberedning

I

I

!alberedning
tili sabeth Blument'eid Larsson
Anders Ideskog

Fastigheten
Ldgenhetsfortecknin g

1 1 st 2 rurn och krik
29 st 3 runr och kok
B st 4 rum och kok

Darrllkssular
57 st Carage
6 st P-Platser

'l'otal tornt 1.ta:
Bostadsyta:

5 046 m2
4 407 nr2
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lastigheterna ;ir ttirsiikrade i Liinsltirsiikringar nred fullviirdes_qaranti. Forsfrkringen oruf'attar bl.a.
brand. r,atlenlednings- ocli rnaskinskada. intrrolt och allriskskada. h},'resf'cirluster. ansvar och
riiltsskydd" sarut olr,'ckstol] och sanering. Flemliirsi.ikring och bostaclsrfrttstilliigg bekostas av
bostadsrAttsi nnehavama.

l'tirvaltning

PRIMAR fastighetsf'on'altning AB bitriicler stvrclsen nred ekonomisk ftirvaltnine varfiir bokslut
och Arsredovisning liarntauils ar,, detta fiiretag.

f:tireningens ekonouri Ir i god balans ured stabil likviditet. Behovet ar, kornmandc rcparationer "{r
klarlagt i en underhallsplan. r,ilken styrelsen Sriigen uppdaterar.
I'cireningcn liar uncler firet amortcrat 524 980 krr:nor.

Vfrsentliga hiindelser under rfrkenskapsfrret

F'asadrenoveringen sorn pabdr,jacles under 20i6 har under hostcn 201? slutfijns enligt plan pA samtliga viira
huskroppar och vi 6r nu rnycket glada for vara nya {iiischa och kvalitets sdkrade fasader.
l{cla puts5.'tan har bciagls r-rrerl arrnerad grundputs oclt d:irefier rned en srnutsavvisande genoml}rgad ltputs.
I samband med detta lrar iiven nlra ltinsterbleck monterats, skadade partier har bvtts ut samt alla
genomfiiringar har lirktsiikrats.

Ln liten positiv detalj iir att vi 6r,en har gjort ltrrstirkningar f'or att mojliggora rntlstning av
r.'ikarmsurarkiser pi tenasscrr'balkonger med puts ovan ftinstcr pii vAst och sodertasaden. Ur:dcr hcisten
valde d.{relier direkl ett antal medlemmar att uh},ttia denna miijtighet. l)el sonr dessutom rir viildigl
gliidjande iir att hela renovc,ringen liar kunnal genomlnras helt utan hiijda rnedlernsar,.qiflen.

Frirenirgen f-oljer uncierhdllsplan och itlr kommande dr f'lnns inga stcirre arbeten inplanerade. Som ett
lripanclc underrhall kommer vi troliglvis, tillsanirnans rned grannlhrcningen. alt byta ut triisitl.u.,1on:a pii
girdetrs samt I iga triinkar.
Eu aunart dialog som har paborj ats i styrelse n iir att det r* e lier ca I 2 ar iivcu borjar bli dags t'cir ommalnir"rg
av viira sex trapphus.

j\ledlemsinformation

Ar:tal medlernlnar vid rrikenskaps6rets borjan
Antal tillkommande rnedlemmar
Antal avgiende medlernmar
Antai rnedleirlrlal' r,icl irets slut

83

2

2

83

Under verksamhetsirct har en ligenhetsii",eri6telse skett getom ftrrsiiljning.
Ol,erldtelse- ocir pantsiittningsavgi{i tas ut enligl starigarna. Or'er!iitelscar,giften betalas av koparcn
och pantsiittningsavgift av pantsfittaren.
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Flerirstiversikt

NettoornsSttning
Resultat elter flnansiella poster
Balansomslutnirrg
Soliditet

4(13)

