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RvAtTN INGS BERIiTTELSE

Arsredovisningen

ir

uppriittad i svenska kronor,

SEK.

ALLMANT OM VERKSAMHETEN
Fdreningen har till andamal att frdmja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i fdreningens hus
uppleta bostadslAgenheter under nyttjanderett och utan tidsbegransning.
Bostadsrattsfiireningen registrerades 2002-12-20. Fttreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades
2003-10-01 och nuvarande stadgar registrerades 2008-11-10 hos Bolagsverkel Foreningen er ett
bostadsfdretag enligt inkomstskattelagen, dvs betrakta som en s.k. oakta bostadsrattsfdrening.
Fiireningens sate ar Stockholm kommun.
Avgifterna fiir fiireningens boslider var 0 kr under 2017 och planeras vara ofdrrndrade under 2018.

FASTIGHETEN
Fdreningen ager fastigheten Stockholm Viktaren 17, vilken er belagen vid Fridhemsplan pe adressen S:t
Erikgatan 29. Tomtarealen uppglr till 762 kvm.
Byggnaden pl fastigheten uppfdrdes tren 1935-36 och bestAr av wa delar, ett gatuhus i fem veningar och
ett glrdshus i tre vAningar. Byggnadens totalyta uppgar enligt fastighetstaxeringsbeslut till 2 710 kvm,
varav 1 274 kvm utgiir lSgeohetsyta ftir bostadsratter och 1 436 kvm utgdr lokalyta.
Fastigheten er fullvardesforsakrad genom Brandkontoret. I forsikringen ingar ansvarsfiirsAkring ftir
styrelsen. Fdrsak ngen inkluderar inte bostadsraftstillegg. Byggnadernas uppvarmning er fiarrvarme
genom Fortum.

Ufardo investaringor och stiirre underhdllsarbeten etc. pd fdstigheten
Renovering av soprummet till miljorum
Belysning pl glrden
Utblte av lAskolvar pe medlemmarnas ddrrar
El till boenden via foreningens metare + elfdrbrukningssystem/ligenhet
Byggnation av ventilationskanaler till butiklokalen

2077
201?
2017
2017

lnstallationer av matavfallskvarnar
Slipning av trappgolven
Uppdaterat porttelefon/koder och siikerhet

2016
2016
2016.2075

Renovering av fOnstren
Renovering av tvittstuga

20L+

GArden

20t2-2017

Total renovering av taket
Utbyte av dairrar mot sekerhetsdtirrar
Renovering av trapphusen
utbyte av lagenhetsd6rrar
Byggandet av balkonger

2011

2017

-20t5

2013

2010
2010-2009

2009
2008

FORVALTN ING
Ekonomisk fdrvaltning inklusive hlllande av Hgenhetsfdrteckning har utforts av Fasighetsagarna fren och
med 2017-01-01. Teknisk fdrvaltning har utforB av Ekstroms Service AB.

LAGENHETER OCH LOKALER
Fdreningen uppleter 21 legenheter som bostadsraft om totalt 1 274 lor'm, vilka er fdrdelade enligt
fiil,ande:
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2,5 rok
4st

1 rok
llst

rok
sst

4 rok

3

1st

Under verksamhetseret har en lagenhetsdverlrtelse agt rum och de nya medlemmarna hiilsas vdlkomna i
fdreningen. Vid lagenhetsdverlatelser debiteras seliaren en 6verletelseavgift och eventuell
pantsatmingsavgift debiteras ktiparen. overletelse- och pantsattningsavgift tas ut enligt stadgar.

Fdreniogen uppleter en lokal om 122 kvm till sjukgymnastik samt
frivilligt momsregistrerad avseende uthymingen.

