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BRF RosendalStdrre 25
716411-7132
Styrelsen f6r Bostadsrdttsforeningen Rosendal st6rre 25 (716411-7132) f6r hdrmed avge
irsredovisning for rdkenskapsiret 201 6.

FO RVALTN I N GS B ERATTE LS E

Allmdnt om verksamheten
F6reningen har till dndamAl att frdmja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i
foreningens hus upplAta bostadsligenheter under nyttjanderdtt och utan tidsbegrdnsning.
Bostadsrdttsf6reningen registrerades 1986-01-16. F6reningens nuvarande ekonomiska plan
registrerades 1995-06-22 och nuvarande stadgar registrerades 2002-07-02 hos Bolagsverket.
Fdren i ngen dr ett privatbostadsf6retag enligt i nkomstskattelagen.

F6reningen dger fastigheten Rosendal stdrre 25, Hornsgatan 29 C,G och H som utgdr
tre bostadshus byggda 6ren 1898-1900. Bostadshusen totalrenoverades 1984-85.
I nedanstiende tabell specificeras innehavet:

Antal
29
3
4
4
S

Bendmning
ldgenheter, bostadsrdtt
ldgenheter, hyresrdtt
butikslokaler hyresrdtt
kdllarlokaler hyresrdtt

Totalyta (kvm)
2 330
139
195

90

Fastigheten dr fullvdrdesf6rsdkrad hos Brandkontoret. Bland tilldggsf6rsdkring finns
ansvarsfdrsdkring fdr styrelsen och husbocksfdrsdkring. F0rsdkringen inkluderar inte
bostadsrdttstilldgg
Ordinarie f6reningsstdmma dgde rum 2016-05-10. PA stdmman deltog 21 medlemmar varav 3
genom fullmakt

Styrelsen har utgjorts av:
1

januari- 10 maj

Peter Ribbing
Ordf6rande:
Per Thunman
Sekreterare:
Kass6r:
Ove Fagerlund
Teknisk f6rvaltning: Jan-Erik Magnusson
Ledamot
P Hedman
Suppleant:
Fdreningens firma tecknas av styrelsen
protokollfdrda sammantrdden.
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i

10 maj- 31 december
Bj6rn Hesse
Per Thunman
Ove Fagerlund
Andreas Ericsson
Cecilia Horal
Eva Ljungqvist Golert

fdrening. Styrelsen har under verksamhetsiret haft 12

Auktoriserad revisor har varit J6rgen Schumacher samt fr6n f6reningen Bj6rn Od6en

Backlund
Under 2017 planerar f6reningen ingen ytterligare avgiftsf6rdndring.

N.t\Nt.,

Valberedningen har utgjorts av Annika Ahlstedt och Mats
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Genomfiirda stdrre underhills- och investeringsitgirder under Aren
1984-85 Totalrenovering. Stambyte. El byts ut
1995 Bastun byggs
2002-04 Entr6er, trapphus, ldgenhetsddrrar och portar mAIas om
2006 Undercentralen byts ut
2009 Den stora innergdrden rustas upp
2011 Fiberniitverk installerades till alla laigenheterna
2013 Milning av plAttaket. Nytt elsystem fdr isfria rdnnor och stuprdr
2016 Hissen ig6rdshuset renoveras

Vdsentliga hdndelser under rdkenskapsiret
Under 6ret byttes hissen i gArdshuset ut pga. ett haveri i mekaniken. Ett nytt l6n pA en halv miljon
kronor togs for att tdcka denna ofdrutsedda utgift.

Samtliga l6s i fastigheterna byttes ut till nya Assa lis.
En av butikslokalerna bytte dgare. Ny hyresgtist dr Vanessa Moda.

Medlemsinformation
Vid Arets b6rjan var antalet medlemmar 41 st. Under 6ret har 4 st. tillkommit samt 2 st. avgitt. Vid
irets slut var ddrmed antalet medlemmar 43 st.
Under Aret har tv6 bostadsrdtter 6verlAtits.