(__

L

N.1-ckeltal d rift krlkvm trostadsyta
Arsavgifter
Dritlskostnad, krlkvnr

2At7
tkr 4 087
tkr -3 406
tkr 146 542
% 62J

201 6

4 053
-684

149 t04
64.0

933
251
458
190

201 5

4 001

27r
149 685

64,2

2014
_1 L?8

-90

149 q64

63.q

764
338

12 268
162

90
I90

764
314

12

764
312

047
275
368
r90

IJ11

764
28q

162
369
276
190

Nyckeltal kapital kr/kvm bostadsyta
Fastighetsl6n
Riintekostnader
Avszittning tiamtida underliill
Avskrivning byggnad
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Ftirfrnelringar i eget kapital

insatser
93 860 000

underhill resultat
2 020 100 456 844

397 000 -397 000
-2 020 100 1 623 r00

Arets
resultat

-584 351

684 351

- -3 405 518
0 -3 405 528

_5( 13)

Totalt

-3 405 528

91 850 065

Omloring
trnbetalda Fond 1,ttre Balanserat f itt,/bundet

Vid iirets trdrjan
Avsdttning iond
I anspr&k tagar-rde fond
Om lori ng fri tt,&unciet
Balanscras i rry rdknirrg
Arets resultat
Vid &rets slut

-684 35 i

93 860 000 397 000 998 sq3

kgL

-3q7 000
397 000

9s 255 593

I

Ftirslag till resultatdisposition

Styrelsen fiireslir att den ansamlade tijrlusten:

Ing. balanserat resultat tr'6n 2016-12-31
Arets resultat
Arets avsdttning till y.ttre fbnd
Arets ianspr&kstagande ur 1.ttre fbnd

Summa

Balanseras si att
I ny tikning balanseras

Summa

-624 507
-3 405 528

-397 00f)
2 020 100

-2 446 935

-2 406 935

-2 406 935

f

f
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Resultatriikning

intdkter

Summa nettoomsfittning

Kostn ader fiir fastighetsftirvaltnin g

Driftskostnader
Personaikostnader
Avskrivn i n gar av rn ateri e I I a anl tiggn i ngsti I 1 gfl ngar

Rtirelseresultat

Resultat frfln finansiella poster
Riinteintdkter och liknande resultatposter
Ovriga fi nansiella kostnader
Riintekostnader trch liknande resultatpostcr

Resultat efter finansiella poster

Arets resultat

-67b 316

-3 405 528 -684 351

:llqu?g -684 351

Not

,}

2417

4 087 195

0

4 087 i95

-5 883 613
-q3 91q

-838 8r5

-6 816 347

-2 72{} 152

41 066
-547

-7r6 895

6(13)

2016

4 055 170

2 r00 000

6 155 170

-4 782 664
-q4 128

-838 81s

-5 715 647

439 56i

9 803

t,
-t 133't17

-l 123 qt4

-1

4
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BalansrSkning

Tillgrfingar

Anliiggnin gstillgin gar

Matericlla anlSegningstill q6n gar

Byggnader och mark

S u mma ankiggningstillgin gar

O msf, ttningstillgin gar

Ibrdringar
kostnader och upplupna intiikter

Kassa och hank

Summa onrsdttningstillgingar

Summa tillgfrngar

7(13)

Not 2017-t2-31 2016-12-31

144 -s01 326 145 3,10 141

304 9r E

5

06

L

t

144 501 316 145 645 05q

69 185

45 _147

48 732
6i 2q0

1r6022114 532

I 925 779 3 3,12 660

2 040 3t l 3 458 6E2

146 54i 637 149 103 741

L

(__
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Balansrdkning

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Fritt eeet kapital
Balanserat resultat
Arets {tirlust
Avsrittning ti11 underh&Il sfond

Lingfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Skuider till kreditinstitut
Skatteskulder
Leverantorsskulder
6r,riga kortfristiga skulder
Upplupna kostnad er o ch ftirutbetai da i ntiikter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

8(13)

