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Verksamheten

Allmiint om verksamheten
Fdreningen har till iindamil att friimja medlemmars ekonomiska intressen genom att i fiireningens hus
upplita bostadsriittsltgenheter under nyffjanderiitt och utan tidsbegriinsning.

Fdreningen har registrerats hos Bolapsverket
Frireningen registrerades 2007-08-06.

Akta ftreninq
Frireningen tir en iikta bostadsriittsftirening.

Fastigheten
Fdreningen tiger och fiirvaltar fastigheten M6nstringen 2 och Staben 2 pi adressen Honnrirsgatan22 i
Solna. F<ireningen har 91 liigenheter om totalt 7 815 kvm.

Forstikring
Fastigheten [r ftirsiikrad hos IF Skadefiirsiikring.
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Sammantr tide n o ch s fi)re I s em ot en

Ordinarie ftireningsstiimma h<ills 2016-05-11. Styrelsen har under verksamhetsiretet haft 12

protokollftirda sammantrtiden.

Medlemsi4formation
Antalet medlemmar vid riikenskapsirets bdrjan var 154 st. Tillkommande medlemmar under iretvar 17

och avgiende medlemmar under iret var 19. Vid riikenskapsirets slut fanns det 152 medlemmar i
ftireningen. Det har under iret skett l1 st riverlitelser.

Utfo rda hi s t ori s ko un de rhdll

Eftersom fiireningens fastigheter iir nybyggda finns inget underhill planerat.

Avtal med leverantorer

Ekonomisk fiirvaltning
F astighetsfiirvaltning

Conzignus Hem och Fastighet AB
Wahlings Installationsservice AB

Ovri q v e rl$ amh e t s i4for mati on
Ftireningens fastigheter bestir av ifita flerbostadshus i ffra viningar med totalt 91 bostadsriitter. Den
totala boytan iir ca 7815 m2. Ftireningen disponerar 6ver 34 parkeringsplatser varav 26 i garage i
angr[nsade fastighet reglerade genom hyresavtal.

Fastigheten iir fullviirdeftirsiikrad hos IF.

Byggnademas uppviirmning
Fcireningens uppviirmning bestir av dels fiiirrviirme och dels av frinluftsviirmepumpar.

Viisentliga hiindelser under riikenskapsiret

Ekonomi
F<ireningens ekonomi
Ftireningens tre lin ar allaplacerade med tre olika f<irfallodagar. Under 2016har tvi lin lcipt ut. Dessa
lin har blivit refinansierat hos Nordea Hypotek med en r[nta till 0,43 respektive 0,44 o/o,Bhda linen
fiirfaller vid olika tillfiillen under 2017.

Fdreningens fastighetslin iir placerade till villkor som framgir av not nedan.

Under 6ret har fiirening amorterat | 643 750kr

Fastighetsavgifl/fasti ghets skatt

Byggnadema ftirdigstiilldes 2008 och har deklarerats som fiirdigstiillda. Fastigheten har isaffs viirdef,r
200812009 (Staben 2Avl<instringen2). Bostadsr?ittsl[genheterna iir efter viirdeiret helt befriade frin
fastighetsavgift i 5 6r diirefter belastas de med halv fastighetsavgift ir sex till tio. Detta har medftirt att
ftireningen har blivit ilagda att betala 57 000 kr i fastighetsskatt ftir 2016.
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Avs[ttning till yttre fond
Avs[ttningen ftire ftrenings fastighetsunderhtll ska enligt ftireningens stadgar g<iras irligen och med ett
belopp som motsvarar minst l00l<r/m2l?igenhetsarea i frireningens hus. Eftersom fiireningens fastigheter
[r nybyggda finns inget underhill planerat.

Arsavgifter
Under 2016 har irsavgifterna varit ofdriindrade, genomsnittlig firsavgift var 546 h,r/ml. Styrelsen har
under verksamhetsiret tagit beslut att inte hrija irsavgiftema 2016.

