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vAlromuEN TtLL Ånsne oovtsNtNGEm rön BRF KILLtNGEN zz
Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01- - 2020-12-31.
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1.1.

Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i tusental kronor (TSEK),

KoRT GUrDE TrLL LÄsNrNG AV AnsneoovrsNrNcEN
FORVALTNINGSBERATTELSE Förvaltningsberättelsen innehåller bland annat en allmän beskrivning av
bostadsrättsföreningen och fastigheten. Du hittar också styrelsens beskrivning

med viktig information från det gångna räkenskapsåret samt ett förslag på hur
årets vinst eller förlust ska behandlas, som föreningsstämman beslutar om. En

viktig uppgift som ska framgå iförvaltningsberättelsen är om
bostadsrättsföreningen är äkta eller oäkta eftersom det senare medfor
skattekonsekvenser för den som äger en bostadsrätt.

RESULTAfRÄKNING

I resultaträkningen kan du se om föreningen har gått med vinst eller förlust

under räkenskapsåret. Du kan också se var föreningens intäkter kommit ifrån,
och vad som har kostat pengar. Avskrivningar innebär att man inte bokför hela
kostnaden på en gång, utan fördelar den över en längre tidsperiod.
Avskrivningar innebär alltså inte något utflöde av pengar. Många nybildade
föreningar gör stora underskott i resultaträkningen varje år vilket vanligtvis

beror på att avskrivningarna från köpet av fastigheten är så höga,

BALANSRÄKNING

Balansräkningen är en spegling av föreningens ekonomiska ställning vid en viss
tidpunkt. I en årsredovisning är det alltid räkenskapsårets sista dag. I

balansräkningen kan du se föreningens tillgångar, skulder och egna kapital. I en
bostadsrättsförening består eget kapital oftast av insatser (och ibland
upplåtelseavgifter), underhållsfond och ackumulerade ("balanserade")vinster
eller förluster. I en balansräkning är alltid tillgångarna exakt lika stora som
summan av skulderna och det egna kapitalet. Det är det som är "balansen"
balansräkning.

NOTER

i

fall räcker inte informationen om de olika posterna i resultat- och
balansräkningen till för att förklara vad siffrorna innebär. För att du som läser
årsredovisningen ska få mer information finns noter som är mer specifika
förklaringar till resultat- och balansräkning. Om det finns en siffra bredvid en
rad i resultat- eller balansräkningen betyder det att det finns en not för den
posten. Här kan man till exempel få information om investeringar som gjorts
under året och en mer detaljerad beskrivning över lånen, hur stora de är; vilken
ränta de har och när det är dags att villkorsändra dem.
I vissa
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VERKSAMHETEN

alluÄmr oM vERKSAM

H ETEN

Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att i foreningens hus

upplåta bostadsrättslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

FöRENtNGEN HAR REGISTRERATS Hos BoLAGSVERKET
Föreningen registrerades 2000-02-21 och förvärvade fastigheten samma år.

Äxra FöRENtNG
Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (7999:7229) och utgör därmed en äkta
bostadsrättsfö re n i ng.

FASTIGHETEN
Föreningen äger och förvaltar fastigheten Killingen 22 på adressen Frejgatan 45 i Stockholm. Byggnaden är

frän7927. Föreningenhar2T bostadsrätteromtotaltl6llkvm och275 kvmlokalyta,Enlokal på38kvmär
ovan mark och 237 kvm är under mark. Arean under mark består av totalt 12 parkeringsplatser (165 kvm) och
två lokaler. Tomtytan är 550 kvm. Marken fill fastigheten innehas med äganderätt.
Fastigheten är försäkrad hos Brandkontoret. I forsäkringen ingår ansvarsförsäkring för styrelsen. Byggnadens

uppvärmning: Fjärrvärme,

STYRELSENS SAMMANSÄTTN I NG
Edling

Elisabet Ordforande

Victor
Ljung Pernilla
Hjelm

Kassör

Sekreterare

SchwangGunilla Ledamot
Jacobsen

Sara

Ledamot

LisselTorbjörn

Ledamot

Elin

Suppleant

Norbe

FIRMATECKNING
Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas av två i förening av ledamöterna.
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REVISORER
Katarina

Nyberg Auk. Revisor

HQV

SAMMANTRÄDEN OCH STYRELSEMÖTEN
Ordinarie föreningsstämma hölls 2020-05-26. Extra föreningsstämma hölls 2020-08-25. Styrelsen har under
verksamhetsåret haft L1 protokollförda sa mmanträden.

