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Styrelsen  för  Svensk  Brandforskning  får  härmed  avge  årsredovisning  för  räkenskapsåret  2018.  Siffror

inom  parentes  visar  jämförbar  siffra  för  2017.

Årsredovisningen  ärupprättad  isvenskakronor,  SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt  om  öerksamheten

Brandforsks  övergripande  mål  är att  initiera,  samordna  och  finansiera  forski'iing  och  utveckling  inom

brandområdet  samt  sprida  resultaten  från  forskningsprojekten.

Verksamheten  finansieras  av statliga  myndigheter,  försäkringsbolag,  näringslivet  och  kommunala

räddningstjänster  i samverkan.

Huvudman  för  Brandforsk  är Brandskyddsföreningen  Sverige  som  tillliandahåller  ett kansli  för

verksamheten.  Kansliet  förbereder  och  verkställer  styrelsens  beslut,  administrerar  verksamheten  och

förnyar  programmet.  En  omfattande  informationsverksamhet  är också  knuten  till  kansliet.

Forskningen  bedrivs  i projektform  vid  universitet,  högskolor,  forskningsinstitut  och företag.  Avtal  för

genomförande  aV programmet  tecknas  mellan  statens  representant,  Myndigheten  för  samhällsskydd  och

beredskap,  MSB,  och  Brandskyddsföreningen  Sverige.

Föreningen  har  sitt  säte i Stockholm.

Främjande  av ändamålet

Räkenskapsåret  2018  var  det fjärde  året  iprogramperioden  2015  - 2018.  Under  ansökningsomgången

inför  2018  bibehölls  de tidigare  fyra  prioriterade  inriktningarna:

- Innovativt  brandskydd  i det digitala  samhället

- Resilient  brandskydd  i ett  systemperspektiv  - är brandskyddsåtgärderna  i balans?

- Brandsäkerhet  i den  hållbara  utvecklingen  - brandsäkerhetsrnässiga  utmaningar  i omställningen  till

ett  hållbart  samhälle

- Brandsäkerhet  för  en åldrande  befolla'iing.  Kvarboende  och  vård  i hemmet  - utmaningar  och

lösningar

Väsemliga  händelser  under  året

Verksamhetsintäkterna  under  räkenskapsåret  uppgick  till  6 763 (9 505)  tkr.  Årets  utbetalade

projektmedel  uppgick  till  3 093 (2 404)  tkr.

Statliga  myndigheter  och  organisationer  svarade  för  61 (31)  % av finansieringen  under  året  och  därmed

står  alla  övriga  intressenter  för  39 (69)  % av verksamhetsintäkterna.  Härav  bidrog

Brandskyddsföreningens  Service  AB  med  0 (31)  %, försäkringsbolagen  med  17 (24)  %, öwiga

näringslivsorganisationer  med  18 (11)  % och  kommunala  räddningstjänster  med  4 (3)  %.

Största  bidragsgivaren  är MSB  som  bidragit  med  4110  tkr  under  2018.  Brandskyddsföreningens  Service

AB  lämnade  under  året  2 700  tkr  i bidrag  till  Insamlingsstiftelsen  Brandforsk,  motsvarande  belopp  som

föregående  år lämnades  som  bidrag  till  föreningen  Brandforsk.

Under  året har  7 (6)  nya  forsla'iingsanslag  om  totalt  4 008  (3 044)  tkr  beviljats.  Totalt  har  9 (5)

forskningsprojekt  avslutats under 2018. Samtliga avslutade projekt avser anslag bevi5ade under tidigare h/
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räkenskapsår

Vid  årsstämmanimaj  2018  fattades  det första  av två  stadgeenliga  beslut  om aft upplösa  föreningen.

Brandskyddsföreningen  Sverige  har  under  2018  stiftat  Insamlingsstiftelsen  Brandforsk  och  imaj

genomfördes  ett  upprop  till  förinån  för  insamlingsstiftelsen.  De  två  organisationerna,  den  ideella

föreningen  Brandforsk  och Insamlingsstiftelsen  Brandforsk,  har  således  existerat  parallellt  under  det

andra  halvåret  av 2018.  Den  ideella  föreningen  Brandforsk  kommer  att fortsätta  att bedriva  sin

verksamhet  parallellt  med  insamlingsstiftelsen  fram  till  föreningen  Brandforsks  årsstämma  i maj  2019.