F{ot 2$17-12-31 2016-12-31

93 860 000
397 000

q4257 AAA

998 59-i
-3 40_s 528

0

s84 980
27 251

1t9 925
25 879

453 457

93 860 0L)0

2 020 100

95 880 100

456 844
-684 35 r

-397 000

505 000
(,

145 8q4
26 011

486 I97

Summa eget kapital

-2 406 935 -624 507

91 850 065 95 255 593

53 480 080 52 085 0407

1

(

1 211 492 r 763 108

l*4-6 541 {}37 14q 103 ?41

rF

Bundet eqet kapital
Insatskapital
UnderhSllsfbnd
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Noter

Not I Redovisnings- och vfr rderingsprinciper

Arsredovisntngen ir upprfittacl ienlighet med &rsreclovisningslagen och BFNAR 201(r:10
Arsredovisning i mindre ekonomiska i'rolag (K2).

Avskrivningsprin ciper
Avskrivningar enligl plan baseras pfi ursprungliga anskafliringsvdrden och ber$knad
nyltjandeperiod. Foreningen har i samtrand med iiverg&ngen till K2-regclverket overgAtt AAn
progressiv tiI1 Iinliir ar.skrivning.

q(13)

201 6ZW

3 366 545
510 800
30 538

1 59 312

\_

At'skrirningar
Til I iirnpade avskrivningstider:
Byggnad

Not 2 Arsavgifter och hyror

Ir531.gifter bostAder
och

1508r

1't111-l

3 366 545

493 200
27 631

167',l94Debiterade

ruq7 lej ru_ll_170

ffi
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Not 3 Driftskostnader

Lopande underhill
Planerat underhill
F ast i ghets fii rsiikri n g

Ekonornisk ldnaltning
Fastighetsskotsel och stridr:ing
Teknisk elfiln,aitning
Snorojning
Hi ssbesiktninglreparati oner
Kabel-l'V
Elkostnader
Fjlnwiinne
Vatten
Sophtimtning
Fasti ghetssk atti fasti ghetsavgi ft
Telefbn och porto
Revi sionsan ode externt
Medlemsar.gifter
Ovriga kostnader

20t'7

r30 540
4 263 207

32 602
70 519

r 75 236
51 040
l9 848

71 00r
70 814

252 639
425 r60

96 ?63

68 06r
92 360
12 608
18 875
11 140

21 700

r0(r3)

201 6

161 19r

3 214 488

4? 507

67 328
i67 158

48 132

12 207
67 176
66 724

226 378
412 900
100 038
64 681

59 672
4 612

18 625
5 670

23 117

91 128

5 883 qF 1',79?594

Not 4 Personalkostnader

2017

Fcireningen har ingen anstiilld personal. Kostnadenra avser arvoden till styrelsen i enlighet med
l:reslut pfi irsstzimrna.

Ltiner, ersiittningar och sociala avgifter
Loner ocl-r ersdttningar till styrelsen 69 000 69 00i)
Revisionsarvode, internt 6 000 6 000
Sr.rciala avgifter I I 9l q 19 128

201 6

t

I

Totalt 93 919

$n
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Not 5 Byggnader och mark

Ingiende ackumulerade anskatfningsvirden

Utgfiende ackumulerade anskaffningsviirden

I ngiende ackurrul erade ar,skri rn'li ngar
Arets avskrir ningar

U tgAencle ackumul erade avskrivningar

Utg&ende restvdrde eniigt plan

I ackumulerade anskaffningsviirden ingir rrark rrred

Taxeringsvf,rde
'fax eri n gsviirde byggnad
'IaxeringsvArdc mark

Byggradens
Bostiider

tax cri ngsr.,6rde dr uppd el at en I i gt firlj ande :

Lokaler

n*ot 6 Lingfristiga placeringar

148 564 420 148 s64 424

-4 063 0q4 4 224279

20r7-I2-31

148 564 420

-3 224 279
-838 815

76 800 000
41 000 000

117 800 000

70 000 000
6 800 000

76 800 000

N)7

304 91 I
-342 799

37 88r

0

I i ( r 3)

