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Styrelsen ftir Brf Stinsen 107 -177 fAr hiirnred liimna sin redogdrelse fdr ftireningens utveckling under
riikenskapsAret 20204141 - 2020-12-gl.

Om inte annat slirskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronot (sek).
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FORVALTNINGsBERATTELSE

VERKSAMHEIEN

Allmtnt om vedsamheten
F6reningens verkamhet

Brf Stinsen 107 'lll verksamhet definieras bl.a. i sudgamas $ 1 "Rireningens andamllilr att frdmja medlemmarnas
ekonomiska intressen genom att i fi5reningens hus uppllta bostadstiider f6r permanent boende samt lokaler et
medlemmarna f6r nyttjande utan tidsbegrdnsning.'

F0reningens fastighet

Byggnad

F6reningen Sger 3D-fastigheten Tumba Centrum 3 i Botkyrka kommun.
F6reningens fastighet bestlr av ett flerbostadshus med gatuadresserna Tumba Torg 107 och Tumba Torg 111. Huset
byggdes 1963.

Ligenheter

Under lret har 41 stycken liigenheter varit upplatna med bostadsritt och 6 ligenheter med hyresratf, totalt 47
Itigenheter.

Legenhetsytan 5ir 3 696 kvm och bestlr av Hgenhetstypema:
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tigenhebtyp
1 rum och k6k

2 rum och k6k

3 rum och k6k

4 rum och k6k

Totalt:

Antal efter typ

6 st.

4 st.

8 st.

29 st.

47 st.

lnga fdrdndringar i hyror eller avgifter har skett under lret

Lokaler

tololytan 3r 237 kvm och best5r av 11 kontorslokaler och en matsal med pentry.

8 st Vakanta

1 st Brf Stinsen, Kontor

1 st Brf Stinsen M6tesrum

1 st Brf Stinsen Arbetslokal

I styrelsen har beslut tagits om att g6ra om lololdelen till bostider.

F6reningen 5r frivi lligt momsregistrerad avseende verkamhetslokaler.

FOrsSkring

Fastigheten fir fullvSrdesf6rs6krad hos LiinsforsSkringar. I avtalet inglr en styrelseforsiikring
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Fastighetens tekniska status

F6reningen f6ljer Underhll lspla nen lriln 201 4.

Behovet av underhlll enligt underhSllsplanen:

Ar

201 5

2016

2017

2018

2019

2020

Summa

0

95 @0*

334 200**

M7 500*r,*

0

4872 500****

* Underhillet under 2016 avser i huvudsak uppdatering av maskinerna itv&ttstugan. Maskinerna har vid behov
renoverats och beddmts fortfarande vara i god kondition. Ett byte kan diirfrr vlnta ytterligare ett par tr.

** Underhlllet av 6nster och d6rrar beddms kunna v6nta. I samband med planerad npyggnad av ldgenheter pl
vining 7 96rc ny behovsinventering.

*** Underhillet avser ytteftak F6rebyggande inspehion och renovering qjordes 61 201 5. Underhill och nybyggnad av
taket planeras att ut6ras isamband med den ptb0rjade omvandlingen av lokalerna pt plan 9 (vining 7) till ligenheter,

*** Underhlllet avser pub av fasad och renovering av framkant pi balkonger bedoms kunna vinta. I samband med
och efter nybyggnad av ligenheter pl 7:e viningen tas beslut om fasad och balkonger.
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Fastighetsf6rvaltning

F6reningen har avtal med AB Energibevakning om fastighetsskotsel. Avtalet ger ett bes6k om 1 timme varje vecka.

VEsentllga hf,ndelser under rEkenskaps6ret

Ar 2020 har innehlllit ett varierat utbud av hlndelser och uppdrag i f6reningens verkamhet Hir foljer n6gra exempel:

' Projek Taklucka avslutades. Nya och isolerade luckor ger minskade virmekostnader.

' Projekt Entr6 avslutades. Portarna 107 Och 1 1 t har bytts ut mot nya v5lisolerade entr6partier som ocksl ger
minskade virmekostnader.

' Projekt Passersystem genomf6rdes och avslutades. Vi anvinder "bricka' i stEillet f6r nyckel eller kod f6r att komma in
i huset. Avsikten var bland annat att hindra obeh6riga fr6n att komma in i huset.

' Projekt Plan 9 pAgtr. Milet 5r att de nya lSgenheterna ska vara klara om 2 ir. Arkitektfirman Skyhill AB anlitad. Syftet
iir att betala ner f6reningens lAneskulder.

