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Brf il'Iarskalken nr 1

0rg.nr 76960{-1602

Styrelsen för Brf Marskalken nr I tär hiirrned alge årsredolisning lor räkenskapsåret 2016.

Årsreclorisninsen är uppränad i srenska kronor' Sl-K'

Fö rvaltn i n gsberättelse

r (r 1)

Verksamheten

,4 I I tniint o m v e r*s umh et e n

[:öreningen har till ändamål och att frärnja medlemmamas ekononiiska intressen genom afi i föreningens

l"rus uppiåt" br-rstadslägenheter och lokaler under n1'njanderätt och utan tidsbegränsning'

Föreningen är ett privatbostatlsfiiretag enligt inkomstskattelagen (1999: l:rg), d-v.s' filreninge n är

en äkta bostadsrättsfr:rening. En br-''sradsrättsltirening räknas som äkta om den till minst 60 9'i' bcdrirer

kr al illcerad verksamhet.

Föreningerr iir fiir.illigt momsregistrerad 1ör l.l0 krm lokalltor.

Föreningens gällande stadgar har regislrerats hos Bolagsverket l0l0-06-::'

Föreningens t-asrighet. Sol:a Fällmarskalken 6" är belågert i Solna kotntrrun'

Fiireninlen tiirräiade tästigheten 2000-09-:5 för ombildning tiItbostadsrält'
på tasrilheren finns I st bgstadshus innehållande 89 lägenheter varar 8r st är upplåtna med bostadsrätt

och ? siar upplåtna mecl h1'resrätt. Fiireningen har också en lokal som är uthlrd'

Lägen hets l-orde I n i n g :

,i st I runt och kök
I st f nrm och ltÖk

-10 st i rum och kök
-l: s1-l rum r:ch kök Toral bostad:;1ta: 7933.5 hrrn Total lokallta: 240 kvm

Fiireningens lokalkontrakt löper enligt tiiljarrde:

Verksamhel Yta krm LöPtid t'o.m'
Restaurang 3-10.0 t0 r 7-06-:10

Fiireningen betalar kor.nnrunal iastighetsar.gifi iiir t'lerbosradshus baserat på Skaftererkets takbek:pp per

bostar.isåge1het. För lokaldelen beskattas foreningen rr-red l?ä av taxeringsr'ärdet.

l,täkter och kostnaiier nrseenrie iästighetstörralrning är inte skattepliktiga- dr,rck tas kapitalintäkter-

kapitalr irrs:er sån1r inlösta och så1,.1a boslåilsrätter upp lor beräkning a\ inkomstskatt. Eventuellt tarerat

un6erskott från l-oregåenile år alräkuas och är uttderlaget positir.t sker beskattning med 22 %'

Fastigheten är tirllrårdefiirsäkrad I g.nndL6;{oret.

St; relsen har sedan ordirtarie stämtna l0l6-05-l I bestått ai':

Tornml Linclqr ist

Per llårtensson
Vivian §'otff
.l immy Larsson-l{agherg

"+-)

\

Ordinarie
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2 tll)

Suppleanter lvlauritz Peldius
Ann-§larie Levtin- Endom

Siv Junestanr-Wiberg

Rc\ i5orer

Ordinarie BoRerision i Sverigs AB

valbereclning §{arraretha Lin<Jblad sarnmankallande

Cltnnar Danneker

St.".- relsen har unrjer året hali I I proti:kr:llfurda samr:rantråden.

Den ekonomiska li'lrvalrnlngen har utf'Örts av ISS Faciliq Services AB'

Lägenhersfbdeckningen hanteras ar lss Facilitl' services AB.

Fasrighersskiilseln har o§besörfts a! Nr:rdstaden §tockholrr'

Fastighetens tekn iska §tat§s:

För tastigheren finns en lår:gsiktig ulderhållsplar lpprättad som årligen uppdateras av sryrelsen'

Som Lrnderlag liir planen ligger dstighetsiiirr.lalrarens årliga l?irvallarrapport där lastighetens kondition

noga gås igenom.

Konditionshesiktningen av fastigheren har Lltlörts l0 I 5'

OVK besikrning har sken hösten f 015'

l'iise ntligtt hiindelser uader riilienskapsårel

Löpande repararioner har irtfins till en kostnad av 489 676 krr:nor'

Repararioner enligt unrlerhållsplan har iltföris lill en kostnad av i9{ 189 kronor-

Arhete rned att förbättra rentilationen fufisätter under 1016.