UTFöRT

H

ISToRISKT UN DERHÅLL

ZOTZ
20L3
2074

Tak

20L4-20L5

Värmesystem

2077
20Lg

Målning fönster

Stamrenovering
Ventilation

Utrustning till tvättstuga

PLANERAT UNDERHÅLL

2021
2O2t/22

Uppfräschning av gården
Byte serviscentral/ledning (el)

AVTAL MED LEVERANTöRER
Ekonomisk

förvaltning

Teknisk förvaltning

(värme)

Nabo
Fastighetsägarna Stockholm

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Trapphuset totalrenoverades. Ommålning av väggar och tak genomfördes med strävan att få en
samstämmighet med dekorationsmålningen i entr6n f rän L927.
Nya takfönster monterades.
Extra föreningsstämma godkände ombyggnad av fönster

till fransk balkong i lägenhet nr

2.
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MEDLEMSINFORMATION
Antalet medlemmar vid räkenskapsårets början var 40 st. Tillkommande medlemmar under året var 4 och
avgående medlemmar under året var 3. Vid räkenskapsårets slut fanns det 41 medlemmar i föreningen. Det
har under året skett 3 överlåtelser.

FLERÅRSÖVERS

T
2020 2019 2018 2017
L46t 7427 7476 1398

Nettoomsättning

-667 t3 -381
66 66 66
621 601 592

Resultat efter fin. poster

Soliditet,

%

Årsavgift per kvm bostadsrättsyta, kr
Lån per kvm bostadsyta, kr
El

7

746 7 839 7 93s

Vä

rmekostn a d/kvm tota lyta

Vatten kostn ad/tota lyta

Soliditet % definieras som: Justerat eget kapital

66

s91

8 015

32 44 54
98 105 1.07
23 22 22

kostnad/kvm tota lyta

-637

32
1.07

27

/ totalt kapital

rÖNÄruORINGAR I EGET KAPITAL
Disp av

2OL9-L2-31

lnsatser
22573
Upplåtelseavgifter 4 018
Fond, yttre underhåll
1,526
-2 608
Balanserat resultat
Årets resultat
L3
Eget kapital

25 522

års

föreg

resultat

13
-13

Disp av

övriga

poster

2020-12-37

300
-300
-667

22573
4018
1.826
-2 89s
-667

24854
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RESU LTATDISPOSITION
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat

Årets resultat
Totalt

-2 895
-667

-3 s53

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt

följande
Reservering fond för yttre underhåll
Balanseras i ny räkning

300

-3 863

-3 s53

Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av foljande resultat- och balansräkning samt noter.
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Resu ltaträ kn ing
Not
,l,l';:;l

2019-01-0120L9-t2-3L

nönrsErrurArrrn
L427

Nettoomsättning

2

Rörelseintäkter

L429

Summa rörelseintäkter

RöREsrrosrNADER
Driftskostnader

3-7

-735

Övriga externa kostnader

8

-Lt4

Personalkostnader

9

-18

Avskrivn inga r av materiel la
Su

an

läggningstillgå nga r

mma rörelsekostnader

RÖRELSERESUTTAT

-398
-1 265

L64

FINANSIELLA POSTER
Räntekostnader och liknande resultatposter

-151

Summa fi nansiella poster

-151

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

13

Ånrrs REsutrAT

13
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Balansräkning
Not

2020-L2-37

20L9-L2-31

T!LLGAN GAR
Rru

lÄcc

ru

r

rucstr llcÅrucRR

Materiella anläggningstil

lgå nga

r

tL

Byggnad och mark

Summa materiella anläggningsf llgångar

36 648

37 004

35 648

37 004

539

581

539

581

37'L87

37 585

'2

6

Finansiella anläggningstillgångar
Hyresrätter och liknande rättigheter

72

Summa fi nansiella anläggningstillgångar

SUMMA ANLAGGN! NGSTTLLGÅNGAR

O

MSÄTTN

Ko

I

N

GSTI LLGÅN GAR

rtf ristiga ford ringa r

Kund- och avgiftsfordringar
Övriga fordringar

13

13

2L

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1,4

44

58

Summa kortfristiga fordringar

59

Kassa och bank
Kassa och bank

324

Summa kassa och bank

SU

MMA OMSÄTTN

I

NGSTI LIGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

862

862

383

948

37 570

38 532
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Ba lansrä kn

ing
Not

20i2§:[2.3t
:a::.

