
AnSnEDOVISNNG

FOR

Bostadsföreningen Åsagården u p a
Org. Irlr 746000-1006

2016-01 -01 - 2016-12-31

Innehåll

F örvaltningsberättels e

Resultaträkning
Balansräkning
Noter

Sida

2
4
5

7



Bostadsforeningen,Ä.sagården u p a
Org.nr. 746000-1006

FORVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Föreningens ändamål är att äga och lorvalta fastigheten Äsa 16 och att upplåta nytdanderätt
på obegränsad tid till bostad och, i forekommande fall, lokal åt sina medlemmar.

Föreningens fastighet består av 70 bostadslägenheter och en lokal. Antalet medlemmar i
foreningen var vid årets slut 96.

Företagets säte dr Malmö kommun.

Medlemsinformation
Styrelsen har sedan årsstämman den27 april2016 bestått av

Ordforande Thomas .4.kes son

Vice ordforande Andreas Hansson

Kassör Erik Engström

Sekreterare Sten-Erik Ohlsson

Ledamot Petra Flemark

Suppleanter Emma Lundell och Rickard Sandahl

Under 2016hade styrelsen 13 protokollforda möten. Årsstämma hölls den 27 april2016.

7 lägenheter bytte ägare under 2016.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Under våren renoverades båda vindstvättstugorna.

Föreningen har delat ut en brandvarnare till samtliga hushåll.

Garantib es iktn ing efter fo nstermålningen âr gj ord.

Två gemensamma städdagar har foreningen haft under året, en på våren och en på hôsten, där
medlemmarna hjälpts åt att rensa trädgården. I samband med detta har även container funnits
till medlemmarnas forfogande. Under dessa dagar anordnade trivselgruppen korvgrillning.

Föreningen har under året haft en vaktmästare anställd pä20 timmar i veckan.

Medlemmarna har också varit behjälpliga vid den traditionella julgransresningen där det

serverades kaffe och pepparkakor. Det anordnades också pepparkaksbakning for barnen.,
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Bostadsfüreningen Åsagården u p a
Org.nr. 746000-1006

rÖnv¿,T,TNINGSBERÄTTEL SE

Femårsjämförelse, TSEK

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Resultat i %o av nettoomsättningen
Balansomslutning
Soliditet (%)

Definitioner av nyckeltal, se noter.

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång
.Å¡ets resultat
Belopp vid årets utgång

Förslag till disposition av föreningens färlust

Till stämmans fürfogande står
Balanserad vinst
Årets resultat

Styrelsen fÌireslår att:
i ny räkning överfors

2016 20rs 2014 2013 2012

2 517
205
8,2

ll 392
Neg

2 5t7
204
8,1

rl 436
Neg

2393
21

0,9
tl 414

Neg

2 178
-1 481

Neg
tt 524

Neg

2 178
-2309

Neg
t3 230

7,27

Andelskapital
198 280

19E2E0

Fritt eget kapital
-493 049
205 269

ATL/lfI

-493 049
205 269

-2ß1J39

-287 780
-2t11ß9 lx
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Bostadsforeningen Äsagården u p a
Org.nr. 746000-1006

RESULTATRÄKNING

Rörelsens intäkter, lagerfürändringar m.m.
Hyresintäkter
Öwiga rörelseintäkter
Summa intäkter, lagerfärändringar m.m.

Rärelsens kostnader
Drift och underhåll
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa fin¿nsiella poster

Resultat efter fïnansiella poster

Skatt på årets skattepliktiga inkomst

,Å.nnrs RESULTAT

28t 746 329 r87

Not 2016-01-0r
2016-12-31

2 s16 532
235 680

2 752 212

-2 0r9 302
-48 008

-r76 347

-226 809
-2 470 466

28
-76 505
-76 477

205 269

n5269

20r5-0r-01
20ts-12-31

2 516 532
225 344

274r 876

-l 968 984
-55 179

-161 745

-226 78t
-2 412 689

268
-125 865
-125 597

203 589

2

J
4,5

6

7 aq

203 589

-ù
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Bostadsforeningen Åsagården u p a
Org.nr. 746000-1006

BALANSNÄI(NINC

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter, bredbandsanslutning
Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Tväthrtrustning
Invenlarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsäffningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
uppþna intäkter
Summ a kortfristiga fordringar