.
.
&

Ldgenhet 19 till M Gustafson och J Brandt
Ldgenhet22tll E Edholm och P Stuve

Under 6ret har f6reningen haft

tvi

gemensamma stdddagar i maj och oktober.

lnformation till medlemmar har lOpande skickats ut via mejl dessutom har information satts upp pa
anslagstavlan i gathusets entr6.

L6ner och arvoden
F6reningen har under 6ret inte haft n6gon anstdlld personal. Arvoden till styrelsen och revisorerna
utgAr enligt stdmmobeslut den 10:e maj 2016.

F6rvaltning
Den ekonomiska fdrvaltningen har fram till september sk6tts av Anette Haglund och resterande del
av 6ret av Anders Skough pi Fastighetsdgarna Service Stockholm AB.
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Ekonomi
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital/Ansamlad fOrl ust

Upp- Fond fdr
Medlems- ldtelse- yttre Balanserat Arets
rnsafser avgifter underhdll resultat resultat
Belopp vid

arets

ingang

I

Kapitaltillskott

770

563

1 666

033 746243

-3 471

965 -423925

Summa
B 286 949

I

9 663 226

663 226

Reso/taldlsposltron
enl fdreningsslemma:

Fcireindring av fond

-s44759

f6r yttre underhall
Balanseras i ny
riikning

544759

-423925

Arets resultat

423925

-478

142

-478 142

Belopp vid

irets

utginS

19 433

789

1 666

033

201

Totalt bundet eget

484

kapital
306

21 301

-3 351

131

478142

Totalt fritt eget kapital
-3 829

273

17 472033

Flerirsriversikt

2016 2015
2014 2013
(kr)
1 446 600 1 440 229 1 427 269 1 432 026
poster
-478142 -423 925 -51 183 -332281
(%)
85
85
84
85
263
263
263
263
bostadsyta
1 162
1 185
bostadsyta 1 305 1 139

Nettoomsdttning
Resultat efter fin.
Soliditet
Arsavgift per kvm
Linga skulder per kvm
Resultatdisposition

F6reningsstdmman har att ta stdllning till:

fdrlust
resultat

- 3 351 131

Ansamlad
Arets

- 478142
- 3 829 273

Styrelsen f6reslAr fdljande disposition

:

underh6ll
stadgarna

Uttag ur Fond f6r yttre
Overf6ring till Fond enligt
Ansamlad f6rlust

0
67 999
- 3 829 273

{,$ Eq-

Ytterligare upplysningar vad betrdffar fdreningens resultat och stdllning finns i efterf6ljande
resuttat- och batansrdkning med tillh6rande

tiiliiggsupplysningar.
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Resultatrdkning
Belopp i kr

Nof

2016-01-012016-12-31

2015-01-01201 5-12-31

2

1 446 600

1 430 342

Riirelseintdkter
Nettoomsdttning
Ovriga r6relseintdkter

6 380

1452980

1 430 342

-1 577 266
-19 950
-59 198
-257 188
-1 913 602

-1 508'136
-12 488
-53 517
-257 188
-1 B31 329

460 622

-400 987

11 570
-29 090
-17 520

10 226
-33 164
-22938

Resultat efter finansiella poster

-478142

-423 925

Resultat fiire skatt

-478142

-423 925

-478142

-423 925

Summa rdrelseintfikter

Rdrelsekostnader
Drift- och fastighetskostnader
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader och arvoden
Avskrivningar av materiella an1699 ningstillgAngar

Summa r6relsekostnader
.