..

20Lg-L2-3t

....,::

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

26 59,1

26 591

1.826

7526

28 4I7

28 Lt7

r2.895

-2608

::1667

13

,1,563

-2 595

Fond for yttre underhåll

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa

fritt eget kapital

:'

SUMMA EGET KAPITAL

'

,.: :::

:

24'854

25 522

6 307

72s76

5 307

L25L6

6,.179

tzL

74

t45

0

-L4

Långfristiga skulder
Skulder

till kreditinstitut

15

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder

till kreditinstitut

15

Levera ntörsskulder

Skatteskulder

-i,9

Övriga kortfristiga sku lder
Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter

L6

Summa kortfristiga skulder

15

207

228

,6,.409

49s

,

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

37 570

t0

38 s32
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Noter
NOT 1, REDOVISNINCS- OCH VARDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen för Brf Killingen 22har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd 2016:10 (K2), årsredovisning i mindre företag.
Redovisni ng av intäkter

lntäkter bokförs i den period de avser oavsett när betalning eller avisering skett.
Anläggningstillgå nga r

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Byggnader och
inventarier skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivningstiden grundar sig på
bedömd ekonomisk livslängd av tillgången.
Följande avskrivningstider ti llä mpas:

Byggnad

0,5 %

Fastighetsförbättringar t,67-5%
Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning.
Föreningens finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. I de fall tillgången på balansdagen
har ett lägre värde än anskaffningsvärdet sker nedskrivning till det lägre värdet.
Omsättningstillgångar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Föreningens fond för yttre underhå!l
Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag

till resultatdisposition. Efter att
beslut tagits på föreningsstämma sker överföring från balanserat resultat till fond för yttre underhåll och
redovisas som bundet eget kapital.

Fastighetsavgift och fastighetsskatt
Fastighetsskatten på bostadsdelen består av en avgift pä L 429 SEK per lägenhet.
Fastighetsskatten utgår med 1 % av gällande taxeringsvärde på lokaler.
Fastighetslån
Lån med en bindningstid på ett år eller mindre tas i årsredovisningen upp som kortfristiga skulder.

ll
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NOT Z, RÖRELSEINTAKTER
Hyresintä kter, lokaler

88

110

Hyresintä kter, p-platser

307

264

lntäktsred uktion

-13

0

1 001

959

1,37

85

Summa

1520

L 429

NOT 3, FASTICHETSSKÖTSEL

2020

20L9

25

42

Fastigh etss kötsel

0

3

Snöskottning

8

L5

20

24

Trädgårdsarbete

t

2

Ovrigt

2

18

Försäkringsskador

t4L

0

Reparationer

209

117

Summa

350

Lt7

2020

20L9

Årsavgifter, bostäder
Övriga intäkter

Besiktning och service

Städning

Summa

NOT 4, REPARATIONER

NOT 5, PLANERADE UNDERHÅLL
Trapphus

632

Summa

0

NOT 6, TAXEBUNDNA KOSTNADER

20L9

Fastighetsel

65

89

Sophämtning

L7

20

Uppvärmning

199

2L2

48

45

Vatten
Summa

367

l2

Årsredovisning 2020
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2019

NOT 7, ÖVNICR DRIFTSKOSTNADER
Bredband

75

76

Fastighetsförsä kringa r

25

25

Fastighetsskatt

77

46
L47

Summa

20L9

NOT 8, ÖVRICN EXTERNA KOSTNADER
Förbru kningsmaterial

3

0

Juridiska kostnader

0

L4

Kameral förvaltning

52

42

Revisionsarvoden

10

L7

Övriga förvaltningskostnader

26

40

Summa

91

LL4

20L9

NOT 9, PERSONALKOSTNADER
Löner, tjänstemän
Sociala avgifter

Summa

t4

1,4

5

3

19

18

NOT 10, RANTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Rä

ntekostnade r avsee nde sku lder ti I I kred iti nstitut

Summa

13

20L9
138

151

138

151

Årsredovisn ing 2O2O
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2020-L2-3t

