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RECIPIENT ACTION* TIMESTAMP (CET) METHOD DETAILS

1. MONA-LISA WERNESTEN Signed 16.05.2022 11:27 eID Swedish BankID (DOB: 22/10/1954)

mwernesten@gmail.com Authenticated 16.05.2022 11:26 Low IP: 85.226.76.229

2. ÅSA OLANDER Signed 16.05.2022 17:22 eID Swedish BankID (DOB: 25/10/1964)

olanderasa@gmail.com Authenticated 16.05.2022 14:55 Low IP: 31.193.207.2

3. Berit Ingmari Olofsson Allard Signed 16.05.2022 17:25 eID Swedish BankID (DOB: 26/05/1950)

beritoallard@gmail.com Authenticated 16.05.2022 17:24 Low IP: 217.61.225.74

4. Björn Karl L Arntsberg Signed 18.05.2022 22:02 eID Swedish BankID (DOB: 17/06/1990)

bjornkarllidberg@gmail.com Authenticated 16.05.2022 15:05 Low IP: 94.234.39.16

5. CHADI EL-AZZEH Signed 18.05.2022 23:43 eID Swedish BankID (DOB: 10/09/1987)

Chadi.Elazzeh@lawyer.com Authenticated 18.05.2022 23:39 Low IP: 78.82.24.144

6. David Oskar Petter Walman Signed 19.05.2022 15:49 eID Swedish BankID (DOB: 04/02/1980)

info@ravisor.se Authenticated 19.05.2022 15:48 Low IP: 151.177.211.63

7. Kjell Nilson Signed 23.05.2022 08:26 eID Swedish BankID (DOB: 02/06/1949)

kjell.nilson@axxess2.se Authenticated 18.05.2022 23:59 Low IP: 78.82.31.74

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.
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No custom events related to this document

Veri�ed ensures that the document has been signed according to the method stated above.  
Copies of signed documents are securely stored by Veri�ed. 
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 REVISIONSBERÄTTELSE 
 
 
  
Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Teknologen 
769611-2312 
 
Rapport om årsredovisningen 
 
Vi har utfört en revision av Bostadsrättsföreningen Teknologen år 2021. 
 
Styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 
 
Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Detta kräver 
att vi planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. 
 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av 
den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att 
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 
föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen. 
 
Vi anser att de revisionsbevis som har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för vårt uttalanden. 
 
Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning 
per 2021-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
 
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för 
Bostadsrättsföreningen Teknologen år 2021. 
 
Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
bostadsrättslagen. 
 
Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision.  
 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
bostadsrättslagen. 
 
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver revisionen av 
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, 
årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. 
 
Vi anser att de revisionsbevis som inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
våra uttalanden. 
 
Uttalanden 
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar förlusten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Stockholm 2022-05 
 
 
 
 
 
 
 
Rävisor AB 
David Walman 
Revisor 

 
Kjell Nilson 
Internrevisor 
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