Kassa och Bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

2016-12-31 2015-12-31Not

9
10

lt

I2

0
0

I 0
0

9 882 231
0
0

9 882 23t

9t 438
18t 509

t0 096 289
12 751

10 109 040

97 9s3
138 557

988223r 10 109040

90 07r 40 604

1 328 651 I 188 402

I 510 160 I 326959

u_392_39L tt 43s 999
à
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Bostadsforeningen,Â.sagården u p a
Org.nr. 746000-1006

BALANSRAKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Andelskapital
Summa bundet eget kapital

Ansamlad fürlust
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa ansamlad förlust

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, kortfristig del
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Uppþna kostnader och
forutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2016-12-31 2015-12-31Not

l3

T4

198 280
198 280

-493 049
20s 269

-287 780

-89 500

t0 665 764
t0 665 764

230 964
47 427
r0 220

527 515
816 126

198 280
198 280

-696 638
203 s89

-493 049

-294 769

t0 896 728
t0 896 728

230 964
s9 650
5 778

537 647
834 039

Jl_392_39L J1435_999__-:76
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Bostadsforeningen Á.sagården u p a
Org.nr. 746000-1006

NOTER

Not I Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokforingsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre foretag.

Värderingsprinciper

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider

Byggnader och mark
Tväthrtrustning
Inventarier, verktyg och installationer

Noter till resultaträkningen

Not 2 övriga rörelseintäkter

Hyresintäkter antenn
Intäkfer for bredband
Övriga intäkter

Not 3 Drift och underhåll

Elektricitet
Värme
Vatten och avlopp
Renhållning
Städning
Fastighetssk attl -av gift
Reparation och underhåll
Kabel-TV
Bredband
Försäkringspremier
Lokal, bad, tvätt
Trädgård

2016

7t 326
129 200
35 t54

Antal år

201s

71 265
128 800
2s 280

5

5

5

0-55

235 680 225 344

2016 2015

76 747
73s 98t
r42 000
tt2 489
84 570
91 048

523 886
6t 700

r04 547
53 744
2 t70

30 419

81 490
715 158

t49 r42
t07 436
86 820
89 r23

474 687
61 700

105 516
52 188

| 552
44 171

2_0J9_3U I_96_984
ù
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Bostadsforeningen .,{sagården u p a
Org.nr. 746000-1006

NOTER

Not 4

Not 6 Personal

Löner och ersättningar mm
Löner, ersättningar och sociala kostnader

Styrelsen:
Arvoden

Öwiga anställda:
Föreningsrevisor
Bokforing- o kassörtjänster
Vaktmästare
Övriga ersättningar
Lönebidrag

S oc iala kostnader, löneskatt, arb ets forsäkring

Pensionskostnader
Summa styrelsen och öwiga

Revisorernas arvode och kostnadsersättningar
Cederblads Revisionsbyrå AB
Revisionsuppdrag

Föreningsrevisor
Revisionsuppdrag

Administration
Advokatkostnad
Revisionsarvode extern revisor
S erviceavgift till branschorganisation

2016 2015

18 750 20 250

l 000 I 000
21 2s0

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokforingen samt styrelsens
forvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på foreningens revisor att utfora samt
rådgivning eller annat biträde som foranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomforande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Not 5 Övriga externa kostnader 2016 20r5

t9_150

22 988
0

18 750
6 270

48_008

2016

49 000

22 540
6 119

20250
6 270

55_11_9

20r5

49 000

1 000
7 000

r20 3s6

-74 268
103 088

54 086

4571
t6I 745

I 000
19 000

120 538

-81 551

107 987

63 237

5123
t76 347 6
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Bostadsfloreningen Åsagården u p a
Org.nr. 746000-1006

NOTER

Styrelsen har under året bestått av fem ledamöter, en kvinna och Srra män, samt en kvinna
och en man som suppleanter.
Föreningen har under 2016 haft en deltidsanställd manlig vaktmästare. Föreningen har under
året haft en kvinna ansvarig for foreningens bokforing.

Not 7 Skatt på året skattepliktiga inkomster 2016 20t5

Aktuell skatt

Inkomstskatten är beräknad med 22 o/o av den beskattningsbara inkomsten. Det enda som
beskattas är utdelningar och dylikt. Avdrag for räntekostnader medges ej.

q0

Noter till balansräkningen

NotS Balanseradeutgifter,bredbandsanslutning

Ingående anskaffü ings värde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 9 Byggnad och mark

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Redovisat värde byggnader
Redovisat värde mark

2016-t2-31 2015-t2-31

-s0 000
-50 000

-50 000
-50 000

q

2016-12-3t 20ls-12-31

50 000
s0 000

tr 252 055
q

11 252 055

-t 155 766
-2r4 058

-t 369 824

I 382 23t
500 000

9 882 23t

50 000
50 000

rr 252 055

0
tt 2s2 055

-94r 708
-214 058

-r t55 766

9 s96 289
s00 000

r0 096289a

0

9Å82_23r 10_096289
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Bostadsforeningen Åsagården u p a
Org.nr. 746000-1006

NOTER

Avskrivningar enligt plan avseende byggnader beräknas på en nyttjandeperiod av 55 år utan
hänsyn till ekonomiska restvdrden. Avskrivningar enligt plan avseende ombyggnader

beräknas på en nyttjandeperiod av 50 år utan hänsyn till ekonomiska restvärden.

