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Rapport från lekmannarevisor 

Jag har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för år 2021 för 
Bostadsrättsföreningen Insjön. Det är styrelsen som är ansvarig för att upprätta årsredovis-
ningen i enlighet med god redovisningssed och för att sköta förvaltningen i enlighet med 
föreningens stadgar. 

Jag har granskat att årsredovisningen är baserad på en ordnad bokföring och är upprättad i 
enlighet med god redovisningssed. Jag har dessutom granskat föreningens verksamhet för att 
bedöma om den sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt och att föreningens interna kontroll är tillräcklig. 

Baserat på min granskning anser jag att:  

Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed och baserad på en 
ordnad bokföring. 

Styrelsens ledamöter har utfört sitt uppdrag med omsorg och i enlighet med föreningens 
stadgar.  

Jag anser således att: 

Föreningsstämman kan fastställa årsredovisningen och bevilja styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Saltsjöbaden 2022-05-16 

 

Kristina Nyberg 
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