I

314 kvm

till butik. Fdreningen ar

FORENINGSSTAMMOR OCH STYRELSEN
Vid ordinarie fdreningssumma, som hiills den 18 mai 2017, deltog 0orton medlemmar. Till slutet av nasta
ordinarie fiireningsstamma valdes fdliande styrelse, revisor och valberedning:
Ledamot och ordfiirande
fohan
Ledamot
Liisa
Ledamot
lonas
Ledamot
Niklas
Ledmot
Rune
Suppleant
Jesper
Revisor
Markus
Valberedning
Nadja
NavaneethaNachimuthu Valberedning

Ljung
Aalto
Myrstrdm
Rygart
Kristensen
lngemarsson
Lilldalen
Goliath

Firreningens firma tecknas wA i fairening av ledamtiterna. Styrelsen har under verksamhetsaret 2017 haft
elva protokollfiirda miiten samt derutdver haft kontinuerligt kontakt i diverse foreningsangelagenheter.
Styrelsen har Bjort

I

stycken medlemsutskick per e-post under

lret.

VASENTLIGA HANDETSER UNDER RAKENSKAPSARET
VAsentliga handelser under verksamhetseret har varit renovering av soprummet till miliorum, fortsatt
arbete med fastighetens sekerhet, tagit 6ver kostnader fiir medlemmarnas elftirbrukning samt installation
av elftirbrukningslasaren Watty i alla ligenheter, belysning pe grrden, utbyte av lAskolvar pl
medlemmarnas ddrrar, tagit fram en tlngsiktig underhlllsplan, Ahlens hyreskontrakt fdrl;ngdes med tre

er samt planering av hissrenovering.

MEDLEMSINFORMATION

Fiireningen hade vid lrets biirjan trettiotre medlemmar. Under aret har e stycken tillkommit och samt
en stycke avgetL Vid arets slut var darmed antalet medlemmar trettioryra stycken. Enligt stadgarna har
varje ldgenhet endast en rOst, oaktat antal medlemmar.

FLERARSOVERSIKT

2017

2016

2015

2014

2013

Neftooms6ttning
Res i 0/6 av nettoomsrttning
Res. efter finansiella poster
Soliditet (%o)
Balansomslutning
Arsaveift per kvm B0A (krl

3 373 691

3 332 446
-1,77
-39 154

3+43274

337t437

20.42
71,1,631
65,26
58 825 191

-

3 470 397
11,53
400 297
50,91

Len Der kvm B0A (kr)

0,49
406 084
66,16
57 997 154
1?0
13 932

67,O3

57 216 666
120
13 932

1,20

14 777

1,96
-66 216
58,85
57 868 815
133
77 857

s7 771023
27 349

.(
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FORANDRINGAR I EGET KAPITAL

MedlemsBelopp vid erets inglng
Disp. fg. ers resultat

Uppletelse-

lnsats

avglft

23759676

9 920 941

Fond

UH

1228400

S:a

eget kap.

901 505

2 547 749
- 151 800

ls1800

L6 694

Arets resultat
Belopp vi arets

fritt

Kapital

tlllskott

utgang

23 759

676

9 92O 94L

1 380

600

901 505

2 406 643

Fiireningssfimman beslutade i enlighet med styrelsens forslag till resultatdisposition.

RESULTATDISPOSITION
Ftireningsstemman har att ta stellning
Balanserat resultat fdreglende

lr

till

Arets resultat

Totalt
Styrelsen ftiresllr att medlen disponeras enliSt fdljande:
Resewering fond fdr yme underhAll
Ianspraktagande av fond f6r yttre underhell

2 389 949
76 694

2 406 643

183 600

0

Balanseras i ny rekning

2 223 043

Totalt

z 406 643

Ytterligare upplysningar vad som betriffar fdreningens resultat och slAllning finns i efterfdljande resultatoch balansrekning med tillhiirande tillSggsupplysningar
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Resu ltatrSkning
Belopp i kr

Nof

2017-0141- 2016-01-012017-12-31 2016-12-31

Riiralseinadkter
Nettoomsattning

3 373 691

Summa r0relseintekter

3 373 691

3 332 446
3 332 446

Rdrelsekostnader
Drift- och fastighetskostnader

3

Ovriga extema kostnader
Personalkostnader och arvoden
Avskrivningar av materiella anlAggningstill96ngar