Därefter  planeras  verksamheten  i föreningen  att överföras  till  insamlingsstiftelsen.  Detta  under

förutsättning  att  även  årsstämman  2019  fattar  beslut  om  upplösning.

En av MSB  initierad  utvärdering  av Brandforsk  med  utgångspunkt  i det  gällande  avtalet  awapporterades

under  våren.  Utvärderingen  var  i stort  positiv  och  gav ett antal  rekommendationer  avseende  gransla'iings-

och  urvalsprocesserna  samt  nörande  resultatspridning.  Rekommendationerna  har  bearbetats  tillsammans

med  MSB  och  ett antal  styrelseledamöter  och  därefter  implementerats  i granskningsprocessen  för

ansökningsomgången  2018.

Det  stora  4-åriga  forskningsprojektet  avseende  Bränder  i boendemiljö,  finansierat  av MSB,  och  där

Brandforsk  upprätthållit  koordinatorsrollen,  avslutades  under  året. De  mest  väsentliga  resultaten  har

förpackats  i lättillgänglig  form,  såväl  på svenska  som engelska.  Den  resultatkonferens  och  efterföljande

workshop  som  arrangerades  var  välbesökt  och  uppskattad.  Resultaten  från  forskningsprojektet  fick  även

ett gott  genomslag  i media.

Frågan  om effektivare  resultatspridning  är en utmaning  för  alla  forskningsfinansiärer  såväl  som  för

forskarna  själva.  I syfte  att prova  ett nytt  grepp  har  Brandskydds:föreningen  Sverige  tagit  initiativ  till  id6-

och  innovationstäv1ingen  "Brinnovation"  där  utgångspunkten  ska vara  resultaten  från  nämnda  projekt  om

Bränderi  boendemiljö.  Tävlingen  genomförs  under  2019.

Finansiering  har  erhållits  från  MSB  för  uppstart  av Forskarskolan  för  kommundoktorander.  Under  året

genomfördes  ett antal  informationsinsatser  och  resultatet  blev  över  förväntan  - 10 personer  aiunälde

intresse.  Planen  är, att  efter  genomgång  av de sökande  och  avstämning  mot  behörighetskrav,  starta

forskarskolan  under  våren  2019.

Artiklar  om  brandforskning  och  pågående  eller  avslutade  projekt  har  under  året  spridits  i flertalet

tidskrifter.  Under  året  har  kansliet  även  börjat  med  regelbundna  notiser  om  nya  rapporter  och  lila'iande

händelser  på Linkedin.  Projektrapporteringar  har skett  vid  ett antal  konferenser  och  seminarier,  däribland

Brand  2018,  Brandskydd  och  resultatkonferensen  om Bränder  i boendemiljö.  Ordningen  med

examensarbeten  kopplade  till  forskningsprojekten  har  fallit  väl  ut, och  Brandforsk  presenteras  sedan

2017  årligen  för  studenterna  vid  Lunds  Tekniska  Högskola  och  Luleås  Tekniska  Universitet  i samband

med  ett  föreläsningspass.  Brandforsks  kanslichef  höll  ett key-note  anförande  vid  årets  Nordic  Fire  &

Safety  Days  iNorge.

Flerårsöversikt  (Tkr)

Verksamhetens  intäkter

Årets  resultat

Soliditet  (%)

2018

6 763

439

7 6

2017

9 505

3 992

71

2016

8 662

2 421

66

2015

10 788

2474

58

2014

6112

-2 1ll

47

Resultat  och  ställning

Brandforsks  pågående  forskningsprojekt  uppgår  till  7 046  (6 106)  tkr  och  motsvaras  beloppsmässigt  av

ansvarsförbindelser.  h/
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Det  egna  kapitalet  uppgår  per  2018-12-31  till  12 854 (12  415)  tkr.

Förslag  till  vimt«lisposition

Till  årsstämmans  förfogande  står

Balanserat  resultat

Ändamålsbestämda  medel

Årets  resultat

12 414  689

- 7 046  048

439 042

5 807  683

Styrelsen  föreslår  att det  ackumulerade  resultatet  5 807 683 kr  balanseras  i ny  räkning.