Nyckeltal 20t6
Bokfiirt viirde pi
fastigheten 35 372

per m2liigenhetsyta

Lin per m2 liigenhetsyta 6 720

Genomsnittlig skuldrlint a oh 1,07

Fastighetens beliningsgrad 19,00

2015 2014 20t3

35492 35612 35732

6 935 7 038 7 rt7
2,50 2,92 3,64

19,54 19,76 19,92

Fdrdndringar i avtal

Telia Tripple Play
Under 2016 slcits ett nytt avtal med Telia frir uppgradering av hirdvara. Uppgraderingen inneb?ir att
fiireningen sedan januari2016 har en bredbandshastighet pi 100 Mbit/s som standard med mrijlighet pi
upp till 1000 MBit/s. Dessutom utrustades varje liigenhet med ytterligare en TV-box frin Telia. Avgiften
fiir Telia Tripple Play ligger kvar pi 2l2krlmilnad per hushill.

Ovriga uppsifter

Andrahandsuthyrning
Tvi liigenheter har under 2016 varit uthyrda i andra hand.

Verlrsamhet under dret

Energi

Under 2016 genomfiirdes en energikartliiggning med hj[lp av AF och Energimyndigheten ftir att siinka
ftireningens energikostnader.

Utemilj<i

Under verksamhetsiret har ftireningen haft tvi stiiddagar med sedvanlig efterftiljande girdsfest. Rensning
av gamla och omiirkta cyklar gjordes och listes in av styrelsen.

Fdreningens stadgar

Fcireningens stadgar registrerades hos Bolagsverket den 6 augusti 2007 . Vid irsstlimman 2015 rristades
justeringar av stadgar igenom en fdrsta ging och iiven en andra ging p& irsst[mman2016.
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Nettoomsiiffning

Resultat efter fin. poster

Soliditet, %

Insatser

Uppl6telseavgifter

Fond, yttre underhill
Balanserat resultat

Arets resultat

Eget kapital

2016

4 843

675

8l

2015

4 843

ll3
80

Disp av ftireg
irs resultat

ll3
-113

0

2014

4 841

-428

80

Disp av

<ivriga poster

Arsredovisning 2016

20t6-t2-31

86 872

t30 298

1 368

5 251

675

224 463

2013

5 558

864

79

5 251
675

5 926

19s

5J39
5 926

Soliditet %o defrnieras som: Justerat eget kapital / totalt kapital
Beliningsgradoh definieras som: fastighetslin / bokftrt viirde ftir byggnad och mark

Ftiriindringar i eget kapital

2015-12-31

86 872

130 298

| 172

5 334

113

223 789

19;
-195

675

675

F0rslag till disposition
Till ftireningsstiimmans ftirfogande stir ftiljande medel:

Balanserat resultat
Arets resultat
Totalt

Styrelsen ftireslir att medlen disponeras enligt ftljande
Reservering fond ftir yttre underhill
Balanseras i ny r[kning

Fiireningens ekonomiska stiillning och resultat
Ftireningens ekonomiska stiillning i civrigt framgir av ftiljande resultat- och balansr[kning samt
ti I liig g supplysning ar.
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Resultatriikning

Riirelseintiikter

Nettoomsiittning

Rrirelseintiikter

S u mma rd re I s e intii kt e r

Riirelsekostnader

Driftskostnader

Ovriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anliiggningstillgingar

S ummo rilrelse kostn sd er

Riirelseresultat

Finansiella poster

Riinteintiikter och liknande resultatposter

Riintekostnader och liknande resultatposter

S umma finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Arets resultat

Arsredovisning 2016

Not

I

2016-01-01 -
2016-12-31

4 843

30

4 873

-2 052

-418

-1,21

-948

-3 540

1 333

0

-658

-658

2015-01-01 -
2015-12:31

4 843

0

4 843

2-6

7

8

-1 889

-377

-n7

:948
-3 330

I 513

0

-1 400

-1 400

9

675 113

675 113
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Tillgflngar

Anliiggnin gstillgingar

Materiella anliiggningstillgin gar

Byggnad och mark

Maskiner och inventarier

Summa mileriella anliiggningstillgdngar

an I ii g g n in gstill g dn g ar

OmsEttnin gstillgingar

Kortfristiga fordringar

Kund- och avgiftsfordringar

Ovriga fordringar

F6rutbetalda kostnader och upplupna intiikter

S ummu kortfri stigtr ford r in g a r

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kfissa och bsnk

oms iittn in gstil I g dn g ar

Summa tillgingar

Arsredovisning2016

Not 2016-12-31 2015-12-31

10

l1

t2
13

276 433

15

276 448

276 448

I 224

I 224

I 449

277 897

277 370

26

277 396

277 396

7

64

200

271

I 399

I 399

I 670

279 066

27

5l
146

225
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Balansriikning

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Medlemsinsatser

Fond ftir yttre underhill

Summt bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Arets resultat

Summo fritt eget kopitat

Summo eget kqitol

Lingfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Summs ldngfrktiga skulder