I:iirhandlingar meiJ Soh:a kommun har lett till att täreningen under r,åren:015 lått dispens till

:019-12-lI meda§ sånera miljötarliga PCB-fogar runt balkongerna.

Samarhctet med irrriga bosladsrättsföreningar i området iorlsätter i s1'lie atl samordna och

därmed forh i ll i ga iiamt ida stamrenoveri ngarlstambl'te n'

)Iedlemsinformltion

Lägenhetsöl erlåtelser
Ljnder perioden har 9 t9) st örerlåtelser ägi runl.

f:iirenirtgen hade ,' id årets slttl l:i ( I 25 ) medle nrmar'

Årsavgifter
lnga ar giftshojningar planeras för närvarande'

Ovrigt
Fcireningen tar ut överlåtelsear,gilt och pantsättning:avgiit i enlighet med stadgarna.

Y
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Flerårsöversikt (Tkr)
N etto0n]sät1n ing

Resultat efter t'inansiella poster

Sotiditet 1%1

Kassalikviditet (9io)

Resen- eri n g ) ttre reparationsfi:nd ltkr)
Saldo lttre reparatiosnfond (tkr)

Arsavgift bostäder krouor''kvm per

balansdagen

l-ån kronor per kvrn bol ta

Föränd ring eget kaPital

3 (ll)

2016
,19J0

5:6
7i.9

8 r0.5

l6:
r 6?J

5ls
r 89i

2015

-1 9:5
-+) I

7?.8

750.0

- lu_]

-i l9
I 8Sj

20r{
-r 919

8l
7i.8

66:.5
-:t o-

- -]JJ

519

r 893

Balanserat
resu ltat
-t67 978

-l61 000

ts I 000

-li t i-1j

20r3
4 877

76

77.8

620.1

iO

: 5se

5l:
r 89i

llledlems- LPPi:itelse-
insatser avgifter
-li 991 791 9 q09 i7iBcl.,pp r id arets ingarrg

Res ul t urtli sprt s it i<m e n I i gt

J ör t n i rt gs s r t'i t t n r dtt :

Reservering t'ond fiir lllre
underhåll

Ianspråktagande ar fond

Itir lttre underhåll

Baliinseras i rrr räkning

L pplåtelse ar n1

bostadsrätl

Årets resultat

Belopp rid arets utgång {J 99.1 79{ I 909 375 | 671216 -39{} 32d

Fond lttre
underhall

I tOl :16

i6: 000

-7ql CI00

Årets resultat

-J5 I l4l

J5 I i+)

5:_§ 568

52s 568

Resultatdisposition
Stlrelsen töreslår atl tilI lörlogande ståelde vinstmedel {krr:nor}:

ansamlad ftirlust
årets l inst

disponeras så atl
reserl ering till ; ttre reparationsfond

i n1 räkning ölerfiires

-je0 l:l
515 568
135 2{{

lrr: 000
-:26'756
lt5 2{4

Föreningens resultat oclr srällning iörrigt fiamgår ar efterf'öliande resultai- och Lralansräkning nred

tilläggsupph sningar.



Brf *Iarskalken nr I
Org.nr 76960{-1602

Resultaträkning

Rörelseintäkter
Nettoomsäatning

Ör riga riirelseintäkter

§umma rörelseintåkter

Rörelsekostnader
Drift och underhål lskostnader

Ör riga e\terra kostnader

Personalkostnader

Ar skrir ningar a\ lr;rteriella anläggningstillgärrgar

Su mma rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella posaer

Or riga rlnteintäkter och likttande resultalposter

Räntekostnader och liklalde resr"rltaiposter

Summa finansiella Poster

Resultat efter finansiella Poster

Resultat fiire skatl

Årets resultaa

Ir,iot

i.,{
j
6

2016-01-01
-2016-12-31

{ {ll}

2015-01-01
-2015-12-31

-1 9:-l 5i l

8 gql

{ 933 5-t3

-1 l5i 3?J

-:ll 600

-106180
-5li lj-i

-5 111 699

-r?8 156

l6::8
-:89{17
-27J 189

-{51 3{5

-{51 3{5

--l5l 3{5

-l 9'10 -l8l

:5 1l?
.1965 928

-t 49i 06?

-198 701

-1 l0 ]6:
-18: 6ll

-{ 28"t 9{3

680 985

l0 7-li
-166 160

-t:5 {1?