4 (9)

Föreningens resultat och ställning i öwigt framgår av efterfö5ande resultat- och balansräla'iing med noter. W



Styrelsen  för  Svensk  Brandforskning

Org.nr  802009-3327

Resultaträkning

Föreningens  intäkter

Medlemsavgifter

Bidrag

Owiga  intäkter

Summa  föreningens  intäkter

Föreningens  kostnader

Utbetalda  forskningsbidrag

Ovriga  externa  kostnader

Personalkostnader

Öwiga  rörelsekostnader

Summa  f?ireningens  kostnader

Rörelseresultat

Finansiella  poster

Öwiga  ränteintäkter  och  liknande  resultatposter

Räntekostnader  och  liknande  resultatposter

Summa  finansiella  poster

Resultat  efter  finansiella  poster

5 (9)

Not 2018-01-01

-2018-12-31

2017-01-01

-2017-12-31

1 178  496

5 489  754

94 350

6 762 600

1233  706

8 258 082

13 262

9 505 050

2

3

-3 092 664

-1 598 484

-1 624  515

- 2 IOI

- 6 317  764

444  836

-2 403 694

-1 477  931

-1 627  353

o

- 5 508  978

3 996  072

o

- 5 794

- 5 794

439  042

25

- 3874

- 3 849

3 992 223

Årets  resultat 439  042 3 992 223  '
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga  fordringar
Kundfordringar

Owiga  fordringar

Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

Summa  kortfristiga  fordringar

Kortfristiga  placeringar
Owiga  kortfristiga  placeringar

Kassa  och  barik

Kassa  och  bank

Summa  omsättningstillgångar

SUMMÅ  TILLGÅNGAR

EGET  KAPITÅL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Eget  kapital  vid  räkenskapsårets  början

Årets  resultat

Eget  kapital  vid  räkenskapsårets  slut

Kortfristiga  skulder

Leverantörsskulder

Skatteshlder

Övriga  skulder

Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Summa  kortfristiga  skulder

Not

4
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2018-12-31 2017-12-31

2 027  685

3 5 681

o

2 063  366

2 481 970

66774

65 719

2 614  463

1 476  049 1 481 746

13 472  900

17  012  315

17  012  315

13 316 855

17  413 064

17  413 064

12 414  689

439  042

12 853 731

8 422  466

3 992 223

12  414  689

173607

161 618

218 182

3 605 177

4 158  584

457  403

130  666

44 544

4 365 762

4 998  375

SUMMÅ  EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER 17  012  315 17  413 064 "
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Noter

Not  l Redovisnings-  och  värderingsprinciper

Allmänna  upplysningar

Årsredovisningen  är upprättad  i enlighet  med  årsredovisningslagen  och  Bokföringsnämndens  allmänna

råd  (BFNAR  2016:10)  om årsredovisning  i mindre  företag  (K2).

Redovisningsprinciperna  är oförändrade  jämfört  med  föregående  år.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet  (%)

Eget  kapital  i procent  av balansomslutning.

Not  2 Utbetalda  forskingsbidrag

Brandskydd  i byggnadsverk

Samspelet  mellan  människa,  teknik,  organisation  ocl'i  samMlle

Brandskydd  och  miljö

Brandskydd  och  risker  i industriell  verksamhet

Förstudier

Värdering  av brandskyddsåtgärder

Brandskydd  i transportmedel

Belopp  vid  årets  utgång

2018

499  000

862574

504 390

267  400

357 500

483 500

118 300

3 092 664

2017

1096  000

591 500

323574

200 120

192  500

o

o

2 403 694

Not  3 Medelantalet  anställda

Medelantalet  anställda

2018

1

2017

1

Personal  Hr tillikaansffllld  i Brandskyddsföreningens  Service  AB  och  lönekostnader  för  motsvarande  1 (1)

personer  har  överförts  till  Brandforsk.  W"
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Not  4 Ändamålsbestämda  medel  inom  eget  kapital

I eget  kapital  ingår  ändamålsbestämda  medel  med  7 046  048 (6 105  812)  kr  avsedda  för

forskningsprojekt  inom  brandområdet.

Ändamålsbestämda  medel  är totala  forsla'iingsanslag  med  avdrag  för  kostnadsförda  forskningsbidrag  och

de motsvaras  av ansvarsförbindelse.

