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Årsredovisning för räkenskapsåret 2018
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Förvaltnin gsberättelse
Verksamheten
Allmdnt om verks amheten

Föreningen
Bostadsrättsföreningen Bishop Alumno är ett privatbostadsföretag som har till ändamål att främja
medlemmamas ekonomiska intresse genom att i ftireningens hus upplåta bostadslågenheter under
nyttj anderätt och utan tidsbegränsning.
Bostadsrättsföreningen registrerades 2010-11-12. Föreningens nuvarande ekonomiska plan
registrerades2}l0-tl-26 och nuvarande stadgar registrerades 2016-03-16 hos Bolagsverket.

Fastigheten
Föreningen äger fastigheten Gårda 23:12 i Göteborgs kommun vilken förvåirvades fu 2011. Det vita
huset bebyggdes år 1890 och det röda huset ca 1989. Fastigheten består av två flerbostadshus. Det
vita huset har två våningar samt lägenhet med etagevåning och det röda huset består av sex
våningar samt källare. Fastighetemas värdeår. tu 1987 och 1992.
Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 3 25 1 kvm och ftirdela s pä 7 6 st lägenhete r, 2 st
kontorslokaler, 15 st garageplatser samt 2 st lokaler med bostadsrätt. Samtliga lägenheter åir
upplåtna med bostadsrätt.
Föreningen är momsregistrerad
anslutna

till

ftr

uthyrning av lokaler. För värmeleverans
fiåinvärme. Fastigheten iir ansluten till bredbandsbolaget.

åir byggnaderna

Fastigheten är fullviirdesförstila'ad hos Låinsförsäkringar. Ansvarsftirsåikling ingår för styrelsen.

Fastighetens anskaffnings och taxeringsvärden:

Anskaffningsvärde byggnader
Anskaf fningsvärde mark

70 744 885 kr

Taxeringsvärde byggnad
Taxeringsvärde mark

34 882 000 kr
29 714 000 kr

32265158Iff

Taxeringsvärdet uppdelat mellan bostäder och lokaler:
Bostäder

Lokaler

53 600 000I<r
10 996 000 kr
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Lägenheter är ftirdelade enligt:
1

rok 2 rok
6871

3

rok

Lokaler i fastigheten:
Verksamhet
Kontorslokal A
Kontorslokal B
Lunchrestaurang
Lagerlokal

Yta

Löptid

344 kvm

Bostadsråitt

68 kvm

Bostadsrätt

kvm
104 kvm

Tillsvidare
2019-09-01

140

Förvaltning:
Ekonomisk förvaltning, lägenhets- och medlemsftirteckning har under året ombesörjts av
Husjuristerna AB.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under årets gång så har passersystemen i båda fastigheterna bylts ut av Monitor Alarm. Samtidigt
byttes bokningssystemet till tvättstugan. Man kan nu boka via intemet eller med trjälp av någon av
de skärmar som finns i trappuppgångarna.
Den planerade renoveringen av fasaden på det Vita huset har genomftirts med ommålning av
träpanelen, ftinster, smiderier och renovering av den putsade sockeln samt byte av dåliga plankor.
Här gf ordes även en provisorisk upprustning av taket kring takkuporna.
Föreningen hal också fått en ny hemsida på www.brfbishopalumno.com.

Medlemsinformation

Antal medlemmar vid råikenskapsårets början
Antal tillkommande medlemmar
Antal avgående medlemmar
Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut
Under året har 12 överlåtelser skett. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar
Överlåtelseavgift betalas av ftirvärvaren och pantsättningsavgift av pantsättaren.

136
18
15

139
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Likviditet (tkr)

IB Lilivida medel

2018

2019

Utfall

Prognos

1478

2024

Rörelsen intäkter

2 988

2984

Ötcning ftirutbetalda kostnader

-r6
2972

0

Inbetalningar

Summa inbetalningar

2984

Utbetalningar
Rörelsens kostnader exkl. avskrivningar
Minskning upplupna ko stnader

Amortering lån
Summa utbetalningar

Förändring under året
Utgående balans likvida medel

-190
-2 555

s46

429

2 024

2 4s3

Avsäthring till framtida underhåll uppgår till 450 000 kr enligt underhållsplan.

Styrelsen
Styrelsen har under år'et

Kristian Sandahl
Catherine Lef
Jan Matteus Ottosson
Melinda Gustafsson
Simon Westerberg
Jenny Strömberg
Anders Sandahl

hållit

10 st protokollforda styrelsemöten.