525 568

525 568

525 568

a*
:
:
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

An liiggningstillgånga r

M cte ri e I I s un liii4g n i n g st il I gfi n;;u r
Bl ggnader och mark

i\laskiner och andra tekniska anläggninear

Summa materiella anläggningstillgingar

Su m ma anläggningstillgangar

0msättn ingstillgångar

Ko rt li ist ig o fo rd ri n gar
H1 res-. ar gitis- oclr kundfirrdringar

Ör riga fbrdringer

Förutbetalda kostnader och upplirpna intäkte r

Summa kortfristiga fordringar

Kttsstt och bunl,

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Su mmt omsiittningstillgangar

SUM}IA TIT-LGÅ\CAR

5(ll)

Not 20r6-l 2-3 I 2015-12-31

9

10

6t 6l-1 768

l-18 768

6;1773 536

6{ 77J 536

9

: i7:169
r ie 5i0

2 531 808

-l l+-t Lij
{ 2{{ 35J

6 776 r6l

?r 5{9 697

6i 010 7q5

I l: isi
65 256 l{8

65 256 l{8

180

r :-10 8; I

t.-1i ??8

l 386 829

-r iOl 8:?
{ 103 8?7

5 690 706

70 9{6 85{

1

I
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Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget koPital

\ledlemsinsatser
Yttre reparationsfund

Summa bundet eget kaPital

Fritt eg€t kupital
Balanserat reslltat
rtrets resultat

Summa fritt eget kaPital

Summa eget kaPital

Långfristiga skulder
Ör riga sktilder till kreditinstirut

Summa Iångfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Ler erantörsskulder

§LatteskLrlder

Ör riga skLrlder

Lpplupna kostnader och iiirutbclalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

§t,)IltÅ EGET KAPI'IAL OCH §KtjLDER

6 (11)

2016-12-3 I 20r5-12-3 INot

ll. 1l

)l 901 169

1 674?16
55 578 385

-je0 i:-l
5:5 i68
135 2{{

55 713 629

r5 000 000

l5 000 000

105 661

5 8jj
i0 078

)9't'}ql
836 068

71 5-19 697

5i qol 169

: rOi:16
56 007 385

-361 9i9
--{i I lji
-819 32-l

55 r88 06I

r 5 000 000

15 000 000

:65 987

7 i-11

r 810

-r8i,-lil
758 793

?0 9{6 85{

iJ

I
,l iqi

1
I
1
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Noter

Not 1 RedovisningsPrinciPer

Allmänna uppl-vsningar 
^,1,, .,n r.-...-..r-....

Årsredovis*i,ig.n a,. ,pi'rarrua i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR ?016: l0 Jrsrge/a'r'srtiirg

i minclre förclrrg (K?,}'

Redovisnirrgsprirrcipernaärol.oränciradejåmfor-tmedöregåerrdeår'

Föreningens fond fiir planenligt underhåll

Till tbnd lör y'nre undeihåll on'rir. åriigen ett belopp molsvarande 0.3% av fastighetens

Reserrering och ianspråkragande ar Lrnderhållstbnden ingår i styrelsens fbrslag till resultatdispositron

och ii, erloli.g sker e'lter bÅlut. mellan halanserat re sultat och 1'ttre reparationslbnd'

Anliiggningstillga n ga r
Anläggningiilgaiguitkrir s av enligr plan örer d*rt lörråntacle nltdarrdepericden' t-:tgifier tör

,.puÅiioo och underhåll redor isas son: kostnader'

N'{arkrärdet är inte förerrrål fiir avrkrirnilg'

Br ggnatier I l0 år

Nlarkanläggningar l0 år

lnr.ntarier. verktlg och ir.:stallationer l-10 år

N-v c ke lta ls d efi n itio n e r
l\ ettoomsältning {tkr)
Röre lserls hul'ud intäkter"

Resultat eftcr finansiella poster ltkr)
Resultat efter finansiella intäkter ccli kostnader"

Soliditet {-qn)

Eget kapital i procent ar balansomslutning'

Kassalikviditet (%)

Omsä6nirrgstiligålgar erklusire Iager och pågaenrie arbelen i procent ar kortfristiga skr'rlder'
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Not 2 Rörelseintäkter

H; resintäkrer boståder

H1'resint§kter lokaler

.\rsar silicr hostädcr

Hr resrabatt hyresintåkter lotrialer. ej momsregislre

Kabel-TV I lnternet

H.vresbonfall .1.