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Leverant<irsskulder

Skatteskulder

Ovriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikter

S umms k ortfr istig tr s k u I d e r

Summa eget kapital och skulder

Arsredovisning2016

Not 2016-12-31 2015-12-31

14

217 170

I 368

218 538

5 251

675

5 926

224 463

52 442

52 442

75

131

tt4
-0

671

991

217 t70

I t72

218 342

5 334

113

5 446

223 789

54 10s

54 105

15

75

345

69

-0

683

I 173

277 897 279 066
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Arsredovisning 2016

2015

331

4 269

244

4 843

Redovisnings- och viirderingsprinciper
Arsredovisningen ftir Brf Granatiipplet har uppriittats enligt Arsredovisningslagen och
Bokftiringsniimndens allmiinna rild201610, Arsredovisning i mindre ft)retag.

Redovisning av intiikter
Intiikter bokftirs i den period de avser oavsett niir betalning eller avisering skett.

Anliiggningstillgfl n gar
Materiella anl[ggningstillgingar redovisas till anskaffningsviirde minskat med avskrivningar. Byggnader
och inventarier skrivs av linjlrt <iver den bed<imda ekonomiska livsliingden. Avskrivningstiden grundar
sig pi bedrimd ekonomisk livsliingd av tillgingen.

Frilj ande avskrivningstider tilliimpas :

Byggnad 0,5 Yo

Maskiner och inventarier 20 %

Markviirdet iir inte fi)remil ftir avskrivning. Bestiende viirdenedging hanteras genom nedskrivning.
F<ireningens finansiella anlflggningstillgingar viirderas till anskaffningsviirde. I de fall tillgingen pi
balansdagen har eff liigre viirde iin anskaffningsviirdet sker nedskrivning till det liigre v[rdet.

0msiittnin gstillgin gar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prrivning beriiknas bli betalt.

Fiireningens fond ftir yttre underhill
Reservering till ftireningens fond fiir yttre underhill ingir i styrelsens fiirslag till resultatdisposition. Efter
att beslut tagits pi ftireningsstiimma sker dverfbring frfln balanserat resultat till fond ftir yffre underhill
och redovisas som bundet eget kapital.

Fastighetsavgift
F<ireningen har viirdeir 2008 och betalar d[rmed halv fastighetsskatt om 634 SEK per liigenhet.

Tilliiggs upplysningar

Not 1, Riirelseintlikter
Hyre sintiikter, p-platser

Arsavgifter, bost?ider

Ovriga intiikter

Summa

2016

331

4 269

274

4 873



Brf Granatiipplet
769617-t508

Not 2, Fastighetsskiitsel

Besiktning och service

Sn6skottning

St[dning och fastighetsskritsel

Triidg&rdsarbete

Ovrigt

Summa

Not 3, Reparationer

Fdrsiikringsskador

Reparationer

Summa

Not 4, Planerade underhill
Energikartl[ggning

Tviitt av underj ordsbehillare

Filterbyte 2016

Summfi

Not 5, Taxebundna kostnader

Fastighetsel

Soph[mtning

Uppviirmning

Vatten

Summu

Not 6, Ovriga driftskostnader

Bredband

Fasti ghetsftirsiikringar

Fastighetsskatt

Summo

Arsredovisning2016

2016

53

t9
t36
79

37

324

2016

0

t97

197

2016

75

J

55

133

2016

238

96

520

t7l
I 025

2016

235

80

58

373

2015

29

13

143

62

4

2s1

2015

6

389

395

2015

0

0

0

0

2015

284

82

315

t94
874

2015

232

80

57

368
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Not 7, Ovriga externa kostnader

