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Granskningrapport avseende räkenskapsåret 2014 09 01 – 2015 08 31
Undertecknad, av årsstämman utsedd lekmannarevisor har granskat verksamheten i Branäs
Samfällighetsförening avseende räkenskapsåret 2014 09 01 – 2015 08 31.
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande stadgar, stämmobeslut,
medlemsuppdrag samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Mitt ansvar som lekmannarevisor är att granska verksamheten och den interna kontrollen för att se om
den bedrivs i enlighet med detta uppdrag.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund
för min bedömning och prövning. Det granskningsmaterial jag erhållit från styrelsen och samfällighetens
redovisningsbyrå har i huvudsak utgjorts av styrelseprotokoll, åtgärdslistor med uppföljning mm samt
föreningens räkenskapsmaterial avseende den aktuella perioden.
Vid granskningen har jag kunnat konstatera att styrelsen har god kontroll på att alla nytillkomna fastigheter
infogas i samfällighetens medlemsregister och därigenom blir debiterade för nyttjandet av den service som
samfälligheten tillhandahåller. Rutinerna för detta har ytterligare förfinats och kompletterats och samfälligheten har god nytta av samarbetet med Branäs Fritid.
Det gångna året har belastats med högre kostnader för vägunderhåll och snöröjning utöver budget men tack
vare samfällighetens stabila ekonomi har detta hanterats utan några större konsekvenser.
Den avsättning som tidigare gjorts avseende vägunderhåll ligger kvar i balansräkningen då åtgärden av olika
skäl framskjutits.
Min bedömning är att styrelsen för Branäs Samfällighetsförening bedriver verksamheten i enlighet med
gällande stadgar och årsstämmans uppdrag och att verksamheten i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Jag bedömer vidare att den interna kontrollen
varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens förvaltning föreligger därmed inte.
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