Ölriga ersättninsar och ir:täkter

Ör.riga debiterade kr:stlader

H; resintåkter. öi'riga objekl. ej mornsregistrerade

Ör ernannings- och turisllägenhet

Vidare taklurering

§ot 3 L; nderhållskostnader

l-öpande reParatioler

Reparationer och underhåll enligt unrlerhållsplan

l§ot * Driftkcstnader

Fastighetsskölsel ;' städning entreprenåd

Obl igatorisk I entilationskor"rtrolI

Be:iiktning r Serr icear tal

Yfire skötsel : Sniiröjning

Fastighetsel

L, ppvärnininu

Vatte§

Sophänrtning

Fastighetsibrsäkring

Själr. ri sk,'reparetioll fÖrsäkri n gsskador

Kabel-TV r'lnlemel
Fastiglrerssk66 r Fastighetsar gilt
Sotn ing

Belakning

Not 5 Övriga externa kostnader

Adrn in istration. kontor och ör rigt

Rev isionsarvode

f-örvaltningsan ode

Ör riga exlerna tjänster,'kostnader

Ör riga törbrrrkn ingsinr entarierimåterial

2016

57-1 -191

r-il -l:0
.il I i5 664

-: 500
r. ,l 1JJ /{+

0

I :00
60 8;l
l6 807

l: 810

il -117

{ 965 928

2016
-189 676
jg-t 189

88{ 065

2016

185 3e3

0
j9 8e:
6Slll

109-1{7
980 Sq I

l )7 5i8
I i6 597

I 0l 965

ill -l l5

]j ili
I.]lJl)

ll 675

0

2 609 001

2016

l-l 691
1a t I a

-- ;+-r

97 ll-i
6 i99

l8 0:l
198 702

2015

561 16'{

l,l: 788

-l I li 66-1

0

3i 670

- 1 50f)

lil0
5l ;6:
17 lOi
I 68:

0

{ 933 5{3

2015

-ii8 q9:

I 048 593

I 587 585

2015

+35 175
r^ 411+ i -- I

ll l8+

r-17 971

1 75 l8l
9:7 888

161 -l0t)

165 010

r0-l 1l I

5l 9-10

1l 566

l15 517

211 977
.l 515

z 667 79{0

2015

50 78i
ll 871

93 116

i J _1U-

l5 .196

22.{ 600
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Not 6 Personalkostnader

St1relsean ode

Sr,rciala ar gitter

§ot 7 Byggnader och mark

I ngående anskaffi ingsr ärden b1 ggnad

I tt sil,-'nde markarllSqx.tt irt glir

Ingående anskaltn irrgsr ärde mark

Ltgående ackumulerade anskaffningsvärden

lngående ar skrivn ingar

Årets :lr skrit ningar

I- tgående ackumulerade avskrivningar

tl tgiende redovisat värde

'fareringsr ärden h1 ggn;:der

Tareringsr ärden mark

Not 8 ltaskiner och *ntlra tekniska anläggningnr

I n gåcnde anska ffh ingsr ärdett

L tgående ackum uterade anskaffningsvärden

lngaende ar skrir nin gar

Årets arsLrilningar
Lltgåentle ackum ulerade ar skrivringar

t, tgående retlovisat värde

2016

87 l0t)
'r -rO-

l l0 562

20 t6-12-3 I

-18 69: :ie
r-/ a.-' o ._r,

: r :9-1 560

?0 263 556

--i :ll 761

--t 16 0:?
-5 638 788

6-1 62{ 768

r0 8:6 t)00

5i ll0 000

r28 156 000

2016-12-31

1 000 97-l

1 000 97{

-i8-i 6l I

-66 585

-852 206

l{8 768

2015

85 i00
l0 880

106 380

2015-12-31

18 6S: :5q
:'76137

: I :9,1 560

70 263 556

--+ 801 i 10

-+ l9 +51

-5 222 76t

65 0{0 795

65 119 000

:5 170 000

120"189 000

2015-t 2-11

I 000 97J

1 000 97{

-619 1)1
- 10i 89-+

-785 621

215 353
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Not 9 Övriga fordringar

Ar, räkn ing skattekonto

!lonrsfordran
Arräkningskonto ISS Facility Services AB

Förskotrsbetald utgåerrde moms

§ot 10 Förutbetalda kostnader och upplupna int§kter

Förrrtbcralda tiirsäkrirrlLsprcm ier

F iiruthet.rlJ kahel- I-\.