2(lr 6- r2-31

148 564 424

-2 385 464
-838 815

L

I

l_41:qr-i?.q 145 340 l4t

23 4r4 000 23 4r4 000

76 800 000
41 000 000

r t7 800 00t)

70 000 000
6 800 000

76 800 000

L

L

Anskaflningsvdrde Nordea Stratega I 0
Fcrrshljning 20 1 7-05-05
Kapitalvinst

Marknadsvdrde

304

340

20r6

9 I
0

0

I

038

Under 6ret har fondens alla andelar till ett norninellt vdrde orn 304 918 arMtrats.

tlls
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Not 7

L:ingivartr

Skulder till kreditinstitut

SBAB

Niista rirs amortering

Samtliga lin forfaller inom t"erl ir.

Stlillda sfikerheter
Fast i ghetsinteckningar

SEB
Stlt]

SI]B
SEIl

Riinta o/o Villkorsiindrings-
dag

i.-s3 2019-12-28
0,59 Roriig

r ..+9 l0l I - il-18
1,2s ?02{)-09-28

[,anebelopp
2{Jl1-12-31

19 090 880
9 894 r80

0
23 r00 000
i q80 000

:iS-4!!Q
53 ,180 08t)

2011
58 840 000

r2(13)

l-f,nebelopp
2{t16-12-31

19 393 92A
i0 096 120

23 100 000
0
0

-505 0r)0
52 085 040

2016
58 8.10 000

L

(.-_

t-?,l?

t
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Vir

13(l 3)

Jan Sii.rnblom

dl

har ldmnars ZDffi -ryi7
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Revisionsberdttelse
Till foreningsstdmman i Bostadsrhttsfcireningen Briggen i Goteborg, org.u 7696o8-6t85

Rapport om f,.rsred ovisningen

Uttalanden
Vi har utftirt en revision av Srsredovisningen ftir Bostadsrdttsftireningen Briggen i Gtiteborg fdr &r zot7.
Enligt min uppfattning har flrsredovisningen upprdttats i enlighet med Srsredovisningslagen och ger en i alla
vdsentliga avseenden rltfvisande bild av fiireningens finansiella stiillning per den 3r december zotT och av dess
finansiella resultat fcir flret enligt flrsredovisningslagen. Fiirvaltningsberdttelsen [r ftirenlig med
Srsredovisningens iiwiga delar.

Vi tillstyrker ddrftir att fijreningssthmman faststdller resultatrdkningen och balansriikningen ftir ftireningen.

Grundfir uttalanden
Vi har utftirt revisionen enliS god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs ndrmare i
avsnitten Den auktoriserade reuisorns ansvar samt Denftrtroendeualdareuisorns ansucff.

Vi dr oberoende i fiirh&llande till ftireningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
firllgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhd.mtat iir tilreckliga och dndam8.,lsenliga som grund fcir v&ra uttalanden.

Styrelsens ansn)ar
Det dr styrelsen som har ansvaret fiir att S.rsredovisningen upprdttas och att den ger en r[ftvisande bild enligt
&rsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar dven ftir den interna kontroll som den bedtimer iir ntidviindig ftir att
upprltta en irsredovisning som inte innehfll]er nigra vdsentliga fela]tigheter, vare sig dessa beror pfr
oegentligheter eller p& fel.