Ftirbrukningsmaterial

Juridiska kostnader

Kameral ftirvaltning

Revisionsarvoden

Ovriga fi)rvaltningskostnader

Summa

Not 8, Personalkostnader

Sociala avgifter

Styrelsearvoden

Ovriga arvoden

Ovriga personalkostnader

Summa

Not 9, Riintekostnader och liknande resultatposter
Riintekostnader avseende skulder till kreditinstitut

Summa

Not 10, Byggnad och mark

Ingiende ackumulerat anskaffningsviirde

Utgiende ackumulerat anskaffningsviirde

Ingiende ackumulerad avskrivning

Arets avskrivning

Utgiende ackumulerad avskrivning

Utgiende restvlrde enligt plan

I utgdende restvrirde ingdr mork med

Taxeringsviirde

Taxeringsv?irde byggnad

Thxeringsviirde mark

Summs

Arsredovisning2016

2016

28

89

4

1

121

2016

6s8

658

2016-12-3r

280 320

2016

0

32

70

20

29s

418

280 320

-2 950

-937

-3 887

276 433

93 000

I l9 000

s6 000

17s 000

2015

28

89

0

0

117

2015

I 400

I 400

2015-12-31

280 320

201s

I

0

67

20

289

377

280 320

-2 0t4
-937

-2 950

277 370

93 000

108 000

44 200

152 200
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Not 11, Maskiner och inventarier

Ingfl ende ackumulerat anskaffningsviirden
Utgiende ackumulerat anskaffningsvlirden

Ingiende ackumulerad avskrivning
Avskrivningar

Utgiende ackumulerad avskrivning

Utgiende restvirde enligt plan

Not 12, Ovriga fordringar
Skattekonto

Summa

Not 13, Fiirutbetalda kostnader och upplupna intiikter
Bredband

Forsiikringspremier

Frirvaltning

Rlintor

Ovriga forutbetalda kostnader och upplupna intiikter
Summu

2016-12-31

2016-12-31

51

51

2016-12-31

20

40

18

0

68

146

Arsredovisning 2016

2015-12-31

2015-12-31

64

64

20t5-12-31

t9
0

18

56

r07

200

59

59

-21

-t2
-n

26

59

59

-32

-12

44

15
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Not 14, Skulder till kreditinstitut

Stadshypotek

Nordea

Nordea

Stadshypotek

Nordea

Summa

Varav amorteras inom 12 mdnader

Arsredovisning2016

Riinteiindringsdag

2018-04-30

20t7-03-30

20t7-09-29

2016-03-30

2016-09-29

Riintesats
2016-12-3r

0,g4yo

0,43 0/o

0,44oh

3,49 yo

2,07 o

Skuld
20t6-t2-3t

t3 942

t9 200

19 375

Skuld
20t5-t2-3t

t3 942

20 063

20 t75

54 180

Not 15, Upplupna kostnader och f0rutbetalda intiikter
EI

F6rutbetalda avgift erlhyror

L<iner

Sociala avgifter

Stiidning

Uppvtirmning

Utgiftsriintor

Vatten

Ovriga upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikter

Summa

52 517

75

2016-12-31

30

404

89

28

_)

56

2t
15

30

671

20ts-12-31

29

404

89

28

0

50

51

0
aaJJ

683

l3
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Not 16, Stillda sflkerheter

Totalt uttagna pantbrev

Summa

Underskrifter

2016-12-31

65 100

65 100

Arsredovisning 2016

2015-12-31

6s 100

65 100

Ort och datum

0-ut7-cv-La

('--.*-

zfu;<'-z/t
,21
/' \;,

//r'\ )
Marie Svensson

Ledamot

Auktoriserad revisor

Andreas Selinder

Min revisionsberiittelse har l?im
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Revisionsbernttelse HUMMEL KLAPPEN
Till fiireningsstiimman i Bostadsrrittsforeningen f,#*Urrr"t, org.nr 769617-l5OB

Rapport om irsredovisningen

Uttalanden

Jag har utftirt en revision av irsredovisningen fiir ir 2016.

Enligt min uppfattning har irsredovisningen upprdttats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en

i alla viisentliga avseenden rZittvisande bild av foreningens finansiella stiillning per den 31 december

2016 och av dess finansiella resultat for 6ret enligt Arsredovisningslagen. Forvaltningsberiittelsen 6r

forenlig med irsredovisningens ovriga delar.