Fiirutbeta kl lasti ghetsskötsel och ståd

\ot t I Skuldcr till kreditinsiitut
Netlan framgår llrdelning ar långfristiga lå*'

Räntcsats
a//o

0"98
r a!
I "- I

Ilatum fiir
ränteändring

:0 I 8-0s-18
lrill-l--i0

20r6-12-3 1

17 5-18

28 l6l
- a-a a7a,J'J JOi

3 193

2 312 269

2016-12-31
ql 7t0
trr 1aa
ILT JJ-

i t +-18

159 530

2016-12-ll

I r 100 000

3l 200 000

Lanebelopp
20 r 6- 12-3 1

I 000 000

6 000 000

15 000 000

2015-12-3 I
I I lr

0

r l:0:80
j 159

I 2{0 8?l

201 5-l 2-J I

96 079

ll 09i
l8 601

1{5 778

20r5-12-31

i I :00 000

31 200 000

LånetrelopP
2015-12-31

q 000 000

6 000 t)00

l§ 000 000

Lårgivare
SEB Bolån

I-änstörsiikringar

\ot 12 Not ftir stållda säkerheter

För skulder till kreditin§titui:
f:ast i ghet:intecknitlgar
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l\ot l3 Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter

Upplupna räntekostnader

Förskottsbetalda hyror och avgilier

Upplupna uppvärmningskostnader

Upplupna elavgilter

Beräknat anudc {iir rer isit''n

Övriga upplupna kostnader och törutbetalda intäkter

il (11)

2016-12-31

6 5.+0

,104 :08
r:7 339

:: l0l
i2 000

12 lOs
59{,196

201 5-12-3 I
6 5§0

3:0 303

11793?
16 613

:l 000

0

{83 d33

BoRevisior: i Sverige AB
Revisor

§i*l*e §år*rd*td:

Soina den

?r{,ru*-
Per lv'Iårtenssotr

&-;^[]o?f
Vivian Wolff l{

Min revisionsberättelse har lämnats i* ' 
i ** {' - r i

l-arsson-llagberg



*BoRcwisionw
Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i tsrl Marskalken nr 1, org nr. 769004-1602

il;,': " I :' jr:"r'. . :: i r' :1 :'

i lr.;;.:rtart.:

Jag har utlorl en revision av åtsredcvisningen iÖr Br{ Marskalken

nr 1 iör år 201 6.

Enligi rnin upp{attning har årsredovisningen upprältat§ i enlighel

red årsredovisningslagen och ger en i aila väsenliiga avseenden

rättvisande bild av föreningens finansiella stållning per den 3't

december 2016 och av Cess finansiella resultai iÖr årel enligl

årsredcvisningslagen. FÖrvaltaingsberåitelsen är iÖre*iig med

årsredovisningens övriga delar.

jag ti!!styrker dårför ätt iÖreningsslämnran iasts!åller

resultaträkningen och balansråkningen fÖr fÖreningen'

:l:ili :;r daaii!t:C*i

Jag har utföt't revisicnen enligl lnlernatlonal Standards 0n A'idiiing

(1SÅ) och god revisionssed i Sverige Mi'li ansvar enligt oessa

standardei beskrivs nårmare ; avsnillel Revisorns ansvar. Jag åt

oberoende i förhållande tiil fÖreningen enligl god revisorssed i

Sverige och har i Övrigl fuligjo( rniltr yrkeseti§ka ansvar eniiEl

dessa kraY.

Jag anser all de revisionsbevis jag har inhåmtat år tillräckliga och

ändarnålsen!iga som grund lör mina utlalanden

S 1:':,: ia :':;: :': §'., j'

Dei är'styreisen scm har ansvaret fÖr atl årsredovisningen

upprättas och al1 den ger en rättvisande bild enli§t

årsredovisningsiagen. Styrelsen ansvatär även lör den inlerna

kcntroll so.n Ce bedÖmer år nodvåndig lÖr alt upprätta en

årsredovisning som inle innehåiter några väsentiiga ietakligheler,

vare sig dessa beror på oegentiigheler eller på iel'