Belopp  vid  årets  ingång

Årets bevi5ade bidrag
Utbetalda  bidrag

Återfört  bidrag  då projektet  ej kommer  att genomföras

Extra  tilldelning

Belopp  vid  årets  utgång

2018-12-31

6 105 812

4 008 000

-3 092 664

o

24 900

7 046  048

2017-12-31

5 568 010

3 044 000

-2 403 694

-102 504

o

6 105  812

Not  5 Eventualförpliktelser

Pågående  forskningsprojekt  som  kommer  att utbetalas  av

kommande  bidrag

2018-12-31

7 046 048

7 046  048

2017-12-31

6 105 812

6 105  812

Not  6 Väsentliga  händelser  efter  räkenskapsårets  slut

Verksamheten  har  fortlöpt  som tidigare.  '/
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Ordförande
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Patrik  Perbeck

Kristina  Lindfeldt

T mmy

Martin  Olander
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Revisorspåteclaiing

Vår  revisionsberättelse  har  lämnats  2019-  ö  '1 - 2  '1

Grant  Thornton  Sweden  AB

Lena  Jonnson

Auktoriserad  revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till  årsstärnrnan  i Styrelsen  för  Svensk  Brandforskning

Org.nr.  802009-3327

Rapport  om  årsredovisningen

Uttalanden

Vi  har  utfört  en revision  av åzsredovisningen  för  Styrelsen  för  Svensk

&andforskning  för  år 2018.

Enligt  vi  uppfattning  har  isredovisningen  uppriittats  i enlighet  med

årstedovisningslagen  och  ger en i alla väsentliga  avseenden  tättvisande

bild  av föreningens  finansiella  stfflg  per  den 31 december  2018 och

av dess finansiella  resultat  for  iet  enligt  årsredovisningslagen.

Förva1tningsbet'ättelsen  "r  fötenlig  med  årsredovisningens  övriga

dehr.

Vi  tillstyrker  därför  att  åzsstiimman  fastställer  resultattgen  och

balansrälaigen.

Grund  for  uttalanden

Vi  har  utfört  tevisionen  enligt  Intetnational  Standards  on Auditing

(ISA)  och  god  tevisionssed  i Sverige.  X7ån ansvar  enligt  dessa

standatder  beslivs  tfötmate  i avsnittet  "Revisorns  msvar".  Vi  "t

oberoende  i förhllande  till  föteningen  enligt  god  revisotssed  i Sveöge

och  hari  övrigt  fullgjort  vm  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Vi  anser  att  de revisionsbevis  vi har  inbätntat  iir  tillräckliga  och

ändamlsenliga  som  gnind  för  våra  uttalanden.

Annan  information  än  årsredovisningen

Det  är stytelsen  som  har  ansvaret  för  den  andra  informationen.  Den

andra  informat'onen  består  av Verksamhetsbetättelse  för  2018  (men

innefattar  föte  åtstedovisningen  och  vår  revisionsberättelse  avseende

denna).

Vit  uttalande  avseende  årsredovisningen  omfattar  inte  denna

infotmat'on  och  vi  gör  inget  uttalande  med  bestyrkande  avseende

denna  andta  information.

I samband  med  vi  revision  av isredovisningen  'w  det  vårt  ansvar  att

liisa  den information  som  identifietas  ovan  och överväga  om

infotmationen  i väsentlig  utsttifckning  "i  oförenlig  med

istedovisningen.  Vid  denna  genomgång  bealctar  vi  även den  kunskap

vi  i övrigt  inhiimtat  under  revisionen  samt  bedömer  om  infotmationen

i ovrigt  vetkar  innehålla  väsentliga  felaktighetet.

Om  vi, baserat  på det  arbete  som  har  utfötts  avseende  denna

infomiation,  dtar  slutsatsen  att den  andra  infoirnationen  innehåller  en

viisentlig  felaktighet,  "r  vi skyldiga  att  tapportera  detta.  Vi  har  inget  att

rappodeta  i det  avseendet.

Styrelsens  ansvar

Det  'w stytelsen  som  har  ansvatet  Eöt att  istedovisningen  upptiittas

och  att  den  get en tättvisande  bild  enligt  'astedovisningslagen.

Styrelsen  ansvarar  iiven  för  den  interna  kontroll  som  den  bedömer  iir

nödvidig  för  att upptiitta  en åtsredovisning  som  inte  innehåller  några

väsentliga  felaktigheter,  vare sig dessa beror  på oegentligheter  eller

misstag.

Vid  upprättandet  av isredovisningen  ansvatar  styarelsen för

bedömningen  av föteningens  förmåga  att fortsätta  verksamheten.  Den

upplyser,  ni  så at tillpligt,  om förhUanden  som  kan  påverka

förm%gan att fortsiitta vetksamheten  och  att  anvida  antagandet  om
fortsatt  dtift.  Antagandet  om  fortsatt  drift  tillpas  dock  inte  om

beslut  har  fattats  om  att avveckla  vetlcsamheten.

