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RE,VI SION SBE,RATTELSE

Till ftireningsstCmman i Brf Kamelian
Org. nr 769607-3019

Rappot om fustedovisningen

Uttalandan
\-i har utfrin en revision av trsredo!1snin8en fijr
bosta&riitts fdreningef, ft;r dikenskaps&et 2021{1-01 -- 2021-12-31 .

Enligt vAr uppfattnmg har lnredovisningen uppr;ittats i enlighet med
trrsredovisningslageo och ger en i a.lla vasendig a!'seendm Attvisafld€
bild av ft;reningens Gnansiella stiiIriflS per den 31 d€cember 2021 och
av dess 6nansiclla resultat ftir iret enligt ,rsredovisoingslegen.
Fdft.alulitrgsberiiftelseo iir fdrenlig med irsredovisniogcos ttvriSa
delar.

vi tilstyrker diirfdr an ft;rcoiagsstimman fastst?iller
resultatriikningen och balansriikningen.

Grund t6r utl.landen
Vi har utfrtrt rcvisionen ef,ligt tntemational Staodads oo Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverigc. Ven ansvar eoligt dessa
standarder beskivs dirmare i avsnittet "Revisoms ansvar". Vi iir
oberoende i frirhAllande tin f&€aingefl edigt god revisorssed i Sverige
och har i ttvrigt fr. gjort min vrkesetGka alsvar enlig dessa krav.

Vi anser an de revisionsb€vis vi har inhamtat:ir tilLaclliga o€h
SindaoAlseoliga som gn:nd f& vrra uttalanden.

Sttretscns an3var
Det iir styrelseo som har ansvaret f& att ,rsrcdovisoingeo uppr:ittas
och att den ger eo riittvisrnde bild cnligt {rsredovisnhgslagen.
Styrelseo ansvarar aven f<ir den intema kontroll som deo beddmcr;ir
nddvSrdig fdr an uppratta en Arsrcdovisflitrg som inte innehrler fligrr
v:isendigt felaktigheter, vare sig dessa beror pd oegeofuheter eller pi
fel.

Yid uppriittandet av arsredovisoiogco ansvarar styrelsen fdr
bed<;rnaiogcn av fdreningens fiimega att fortsatta vcrksaoheten. Den
upplyser, odi sl :t tilliimplig( om fdrhrlandeo som kan plverka
ft;rmagan att fonsetta verksafihet€"n ffh att atrv?ind,r antagandet orn
fortsatt drift. Antagandet om foasan drift tillimpas dock inte o{n
b€slut har fattats om aft ar.veckli vedGamheterl

Revlsorns ansYar
Vrra mil :it att uppne en rimlig grnd av siikerhet orn huruvida
irsredovisningcn som helhet inte innehlller nigra vnscndiga
felaktighetcr, vare sig dessa beror pI oeSendigheter eller pl fel och att
Lirina co revisionsber?ittelse som iruehrller vira uttalandco. Rinrlig
siikerhet dr en hdg grad av siikerhet, mm dr urge'r ganati fdr ar en
revision som utftirs enligt IS-\ och god revisionssed i Sverip dltid
koftrer an upptecka cn veseodig felaktighct om en sadan 6nns.
Felaktigheter kan uppstn pn grund rv ocgendighete( €Ier fel och anses

vara viisendiga om de enskilt ellcr tillsammans rimligm kan fdrvantas
piverka de ekon<miska beslut som anviindare fattar med gmnd i
arsredovisningen.