4
5

-126 161
€36 938
-2 878 615

-2 437 979
-69 107
-126 163
-636 938
-3 270 187

495 076

62 259

Ovriga rgnteintakter och liknande resultatposter
Rentekostnader och liknande resultatposter
Summa fi nansiella poster

-88 992
-88 992

-101 928
-101 413

Resultat ofter finansiella poster

406 084

-39 154

Resultat fairo skatt

406 084

-39 154

Summa r6relsekostnader
R6r€lse16sultat

-2 021 337
-94 179

Finanslella poster

Skalt

Arets resultat

515

-389 391
16 694

-39 154
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Balansrikning
Belopp i kr

2017-12-31

2016-12-31

6

53 841 231

7

545 654

Not

TILLGANGAR

Anliggningstillgingar
MaterieIla anteggningsti gengar
Byggnader och mark
Byggnadsinventarier, inventarier och maskiner
Summa materiella anldggningstillgangar

Summa anleggningstillgengar

s4 386

885

54 403 243
620 580
55 023 823

54 386

885

55 023 823

Omsattningstillgengar
Kortfri s ti g a ford rl ng a r
Ovriga fordringar
Fdrutbetalda kostnader och upplupna inEkter
Summa kortfristiga fordringar

-23
669

49
49 669

04 644
64 667

Kortfristiga placeri nga r
Ovriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar

334 783
334 783

Kassa och bank
3 560 600
3 560 600

1

Summa kassa och bank
Summa omsettningstillgingar

3 610 269

2 192 843

57 997 154

57 216 666

Kassa och bank

SUMMA TILLGANGAR

1

793 393
793 393
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Balansrdkning
Belopp i kr

2017-12-31

2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond for yttre underhall
Kapitaltillskott
Summa bundst eget kapital
Fdft eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital

617
600
505
35962722
33 680

33 680 61 7

380
901

122A800

1

2 389

949
694

901 505
35 810 922

2 406 643

2 580 903
-39 154
2 541 749

Summa agel kapital

38 369 365

38 352 671

Avsdttn ingat
Ovriga avsattningar
Summa avsattningar

73
73

Ul
Ul

73 341
73 y1

16

Lenghistiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Summa lengfristiga skulder

17 750 000

17 750 000

17 750 000

17 750 000

87 554
372 778
10 063
1 334 053
I 804 448

82 628
2 732
129 483

Kofitristiga skutder
Leverantorsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och fdrutbetalda intlkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

57 997 154

1

825 811
040 654

57 216 666
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Noter
Not

1 Redovisningsprinciper

Allminna redovisningsprinciper
Arsredovisningen ar upprenad ienlighet med ersredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Bokfdringsnemndens allmanna rAd om 6rsredovisning i mindre fdretag (K2)
Om inte annat framgel ar verderingsprinciperna ofdrandrade iiamforelse med foregaende 6r.

Redovisning av intekter
Arsavgifter och hyror aviseras i forskotl men redovisas sa att endast den del som belOper pa
rakenskapsaret redovisas som intakt.

Skatt
Bostadsrefisforeningars rdnteintekter som ar hanf6,liga till fastigheten ar skattefria. Om det
forekommer verksamheter som inte avser fastighetsfdrvaltning sker beskattning med 22 procent.

AnlSggningstillgingar
Materiella anleggningstilEengar verdetas till anskaffningsvArde minskat med ackumulsrade
avskrivningar. Avskrivningar sker systematiskt under den bed6mda nyttjandetiden. Fdliande
avskrivningar uttrycK i procent tilldmpas (fOreg6ende ,r inom parantes)

Anleggningsti

gengar

Byggnad
Ombyggnad
Maskinsr
lnventarier

er
1o/o
1Yo
z0ok
20o/o
% pet

(% fAreg A4
(1"h1

(1'/.1
(20"/.)
(2010)

6vriga tillgAngar och skulder
Tillgengar och skulder har varderats till anskaffningsverde om inte annat anges. Fordringar har, efter
individuell bedomning, tagits upp till de belopp varmed de bereknas inflyta. Likvida placeringar
verderas till det lagsta av anskaffningsverdet och det verkliga verdet.