20L9-t2-3L

lngående ackumulerat anskaffningsvärde

41 435

4L 435

Utgående ackumulerat a nskaffningsvärde

4L 435

4L 435

-4 43L

-4 074

-356

-3s6

-4787

-4 431

35 648

37 004

14 089

L4 089

Taxeri ngsvärde byggnad

z0 046

20046

Taxeringsvärde mark

44 504

44 504

Summa

64 550

64 5s0

2020-L2-31,

2019-t2-3L

-46t

-479

1 000

1 000

539

581

NOT 11, BYGGNAD OCH MARK

lngående ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning
Utgående ackumulerad avskrivning

Utgående restvärde enligt plan
I utgående restvtirde ingår mork med

Taxeringsvärde

NOT 12, HYRESRATTER OCH LIKNANDE RATTIGHETER
Avskr. hyresrätter och liknande rättigheter

Hyresrätter och liknande rättigheter

Summa

Noten avser ersättningslikvid till tidigare hyresgäst som i förtid frångått sitt hyreskontrakt som löpte till
2024-72-37. Denna transaktion anses vara lönsam för föreningen. Avskrivningen sker över 24 år.

NOT 13, OVRICA FORDRINGAR

Skattefordringar
Skattekonto
Övriga fordringar

2020-L2-3L

20L9-L2-3L

15

L6

0

7

-1,

-1
2L

Summa

t4
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NOT 14, TÖRUTSCTNLDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTAKTER

2020-t2-31,

20L9-12-3L

19

19

L7

1_6

Förvaltning

0

L0

Räntor

0

5

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

8

44

58

Bredband
Försä

kringspremier

Summa

NOT 15, SKULDER TILL

Ränteä ndri ngsdag

Rä

ntesats

Skuld

Skuld

2020-12-3L 2020-12-3L 2079-12-37

KREDITINSTITUT
Stadshypotek

202L-06-07

0,79

%

83

98

Stadshypotek

2021-01-30

t,20yo

2 31,4

2354

Stadshypotek

2022-Ot-30

t,24yo

4 000

4 000

Stadshypotek

2023-03-30

L,20

yo

1,867

1.887

oÄ

483

519

Stadshypotek

2022-09-01

L,77

Stadshypotek

2021,-05-06

0,79 %

1 403

L 4L8

Stadshypotek

2021-01-29

0,65%

486

491

Stadshypotek

202L-01-29

0,65

%o

1 082

1 093

Stadshypotek

2021-08-0s

0,79

%å

656

663

Stadshypotek

202L-10-28

0,65

Yo

L1,4

115

72 486

72 636

Varov kortfristig del

6 779

Enligt föreningens redovisningsprinciper, som anges i not 1, ska de delar av lånen

som har slutbetalningsdag inom ett år redovisas som kortfristiga tillsammans med
den amortering som planeras att ske under nästa räkenskapsår.
Lån med slutbetalningsdag under 2021 omsätts vid förfall.

15
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2020-L2-37

2019-L2-3L

13

15

0

13

Förutbeta lda avgift er/hyror

96

LZ3

Löner

15

15

Sociala avgifter

5

3

Uppvärmning

0

27

Utgiftsräntor

L7

22

0

8

6L

3

207

228

2020-L2-3L

2019-tz-3L

t3 132
t3 L32

L3 132

NOT 16, UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTAKTER

Beräknat revisionsarvode
EI

Vatten
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa

NOT 17, STALLDA SAKERHETER

Fastighetsinteckning

il;;

-

NOT 18, VASENTLICA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRET

lnstallation av ny frekvens/drivmodul till hissen (ca 90 000 kr)

r6

tt

L32
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U nderskrifter

Ort och datum

Victor

ng Gunilla

Lissel

Min revisionsberättelse har lämnats

zozl - o'l

Nyberg Katarina
Auktoriserad revisor

t7

Lv

1 (2)

Revisionsberättelse
Till fiireningsstämman i Brf Killingen

22

Org.nr 769604-7062

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfort en revision av årsredovisningen for

Brf Killingen22 for räkenskapsäret2020.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av ftireningens finansiella ställning per den 2020-12-31 och av dess
finansiella resultat for året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är ftirenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen for foreningen.