Jag tillstyrker ddrlor att foreningsstiimman faststiiller resultatrdkningen och balansrdkningen for
ftireningen.

Grundfiir uttalanden

Jag har utfort revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag dr

oberoende i fiirhAllande till ftreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i dwigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir tillriickliga och iindam6lsenliga som grund ftir mina

uttalanden.

Ann an info rma ti on iin drs r e d ov i s nin ge n

Det iir styrelsen som har ansvaret ftir den andra informationen. Mitt uttalande avseende

irsredovisningen omfattar inte denna information och jag gor inget uttalande med bestyrkande

avseende denna andra information.

I samband med min revision av irsredovisningen iir det mitt ansvar att liisa den information som

identifieras ovan och overviiga om informationen i viisentlig utstriickning ?ir oforenlig med

irsredovisningen. Vid denna genomging beaktar jag iiven den kunskap jag i 6wigt inhiimtat under

revisionen samt bed6mer om informationen i owigt verkar inneh6lla vlsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat pi det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra

informationen innehiller en viisentlig felaktighet, dr jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att

rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret for att 6rsredovisningen upprdttas och att den ger en riittvisande bild
enligt irsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar iiven fiir den interna kontroll som den bedomer iir
nodviindig for att upprdtta en Arsredovisning som inte innehAller nigra vdsentliga felaktigheter, vare

sig dessa beror p6 oegentligheter eller pA fel.

Vid uppriittandet av irsredovisningen ansvarar styrelsen for bedomningen av foreningens formiga att

fortsdtta verksamheten. Den upplyser, niir si iir tilliimpligt, om ftirhillanden som kan piverka
formigan att fortsdtta verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om

fortsatt drift tilliimpas dock inte om styrelsen avser att likvidera fbreningen, upphora med

verksamheten eller inte har nigot realistiskt alternativ till att gdra n6got av detta.
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Revisorns ansvar ffi
Mina mar iir att uppn6 en rimrig EllJ Ml\{Et'5Kl#F"P.EJ\lisningen som herhet inte
inneh6ller nigra viisentliga felaktigheter, vare sig-l-ssa beror pA oegentligheter eller pA feI, och att

l2imna en revisionsberdttelse som innehiller mina uttalanden. Rimlig siikerhet 6r en hog grad av

siikerhet, men 6r ingen garanti for att en revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige

alltid kommer att upptiicka en vdsentlig felaktighet om en sidan finns. Felaktigheter kan uppsti pi
grund av oegentligheter eller fel och anses vara vdsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan ftjrv2intas piverka de ekonomiska beslut som anvdndare fattar med grund i Arsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvhnder jag professionellt omdcime och har en professionellt

skeptisk instiillning under hela revisionen. Dessutom:

o identifierar och bedomerjag riskerna for vdsentliga felaktigheter i Arsredovisningen, vare sig dessa

beror p& oegentligheter eller pi fel, utformar och utfor granskningsitgiirder bland annat utifr6n
dessa risker och inhiimtar revisionsbevis som iir tillriickliga och iindamilsenliga fiir att utgrira en

grund fiir mina uttalanden. Risken Itir att inte upptiicka en visentlig felaktighet till ftiljd av

oegentligheter dr hogre iin ftir en veisentlig felaktighet som beror pi fel, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, fiirfalskning, avsiktliga uteliimnanden, felaktig information eller
Asidosiittande av intern kontroll.

. skaffar jag mig en forstielse av den del av loreningens interna kontroll som har betydelse for min
revision ftir att utforma granskningsitgiirder som dr liimpliga med hdnsyn till omstiindigheterna,

men inte ftir att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

o utvdrderar jag liimpligheten i de redovisningsprinciper som anviinds och rimligheten i styrelsens

uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar.

o drar jag en slutsats om l?impligheten i att styrelsen anvdnder antagandet om fortsatt drift vid
upprdttandet av Arsredovisningen. Jag drar ocksi en slutsats, med grund i de inhiimtade

revisionsbevisen, om huruvida det firurs n6gon viisentlig osdkerhetsfaktor som avser sidana
hdndelser eller forhillanden som kan leda till betydande tvivel om {tireningens ftirmiga att

fortsdtta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en vdsentlig osiikerhetsfaktor, miste
jag i revisionsberiittelsen f[sta uppmdrksamheten p6 upplysningarna i irsredovisningen om den

viisentliga osdkerhetsfaklorn eller, om s6dana upplysningar iir otillriickliga, modifiera uttalandet

om irsredovisningen. Mina slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhrimtas fram till datumet

ftir revisionsberiittelsen. Dock kan framtida hdndelser eller fbrhillanden gora att en forening inte

liingre kan fortsiitta verksamheten.