Vid upprdttandet av Srsredovisningen ansvarar stl,relsen ftir bedtimningen av ftireningens ftirm8ga att fortsdtta
verksamheten. Den upplyser, nlr s& [r tilltmpligt, om f<irhfi]landen som kan p&verka ftirm&gan att fortsdtta
verksamheten och att anvhnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilliimpas dock inte om
beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

D en auktoriser ade r euisorns ansu ar
Vi har att utfiira revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. V&rt
m&l tir att uppn& en rimlig grad av sdkerhet om huruvida &rsredovisningen som helhet inte innehfrIler nflgra
vdsentliga felaltigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller p& fel. Rimlig slkerhet [r en hiig grad av
sdkerhet, men [r ingen garanti f6r att en revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptlcka en vdsentlig felaktighet om en s5dan finns. Fela}tigheter kan uppstfr p& grund av
oegentligheter eller fel och anses vara vdsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan ftirvdntas p&verka
de ekonomiska beslut som anvindare fattar med grund i Srsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvd.nder vi professionellt omdtime och har en professionellt skeptisk instdllning
under hela revisionen. Dessutom:

. Identifierar och bediimer vi riskerna ftir vdsentliga felaktigheter i &rsredovisningen, vare sig dessa beror
pfl oegentligheter eller pfl fel, utformar och utftir granskningsltgdrder bland annat utifr5n dessa risker
och inh[mtar revisionsbevis som 6r til]r[ckliga och dndam&]senliga ftir att utg6,ra en grund ftir v6.ra
uttalanden. Risken fiir att inte upptdcka en vdsentlig felalitighet tiIl ftiljd av oegentligheter dr htigre dn fcir
en vlsentlig felaktighet som beror pi fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
fcirfalskning, avsilctliga uteldmnanden, felaktig information eller &sidosdttande av intern kontroll.

. skaffar vi oss en ftirstflelse av den del av f<ireningens interna kontroll som har betydelse fcir vflr revision
ftir att utforma gransknings&tgdrder som [r ldmpliga med hlnslm till omstilndigheterna, men inte ftir att
uttala oss om effeltiviteten i den interna kontrollen.

. utvdrderar vi llmpligheten i de redovisnilgsprinciper som anvhnds och rimligheten i sryrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillh6rande upplysningar.

1

6



. drar vi en slutsats om llmpligheten i att styrelsen anvdnder antagandet om fortsatt drift vid upprdttandet
av S.rsredovisningen. Vi drar ocksfl en slutsats, med grund i de inhiimtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns n&gon vdsentlig osdkerhetsfaktor som avser sfldana hlndelser eller ftirh6llanden som kan leda
till betydande tvivel om ftireningens ftirmiga att fortsdtta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en vhsentlig os[kerhetsfa}tor, m&ste vi i revisionsberdttelsen fista uppmdrksamheten p8r

upplysningarna i Srsredovisningen om den vhsentliga osdkerhetsfaktorn eller, om sidana upplysningar
?ir otillriickliga, modifiera uttalandet om &rsredovisningen. V&ra slutsatser baseras p& de revisionsbevis
som inhdmtas fram till datumet fiir revisionsberdttelsen. Dock kan framtida hdndelser eller ftirhfrllanden
gtira att en ftirening inte ldngre kan fortsdtta verksamheten.

. utvdrderarvi den <ivergripande presentationen, strukturen och innehflllet i &rsredovisningen, ddribland
upplysningarna, och om Srsredovisningen flterger de underliggande transaktionerna och hdndelserna pfl
ett sdtt som ger en rdttvisande bild.

Vi mhste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
ftir den. Vi m&ste ocks& informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, ddribland eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

D en fortr o endeu alda r euk orns ansu ar
Jag har att utfcira en revision enligt revisionslagen och dd.rmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt m5l tir att
uppn& en rimlig grad av sdkerhet om huruvida &rsredovisningen har uppr[ttats i enlighet med
Srsredovisningslagen och om &rsredovisningen ger en rdtrvisande bild av ftireningens resultat och stdllning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar

Uttalanden
Uttiver vflr revision av ELrsredovisningen har vi dven utftirt en revision av sffrelsens ftirvaltning ftir
Bostadsrdttsftireningen Briggen i Gtiteborg for br zorT samt av ftirslaget till dispositioner betrd.ffande ftireningens
vinst eller ftirlust.

Vi tillsty'rker att fiireningsstdmman behandlar fiirlusten enligt ftirslaget i fijrvaltningsberdttelsen och beviljar
stlrelsens ledamtiter ansvarsfrihet ftir rdkenskapsiret.