Fond f6r yttre underhell
Avsathing till och uttag ur fonden gors i enlighat med foreningens stadgar. Avsdttning enligt plan och
ianspraktagande ftir genomforda atgarder sker genom overfdring mellan fritt och bundet eget kapital
ArBts underhallskostnader redovisas i resultatrakningen inom Srets resultat.
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Noter til I resultatrikning

Not

2

Nettoomsaftning
2017

Arsavgifter
Hyra, Iokaler
Fastigh€tsskatt
UppvgrmningsersAtning

lT/ Bredband
Ovriga int6kter

Not

3

't2
3 016
220
100
2

672
033
830
000

2016
39 499
2 974 271

212 280
100 000

901

21 255

6 396

3 373 691

3 332 446

Drift- och fastighetskostnader
2017

Drift
Fastighetsskotsel
Stadning
Tillsyn, besiklning, kontroller
Tradgardsskdtsel
Sndr6jning
Sotning
Reparationer
EI

Uppvarmning
Vatten
Sophemtning
Fdrsakringspremie
Fastighetsavgift boste{,er
Fastighetsskatt lokaler
Ovriga fastighetskostnader
Kabel-tv/Bredband/lT
Forvaltnin gsarvode ekonomi
Panter och dverlatelser
Juridiska atgarder
ovriga extema tjanster

184 209
39 814
28 222
14 747
1 1',t1
8 950
311 7U
137 163
306 986
38 828

29 196
33 901
27 615
224 000
16 032
71 179
50 852
809

I

51 755
30 756

I

592

568 279
46 359
296 291
34 602
35 738
32 539
26 628
224 000
52 363
82 250
57 521

164

't o41

29 153

8 029

1 562 7'15

'I 556 743

Und6rhall
Lokaler
Gemensamma utrymmen
Ventilation
Las

Tolalsumma drift- och fastighatskostnader

881 236
122 040
297 258
39 324

2 021 337

2 437 979
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Not

4

Ovriga externa kostnader
2017

Porto / Telelon

Lokalhyra
Konsultarvode
Revisionarvode

Not

5

4 581

3 700

66 495

2 778
36 910
?5 719

23 ',t03
94't79

Summa

2016

69 107

Personalkostnader och arvoden
2017

2016

96 000
161

96 000
30 163

26 t61

126 163

2017-12-31

2016-12-31

31 903 215
12 149 223
15 373 200
59 425 638

31 903 215
12 149 223
15 373 200

Styrelsearvode
Sociala kostnader

30
't

Fdreningen har ingen anstdlld personal/ Medelanlal ansullda

Noter till balansrSkning
Not

6

Byggnader och mark

Vid arets borjan
-Byggnad
-Ombyggnad
-Mark
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid 6rets borjan
-Arets avskrivning enligt plan

Redovisat vdrde vid lrets slut

-5 022 395

59 425 638

012

-4 460 383
-562 012

-5 584 407

-5 022 395

53 841 231

54 103

30 600 000
30 600 000

30 600 000
30 600 000

61 200 000

61 200 000

38 800 000
22 400 000

38 800 000
22 400 000

-fiz

24t

Taxoringsvardg
Byggnader
Mark

Bosteder
Lokaler

61 200

000

61 200 000

Brf Vektaren 17
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Not

7

Byggnadsinventarier,inventarier och maskiner
201

-Vid arets bdrjan

-12-31

2016-12-31

876 781

876 781
876 781

7

876 781
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid arets borjan
-Arets avskrivning enligl plan