' Projeh OVK har gltt in fas 4 med renovering av ventilationsutrustning i legenheterna och kalibrering av
ventilationen.

' Projekt Tviittstuga avslutades. Det gav oss nya maskiner med modern teknik som t ex vdrmeitervinning. Tv6ftstugan
kostar mindre idrift
. Projekt l5cka2 startades. En l5cka frln en diskmaskin drabbade 2 ligenheter.

' Pro-lekt Vindsrdjning innebar fdrrSden t6mdes pl brilnnbart och Atskilliga kubikmeter kunde forclas bort vilket
minskar risken f6r vindsbrand.

' Projekt El-skip avser att byta ut proppskAp ialla lSgenheter mot el-sklp med vippkontakter.
. Projekt Fiber startas. Det ska ge samtliga lagenheter fiberteknik f6r uppkopplingar med modemt bredband.

Ytterligare kan nimnas att
. Visst lSgenhetsunderhAll har genomfOrts.
. Flera boendg inte minst ildrq har fltt hjdlp i ett stort antal Srenden.
. En viktig sak 5r att mAnga medlemmar har hj6lpt till och engagerat sig i husets dagliga behov. Man uppm6rkammar
ntir nlgot gltt sOnder. Man erbjuder hjilp. Man st5dar och plockar upp skr6ip som har hamnat itrapphus och

korridorer. Man ringer till sin styrelse och informerar om nlgot ovanligt intr5ffar. Det 5r positiva bidrag till kulturen i

vlrt hus.

Av restskulden tillCit)rcon frin reliningen av avloppsr6ren i Stinsens och Citycons gemensamhetsanllggning lterstir
bara en liten del. Det betyder att Brf Stinsen 107 111har en stabil ekonomioch ett bra f6rhlllande till sin bank SBAB.

F6reningen har en god grund f6r sin ftamtida ut\reckling.

Framtida utveckling

Styrelsen fokuserar pA framtidsfrigor om hur ftireningen kan utvecklas.
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Itledlemslnformatlon
MEDLEMMAR OCH HYRESGASTER

Brf Stinsen 107 - 111 hade vid ira slut 58 fOreningsmedlemmar.

F6reningen hade 6 bostadshyresgdster och 1 lokalhyresg5st som har lamnat under Sret

Styrelsen

Styrelsen har under rikenskapslret 2020 bestltt av fOljande personer.

Fr6n 1 januari till f6reningssttimma den 30 juni 2020:

Nils Sj6str6m, Ordf6rande

Roger Karlsson, Vice ord6rande
Annika Larsson, Sekreterare

Ann-Charlotte Bj6rk Ledamot

G6ran Amr6n, Ledamot

Sedan lrsstimman och det konstituerande styrelsem6tet har styrelsen bestltt av 7 ledam6ter.

Nils Sjdstr6m, Ordf6rande

Roger Karlsson, Vice ordf6rande

Annika Larsson, Sekreterare

Ann-Charlotte Bj6rk Ledamot
Gdran Amr6n, Ledamot

Pdscilla Macchiavellq Ledamot

Wojciech Krupa, Ledamot

Revisor

Pt stiimman 2019 valdes Emine Hamurcu (PWC) till revisor.

Valberedning

Robert Rasmusson och Aziz Abdel rahman -Muayyad

Styrelsesammantrdden

Styrelsen har under tret haft 7 protokollfibrda m6ten. F6reningens firma tecknas, f6rutom av styrelsen, av minst Wl
ledamdter if6rening.
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FLERARSOVERSIKT

Beloppen iflerlrsOversikten ir angivna i tusental kronor om inte annat anges.

1lror-1912

28/'5

Medlems-

lnsaGer

33291gil

EFUSIqtrl

-5 157 300

-s06 830

-5 64 730

132 903

-5797 033
-s 664130

l80t.l8t2
2852

-165

45

Fond f6r
yttl€

538 335

107 8s0

1701-1712

2902

-293

Balanscmt

rceultat

-4 868 835

-180 615

-107 850
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1601-1612

Arcts
rceultat

-180 515

180 615

-506 830

-506 830

Nettoomsf,ttning

Resultat efter fi nansiella

poster

Soliditet %

2a0i-2012
2 815

-507

ronAruoruxcRR I EGET KAPITAL

Belopp vid lrets inglng
Resu ltotdisposition en ligt ft renin gsstd m mo n:
Balanseras i ny r6kning