Grundftr uttalanden
Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. VArt ansvar enligt denna beskrivs n[rmare i avsnittet
Reur'sorns ansuctr. Vi d.r oberoende i frirhflllande till f<ireningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har fullgiort mitt lrkesetiska ansvar enligt dessa krav

Vi anser att de revisionsbevis vi har inh[mtat iir tillriickliga och dndam&lsenliga som grund ftir v&ra uttalanden.

Styrelsens ansuar
Det H.r sryrelsen som har ansvaret f<ir fiirslaget till dispositioner betrdffande ftireningens vinst eller f<irlust. Vid
ftirslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedtimning av om utdelningen [r f<irsvarlig med hiinsyn till
de krav som ftireningens verksamhetsart, omfattning och risker st?iller p& storleken av ftireningens egna kapital,
konsolideringsbehov, Iikviditet och stdllning i tiwigt.

Sf'relsen ansvarar ftir fiireningens organisation och fcirvaltningen av ftireningens angelhgenheter. Detta innefattar
bland annat att fortltipande bediima fdreningens ekonomiska situation och att tillse att fiireningens organisation
d.r utformad s6 att bokftjringen, medelsfiirvaltningen och f<ireningens ekonomiska angellgenheter i tirrigt
kontrolleras p& ett betryggande s[tt.

Reuisorns lnsuar
Vflrt mhl betrdffande revisionen av ftirvaltningen, och ddrmed vflrt uttalande om ansvarsfrihet, d.r att inhImta
revisionsbevis fijr att med en rimlig grad av sdkerhet kunna bedrima om nflgon sffrelseledamot i nigot vdsentligt
avseende:

r ftiretagit n&gon &tg[rd eller gjort sig skyldig till nigon fiirsumme]se som kan ftiranleda
ersdttningsskyldighet mot ftireningen, eller

. pe nflgot annat sdtt handlat i strid med bostadsrhttslagen, till[mpliga delar av lagen om ekonomiska
f<ireningar, flrsredovisningslagen eller stadgarna.

V&rt mfll betrdffande revisionen av ftirslaget till dispositioner av fdreningens vinst eller ftirlust, och dlrmed v&rt
uttalande om detta, dr att med rimlig grad av sdkerhet bedtjma om ftirslaget Zir ftirenligt med bostadsrdttslagen.

fr
2



fumlig sdkerhet ir en hcig grad av s[kerhet, men ingen garanti f<ir att en revision som utfcirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka &tgdrder eller fcirsummelser som kan friranleda
ersdttningsskyldighet mot ftireningen, eller att ett fcirslag till dispositioner av f<ireningens vinst eller fcirlust inte dr
fcirenligt med bostadsr[ttslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvdnder den auktoriserade revisorn professionellt
omdtime och har en professionellt skeptisk instdllning under hela revisionen. Granskningen av fcirvaltningen och
fcirslaget till dispositioner av fcireningens vinst eller frirlust grundar sig frdmst pi revisionen av rdkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsfltgirder som utfcirs baseras pi den auktoriserade revisorns professionella
bedcimning och tir,'riga valda revisorers bed<imning med utgflngspunkt i risk och vdsentlighet. Det innebdr att vi
fokuserar granskningen p& s5dana &tgdrder, omrEden och f<irh&llanden som dr vdsentliga f<ir verksamheten och
dhr avsteg och cjvertr[delser skul]e ha siirskild betydelse fcir fcireningens situation. Vi gir igenom och prtivar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna &tgdrder och andra f<irhS.llanden som dr relevanta frir virt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag fiir virt uttalande om s$relsens fcirslag till dispositioner betrdffande frireningens
vinst eller fiirlust har vi granskat om fdrslaget dr fcirenligt med bostadsrdttslagen.

Griteborg 17 april zorS

Auktoriserad revisor rel'lsor
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