Revisorns  ansvar

Våra  tnål  ät att  uppnä  en rimlig  gtad  av säkerhet  om  huruvida

årsredovisningen som helhet inte innehåller nä@a  väsentliga
fe1aktighete4  vate  sig dessa beror  på oegentligheter  ener misstag,  och

att  fömna  en revisionsbetättelse  som  inneMller  via  uttalanden.  Rimlig

säkerhet  i  en hög  gtad  av säkerhet,  men  'i  ingen  gpranti  för  att  en

revision  som  utförs  enligt  ISA  och  god  revisionssed  i Sverige  alltid

kommet  att  upptäcka  en vifsentng  fehktighet  om  en sådan &ns.

Felaktigheter  kan  uppstå  på gnu»d  av oegentligheter  eller  misstag  och

anses vata  väsentliga  om de enskilt  eller  tillsammans  rimligen  kan

förväntas  påverka  de ekonomiska  beslut  som  anviindare  fattat  med

gnmd  i åzsredovisningen.

Som del av en revision  enngt  ISA  anvider  vi professionellt  omdöme

och  hat  en professionellt  skeptisk  inställning  undet  hela  tevisionen.

Dessutom:

a identifierar  och  bedömer  vi risketna  för  väsentliga  felal«tigheteri

åzstedovisnfögen,  vare  sig dessa betor  på oegentlighetet  eller  misstag,

utformat  och  utför  granskningsåtgärder  bland  annat  utifrån  dessa

risker  och  inhtar  revisionsbevis  som  iir  tillräckliga  och

iindamålsenliga  för  atk utgöra  en gd  för  våta  uttalanden.  Risken  för

att  inte  upptäcka  en viisentlig  felaktighet  till  följd  av oegentligheter  ar

högre  L  föt  en väsentlig  felaktighet  som beror  på misstag,  ettetsom

oegendigheter  kan  innefatta  agerande  i maskopi,  fötfalskning,

avsiktliga  utelämnanden,  felaktig  infoimation  eller  åsidosiittande  av
intern  konttoll.

a skaffat  vi oss en fötståelse  av den  del  av föreningens  interna

kontton  som  har  betydelse  för  vi  revision  föt  att  utfom'ia

@anskningsåtgiirdet  som  iit  lämpliga med  hisyn  till
omstiindigheterna,  men  inte  för  att uttala  oss om  effektiviteten  i den
intetna  kontrollen.

a utvärderar  vi  lämpligheten  i de redovisningsprinciper  som  används

och  r'mligheten  i styrelsens  uppskattningar  i tedovisningen  och

tillhörande  upplysningar.

a dtat  vi  en slutsats  om  lampligheten  i att  styrelsen  anviinder

antagandet  om fortsatt  drift  vid  upptättandet  av isredovisningen.  Vi

drar  också  en slutsats,  med  gtund  i de inhtade  tevisionsbevisen,  om

huruvida det finns n%on väsentlig osäkerhetsfalctor som  avser  sådana
hiindelser  eller  förbållanden  som  kan leda  till  betydande  tvivel  om

föteningens  fötmåga  att  fortsätta  vetksamheten.  Om  vi drar  slutsatsen

att det finns en viisentlig osäkethetsfakto4  måste  vi i
revisionsbetifttelsen  fösta uppm*ksamheten  pä upplysningatna  i

istedovisningen  om  den väsentiiga  osiikerhetsfaktorn  enet, om

sådana  upplysningar  är otillräckliga,  modifiera  uttalandet  om

åtsredovisningen.  Våta  slutsatser  baseras  på de revisionsbevis  som

inhiimtas  fram  ti]l  datumet  för  revisionsberättelsen.  Dock  kan framtida v-l
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händelser  eller  föföållanden  göra  att  en förening  inte  liingre  kan

fortsätta  vetksamheten.

a utvätdetar  vi  den övergripande  presentationen,  strukturen  och

innehållet  i årsredovisningen,  d&bland  upplysningarna,  och  om

årsredovisningen  åtetger  de underliggande  transaktionerna  och

hidelserna  på ett  sätt  som  ger  en rättvisande  bild.

Vi  mäste  infotmeta  styrelsen  om  bland  annat  tevisionens  phnerade

omfattning  och  intiktning  samt  tidpunkten  för  den. Vi  tnåste  också

infoeta  om  betydelsefulla  ialcttagelser  under  revisionen,  dffibland

de eventuena  betydande  btister  i den  interna  konhollen  som  vi

idenfflfietat.