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Kassör
Ledamot

Avgått

Valberedning
Viktoria Edeirstam
Jonny Carlsson

Revisorer
Kristoffer Nilsson

Auktoriserad revisor

Stämmor
Ordinarie föreningsståimma hölls 20 I 8-06-03
Extra föreningsstämma hölls 20 1 8- 04-22

-2365

-2 697
461
-190
-2 426

Frejs Revisorer AB

0
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Föreningens ekonomi

Årsavgifter
Inga ftirändingar förvåintas.

Skatter
Föreningen betalar fastighetsskatt för sina lokaler med I Yo av gällande taxeringsvärde. För
bostäder utgår istället en fastighetsavgift om I 337 laflgh. Bostadsrättsföreningen betalar endast
inkomstskatt ftjr inkomster som ej avser fastigheten.

Kommentarer
Föreningens ekonomi fortsiitter attvwa stabil och under hösten löpte ett av ftireningens tre lan ut.
Därmed omf<jrhandlades detta tillsammans med det rörliga lånet vilket gav stora ftirbättringar ftir
ft)reningens lanekostnader. Detta bidrog till att styrelsen valde att ltimna avgiften till ftireningen
oft)rändrad for 2019.

Flerårsöversikt

I

2017

2 988
-437

29s0

201

Nettoomsåittning
Resultat efter finansiella poster
Ä'r'savgiftlkvm bostadsrättsyta

Lånlkvm b ostadsrättsyta
Elkostnaderlkvm totalyta
Vattenko stnader/kvm totalyta
Värmekostnad/kvm totalyta
Soliditet

tkr
tkr

%

-435
612

20r6
2 869

2713
-424
712
16 628
74
34

2015

618
131,96

13 335

-404
s94
13 40s

97

78

77

26
44

27
46

23
51

55

64,3

64,6

64,6

64,7
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Förändring i eget kapital

vid Förändring Disposition
årets ingång under året enl stämma
Belopp

Belopp vid
arets uteåne

Bundet eget kapital
lnbetalda insatser
Upplåtelseavgifter
Fond för yltre underhåll

71 135 000
1 080 823
1 292 854

Summa bundet eget kapital

73 508

677

71 135 000
I 080 823
| 742 854

4s0 000
450 000

0

73 958 677

-450 000
-437 000

-43s 230
43s 230

-5 946 496
-437 000

Fritt

eget kapital
Balanserat resultat

-5 061 266
-435 230

Årets resultat

Summa

fritt

-s 496

496

-887 000

0

-6 383 496

68 012

181

-437 000

0

67 575

eget kapital

Summa eget kapital

2018-12-31

t8t

2017-12-31

Fond för yttre underhåll

Vid årets ingång

r 292 854

Ärets avsättning enligt stadgar

450 000

I

Vid årets slut

742 854

Resultatdisposition
Förslag

till

behandling av förlust:

Balanserat resultat

-s 496 496

Ärets resultat ftjre ftirändring av yltre fond
Ärets avsättning till yttre fond
Totalt

-6 383 496

Styrelsen ftireslår ftiljande disposition
Balanseras

Totalt

-437 000
-450 000

i ny räkning

till

årsstämman

-6 383 496

-6 383 496

842 8s4
450 000
1 292

8s4
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Resultaträkning

Not

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Ovri ga rörelseintåikter

2

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-3t

2987 872

2 949 644
-1 s90

2987 872

2 948 014

a

J

-t 422 488

4

-575 018
-226 580
-43 478
-727 767

-L 208 508
-63t 492
-224 s48
-52 568
-727 767

-2 995 331

-2844 883

-7 459

103 131

Räntekostnader

-429 541

-s38 361

Summa finansiella poster

-429

s4t

-538 361

-437 000

-435 230

Resultatföre skatt

-437 000

-435 230

Årets resultat

-$7

-435 230

Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Driftskostnader
Underhållskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

5

6
7

Finansiella poster

Res ultat efter

finansiella

p

oster

00a
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Not

2018-t2-st

2017-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgån gar
Mat eriella anlci ggningstill gångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar

8

9

102 821 688
81 285

103 529 r37
101 603

Summa materiella anl öggningstillgångar

102902973

103 630 740

Summa anläggningstillgån gar

102902973

t03 630740

Omsättnin gstillgån ga r
Ko r tfr i s t i g a fo r dr t n gar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intiikter

10

51 689
93 472

s3 267
76 952

t6t

t30 2t9

2 023 778

1,477 s62

Summa kqssa och bank

2 023 778

I 477

Summa omsättningstillgångar

2 t68 939

I

Summa kor tfr

is t

i ga

fordr

in

gar

Kassa och bank
Kassa och Bank

Summa tillgångar

11

145

1,2

r05 071

912

562

607 781

10s238 s21
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2018-12-31

2017-12-31

Upplåtelseavgift
Fond for yttre underhåll

71 135 000
1 080 823
| 742 854

71 135 000
1 080 823
1 292 854

Summa bundet eget kapital

73 9s8

Balansräkning

Not

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatskapital

677

73 508 677

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Ärets resultat
Summa

fritt

e

get kapital

Summa eget kapital

13

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Korlfristiga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