Vid Lrpprätiandel av årsredovisninge:"l ansvara. styreisen iÖr

bedömningen av iöreningens fÖrrnåga att tortsätla verksarnheten

De upplyser, när så år tillämpligt, om fÖrhållanden sorn kan

påverka förmågan ail rorlsätla verksamheten och alt anvånda

aniagandel om {ortsalt drift. Antagandel om lo(sa( drift lllläm§as

dock inte om beslul hår iattals otn all avveckla verksanileien

ra:t i1,,,::l: .::r:.::;

Mina mål år atl uppnå en rimi:g grad av säkerhet on huruvroa

årsredovisningen som trelhet inte innehåller några väsentliga

feiakligheter, vare sig dessa beror på oegenlligheter eiler på iei,

och atl låmna en revisionsberältelse sorn innehålier mina

uttalanden, Rimiig säkerhel är en hÖg grad av såkerhel, nren år

ingen garanli lör atl en revision som udörs enligl !§A och goc

revisionssed i Sverige alltid kommer atl upptäcka en väsentiig

felaktighel om en sådan finns. Feiaktigheter kan uppstå på grund

av oegentligheler eller iel och anses vara väsenlllga orn de enskill

elle. lillsamrnans rimligen kan fÖryåntas påverka de ekonomrska

beslui som användare faltar med grund i årsredovisninger.

Som dei av en revision enligt ISA använder iag professioneilt

cmdörne och har en professronellt skeplisk inslållning under hela

revisionen. Dessutom:

r idenlifierar cch bedÖmer 1ag riskerna fÖr våsenlliga

ielaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på

oegenliigheter eller på fel, i:tformar och uttÖr

granskningsåtgärder bland annat ulifrån dessa risker och

inhåmlar revisionsbevis sorn år tilltäckliga oclt

ändamålsenliga fÖr alt utgÖra en grund fÖr mina utialanden'

Risken fÖr atl inte upplacka en våsentlig felaklighet trlilÖljd av

o€gentliEheter är hogre än för en väsenliig lelaklighel som

beror på fel, eitersom oegenliighelef kan innefatta agerande i

maskopi. iÖrlalskning, avsiktliga ulelåmnanden, telaktig

infonnalion eller åsidoså11ande av inlern konlroll.

. skaifai'iag rnig en fÖrclåelse av den del av fÖreningens

inierna konlloll som har belydelse fÖr min revisicn fÖr ati

ul{orrna granst(ningsåtgårJer som år iåmpiiga med hånsy;l lili

omsländigheterna, men lnte iÖr att uilaia nig orn

efieklivitelen I den inlerna konlroilen

r ulvårderar iag lärngiighelen i de redovisningsprinciper som

anvånds och dmiigtelen i styrelsens uppskattningar i

fedovisningen öch tillhÖrande uppiysningar

. drarjag e* §iulsals orn lårnpligheten ! alt sty.el§en anvanier

aniaEandet om fodsatt drift vid uppråitandet av

årsredovisningen. Jag drar sckså en slutsals, med grund i de

inhä.ntade revisiccsbevisen, om luruvida det finns någon

våsentlig osåkerhetsfaklor som av§er sådana händelser etler

iörhåilanden som kan ieda till belydande tvivel om

{öreningens iörmåga at1 fotl§ätta verksamheten. Om 1ag drar

siulsalse* ett det !n0s en vasentlig osåkeÖetsfakior' måste

iag i reyisrcnsberåtteisen fästa uppmårk§amheien på

upplysningarna i årsredovisningen 0m den väsenlliga

csäxerhetsfaklom elle: cn sadana upplysnrngar är

clillråckllga, modiiiera uttalandel om årsredovisningen Mira

siulsalse, baseras på ce revisionsbevis som inhårnlas karn

iill Calumel lÖr revisicnsberåtlelsen Docl t<an frarnlida

nåndelser eller förhållanden gÖra att en forening inte långre

kar ionsätta verksamhelen.

r utvärderariagden cvergrrpande oresenlattonen, slrukturen

och innehåtlei i årsredovisningen, daribland upplysningarna,

ocn om årsredcvisningen återger de underliggande

transaktlonema ocn händclserna på etl sått som ger en

rätlvisande bitd.

Jag måste iniornera slyrelsen om bland annal revisionens

pianerade omtatlning och inriktning sant iidpunklen fÖr den. Jag

måste cckså informera crn betydelsefulla iaktlagelser under

revisrcnen, dåribland de belydande brister i den interna kontrollen

som jaE identilierat.

"L^