Rapport  om  andra  krav  enligt  lagar  och  an&a

förfatföingat  samt  stadgar

Uttalanden

Utöver  vår  revision  av årsredovisningen  hat  vi  iiven  utfört  en revision

av styrelsens  förvaltning  för  Styrelsen  för  Svensk  Btandforslg  föt

åt  2018  samt  av fötslaget  till  dispositioner  beträffande  föreningens
vinst  eller  förlust.

Vi  tillstyrker  att  årsstämtnan  disponttar  vinsten  enligt  fötslaget  i

förvaltningsbetiittelsen  och beviljar  styrelsens  ledamöter  ansvarsfet
för  täkenskapsåret.

Grund  för  uttalanden

Vi  har  utfört  revisionen  enligt  god  tevisionssed  i Sverige.  Vm  ansvar

enligt  denna  beskrivs  niitmare  i avsnittet  "Revisorns  ansvar".  Vi  är

obetoende  i förhållande  till  föreningen  enligt  god  tevisorssed  i Sveöge

och  har  i övrigt  fullgjort  vm  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa ktav.

Vi  anser  att  de revisionsbevis  vi  har  inhämtat  % tilh'äckliga  och

idamfflsenliga  som  gnind  för  våra  uttalanden.

Styrelsens  ansvar

Det  Fm styrelsen  som  har  ansvaret  för  förslaget  till  dispositioner

beträffande  fötenfögens  vinst  eller  fötlust,  och det  är stytelsen  som

ansvarar  föt  förvaltningen  enligt  stadgarna.

Revisorns  ansvar

Vårt  mål  beträffande  revisionen  av förvaltningen,  och  diirmed  vm

uttalande  om  ansvarsfrföet,  iir  att  inhämta  revisionsbevis  föt  att med

en r'mlig gtad av säkerhet kunna bedöma om n%on  styrelseledamot i
något  väsentligt  avseende  fötetagit  någon  åtgärd  ener  g'ort  sig slcyldig

till n%on  försummelse som  kan  fötanleda  ersiittningsskyldighet  mot
föreningen.

Vm  mål  betriiffande  revisionen  av förslaget  till  dispositionet  av

föreningens  vit+st  eller  förlust,  och  därmed  vårt  uttalande  om  detta,  iir

att  med  r'mlig  grad  av säkethet  bedöma  om  fötslaget  'i  förenligt  med
stadgarna.

Rimlig  säkerhet  iir  en hög  gtad  av säkerhet,  men  ingen  garanti  för  att

en revision  som  utförs  enligt  god  revisionssed  i Svetige  alltid  kommet

att  upptäcka  åtgätder  eller  försui'i'unelser  som  kan  föranleda

ersiittningsskyldighet  mot  föreningen,  eller  att  ett  fötslag  till

dispositioner  av förenfögens  vinst  eller  förlust  inte  "t  fötenligt  med
stadgarna.

Som  en del  av en revision  enligt  god  revisionssed  i Sverige  anvidet  vi

ptofessionent  omdöme  och  har  en professionellt  skeptisk  inst"Ug

undet  hela  tevisionen.  Granslgen  av försraltningen  och  fötslaget  till

dispositioner  av föteningens  vinst  eller  förlust  gtundar  sig ft'amst  på

revisionen  av räkenskaperna.  Vilka  tilll«ommande  granslgsåtg*der

som  utföts  baseras  på vår  professionella  bedömning  med

utgigspunkt  i risk  och  väsentlighet.  Det  innebiir  att  vi fokusetar

granskningen  på sådana  åtgidet,  omtåden  och  förhffllanden  som  i

väsentliga  föt  verksamheten  och  diit  avsteg  och  överträdelser  skulle  ha

särslid  betydelse  för  föreningens  situation.  Vi  gk  igenom  och  prövat

fattade  beslut,  beslutsundetlag,  vidtagna  åtgärder  och  andta

ft'ithfflanden  som  Fm relevanta  för  vårt  uttalande  om  ansvarsfrihet.

Som  underlag  för  vit  uttalande  om syelsens  förslag  till  dispositioner

bettäffande  föreningens  vinst  eller  fötlust  har  vi  gtanskat  om förslaget

iir förenligt  med  stadgarna.

Stoclföolm  den 24 april  2019

Gtant  Thotnton  Sweden  AB

Auktorisetad  revisor

llegistrerat  revisionsbolag

Member  oj  Grant  Thomton  Intemationol  Ltd

2 (2)