R6relseresultat

3
4

5

Finansiella poster
Ovriga rtinteintEikter och liknande resultatposter
Rtintekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Skaffer

Arets resultat
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Balansrdkning
Belopp ikr

Nof

2016-12-31

2015-12-31

6

20 150 995

7

284713
20 435 708

20 386 346
306 550
20 692 896

20 435708

20 692 896

TILLGANGAR
An Iiiggni ngsti

I

lgi ngar

gsti I I gdn g ar
Byggnader och mark
lnventarier, maskiner och installationer
Summa materiella anltiggningstillg6ngar

M ate riel la a n I iig g n i n

Summa anliggningstillgingar

Omsdttningsti I lgingar
Kortfristi g a fo rd ri nga r
Kundfordringar
Ovriga fordringar
F0rutbetalda kostnader och upplupna intdikter
Summa kortfristiga ford ringar
Kassa och bank

1 569
50 528
45 319
97 416

50 237

43780
94 017

B

Kassa och bank
Summa kassa och bank

389 607
389 607

164 731

Summa omsittningstil lgAngar

487 023

258 748

164 731

fl"

SUMMA TILLGANGAR

20 922731

20 951 644
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Balansrdkning
Belopp

ikr

Nof

2016-12-31

2015-12-31

11 436 596

11 436 596

201 484
I 663 226
21 301 306

746 243
I 663 226
21 846 065

-3 351 131
-3 829 273

-3 471 965
423 925
-3 895 890

472 033

17 950 175

3 042 656
3 042 656

2653 479

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

I

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond fdr yttre underhill
Kapitaltillskott
Summa bundet eget kapita!
Ansamlad fdlust
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa ansamlad f6rlust

478142

Summa eget kapital

'17

Ldngfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Summa lAngfristiga skulder

10

2 653 479

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av l6ngfr skuld
Leverant6rsskulder
Skatteskulder
dvriga skulder
U pp! u pna kostnader och f6rutbetalda i nttikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10

55724
112274
222 669
408 042

57 844
1 295
360
288 491
347 990

20 922731

20 951 644

16 535
840
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper

Allmdnna redovisningsprinciper
Arsredovisningen dr upprdttad ienlighet med drsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Bokforingsndmndens allmdnna r6d om Srsredovisning i mindre foretag (K2)
Om inte annat framg6r dr vdrderingsprinciperna ofor6ndrade ijiimfdrelse med fdregAende 6r.

Redovisning av intdkter
Arsavgifter och hyror aviseras i fdrskott men redovisas s6 att endast den del som beloper pA
rdkenskaps6ret redovisas som intdkt.

Skatt
Bostadsrdttsfdreningars rdnteintdkter som rir heinfdrliga till fastigheten 5r skattefria. Om det
f6rekommer verksamheter som inte avser fastighetsforvaltning sker beskattning med 22 procent.

Anliggningstillgingar
Materiella anlEiggningstillgAngar vdrderas till anskaffningsvdrde minskat med ackumulerade
avskrivningar. Avskrivningar sker systematiskt under den bedomda nyttjandetiden. F6ljande
avskrivningar uttryckt i procent tillaimpas (foreg6ende 6r inom parantes)

% per 6r

Markanliiggning
Belysning gSrd
Fibernditverk
Maskiner

1,0
5,0
5,0
5,0
10,0

(1,0)
(5,0)
(5,0)
(5,0)
(10,0)

Ovriga tillgingar och skulder
Tillgingar och skulder har vdrderats till anskaffningsvdrde om inte annat anges. Fordringar har, efter
individuell bedomning, tagits upp till de belopp varmed de berdknas inflyta. Likvida placeringar
vdrderas till det ldgsta av anskaffningsviirdet och det verkliga vdrdet.

Fond fcir yttre underhill
Avsdttning till och uttag ur fonden gors i enlighet med foreningens stadgar. AvsEittning enligt plan och
iansprdktagande fcir genomf6rda iitgairder sker genom overfdring mellan fritt och bundet eget kapital.
Arets underhdllskostnader redovisas i resultatriikningen inom drets

resultat.
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Noter till resultatrdkning
Not

2 Nettoomsittning

Arsavgifter
Hyror
Ovriga hyresintdkter

Not

2016

2015

612 612
833 994
-6

612 612
817 729

1 446 600

1 430 342

201 6

201 5

1

3 Drift- och fastighetskostnader

Drift
Fastighetsskdtsel
Sttidning
Tillsyn, besiktning, kontroller
Trddgdrdsskotsel
Snordjning
Reparationer
EI