Taxeringsvärde, Malmö Åsa 16 2016-12-31 2015-12-31

Taxeringsvärde for foreningens fastighet
Fördelat på

Byggnad
Mark

Not 10 Tvättutrustning

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

56 902 000 43 687 000

2016-12-31 2015-12-31

322 r05
322 105

322 105
322 r05

32 0s7 000
24 845 000

365 00s
365 005

-365 005
-0

-365 005

30 059 000
13 628 000

365 005
365 005

-365 005
-0

-365 005

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 11 Inventarier, verktyg och installationer

-309 354
-r2 75t

-322 105

-269 631
-12723

-309 354

0 12 751

2016-12-31 2015-12-31

Utgående redovisat värde 0 _o

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år utan hänsyn till
ekonomiska restvärden.,
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Bostadsforeningen Å,sagården u p a
Org.nr. 746000-1006

NOTER

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2016-12-31 2015-12-31

Försäkingar
Kabel-TV
Bredband
Anticimex
S erviceavgift, branschorganisation
Upplupna lönebidrag

Not 13 Långfristiga skulder

Amortering inom 2 till5 år
Amortering efter 5 år

Förskottsbetalade hyror
Förskottsbetalad antennhyra
Uppþna sociala avgifter o skatt
Fjänvärme
Revision
Räntor
Sryrelsearvode
Öwiga upplupna kostnader

9t 438 97 953

2016-12-31 2015-12-3t

Lån 1: SEK 4 000 000 amorteringsplan amorteringsfri; räntesats 0,59 o/o

Lân 2: SEK 3 000 000 amorteringsplan amorteringsfri; räntesats 0,68 Vo

Lân3: SEK 2 920 000 amorteringsplan40 år Rak; räntesats 0,59 yo

Lân 4: SEK 1 207 692 amorteringsplan l0 år Rak; räntesats 0,55 yo

Not 14 Upplupna kostnader och fürutbetalda intäkter 2016-12-31 2015-12-31

923 856
9_141_9ß

t0 665 764

23 259
15 s72
34 948
4 492
6270
6897

24t 239
l8 042
17 909

ttl 715
l9 000
9 745

s6 000
53 865

923 8s6
9_912_U2

t0 896 728

22 613
rs 42s
34 948
4 903
6 270

13 794

2s2 t44
17 831

t7 909
106 154
l9 000
t6 362
56 000
52246

5U_5J5 5U_647
Ð
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Bostadsforeningen,{sagården u p a
Org.nr. 746000-1006

NOTER

Övriga noter

Not 15 Ställda säkerheter

F astighets inteckningar

Not 16 Eventualfürpliktelser

Ansvarsforbindelser

Not 17 Defìnition av nyckeltal

Soliditet
Justering eget kapital i procent av balansomslutning

Malmö 2017-03-/á

2016-12-31 2015-12-31

11 510 000 11 510 000

2016-12-3t 20rs-12-3t

Andreas on

IngaInga

Thomas,A.kesson
Ordforande

S Erik Olsson

,---*.

Erik Engström Petra Flemark

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2017 - t3 t +

CÀ,-,;i;v,-rÐ,aouCIK
cudina Assarson
Inteln revisor

Cederblads Revisionsbyrå AB

l^I,t/
Magnús Habk
Aukforiserad revisor FAR
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cederblad&co
REVrstoNssvnÅ

Revisionsberättelse
Till foreningsstämman i Bostadsforeningen .A,sagården u p a

Org.nr. 746000-1006

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utftirt en revision av årsredovisningen for Bostadsftireningen .{sagården u p a für är 2016.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en

i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av füreningens finansiella ställning per den 31 december

2016 ochav dess finansiella resultat für året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är

fürenlig med årsredovisningens öwiga delar.

Vi tillstyrker därfor att ftireningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen ftir
foreningen.