-5 06t 266
-435 230

-6 383 496

-s 496 496

l8t

68 012 181

67 s7s

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder till kreditinstitut

-5 946 496
-437 000

7s0
36 038 750
36 038

362287s0
36228750

190 000
658 543
71 889

190 000
123 501
148 243

15

91 329

T6

446220

t04 291
431 555

I 457 98t

997 s90

T4

r}s

071

912

105238 s21
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Noter
Not

1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Ärsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Ä'sredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2),

Avskrivningar
Byggnader och fastighetsfiirbättringar i00 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 år

Upplysningar till resultaträkningen
Not

2

Nettoomsättning
2018-01-01
-20t8-72-31

2017-01-01
-2077-t2-31

Årsavgifter bostäder
Ärsavgifter lokaler
Hyresintåikter lokaler
Hyresintäkt er garcge/p-platser momsregistrerade
Hyresintåikter övriga
Hyresintiikter vatten
Hyresintåikter värme
Hyresintåikter el
Hyresintäkter el momsregistrerade
Öresdiflerenser

1 688 731

r 672 012

Summa

Not

3

297 1s9
4t3 449
3r0 629
t14 4s4
2 800
It 620
149 052

294217

-22

_46

2987 872

2949 604

20i8-01-01

2017-01-01
-2017-12-31

tr 624

149 052
-i3 918

Driftskostnader
-2018- l2-31

Fastighetsskötsel
Reparationer
EI

3s2 431

13t 997
318 568
143 644
84 959
109 152
28t 737

Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Övriga driftskostnader
Summa

416 475
305 462
111 930
2 800

1

422 488

221 079
104 156
252338
150 153
86 910

95 680
298 192
1 208 508

Bostadsrättsföreningen Bishop Alumno
769622-3168

Not

4

i1(15)

Underhållskostnader
2018-01-01
-20t8-12-31

20n-a1-07
-2017-12-31

l3s

Underhåll invändigt
Underhåll utvändigt

s7s 018

478 357

Summa

s7s 018

631 492

201 8-01-01

2017-01-01
-2017-t2-31

Not

5

153

Övriga externa kostnader

-2018-12-3t
Fastighetsavgift
Övriga externa kostnader

211 s7l
1s 009

208 873

Summa

226 580

224 548

2018-0i -01
-20t8-r2-31

2017-07-01
-20t7-t2-31

Styrelsearvode
Sociala kostnader

33 084
10 394

40 000
12 s68

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader

43 478

s2 568

Not

6

15 675

Personal

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

Not

7

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
201 8-01-01

2017-01-01

-2018-12-31

-2017-12-31,

Maskiner och inventarier

707 449
20 318

707 449
20 318

Summa

727 767

727 761

Byggnader och ombyggnader

Bostadsrättsföreningen Bishop Alumno
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Upplysnin gar
Not

8

till balansräkningen

Byggnader och mark

2018-t2-31

2Afi-12-31

Ingående anskaffningsviirden

107 010

043

107 010 043

Utgående anskaffningsvärde

107 010

043

107 010 043

Ingående avskrivningar
- Ärets avskrivningar

Utgående avskrivningar

Redovisat värde

Not

9

-3 480 906
-707 449

3s5
102 821 688
-4 188

-2 773 457

-707 449
-3 480 906
103 529

1,37

Maskiner och andra tekniska anläggningar
2418-12-31

2077-12-3r

Ingående anskaffningsvtirden

203 17s

203 r75

Utgående anskaffningsvärden

203 t7s

203 17s

- Ä,rets avskrivningar

-101 s72
-20 318

-8r 254
-20 318

Utgående avskrivningar

-121 890

Ingående avskrivningar

Redovisat värde

81 285

-l0l

572

101 603
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Övriga fordringar

2018-12-3t

2017-t2-31

Hyres och avgiftsfordringar
Skattekonto

5l

689

1 785
51 482

Summa

51 689

s3 267

Not

11

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2018-12-31

2017-12-3t

Förutbetalda kostnader

3l

881

37 662

Förutb etalda fiirsiikringspremier

t9 47s

17 818

Förutbetalda serviceavtal
Förutbetald Kabel-TV

32208

2t 472

Summa

93 472

76 952

Not

12

9 908

Kassa och Bank

2018-12-31
Transaktionskonto
Placeringskonto

r

Summa

Not

13

620 484

1 073 968

403 294

403 594

2 023 778

1,477 s62

Långfristiga skulder till kreditinstitut

Låneinstitut
Nordea Hypotek
Nordea Hypotek
Nordea Hypotek
Avgår nästa års
amortering