Uppvdrmning
Vatten
Sophdmtning
Forsdkringspremie
Fastig hetsavg ift bostdder
Fastighetsskatt lokaler
Ovriga fastighetskostnader
Kabel{v/Bredband/lT
Forvaltningsarvode ekonomi
Juridiska dtgdrder
Ovriga externa tjdnster

5 131

I 656

89 759
11 301
1 806
I 625
58 718
59 963
313 078
50 689
79 470
48 941
40 576
s9 900
6 543
73 056
65 338
19 625
4 823
998 342

93287
6 687
3 514
10 424
52 079
52 838
274 572

42993
69 300
51 075
39 776
45 460
2 893
72 556

62736
3 375
3 157
895 378

Underhill
Bostdder
Gemensamma utrymmen
Hissar
Las
Byggnad
Ovrigt

Totalsumma drift- och fastighetskostnader

$g

373 984
238 774

24;

89 126
21 875
28 675
1 577 266

1 508 136

2016

201 5

Konsultarvode
Revisionarvode
Medlemsavgifter

15 00;
4 950

2 125

,Summa

19 950

Not

4

Ovriga externa kostnader
5 413
4 950
12 488
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Not

5

Personalkostnader och arvoden

Styrelsearvode
Sociala kostnader

2016

201 5

44 700
14 498
59 198

43 800

2016

201 5

596 790

19 596 790
3 139 665
661 650

I717
53 517

F0reningen har ingen anstEilld personal

Noter till balansrekning
Not

6

Byggnader och mark

Vid Srets bdrjan
-Byggnad
-Mark
-MarkanlSggning

1

I

3 139 665
661 650
23 398 105

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid 6rets bdrjan
-Arets avskrivning enligt plan

Redovisat vfirde vid Arets slut

23 398 105

-2783 408
-228351

-3 011 759
-235 351
-3 247 110

-3 011 759

20 150 995

20 386 346

35 460 000
40 530 000

34 142 000
30 404 000

75 990 000

64 546 000

70 000 000
5 990 000

60 000 000
4 546 000

75 990 000

64 546 000

2016

201 5

508 505

508 505

508 505

508 505

-201 955
-21 837

-180 118
-21 837

-223792

-201 955

&

Taxeringsvirde
Byggnader
Mark

Bostdder
Lokaler

Not

7

lnventarier, maskiner och installationer

Ackumu lerade anskaffn ingsvdrden
-Vid 6rets bdrjan

:

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid iirets b6rjan
-Arets avskrivning enligt plan

Redovisat virde vid irets slut

284713

{KKYn
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Kassa och bank

2016
721
886
389 607

Sparkonto
Avr5kning skonto Fastig hets6garna

388

Summa

Not

9

2015
721

164 010

164731

Eget kapital

Bundet eget kapital

F ritt

eget kapital/An saml ad f1rl ust

Upp- Fond fdr
Medlems- ldtelse- yttre Balanserat Arets
rnsafser avgifter underhdll resultat resultat
Belopp vid
Arets

ingdng

9 770

Kapitaltillskott I

563

1 666

033

746

243

-3 471

965

-423

925

Summa
8 286 949

I663226

663 226

Resultatdisposition
enl fAreningsstiimma:

F6rdndring av fond
fdr yttre underhill

-544759

Balanseras i ny
rdkning

544759

-423925

478142

Arets resultat

Belopp vid
Arets utging 19 433

423925

789

1 666

033

20'l

484

-3 351

131

-478142

478142

kapital Totalt fritt eget kapital
21 301 306 -3829273

Totalt bundet eget

17 472033
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Not 10 Skulder till kreditinstitut, ldrngfristiga
Konvertering/

Slutbetalning Riinta
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Bokln
BolSn
Bol6n
Bol6n