Avsettning underhlllsfo nd

Arets resultat

Belopp YU ersts utglng

RESULTATDISPOSITION

Medel ott dkponero:

Balanserat resultat

Arets resultat

Summo

F 6 rs lo g ttll d isps itio n :

AvsEttning till underhillsfond
Balanseras i ny r5kning

Summo

44,7

-181

4545

746 t85 .5 157300

F6reningens resultat och stallning framg6r av efterfOljande resultat - och balansrakning med noter.
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RESULTATRAKNING

2020-01-01
2020-12-31
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2019-01-01
2019-12-31

R0:clselntlkter, lager{&tndrlngar m.m.
Nettoomsittning

Summa rtrcls€lnt{Lteli lagerftrEndrlnga] m.m.

f.ETIff.rT,-T{.17

Driftskostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anldggningstillglngar

Summa r6rclsckoetnader

t.Etrfsnm

Finanslella pootGr

Orniga riintei ntikter och liknande resultatposter

Rentekostnader och liknande resultatposter

Summa fi nanslella postel

Remttfrfufurrltstdla pr,ur

Rerlttutfroskoa

Arefsrffit

2 2814639
2 8l/t 639

-2 151 059

-705 595

-s2 015

3243
.+58 058

-454 El5

2 845 030

2 845 030

-1 916 090

-705 595

223 ils

-403 95;
.fO3 960

3

-2 866654 -2 621 685

{{rorm -t&,615

rrrtIrYn ,fTTFtri

*frED lfTTE[R
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BALANSRATNTTruC
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1

2020-12-31 2019-12-31

NU.6AN6AR

AnllggningetlllgAngar
M otertello an ldgg n ingstillgd ngo r
Byggnader och mark

Fdrbdttringar

Summo materieWo anldggningstillgdngor

Sumrm anllgghpgtllstrqnr

Omsllttn ingstlllglngar
Kortfristigo fordringor
Kundfordringar

Owiga fordringar
F6rutbetalda kostnader och upplupna intSkter
Summo koffiistigo fordringar

Kossa och funk
Kassa och bank

Summo kosso och bonk

Sumrna ondl$rqpillllgtngar

SUMIUA TITIGANGAR

+s 47 71070o

14518521

62 329 221

483 800

3977
ffi229

s48006,

798 504

n8 5A

46076376
149584,4o

53 0U 816

493 s87

I 255

58 473

5@ 31s

943 577

943 577

&,?2!t:2i21 , 63 03{ 816

1346510 r 5o38r2

6t 675731 trEFfIf'E
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2020-12-31 2019-12-31sffiswwqffiEs$ffiss8sffi.tw,s*

EGETHPITATOCH SKUTDER

Eget kapital
Bundet eget kopitol

Medlemsinsatser

Fond fdr yttre underhlll
Summo bundet eget kapitol

Fritt eget kopitol

Balanserat resultat

Arets resultat

Summo fritt egA kapitol

Summr qgctrlllpltd

3329196/.
746 185

34 038 149

-5 157 300

-s06 830

-5 664 130

291 000

21 177

120748

10 491

219 921

782 126

33291 gil
638 335

33 9i0 299

*4 868 835

-180 515

-5 A9 450

280 236

215327

6 495

219 927

780 968

tAngfrlstiga skulder
Ovdga skulder till kreditinstitut

$tnmr'Lngfrldgg 3kuldrr

Kortfrlstlga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
F6rskott frln kunder

Leverant6rcskulder

Skatteskulder

Ovriga skulder

Upplupna kostnader och ftrutbetalda intSkter

Summr loffitlgnrhrlder

SUMMA EGET I(APITAL OCH SI(ULDER

6

28 374019 288808{9

33856243 34 1 s3 906

33 8116:2{E 14 t5}906

I 445{60 r 50t953

63 67s731 64 538708
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KASSAFLOONSANATYS

2020-01-01
2020-12-31
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2019-01-01
2019-12-31

1

Den ldpandc vurlsamheten
Rdrelseresultat

Justeringar f6r poster som inte inglr i kassaflOdet m.m.