20t7-t2-31

Ränta
0384

Yo

0,226Vo
1,780 o/o

tiil

Utg. shuld

Årets amortering

2019-r 1-15
2021-10-25
2020-11-18

12 000 000
12 6s8 7s0
11 760 000

-70 000
-120 000

Bundet

-190 000
36 228750

12 000 000
12 588 750

ll

640 000

-190 000
-190 000

36 038 750
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Not

14

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Kortfristig del av langfristig skuld
(Nästa års beräknade amorteringar)

Not

15

201,8-12-31

201,7-12-31

190 000

190 000

Övriga skulder

20t8-12-31

2017-12-31

Momsredovisning
Ovriga kotrtfristiga skulder

75

zsl

29 039
75 252

Summa

91 329

104 291

20t8-12-31

2017-r2-3r

Not

16

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda hyror och avgifter
Fastighetsskötsel

Driftkostnader
EI
Viirme
Vatten
Sophämtning
Städning
Extem revisor
Riintekostnader
Qvriga upplupna kostnader
Ovriga upplupna intäkter
Summa

Not

17

16 078

303 097

2t7
4 636

273

3 612
29 257
19 076

7 000
27 000
6 926

22 160
t7 774
5 633
19 10s

3 896

12 000

12 000

32 056

58 380
8 558

6 196

6 196

446220

431 s55

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Under vårer/sommaren planeras en ommålning och utbyte av ljuskällor i trappuppgången och på
våningsplanen i det Röda huset.
Under somlnaren planeras även omläggning av tak på det vita huset.
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I
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Ställdn säkerheter och ansvarsförbinclelser
2018-12-3r

20t1-t2-3t

Fastighetsinteckning

36798750

36798750

Summa ställda säherheter

36798750

3679875A

Ställda säherheter
er o ch dcirmed j tinförliga s cike rheter s o nt
har stdllts ftr egna skulder och avsänningar
P ant

Göteborg

Kristian

z1tl.6q.

^t

S

Jan

Ordförande

Simon Westerberg
Ledamot

lh%lryf

vteiinda.jrth{\

Cathline Lef
l,edamot

C

Ledamot

Vår revisionsberåittelse har lämn ats ZOI€ - l?(
Frejs Revisorer AB

KristoJ.fer Nilsson
Auktoriserad levisor

Zö

FnEJs
Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Brf Bishop Alumno
Org.nr 769622-3168

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Bishop Alumno för räkenskapsåret
201g.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den
Z}tg-I2-31,och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med
å rsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen

föreningen.

för

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed
isverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvqr.Vi
är oberoende

förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

i

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för våra

uttala nden,

Styrelsens onsvdr
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen, Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer
är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,

dessa beror på oegentligheter eller misstag.

vare sig

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens
förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
föimågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet
inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en
grad
hög
t
säkerhet, men är ingen garantiför att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed isveriee
I
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. relaktigheter kan
uppstå på'

av

,l

llx|
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grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund
i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk

inställning under hela revisionen, Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland
annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra
en grund för
våra uttalanden' Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre
än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter

kan innefatta agerande
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande
av intern

i

kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll
som har betydelse för vår

revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men

inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och
rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och till höra nde upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet
om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte
längre
ka n fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet
i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning
samt
tidpunkten for den' Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttaldnden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltnine för
Brf I
Bishop Alumno för räkenskapsåret 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens
/
vinst eller förlust.
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Vi tillstyrker att foreningsstämman behandlar förlusten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och

beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsaåt.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns onsvdr. Vi är oberoende i förhållande till föreningen
enligt god revisorssed i sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra

uttalanden.

Styrelsens ansvor
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller
förlust' Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning
av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på
storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet
och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen
av föreningens angelägenheter, Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska
situation och att tillse att
föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen
och föreningens
ekonomiska angelägenheter iövrigt kontrolleras på ett betryggande
sätt.
Revisorns crnsvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot
i något väsentligt avseende:

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som
kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller
-

- på något annat sätt handlat i strid med lagen
om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller

stadgarna,

vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens
vinst eller förlust, och
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet
bedöma om förslaget är förenligt
med lagen om ekonomiska föreningar.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser

som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner
av föreningens vinst eller
förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar,

som en del av en revision enligt god revisionssed i sverige använder
vi professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen
av förvaltningen och förslagetr
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen
.u ,"aj.unrk;o";;r."-J
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utfors baseraipå vår professionella
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utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där uuti"g och överträdelser
skulle
ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska
föreningar.

Göteborg
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Kristoffer Nilsson
Auktoriserad revisor
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