0,53%
0,53%
0,53%
0,56%

Niista 5rs amorteringar

Skuldbelopp
2016-12-31

Skuldbelopp
2015-12-31
617 866
680 254

662234
655 475
664 680
498 125

672955

3 098 380

2 653 479

682 404

-55724
3 042 656

Skulden till kreditinstitut om 5 6r berdikas vara 2 819 760kronor

Ovriga noter
Not 11 Stallda sdkerheter
2016-12-31

201 5-12-31

26 586 000
26 586 000

26 586 000
26 586 000

2016-12-31

201 5-12-31

Panter och ddrmed jdmtdrliga sdkerheter som
har stdllts fdr egna skulder och avsdttningar
Fastighetsinteckn ingar

Summa stdllda siikerheter

Not 1 2 Eventualfdrpliktelser
Ovriga eventualf6rpliktelser

Summa eventualf<irpli ktelser

___+____i-

Not 13 Vdsentliga h5ndelser efter rikenskapsirets slut

Efter rdkenskaps6rets slut har inga vdsentliga htindelser intr€iffat
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Underskrifter
Stockholm den 18 apnl2017

tk.k
Teknisk f6rvaltning
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{ir,,,,
Cecilia Horal

Per Thunman
Sekreterare

Ledamot

@al\,/tu
Bj6rn Hesse
Ordf6rande

Vir

revisionsberdttelse har ldmnats

Jdrgen Schumacher
Auktoriserad revisor

den

apr1l2O17

Bj6rn Od6en
lnternrevisor
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Revisionsberdttelse
Tillf6reningsstdmman i Bostadsrdttsf6reningen Rosendal St6ne 25 org.nr 716 411-7132

Rapport om irsredovisningen
Uftalanden

Vi har utfdrt en revision av irsredovisningen f6r Bostadsrdttsf6reningen Rosendal St6ne 25
f6r 61 2016.
Enligt vir uppfattning har 6rsredovisningen upprdttats i enlighet med 6rsredovisningslagen
och ger en i alla vdsentliga avseenden rdttvisande bild av f6reningens finansiella stdllning per
den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat fdr 6ret enligt 6rsredovisningslagen.
F6rvaltningsberdttelsen dr f6renlig med irsredovisningens Ovriga delar.

Vitillstyrker ddrf6r att foreningsstdmman faststdller resultatrdkningen och balansrdkningen f6r
fOreningen.

Grund f6r uttalanden
M har utfort revisionen enligt god revisionssed iSverige. Revisorernas ansvar enligt denna
sed beskrivs ndrmare i avsnitten Den auktoriserade revisoms ansyarsamtlekmannarevisorns
ansvar. Vi dr oberoende if6rhAllande tillforeningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat
v6ra uttalanden.

t

air

tillrtickliga och dndam6lsenliga som grund f6r

Stvrelsens ansvar
Det dr styrelsen som har ansvaret f6r att irsredovisningen upprdttas och aft den ger en
rdttvisande bild enligt 6rsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar 6ven f6r den interna kontroll
som den beddmer dr n6dvdndig f6r att upprdtta en 6rsredovisning som inte innehiller n6gra
vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p6 oegentligheter eller pi fel.

Vid upprdttandet av irsredovisningen ansvarar styrelsen f6r bed6mningen av f6reningens
f6rm6ga att fortsdtta verksamheten. Den upplyser, ndr sd iir till€impligt, om f6rhillanden som
kan piverka f6rm6gan att fortsdfta verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tilliimpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla
verksamheten.
Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utfora revisionen enligt lntemational Standards on Auditing (lSA) och god
revisionssed i Sverige. Mitt mil dr att uppnA en rimlig grad av sdkerhet om huruvida
drsredovisningen som helhet inte innehAller nigra vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror pA oegentligheter eller pA fel. Rimlig sEkerhet dr en h6g grad av sdkerhet, men 6r ingen
garantif6r att en revision som utf6rs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptiicka en vdsentlig felaktighet om en sAdan finns. Felaktigheter kan uppstA pi grund av
oegentligheter eller fel och anses vara vdsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
f6rvdntas p6verka de ekonomiska beslut som anvdndare fattar med grund i irsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA anvdnder jag professionellt omd6me och har en
professionellt skeptisk instdllning under hela revisionen.