- Avskrivningar

Erhillen rSnta

Erlagd r6nta

Kossoflfide frdn den lbponde verksomheten fdre fdrdndringor

ov rdrelsekapttol

Kassaf l6de fr8n fOrind ringar i r6relsekapital

- Okni ng(-)/Minskni ng(+1 av kortf ristiga fordringar
- 0kning(+)/uinskning(-) av kortftistiga skulder

l(rcad6de frln dor lOpande vcdctmhctcn

Fi narclerlngswdrsamheten

Utbetalning, amortering av lan

!(Gaf,6d. frln f,nrnslcrlngrv:#tmlrt n

Arcts lnccaf,Gde

U!rylda medel Yld lrets bOrian

Liltvida medel vld 6rtts slut

-52 015

705 595

3243
-458 058

198 765

2521
-58 483

2233/,5

705 595

-403 960

s249W

-14278
138972

1a2 Cr3 64,9671

-288228 -285 385

-1151i23 n:Frr:n

94r 577

798152
r.+'L]

-286A28 -286386

377

5m
943
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NOTER

Byggnader och mark

F0rb6ttringar

Enllgt BFI{AR 2016:10

Arsredovisningen har upprettats enligt trsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Arsredovisning i mindre ffiretag (K2).

Matedelh anltggnlrgstlllglngar
Nedan finns nyttjandeperioderna angivna f6r f6retagets materiella anl5ggningstillglngar.

2020

-4s3 680

-2 354 800

-5126

-33

-2 8t4 639

mYlil

rEE

-459 597

-29 s96
-2 346 053

-3 189

-2978
-3 584

-33

-2 845 030

1 1(1 3)

Ef'IT)

Ar
100 5r

50 lr

Not 2 lntflkter

Hyresint5ker bostider
Hyresintikter lokaler, ej moms

Arsavgifter

Fastighetsskatt, ej moms

PantsSttningar och overlatelser

Hyresint6kt brlinsle, ej moms

OresutjSmning

Summa

Not 3 IilflilTtrIlli?I[t1t

Fastighetssk6tsel grundavtal

sted

Hissar

Elkostnader

VErmekostnader

Vatten

SophSmtning

F6rsiikrin gskostnader

Kabel-TV

Fastighetsskatt

Owi ga fastighetskostnader

Revisionsarvode

Redovisningstj5nster

Styrelsearvoden inkl sociala avgifter

Owiga f6rvaltningskostnader

Summa

63 875

100 838

54 015

173 615

484 908

102 339

141ilz
4974/.

36 3s5

87 556

561 365

17 500

85 000

82 385

19922

2 r6t 059

61 423

94412
20 s03

199 349

485 661

90 120

1{6,260

47 825

3s 919

83 106

410 627

42 500

u7il
u832
28 790

19160!r1



BrfStlnicn 107 -11t
769523-3837

Not 4 Blggnader och mark

lnglende anskaffn ingsv8 rden

Utglende anskaffningsvirden

lnglende avskrivningar

Fdrdndringor av avskrtvningor

Arets avskrivningar

Utgiende ara krivni nga r

Redovlsat vlde

Not 5 F6rrblttringar

I ngiende anskaffningsvl rden

Utgiende anskaffrringsvi rden

lngAende arrskrivningar

Fdrd n d ringo r ov ovsk rivn ingo r
Arets avskrivningar

Utglende arrskrivninga r

Redovlsat vlde

Not 6 Llngfristiga skulder

F6rdelning av f6reningens l8n

L{ngluare

SBAB

SBAB

SBAB

SBAB

SBAB

Totalt

Kortfristig del

Not 7 St6llda stkefteter

Fastighetsinteckningar

Summa stlllda s8hrhaer
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2020-12-31 2019-12-31

50 789 0s3

50 789 0s3

-365 676

-3 078 353

16995 662

16995662

-339 919

-2377141

F6reg6onde lr
6 685 547

668'5 il7
6 685 548

7 188 750

7 188 750

3443/.142
280 236

-2712677 -2346996

50 789 053

s0 789 0s3

-365 681

-2712677

16995 652

16 995 662

-339 914

-2037 222

Rflnte$ndrlng
Rdrligt

Rdrligt

ROrligt

R6rligt

Fl6rligt

177t070o 48076376

2020-12-31 2019-12-31

-2037 222 -1 597 308

l/t6lE52l 1495844O

lJn nummer

229WM
229fi497
22990519

2655253
2455331

Rflmr lnnqrlrande lr
1,18% 6592914
1,18Yo 6592914
1,18% 6 592 915

1,23% 7 038 750

1,23% 7 038 750

33 856 243

291 000

2020-12-31 2019-12-31

35 000 000 35 000 000

35 (xn 000 35 000 qro
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UNDERSKRIFTER

stockhorm ,q /t- Zo? I

/* / --ai*".,*zftza
4orrnAmr6n

t"6ia& [kn{
Wojciech Krupa

i-.