o utvirderar jag den rivergripande presentationen, strukturen och innehillet i irsredovisningen,
diiribland upplysningarna, och om irsredovisningen iterger de underliggande transaktionerna och

hdndelserna pfl ett siitt som ger en rdttvisande bild.

Jag miste informera styrelsen om bland arurat revisionens planerade omfattning och inriktning samt

tidpunkten for den. Jag miste ocksi informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,

diiribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar

Uttalanden

Ut6ver min revision av irsredovisningen har jag iiven utfort en revision av styrelsens fiirvaltning for 6r

2016 samt av forslaget till dispositioner betrdffande foreningens vinst eller ftirlust.
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Grund ftir uttalanden

Jag har utfiirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs niirmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag iir oberoende i forhillande till ftireningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat iir tillriickliga och ?indamilsenliga som grund for mina

uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det 6r styrelsen som har ansvaret flor lorslaget till dispositioner betrdffande foreningens vinst eller
forlust. Vid ftirslag till utdelning innefattar detta bland annat en beddmning av om utdelningen iir
ftirsvarlig med hdnsyn till de krav som ftireningens verksamhetsart, omfattning och risker stiiller pA

storleken av foreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stiillning i owigt.

Styrelsen ansvarar for ftireningens organisation och fiirvaltningen av foreningens angeldgenheter.

Detta innefattar bland annat att fortlcipande bed<jma foreningens ekonomiska situation och att tillse att

foreningens organisation iir utformad si att bokforingen, medelsftirvaltningen och Itireningens

ekonomiska angeldgenheter i owigt kontrolleras pi ett betryggande siitt.

Revisorns ansvar

Mitt mil betrdffande revisionen av ltirvaltningen, och diirmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, iir att

inhiimta revisionsbevis ftir att med en rimlig grad av siikerhet kunna bed<jma om nigon
styrelseledamot i nigot viisentligt avseende:

o loretagit nigon atgerd eller gjort sig skyldig till n6gon lorsummelse som kan foranleda

ersiittningsskyldi ghet mot foreningen, eller

. pa nigot annat siitt handlat i strid med bostadsriittslagen, tilliimpliga delar av lagen om

ekonomiska ftireningar, irsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mil betriiffande revisionen av fiirslaget till dispositioner av foreningens vinst eller forlust, och

d[rmed mitt uttalande om detta, iir att med rimlig grad av siikerhet bedoma om forslaget 2ir fiirenligt
med bostadsriittslagen.

Rimlig s2ikerhet 6r en hog grad av sdkerhet, men ingen garanti for att en revision som utftirs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att uppt?icka itgiirder eller ftirsummelser som kan ftiranleda

ersdttningsskyldighet mot foreningen, eller att ett forslag till dispositioner av ftireningens vinst eller

ftirlust inte iir forenligt med bostadsriittslagen.
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fi)rslaget till dispositioner av foreningens vinst eller fbrlust grundar sig friimst p6 revisionen av

riikenskaperna. Vilka tillkommande granskningsAtgiirder som utftirs baseras pi min professionella

bed<imning med utgingspunkt i risk och viisentlighet. Det innebiir att jag fokuserar granskningen p6

sfrdana itgiirder, omriden och forhillanden som iir viisentliga ftir verksamheten och diir avsteg och

civertriidelser skulle ha siirskild betydelse fiir foreningens situation. Jag gir igenom och prdvar fattade

beslut, beslutsunderlag, vidtagna itgiirder och andra ftirhillanden som dr relevanta ftir mitt uttalande

om ansvarsfrihet. Som underlag ftir mitt uttalande om styrelsens ftirslag till dispositioner betriiffande

ftireningens vinst eller forlust har jag granskat om forslaget iir forenligt med bostadsrdttslagen.

Stockholm a"" '/-Ci f .tr/-/ t

Auktoriserad revisor