BRF Rosendal Stiirre 25
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Dessutom:
identifierar och bed6mer jag riskerna for vdsentliga
felaktigheter i arsredovisningen, vare
sig dessa beror pA oegentligheter eller p6 fel,
utformar och utf6r granskningsAtg6rder
bland annat utiftAn dessa risker och inhdmtar
revisionsbevis som dr tillrdckliga och
dndamdlsenliga f<ir att utgdra en grund fdr mina
uttalanden. Risken fdr att inte upptdcka en
vdsentlig felaktighet tillfoljd av oegentligheter
dr h6gre in f6r en vdsengig felaktighet som
beror p6 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, forfalskning,
avsiktliga uteldmnanden, felaktig information eiler
isioosattande av intem kontroil.
skaffar jag mig en fcirstdelse av den del av fdreningens
intema kontrollsom har betydelse
f6r min revision f6r att utforma granskningsatgaroei
som dr liimpliga med hdnsyn till
omstindighetema' men inte for att uttala mig om
effektiviteten iden interna kontrollen.
utudrderar jag liimpligheten ide redovisningsprinciper
som anvdnds och rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisn ingen o"h
tim,or"nde upprysningar.
drar ja9 en slutsats om lampligheten i att styretsen
anvander antagandet om fortsatt drift
vid upprittandet av drsredovisningen. Jag drar
ocks6 en slutsats, med grund i de
inhdmtadg revisionsbevisen, om huruvida det
finns nigon vdsenlig orai"rr,"trt ktor som
avser sidana hdndelser eller f6rh6llanden som
kan leda till betydanoe tvivel om
foreningens formaga att fortsdtta verksamheten.
om jag drar slutsatsen att det finns en
vdsentlig osdkerhetsfaktor, maste jag i revisionsberdttelsen
fdsta uppmdrksamheten pa
upplysningama i6rsredovisningen om den vdsenttiga
osakerhetsfaktom eller, om sadana
upplysningar dr otillrdckliga, modifiera uttalandet
ori arsredovisningen. Mina slutsatser
baseras pi de revisionsbevis som inhdmtas fram
till datumet for revisionsberdttelsen.
Dock kan framtida hdndelser eller fOrh6llanden g6ra
att en f6rening inte ldngre kan
fortsdtta verksamheten.

o

'

o
o

o

utvdrderariag den overgripande presentationen,
strukturen och innehdllet i
arsredovisningen, ddribland upplysningama,
och om arsredovisningen 6terger de
u&ediggande transaktionema ocfr hdndelserna pa
ett sdtt som ger en rdttvisande bild.
Jag mdste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inrikning
samt tidpunkten fdr den- Jag maste ocksd inrormera
om o,eivoelsefurr, i"r.tt"g"lser under
revisionen, d€iribland de beiydande brister ioen
intema lintrollen som jag identffierat.
t

i;,n.

Lekmdiiiiaievisoms ansvar
Jag har attutroE enffin"enligt revisionslagen
och ddrmed enrigt god revisionssed i
sverige' Mitt mdlelatt u.npnd en-rimlig grad aistikerhet
om truruviliarroorisningen har
upprdttats ienlighet med Arsredovisniigslagen
och o,
rdttvisande
bild av fdreningens resultat och stdllning.