-256 20'l
-74 926

Redovisat vlrde vid erets slut

Not

8

Kassa och bank

-331 127

-74 926
-256 201

545 654

620 580

2017-12-31

928
-

Sparkonto
Sparkonto
Avrakningskonto Fastighetsagarna

2 202 672

Summa

3 560 600

Not

9

-141 275

1 357

2016-12-31
1 286 505

506 888

I

793 393

Skulder till kreditinstitut, lingfristiga
Konve rle ring/

Slutbetalning

Lenegivare
Swedbank
Swedbank
Swedbank
Swedbank

Hypotek
Hypotek
Hypotek
Hypotek

3-manaderslen
3-manaderslan
3-manaderslan
3-manaderslen

Renta

Skuldbelopp
2017-12-31

0,490/o

4 500
5 000
0.500/0 3 000
5 250
't7 750

0,490k

0,49%

Amodering/
Uppldning

Skuldbelopp
2016-12-31
4 500
5 000
3 000
5 250
17 750

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

Ovriga noter
Not 10 Stiillda sdkerheter

2017-12-31

2016-12-31

Fastighetsanteckningar

32 500 000

32 500 000

Summa stallda sekerheter

32 500 000

32 s00 000

Panter och di)rmed jamfarliga sakerheter som
har sallts fAr egna skulder och avseftningar

\
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Not 11 Eventualfdrpliktelser

2017-12-31

lnga

Ovriga eventualfOrpliktelser

Summa eventualfdrpliktelser

Not 12 Vasentliga hiindelser efter rdkenskapsarets slut

Den 28 februari 20'18 amorterades vara lan med 'l 000 000 kr.

Underskrifter
Stockholm 2018-

i

,'!

- .: Y

t,

4**fu*-

VrfrJn"Y1
Johan Lt'$ng

';*-b,

JlTr

Jonas Myrstrdm

Nrklas Rygart

ac-"0*[-"'".,-Rune Kristensen

har lemnats den 2018-

Cq-

C,:1-

v

2016-12-31
lnga

O

GrantThornton

RE,VI S I O N SB E,RATTE,LS E,
Till foreningsstimman i BRF Viktaren
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Otg.nr. 769609-1508
Som del av en revision enligt ISA anvdnder iag professionellt omdome
och har en professionellt skeptisk il5ldllning under hela revisionen.
Dessutom:

Rapport om irsredovisningen

Uttalanden
Jag har

for

ir

. identifierar och bedcimer iag riskema for visendiga felaktigheter i
irsredovisningen, vare sig dessa beror pi oegendigheter eller pi fel
utformar och utfor granskningsAtgirder bland annat utiftin dessa
risker och inhdmtar revisionsbevis som iir tilkickliga och
iindamtlsenliga for att utgora en grund for mina uttalanden. fusken f<ir
att inte uppticka en vi.sendig felaktighet till foljd av oegendigheter dr
hiigre dn for en viisendig felaktighet som beror pi fel eftersom
oegendigheter kan innefatta agerande i maskopt, fcirfalskning,
avsikdiga uteldmnanden, felaktig information eller isidosdttande av
intem kontroll.

utfort en revision av irsredovisningen f<ir BRF Vdktarcn 17

2077.

Enllgt min uppfattning har irsredovisningen upprittats i enlighet med
lrsredovisningslagen och ger gn i alla vesendiga. avseenden rittvisande
bild av foreningens finansiella stdlning per den 31 december 2077 och
av dess finansiella resultat frir iret enligt lrsredovisningslagen.
Forvaltningsberittelsen dr forenlig med lrsredovisningens ovriga
delar.
Jag tillstyrker diirf<ir att foreningsstlmman faststdller resultatriikningen

.

och balansriikningen.