Min revisionsberEttelse harlimnats t+ft - 2lZl

Emine Hamurcu

Auhoriserad revisor
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Revisionsberflttelse
Till frireningsstlmman i Bostadsrdttsfcireningen Stinsen to7-tLt, org.nr 769626-p89

Rapport om flrsredovisningen

Uttalanden

Jag har utf<irt en revision av Srsredovisningen ftir Bostadsrattsftireningen Stinsen ro7-rrr ftir ir zozo.

Enligt min uppfattning har Srsredovisningen upprdttats i enlighet med Srsredovisningslagen och ger en i alla
vdsentliga avseenden rdttvisande bild av ftireningens finansiella stiillning per den 3r december zozo och av dess
finansiella resultat ftir 6ret enligt &rsredovisningslagen. Frirvaltningsberdttelsen iir fcirenlig med
irsredovisningens <ivriga delar.

Jag tillstyrker diirf<ir att ftireningsstdmman faststdller resultatr[kningen och balansrdkningen f<ir ftireningen.

Gtandfor uttalanden

Jag har utftirt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet Reuisorns ansuar. Jag 6r oberoende i frirhillande till
ftireningen enli$ god revisorssed i Sverige och har i 6wigt fu[giort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inh[mtat iir tillr?icHiga och dndamilsenliga som grund ftir mina
uttalanden.

Styrelsens ansuar
Det dr styrelsen som har ansvaret ftir att &rsredovisningen upprlttas och att den ger en rdttvisande bild enligt
Srsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar dven frir den interna kontroll som den bedtimer ?ir nridviindig f<ir att
upprdtta en flrsredovisning som inte innehtller nflgra vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller pi fel.

Vid upprlttandet av Srsredovisningen ansvarar styrelsen ftir bedrimningen av ftireningens fcirmflga att fortsdtta
verksamheten. Den upplyser, ndr si iir tilliimpligt, om f<irhillanden som kan piverka ftirmigan att fortsdtta
verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilldmpas dock inte om
beslut har fattats om att awecHa verksamheten.

Reuisorns ansuar
Mina mll Ir att uppni en rimlig grad av shkerhet om huruvida lrsredovisningen som helhet inte inneh8ller n5gra
viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pfl fel, och att ldmna en revisionsberittelse
som innehlller mina uttalanden. Rimlig shkerhet ir en htig grad av sdkerhet, men ir ingen garanti frir att en
revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka en vdsentlig felaktighet
om en sfldan finns. Felaktigheter kan uppsti p& grund av oegentligheter eller fel och anses vara vlsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan ftirvdntas piverka de ekonomiska beslut som anvtndare fattar med grund i
trsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvinder jag professionellt omddme och har en professionellt skeptisk
instdllning under hela revisionen. Dessutom:

. Identifierar och bed6mer jag riskerna ftir vdsentliga felaktigheter i flrsredovisningen, vare sig dessa beror
pi oegentligheter eller pi fel, utformar och utfrir granskningsitgiirder bland annat utifrin dessa risker
och inhlmtar revisionsbevis som [r tillrdcHiga och dndam8]senliga ftir att utgtira en grund ftir mina
uttalanden. Risken frir att inte upptlicka en vdsentlig felaktighet till f6ljd av oegentligheter dr h<igre iin ftir
en vdsentlig felaktighet som beror pi, fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
ftirfalskning, avsiktliga uteldmnanden, felaktig information eller isidos[ttande av intern kontroll.

. skaffar jag mig en ftirstielse av den del av f6reningens interna kontroll som har betydelse frir min
revision ftir att utforma granskningsitgdrder som iir ldmpliga med hlnsyn till omstlndigheterna, men
inte frir att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

. uWdrderar jag limpligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhtirande upplysningar.



pwe
. drarjag en slutsats omliimpligheten i att sVrelsen anvdnder antagandet omfortsatt driftvid

upprdttandet av Srsredovisningen. Jag drar ocksi en slutsats, med grund i de inhiimtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns nigon vdsentlig osiikerhetsfaktor som avser s&dana hdndelser
eller ftirhSllanden som kan leda till betydande tvivel om frireningens ftirmflga att fortsdtta verksamheten.
Om jag drar slutsatsen att det finns en vdsentlig osdkerhetsfaktor, miste jag i revisionsberiittelsen flista
uppm[rksamheten pi upplysningarna i flrsredovisningen om den vdsentliga osdkerhetsfaktorn eller, om
sidana upplysningar dr otillricHiga, modifiera uttalandet om irsredovisningen. Mina slutsatser baseras
p& de revisionsbevis som inhdmtas fram till datumet frir revisionsberdttelsen. Dock kan framtida
hlndelser eller ftirhflllanden gtira att en ftirening inte ldngre kan forts[tta verksamheten.