airr"o&ir.irg;;;n

Rapport om andra krav enrigt ragar och andra
fdrfaftningar
Uttalanden
Utover vdr revision
aprelwisningen har vi dven utfort en rwision av styrelsens
f6rvaltning
for ar 2016 samt av 1y
f6rslaget tiltor$iitioner oetritfanJ. tbr"ningens
vinst
eler
f6rlust.
vi
tillstyrker att f6reningsstimman behandlar t6d;it";
;;t,gliorstaget i f6rvattningsberdttetsen
och bevilja r styrersens redamOter a nsva rsfrihet f<ir
rakenlkapsdret.
Grund fdr uttalanden

vi har utfort revisionen enligt god revisioL"* i sverige. V6rt
ansvar enligt denna beskrivs
ndrmare i avsniftet Rewsoms

a nsvar. M ar oberoe"oJircrnallandetill
foreningen enligt god
revisorssed i sverige' Jag som auktoriserad
revisor har i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Xrffi:,:Xderevisionsbevis

vi har inhdmtat 6r tillrricktiga och dndam6tsentiga
som grund f6r
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Stvrelsens ansvar
Det dr styrelsen som har ansvaret f6r f6rslaget till dispositioner betrdffande fdreningens vinst
eller f6rlust. Md f6rslag till utdelning innefattar detta bland annat en bed6mning av om
utdelningen dr fdrsvarlig med hdnsyn till de krav som fdreningens verksamhetsart, onrfattning
och risker stdller p6 storleken av f6reningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
stdllning i 6vrigt.
Styrelsen ansvarar f6r foreningens organisation och f<irvaltningen av fdreningens
angeldgenheter. Detta innefattar bland annat att fortlOpande bed6ma foreningens ekonomiska
situation och att tillse att fdreningens organisation dr utformad sA att bokf6ringen,
medelsforvaltningen och f6reningens ekonomiska angeldgenheter i dvrigt kontrolleras pA ett
betryggande sdtt.
Revisorns ansvar
V6rt mil betrdffande revisionen av fdrvaltningen, och ddrmed vArt uttalande om ansvarsfrihet,
6r att inhSmta revisionsbevis f6r att med en rimlig grad av sflkerhet kunha bedOma om nigon
styrelseledamot i nigot vdsentligt avseende:
foretagit nigon 6tgdrd eller gjort sig skyldig till n6gon f6rsummelse som kan fOranleda
ersdttningsskyldighet mot f6reningen, eller

o
.

pa nigot annat sdtt handlat i strid med bostadsrdftslagen, tilldmpliga delar av lagen om
ekonomiska f6reningar, irsredovisningslagen eller stadgarna.

Vdrt mdl betrdffande revisionen av f6rslaget till dispositioner av fdreningens vinst eller forlust,
och dflrmed v6rt uttalande om detta, dr att med rimlig grad av sdkerhet beddma om f6rslaget
5r fOrenligt med bostadsrdttslagen.
Rimlig sdkerhet 6r en hdg grad av sdkerhet, men ingen garanti f6r att en revision som utf6rs
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka 6tgdrder eller f6rsummelser som
kan fdranleda ersdttningsskyldighet mot fdreningen, eller att ett f6rslag till dispositioner av
f6reningens vinst eller f6rlust inte dr fdrenligt med bostadsrdttslagen.

t

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvdnder den auktoriserade
revisorn professionellt omd6me och har en professionellt skeptisk instdllning under hela
revisionen. Granskningen av fOrvaltningen och f6rslaget till dispositioner av f6reningens vinst
eller f6rlust grundar sig frimst pi revisionen av rdkenskapema. Vilka tillkommande
gransknings6tgdrder som utfOrs baseras pA den auktoriserade revisorns professionella
bedOmning och dvriga valda revisorers beddmning med utgAngspunkt i risk och vdsentlighet.
Det innebdr att vifokuserar granskningen p6 s6dana itgdrder, omriden och forhAllanden som
ir vdsentliga f6r verksamheten och dir avsteg och Overtrddelser skulle ha sdrskild betydelse
f6r foreningens situation. Vi 96r igenom och pr6var fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
6tgdrder och andra f6rhillanden som 6r relevanta fdr vArt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag for v6rt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betrdffande fdreningens vinst
eller f6rlust har vi granskat om f6rslaget dr f6renligt med bostadsrdttslagen.
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