E.gi.tnEt lxirion.bol.g

Som del av en revision enJ.igt ISA anviinder vi professionellt omd6me
och har en professionellt skeptisk instiilloiog under hela revisioden.
Dessutom:

. identifiera-r och bed<imcr vi riskeroa ft; vesendip felaltigheter i
i$redovisningco, vare sig dessa beror pi oegenddheter eller pi fe!
utformar och utftir grrnskningsttg:irder bland aonat utifrlo dessa
risker och inhimtar revisioosbevis som iir tilkickliga och
;iodam senliga fatr att utgdra eo Srund fdr vira uttalanden. Risken f<ir
att iate uppdicka eo vesendig felaktighet till ftilid av oegendigheter iir
h6gre :in f6r er vasendig felaktighet som berot pt fel eftenom
oegendigheter kan innefatta agernnde i maskopi f&falskaing
avsikdiga uteEmn.nden, felaktig informatioo eler tsidosaftande av
iotem kontroll
. skaffar vi oss eo frtrstlelse av den del av ftireninSefls interna
kontroll som har betydelse f<ir vtr revision f<ir an utforma
granskningsetgiirdcr som:ir litnpliga med h:iosyn tin
omst;indighetema, clen irte fdr att unal2 oss om effektivitetcn i deo
intcma kontollen.
. uN,irderar vi Umpligheten i de redovGoingsprinciper som anviinds
och rirr ighetco i sq relsens uppskattningar i redovisningen och
tillhiirrade upplysoingar.

. dr.rr vi en slutsats om limplighctcn i an styrelsm anv;indcr
anragandet orn fortsatt drifr vid upprattandet av &srcdovisningen. Vi
dmr ocksl en slutsats, med grund i de inhiimtade revisionsbevGen, om
huuvida det 6nns nagon vascndig osiikerhetsfaktor som avser sidana
hiindelser eller f&hillaaden som kan leda till betydan& wivel om
fttrening.ns f6rmrga att fons:itta verksa$heteo. Om vi &ar slutsatseo
att dct 6nns etr viisef,dig o*ikerhetsfaktor maste vi i
.evisi.msb€rattels€o fista uppm:irksaoheten pi upplysningarf, a i
5Lrsredovisningen om dea vasendiga osrilerhetsfaktom eller, <xn
sndana upplysnif,gar :ir otilLiicklig4 modifiera unalaadct om
a(sredovisnioSeo. \'eii slutsatser baseras pl de revisionsbevis som
inhiimtas frarn till datumet fdr rcvisionsberiirelsen. Dock k n &amtida
h:indelser eller f&b.lllandea gtira an en fdreoing iote Lmgre kan
fo.tsitta vcrksmh.rfr.
. utv:irderar vi den 6vergripande presentatiooen, sm.rkturen och
innehillet i &sredovisningen, &iribland upp\.soiflgarflr, och om
tusredovisoingen iterget de underliggande transaltionema och
hiindels.rna pA ett siift soar gcr en rattvisrode bild.

Vi mlste informera sgrelsen om bland annat revisionens planerade
omfatming och inriktning sarnt tidptmkten f& den. Vi mlste ocksi
infomem om betrdelsehrlla iakttagelser rmder revisioncn, &iribland
de betydande brister i deo mtema kootrollen som vi identiEerat.
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O-ErenlJho*ntpn
f<irfattningar

Uttrl.nd.n
Utt ver vlr revisiofl av trsredovisaingeo har vi even utfrirt en revision
av swrelsens fdrvdtnirry f<ir ftj,reoiogeo f<ir riikenskxps&et 2021-01{1

- 2021-12-31 samt av f<trslag* tin dispositioner betr:ifande
fdreningens vinst eller fdrlust.

Vi tilstyrker aft fdrcningssrimm,n dispn'nerar resultatet eoligt
f6rslaget i fiirvalmingsbcrattelsen och beviliar styrelsens ledamdte!
ansvarsfrihet f<;r riikcnskapstuct

Grund l0r ultrlandcn
Vi har utf<in rcvisionen enkgt god revGio,ssed i Sverige. VArt ansvar
enligt dcnna besl.rivs ozinnare i avsnitta "Revisoms ansvar". Vi;ir
obcroende i fiirhA.llarde till f6reningen enligt god revisonsed i Sverigc
och ha-r i i;vrigt firllgjon dn yrkesetiska ansvar enliSt dessa krev-

Vi anser att dc rcvisionsbcvis vi har inhiimtat ?ir tillrdckliga och
;in&mtlsenliga som gmnd fi;r vA.ra utalanden.

