
Revisionsberdttelse
Till fdreningsstdmman i Hemmesta Sodra Viigfdrening org.nr 814000-2653

Rapport om Arsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfdrt en revision av Srsbokslutet for Hemmesta Sodra Vtigforening fdr rdkenskaps8ret 2OL6-07-07 -
2077-06-30.

Enligt vEr uppfattning har Srsbokslutet upprdttats i enlighet med bokfdringsmiissiga grunder och tilldimpliga
delar av Srsredovisningslagen och ger en i alla viisentliga avseenden riittvisande bild av Hemmesta Sodra
Viigfdrenings finansiella stiillning per den 30 juni 20L7 och av dess finansiella resultat for 8ret,

Vi tillstyrker diirfor att Srsst?imman faststiiller Srsbokslutet.

Grund f6r uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige, VSrt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 5r oberoende i fdrhSllande
till Hemmesta Sodra Vtigfdrening enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vSrt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat iir tillrdckliga och SndamSlsenliga som grund f6r vSra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret fdr att Srsbokslutet uppr-ittas och att den ger en rdittvisande bild enligt
bokforingsmiissiga grunder och tilliimpliga delar av Srsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar iiven for den
interna kontroll som de bedomer 5r nddvdindig fdr att uppratta Srsbokslutet som inte innehSller n8gra
viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p3 oegentligheter eller p3 fet.

Vid uppriittandet av Srsbokslutet ansvarar styrelsen fdr bedomningen av foreningens formSga att fortsiitta
verksamheten. De upplyser, ndir sE tir tilliimpligt, om f6rhSllanden som kan p8verka fdrm8gan att fortsiltta
verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilldmpas dock inte
om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Revisorns ansvar
VSra m8t tir att uppn8 en rimlig grad av stikerhet om huruvida Srsbokslutet som helhet inte innehSller nSgra
viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p3 oegentligheter eller p3 fel, och att ldmna en
revisionsberiittelse som innehSller v8ra uttalanden. Rimlig siikerhet iir en h6g grad av sdkerhet, men 6r
ingen garanti for att en revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptdcka en viisentlig felaktighet om en sSdan finns, Felaktigheter kan uppst8 p3 grund av oegentligheter
eller fel och anses vara vdsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fdrviintas p8verka de
ekonomiska beslut som anvdndare fattar med grund i Srsbokslutet.

En ytterligare beskrivning av v8rt ansvar fdr revisionen av Srsbokslutet finns pE Revisorsndmndens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna
beskrivning iir en del av revisionsberSttelsen. (--- ,,



Rapport om andra krav enligt lagar och andra f6rfattningar

Uttalanden
Utover v8r revision av Srsbokslutet har vi dven utfdrt en revision av styrelsens fdrvaltning f6r Hemmesta
Sodra Viigfdrening for Srsbokslutet 2016-07-07 - 2OL7-06-30.

Vi tillstyrker att fdreningsstdmman beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rdkenskaps8ret.

Grund fdr uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. VSrt ansvar enligt denna beskrivs ndrmare i

avsnittet Revisorns ansvar. Vi dr oberoende iforhSllande till Hemmesta S6dra Viigforening enligt god
revisorssed i Sverige och har i 6vrigt fullgjort vErt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav,

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat iir tillriickliga och iindamSlsenliga som grund for vEra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Styrelsen ansvarar fdr foreningens organisation och fdrvaltningen av foreningens angeltigenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlopande beddma foreningens ekonomiska situation och att tillse att
foreningens organisation iir utformad s3 att bokfdringen, medelsfdrvaltningen och fdreningens ekonomiska
angeliigenheter i dvrigt kontrolleras p3 ett betryggande sdtt.

Revisorns ansvar
VArt m8l betriiffande revisionen av forvaltningen, och ddrmed v8rt uttalande om ansvarsfrihet, dr att
inhiimta revisionsbevis for att med en rimlig grad av sdkerhet kunna bedoma om nSgon styrelseledamot i

n8got viisentligt avseende foretagit n8gon StgarO eller gjort sig skyldig till nSgon forsummelse som kan
fora n leda ersdttn i ngsskyld i g het mot foren i n gen.

Rimlig siikerhet tir en h6g grad av sdkerhet, men ingen garanti for att en revision som utfors enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptticka Stgarder eller forsummelser som kan foranleda
ersdttningsskyldig het mot fOreningen,

En ytterligare beskrivning av vSrt ansvar fdr revisionen av forvaltningen finns pE Revisorsndmndens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar,pdf, Denna
beskrivning iir en del av revisionsberdittelsen,

Stockholm den 21 augusti 2017
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