Grundfi)r uttalanden

Vi har utfÌirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed

beskrivs närmare i avsnitten Den auØoriserade revisorns ansvar samtJöreningsrevisorns ansvar.Yi
är oberoende i fiirhållande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad

revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret ftir att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även fiir den interna kontroll som den bedömer åir

nödvändig ftir att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare

sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen ftir bedömningen av ftireningens formåga att

fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om ftirhållanden som kan påverka

fürmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om

fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utftira revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt 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 på fel. Rimlig

säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti fiir att en revision som utftirs enligt ISA och

god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.

Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt

eller tillsammans rimligen kan ftirväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med

grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt

skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:o



cederblad&co
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KRrsltaNstaD. MALMö

o identifierar och bedömer jag riskerna ftir väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa

beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utfür granskningsåtgärder bland annat utifrån

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga fijr att utgöra en

grund fiir mina uttalanden. Risken ftir att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till floljd av

oegentligheter är högre än fiir en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter

kan innefatta agerande i maskopi, ftirfalskning, avsiktliga utelämnanden, felakfig information eller

åsidosättande av intern kontroll.

o skaffar jag mig en forståelse av den del av füreningens interna kontroll som har betydelse ftir min

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

men inte for att uttala mig om effekfiviteten i den interna kontrollen.

o utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

o drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfakfor som avser sådana

händelser eller fiirhållanden som kan leda till betydande tvivel om füreningens fürmåga att

fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfakfor, måste

jag i revisionsberättelsen füsta uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den

väsentliga osäkerhetsfakforn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet

om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet

ftir revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller ftirhållanden göra att en forening inte

längre kan fortsätta verksamheten.

o utvärderar jag 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.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inrilfning samt

tidpunkfen ftir den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,

däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Föreningsrevis orns ansvar

Jag har att utftira en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet

med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av foreningens resultat och

ställnins.
"fð
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(¡ISIIANSIAD. MALMO

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfürt en revision av styrelsens fürvaltning für
Bostadsftireningen ,Ä.sagården u p a fiir år 2016 samt av ftirslaget till dispositioner beträffande

ftireningens vinst eller ftirlust.

Vi tillstyrker att foreningsstämman behandlar fiirlusten enligt forslaget i fbrvaltningsberättelsen och

beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir räkenskapsåret.

Grundfi)r uttalanden

Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i ftirhållande till floreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som aukforiserad revisor har i öwigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret for fiirslaget till dispositioner beträffande ftireningens vinst eller

forlust. Vid ñrslag till utdelning irurefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är

ftirsvarlig med hänsyn till de krav som ftireningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på

storleken av ftireningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i öwigf.

Styrelsen ansvarar ftir ftireningens organisation och ftirvaltningen av ftireningens angelägenheter.

Detta innefattar bland arnat att fortlöpande bedöma fiireningens ekonomiska situation och att tillse att

ftireningens organisation är utformad så att bokftiringen, medelsftirvaltningen och ftireningens

ekonomiska angelägenheter i öwigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av forvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfühet, är att

inhämta revisionsbevis fÌir att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon

styrelseledamot i något väsentligt avseende:

o ftiretagit någon âtgärd eller gjort sig sþldig till någon ftirsummelse som kan fiiranleda

ersättningssþldighet mot ftireningen, eller

. på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska ftireningar, årsredovisningslagen eller

stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av fürslaget till dispositioner av füreningens vinst eller ftirlust, och

därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om fürslaget är forenligt

med lagen om ekonomiska foreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garantí fiir att en revision som utftirs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller ftirsummelser som kan ftiranleda

ersättningsskyldighet mot ftireningen, eller att ett fijrslag till dispositioner av ftireningens vinst eller

ftirlust inte är lorenligt med lagen om ekonomiska ftireningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.

Granskningen av ftirvaltningen och ftirslaget till dispositioner av füreningens vinst eller ftirlust

grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som g
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utfürs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och öwiga valda revisorers

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på

sådana åtgärder, områden och fürhållanden som är väsentliga ftir verksamheten och där avsteg och

överträdelser skulle ha särskild betydelse fär färeningens situation. Vi går igenom och prövar fattade

beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra fiirhållanden som åir relevanta fijr vårt uttalande

om ansvarsfrfüet. Som underlag lor vårt uttalande om styrelsens fürslag till dispositioner beträffande

ftireningens vinst eller fijrlust har vi granskat om ftirslaget är ftirenligt med lagen om ekonomiska

ftireningar.
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