Styraltan3 anrv.r
Dct ir styrels€fl som har aflsvaret f& far{slrSet til dispositioner
beriftinde fdreningeos vinst eller fd'dust Vid fiialag oll utdelniag
iooefattar dena bland aroat eo bed<;mniog av om utde)ningen iir
fdrsvadig med h:inrn till de law soo f&eniageas r.erlsaahetsart,
omfatming och risker stiller pi stodeken av faeningens egna kapnal
koflsoliderinSsbehov, likviditet och snrllni-g i iivrkt.

St, relsen ansvarar for fdreningens organisation och fcirvalmingea av
fr;reningens angelligenheter. Detta innefattar bland annat att
fordttpande Hdma fi;rcningens ekonooiska situation och att tillse
att f<neningens organGation ;k utformad si att bokf6riogen,
medelsf<inalmingen och f<l,reningens ekooomiska angeliigenheter i
dvrigt kontrolleras pi ett betryggande sett

Revl3oms anavar
VAn mll betriiffande revisionen av ftirvaltningen, och diirmed vnn
unalande om ansvarsfrihet, :ir att iflh:imta revisionsbevis frir an mcd
en rimtig Srad av *ikerhet kunna beddma om nigon styrelseledamot i
nlgot visendigt avseende:

' fdrctagit nagofl ltgiird ener 8,on slg slryldrg tin nngon f<irsummclse
som kan f<iranleda enattdqsskyldighet mot fdreningen, eller

. pe naSot aflnat san hardlat i strid med bostadsrnftshgerr t XnnpliSa
delar av lagen om ekonomiska fr;reningar, enredovisningslagen eUer

stadgama-

Yen mrJ bctriitrande revisiooen av ft;rslag€t tin dGpositioocr av
f6rcoingeos vinst eller f6rlusq rxh d,irmed vin unalande om den4 iir
an med rimlig grad av s,&erhet bedtjrna om f<irslaget :ir fitreoligt med
bostadsrjttslagen.

Rin ig sik€rhet tu eo hdg grad av s:&erheg men ingeo Saranti fdr att
en rcvision som utf<irs eoligt god rcvisioossed i Sverige alltid konmer
an upplicka ,tgiirder eler ftirsus[nelser som kan f<iranleda
eantmingsskyldighet mot fdreniflger\ eller att ett fdrshg til
dispositioner av f6reoingens viflst eller fd ust intc :ir f<;renligt med
bostadsrnttslaSen.

Som eo del av en revision enligt god revisioassed i Svcrige anvender vi
professimellt omd6mc och har en professionellt sLeptGk instiillning
uodct hela revisionen. Gra.nskningen av f<irvaltningen och fdnlaget till
dispositioner av fdreniogens vinst eller fddust grufldar sig fnlmst pA

revisioncn av rilenskapcma. \'ilb tillkornidande gnnskningsttgiirder
som utfors baseras pA vtr professiooella bediioning med

utgnngspunkt i risk och viisetrdigher Det innet ir aft vi fokusetu

Srar$kningen pl sidrxa tu8nrder, oorideo och fdrhtllandeo som ik
viiscodiga f& vEksaoheten och dir avsteg och ijvertrndclser skulle ha

sirskild beq delse fo( f6r€ningens situltion. \'i gtu igeoom och P(dvff
fanade beslut, beslutsunderlag ;dtagna etgiirder och andri
fttrhlllandcn sorn :ir elevanta ftir virt uttalande om ansvanfrihet

P.gi.t6Et dl.lon.bolog

Som underlag f<;r ven utuJande om styrelseos f<;rslag tX dispositioner
bet iffande fdrcningens vinst ellet fridust har vi granskat orn f6rslaget
:ir forcnlAt oed lagen om ekooomisk.r fr;reomgar.
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