. utvdrderarjag den tivergripande presentationen, strukturen och innehtllet i irsredovisningen, ddribland
upplysningarna, och om flrsredovisningen flterger de underliggande transaktionerna och hindelserna pfl
ett sdtt som ger en rlttvisande bild.

Jag miste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
f6r den. Jag mflste ocksi informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, ddribland de betydande
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar

Uttalanden

Uttiver min revision av irsredovisningen harjag dven utftirt en revision av styrelsens ftirvaltning ftir
Bostadsr[ttsftireningen Stinsen ro7-rrr f<ir ir zozo samt av ftirslaget till dispositioner betrdffande ftireningens
vinst eller ftirlust.

Jag tillstyrker att frireningsstdmman behandlar ftirlusten enligt ftirslaget i fdrvaltningsberlttelsen och beviljar
sryrelsens ledamtiter ansvarsfrihet fiir rikenskapsiret.

Grundfor uttalanden

Jag har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt anwar enligt denna beskrivs ndrmare i avsnittet
Reursorns ansuar. Jag 6r oberoende i fiirhillande till ftireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i ttYriSt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat iir tillr[cHiga och [ndamilsenliga som grund ftir mina
uttalanden.

Styrelsens ansuar

Det dr styrelsen som har ansvaret ftir ftirslaget till dispositioner betr5ffande ftireningens vinst eller ftirlust. Vid
ftirslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedrimning av om utdelningen [r ftirwarlig med hlnsyn till
de kriv som ftireningens verksamhetsart, omfattning och risker stdller pi storleken av ftireningens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och stillning i tivrigt.

Styrelsen ansvarar ftir ftireningens organisation och frirvaltningen av ftireningens angeldgenheter. Detta innefattar
blind annat att fortltipande bedrima frireningens ekonomiska situation och att tillse att ftireningens organisation
6r utformad sfl att bokfriringen, medelsftirvaltningen och f<ireningens ekonomiska angellgenheter i rivrigt
kontrolleras pi ett betryggande siitt.

Reuisorns ansuar

Mitt mil betrflffande revisionen av frirvaltningen, och ddrmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, dr att inhdmta
revisionsbevis frir att med en rimlig grad av sdkerhet kunna bedtima om nflgon styrelseledamot i nflgot vdsentligt
avseende:

. ftiretagit nigon itgdrd eller gjort sig slqyldig till nigon ftirsummelse som kan fdranleda
ersdttningsskyldighet mot f<ireningen, eller

o pi nigot annat sdtt handlat i strid med bostadsrdttslagen, tilliimpliga delar av lagen om ekonomiska
f<ireningar, irsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mil betrlffande revisionen av ftirslaget till dispositioner av ftireningens vinst eller ftirlust, och ddrmed mitt
uttalande om detta, dr att med rimlig grad av sdkerhet bedtima om ftirslaget [r ftirenli$ med bostadsr[ttslagen.

Rimlig sdkerhet 6r en h6g grad av sdkerhet, men ingen garanti frir att en revision som utf<irs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka itgdrder eller f6rsummelser som kan f6ranleda
erslttningsskyldighet mot ftireningen, eller att ett ftirslag till dispositioner av ftireningens vinst eller ftirlust inte dr
ftirenligt med bostadsrdttslagen.



Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvdnder jag professionellt omdtime och har en
professionellt skeptisk instillning under hela revisionen. Granskningen av ftirvaltningen och fiirslaget till
dispositioner av ftireningens vinst eller ftirlust grundar sig frlmst pl revisionen av rdkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsfltgdrder som utftirs baseras pl min professionella bed<imning med utgtngspunkt i risk
och vdsentlighet. Det innebir attjag fokuserar granskningen pEL sidana Stgdrder, omrtden och f<irh&llanden som
dr viisentliga ftir verksamheten och ddr avsteg och d,vertridelser skulle ha slrskild betydelse fiir ftireningens
situation. Jag gflr igenom och prdvar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna Stglrder och andra ftirhillanden
som dr relevanta f6r mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag ftir mitt uttalande om sffrelsens fcirslag till
dispositioner betr[ffande frireningens vinst eller ftirlust har jag granskat om ftirslaget dr ftirenligt med
bostadsrdttslagen.
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