Grund

granskningsitgiirder som dr liimpliga med hdnsyn till
omstiindighetem4 men inte for att uttda mig om effektiviteten i den
intema kontrollen.

fiir uttalanden

Jag har utfort revisionen enligt Intemational Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs nirmare i avsnittet "Revisoms ansvar". Jag dr
oberoende i fcirhlllande till foreningen enligt god revisorssed i Svedge
och har i ovrigt firllgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis iag har inhiimtat

skaffar jag mig en forstielse av den del av fcireningens intema

kontroll som har betydelse for min revision for att utforma

ir

. utvirderar iag llimpligheten i de redovisningsprinciper som anvlnds
och rirnligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och
tillhorande upplysningar.
. drar jA en slutsats om limpligheten i att styrelsen anvdnder
antagandet om fortsatt drift vid upprittandet av lrsredovisningen. Jag
&ar ocksi en slutsats, med grund i de inhdmtade revisionsbevisen, om
huruvida det finn5 1flgsn visendig osdkerhetsfaktot som avser sidana
hdndelser eller f<irhillanden som kan leda ull betydande tvivel om
foreningens f6rmega att fortsetta verksamheten. Om iag &ar
slutsatsen att det 6nns en visendig osdkerhetsfaktor, miste jag i
revisionsberdttelsen Fista uppmiirksarnheten pi upplysningama i
lrsredovisningen om den visendiga osilerhetsfaktom eller, om
sAdana upplysningar dr otillrickliga, modifiera uttalandet om
irsredovisoingen. Mina slutsatser baseras pl de revisionsbevis som
inhdmtas &am till datumet for revisionsberlttelsen. Dock kan ftamtida
hindelser eller f<irhillanden gdra att en fdrening inte ldngre kan
fortsita verksamheten.

tilkickliga och

2indamilsenliga som grund for mina uttalanden.

Stlnelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret fiir att irsredovisningen uppdttas
och att den ger en rittvisande bild enligt lrsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar dven fcir den intema kontroll som den bed<imer ir
niidviindig for att uppriitta en irsredovisning som inte innehiller nigra
vlsendiga felaktigheter, vare sig dessa beror pl oegendigheter eller pi
fel.

Vid upprnttandet av irsredovisningen ansvarar styrelsen for
bedemningen av foreningens firrmaga att fortsetta verksamheten. Den
upplyser, nir sl dr tilZi-pltgt, om f<irhillanden som kan piverka
f<irmagan aft fortsatta verksamheten och att anvinda anagandet om
fortsatt &ift. Anagandet om fortsatt &ift tillimpas dock inte om
beslut har fattats om att aweck]a verksamheten.

. utvdrderar jag den overgripande presentadonen, strukturen och
innehi,llet i irsredovisningen, diiribland upplysningam4 och om
lrsredovisningen iterger de underliggande transaktionema och
hindelsema pi ett satt som ger en riittvisande bild.

Revlsorns ansvar

Jag miste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfatming och inriktning samt tidpunkten f<ir den. Jag miste ocksiL

Mina mil dr att uppnt en rimlig grad av sdkerhet o,rn humvida
irsredovisningen som helhet inte innehlller nlgra vlsendiga
felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegendigheter eller pl fel och att
limna en revisionsberittelse som inneh6ller mina uttalanden. Rirnlig
sdkerhet dr en htig grad av sdkerhet, men dr ingen garanti frir att en
revision som utfdrs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptdcka en visendig felaktighet orn en sidan 6nns.
Felaktigheter kan uppsti pi grund av oegendigheter eller fel och anses
vara visendiga. om de enskilt eller tillsammans rimligen kan ftjrv?intas
piverka de ekonomiska beslut som anvdndare fanar med grund i

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, diiribland
de eventuella betydande brister i den intema kontrollen soo iag

identifierat

irsredovrsningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andm

forfattningar

om ansvarsfiiher Som undedag for mitt uttalande om styrelsens
med bostadsrittslagen.

iag grar6kat om

Uttalanden
Uttiver min revisioo av lrsredovisningen har iag iiven utfdrt en
revision av styrelsens fdroaltning for BRF V2iktaret TT fot ir 2077
samt av forslaget till dispositioner betriiffande f<ireningens vinst eller
fcirlust.
vinsten enligt forslaget
Jag tillstyrker att foreningsstiimman disponerar
i forvaltningsberdttelsen och beviljar styrelsens ledam<iter ansvrsffhet

M,t+i,-ffi
AuktrLserad
I

:l
il

fiir riikenskapslret.