Grundfi)r uttalanden
Jag har utfört revisionen enligl International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i

forhållande till fiireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund ftir mina

uttalanden.
Sqtrelsens ansvar
Det at styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den
ger en rättvisande bild enligt rsredorlsningslagen. Styrelsen ansvarar åven för
den intema kontroll sorn de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som ilte innehåller några väsentliga felaktigheter, vre sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen msvarar s§relsen för bedömningen av
föreningens fönnåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, når så är
tillämpligt, om förhållillden som kan påverka fömågan att foftsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Artagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla
verksamheten.
Revisorns ansar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felakigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberåttelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig siikerhet är en hög
grad av siikerhet, men år ingen gtrmti för att en revision som ulförs enligt 1SA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet orn en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsmmars rimligen kan fönäntas påverka de ekonomiska beslut som
anvärdare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA anvånderjag professionellt orndöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömerjag riskema för väsentliga felaLligheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utfomar
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhiimta
revisionsbevis sorn är tillräckliga och iindmålsenliga för att utgöra en grund
för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre äu för en väsentlig felaktighet som beror på

misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelåimnanden, felaktig infonnation eller åsidosättande
av iltem kontroll.
- skaffarjag mig en förståelse av den del av föreningens intema kontroll som
har betydelse för min revision för att utfoma granskningsåtgärder som air
lärnpliga med hänsyn till omständighetema, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den intema kontrollen.
- utvärderarjag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och
rirnligheten i styrelsens uppskathringar i redovisningen och tillhörande

upplysningar.
- drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen anvärder altagandet om
fortsatt drift vid uppråttandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
våsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydmde tvivel om föreningens fömåga att fortsätta
verksarnheten. Om jag drar slutsatsen att det finrs en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen f;ista uppmärksamheten på
upplysningama i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktom eller,
om sådana upplysningr är otillråckliga, modifiera uttalardet om
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
frarn till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan fiantida haindelser eller
förhållanden göra att en föreniilg inte längre kan fortsätta verksmheten.
- utvärderarjag den övergripande presentationeu, strukturer och innehållet i
årsredovisningen, diiriblald upplysningama, och om årsredovisningen återger
de underliggande transaktionema och händelsema på ett sätt som ger en
rättvisande bild.

infomera s§Telsen om blmd annat revisionens planerade
omfattning och inriktning smt tidpulkten för den. Jag måste också infomera

Jag måste

om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
be§dande brister i den interna kontrollen som jag identifierat

Brf Killingen 22, Org.nr 769604-7062

2 (2)

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfort en revision av styrelsens forualtning for Brf
Killingen 22 för räkenskapsåret2020 samt av forslaget till dispositioner beträffande fiöreningens vinst eller
forlust.
Jag tillstyrker att foreningsstämman behandlar förlusten enligt ftirslaget i forvaltningsberättelsen och bevi lj ar
styre I sens ledam öter ansvarsfrih et for räkenskap såret.

Grundför uttalanden

enliS god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansyar. Jagär oberoende i forhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgioft mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag har utfort revisionen

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for mina

uttalanden.
Sq)relsens ansvor
Det är stlrelsen som hu ansvaret för frlrslaget till dispositioner beträffande
förenirgens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning irmefattar detta bland
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig rned häns1m till de kav
som föreningens verksanhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i tiwigt

Styrelsen ansvaru för föreningens orgmisation och förualtlingen av
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fofilÖpande
bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens
organisation är utformad så att bokföringen, rnedelsförualtningen och
föreningens ekonomiska angelägenheter i öwigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Mift mål beträffande revisionen av förualtningen, och d,imed mitt uttalande
om ansvarsfrihet, är aft inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligl avseende
- företagit någon åtgiird eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
förmleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller

i strid med bostadsrättslagen, tillämpliga delar av
lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgama.
- på något annat sått handlat

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av förenirtgens
vinst eller förlust, och därmed mitt uttalmde om detta, tu att med rimlig grad
av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen granti för att en
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kal föralleda ersättningsskyldighet
mot föreningen, eller att ett f(irslag till dispositioner av föreningens vinst eller
förlust inte är förenligt med bostadsrättslagen.
Som en del av er revision enligt god revisionssed i Sverige använderjag
professionellt omdöme och har er professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av föwalhringen och förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust gmndar sig friirnst på revisionen av
räkenskapema. Vilka tillkornmande granskningsåtgärder som utförs baseras på
min professionella bedörnning med utgangspunlt i risk och väsentlighet. Det
innebär att jag fokuserar granskniugen på sådana åtgärder, områden och
förhållmden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
över1rädelser skulle ha särskild be§delse för föreningens situation. Jag går
igenorn och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och mdra
förhållarden som iir relevanta för mitt uftalande om ansvarsfrihet. Som
underlag för rnitt uttalmde om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust harjag granskat om förslaget är förenligt med
bostadsråttslagen.
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