Grund

fiir uttalanden

I

utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt msvar
enligt denna beskrivs ndrmare i avsnittet "Revisoms ansvar". Jag dr
oberoende i forhAltande till fiireningen enligt god revisorssed i Sverige
och har i civrigt frrltgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag har

inhdmtat iir tilkdckliga och
Jag anser att de revisionsbevis iag har
iindamilsenliga som grund ftir mina uttalanden'

SQrelsens ansvar
Det dr styrelsen som har ansvaret f<ir forslaget till dispositioner
beriffande fdreningens vinst eller forlust. Vid forslag till utdelning
innefatar detta bland annat en bediimning av om utdelningen ar
forsvarlig med hiinsyn till de krav som foreningens verksamhetsarg
omfattning och risker stdller pl stodeken av fiireningens egna kapital
konsolideringsbehov, likviditet och stiillning i <ivrigt.
Styrelsen ansvatar f6r f6reningens organisation och forvalmrngen av
foreningens angel'ligenheter. Detta innefattar bland annat att

fortliipande bedtima foreningens ekonomiska situation och att dllse
att fdreningens organisation dr utformad si att bokforingen,
medelsftirvaltningen och fiireningens ekonomiska angeligenheter i
ovrigt kootrolleras pi ett betryggande sltt.

Revlsorns ansvar
Mitt mil betriiffande revisionen av forvaltningen, och dirmed mitt
uttalande om ansvarsfrihet, ir att inhimta revisionsbevis fiir att med
en rirnlig grad av sdkerhet kunna bedcima om nigon styrelseledamot i
negot vesendigt avseende:

.

foreagit nlgon itgiird eller giort sig skyldig till nagon f<irsummelse
som kan f<iranleda ersattningss\ldighet mot fiireningen, eller

. pi nigot annat sett handlat i strid med

bostadsrittslagen, tilliimpliga
delar av lagen om ekonomiska foteningar, lrsredovisningslagen eller
stadgama

Mitt mil betrdffande revisionen av frirslaget till dispositioner av
f<ireningens vinst eller forlust, och dermed mitt uttalande om dett4 dr
att med rirnlig grad av sdkerhet bedcima om forslaget dr forenligt med
bostadsrittslagen.

Rimlig si&erhet dr en hiig grad av sikerhet, men ingen garmti for att
en revision som utf<irs ."tigt g"d revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptecka etgirder eller ftirsummelser som kan f<iranleda
ersattningss\ldighet mot faireningerl eller att ett fiirslag till
dispositioner av foreningens vinst eller fiirlust iote iir f<irenligt med
bostadsrittslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anviinder
iag professionellt omdome och har en professionellt skeptisk
il5lillning under hela revisionen. Granskningen av forvaltningen och
forslaget till dispositioner av fcireningens vinst eller f6dust gruodar sig
friimst pt revisionen av rdkenskapema. Vilka tillkommande
granskningsttg?irder som utfdrs baseras pl min professionella
bed<imning med utgingspunkt i risk och viisendighet. Det innebdr att
iag fokuserar granskningen pa sadana etgiirder, omriden och
ftirhi.'llanden som dr vdsendiga fijr verksamheten och dir avsteg och
overtrddelser skulle ha snrskild betydelse for f6reningens situation.Jag
gtr igenom och pr<ivar fatade beslug beslutsunderlag, vidtagna
Itgiirder och an&a forhAllanden som dr relevanta fcir mitt uttalande
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