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Styrelsen ftir Bostadsriittsforeningen Arstaliden, med sdte i Stockholms kommun, fir htirmed avge
irsredovisning for rzikenskapsiret 2020.

Om inte annat siirskilt anges, redovisas alla belopp i svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser
fiiregiende flr.

Ftirvaltningsberfr ttelse

Verksamheten

Allmrint om verksamheten

Bostadsriittsftireningen Arstaliden i Stockolms kommun registrerades hos Bolagsverket den
1 I november2013.

F<ireningen iir privatbostadsloretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Fcireningen har till iindamil
att friimja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i ftireningens hus upplita bostadsliigenheter
och lokaler till nyttjande och utan tidsbegriinsning. Upplitelse fir 6ven omfatta mark som ligger i
anslutning till loreningens hus, om marken ska anvdndas som komplement till bostadsliigenhet eller
lokal.

Fcirenineens stadgar
Fcireningens giillande stadgar registrerades hos Bolagsverket den 6 september 201 9

Fcireningens fastisheter
Ftireningen iiger fastighetema Dellen 4 och Gcirviiln 4 i Stockholms kommun.

Ftireningen bestir av 8l bostadsriitter i fura flerfamiljshus.

Den totala boarean (BOA) dr ca 6 739 kvm.
F<ireningen har 58 garageplatser (varav 7 mc-platser) samt 22 parkeingsplatser utomhus.

Liigenhetsftirdelning :

5 st I rum och k<ik
7 st 2 rum och kok

44 st 3 rum och krik
19 st 4 rum och krik
6 st 5 rum och kok

Ftireningens byggnader iir fullviirdesfiirsiikrade hos ftirsiikringsbolaget Moderna ftirsiikringar inklusive
ansvarsftirsdkring ftir styrelsen. F<ireningen har ocksi tecknat kollektivt bostadsrtittstilliigg lor samtliga
liigenheter.

Entreprenaden blev godktind pfl ett slutm<ite den 29 november 2016. Garantitiden dr fem ir men 6r
jiimkad enligt overenskommelse och kiper fram till den29 augusti 2021.

Ekonomisk forvaltnine
Fcireningen har avtal med Fastum AB giillande ekonomisk ftirvaltning.
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Teknisk ftirvaltnins
Ftireningen har avtal med Sjddalens Bygg & Fastighetservice AB giillande teknisk ftirvaltning.

Stvrelse
Styrelsen har efter ordinarie ftireningsstiimma den 14 maj 2020haft loljande sammansdttning

Ledamciter Linnea Tirm6n
Jim Nordstrrim
Leonard Kihlgren
Rune Hult6n

Suppleanter Amanda Ostlund
John Grithner

Ftireningens firma tecknas, forutom av styrelsen, av styrelsens ledamriter tv6 i ftirening.
Styrelsen har under 6ret haft elva (tio) protokollftirda sammantrdden.

Valberedning
Vid ftireningsstdmman valdes loljande personer in i valberedningen:

Sammankallande Ia Johansson
Erik Sigriddson
Maria Ljungberg

Revisor
Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB med Niklas Jonsson som huvudansvarig

Arvoden
Stiimman besl<it att arvodet till styrelsens ledamoter och suppleanter skall vara tvi prisbasbelopp
(47 300 kr) exklusive sociala avgifter dvs. 94 600 kr att fritt lordelas inom styrelsen.
Ersiittning till ftireningens revisorer blir skiiligt belopp enligt ingiven riikning.

Yttre fond
Avsiittning for foreningens fastighetsunderhill skall enligt ftireningens stadgar gtiras irligen med
ett belopp motsvarande minst 30 kr/kvm BOA.

Ekonomisk olan
Styrelsen har uppriittat en ekonomisk plan lor ftireningens verksamhet och denna registrerades av
Bolagsverket den I 0 november 20 I 5.

Arsavgifter
Arsavgifter tas ut frfln ftireningens medlemmar lor att tiicka fiireningens l<ipande utgifter fijr drift och
underhill av ftireningens fastighet, riintebetalningar och amortering av ftireningens fastighetslAn samt
fondering av medel ftir framtida underhill.

Fast ishetsav ei ftlfast i shetsskatt
Enligt nu giillande lag om fastighetsavgift blir fastigheten helt befriad frin fastighetsavgift avseende
bostiider de ftirsta l5 6ren efter viirdeiret. Viirdeir ar 2016.
Fastighetsskatt fiir lokaler iir ftir ndrvarande en procent av taxeringsviirdet ftir lokaler.
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Fastiehetens taxerin gsupp gifter
Taxeringsvdrdetiir 239.0l5.000kr,varavbyggnadsviirdetarl54.2l5.000krochmarkvdrdetdr
84.800.000 kr. Viirdeir ar 2016.

Antalet anstiillda
Under iret har ftireningen inte haft nigon anstiilld

Forenineens fastighetsl6n
Kreditinstitut, rdnte- och amorteringsvillkor framgir av not.

Vris e nt I i ga hcin de I s e r und e r rcikens kap s dr et

Under frret har ftireningen tecknat ett nytt skotselavtal giillande triidg6rden med IT-Underhilt Stockholm
AB. Deras arbete inleddes med iterplantering av vdxter som saknades. De har dessutom anlagt en ny
rabatt utanfor gaveln pi Briinningevdgen 32.Detta har gjorts fiir att rika trivseln flor de boende.

Medlemsinformation
Ftireningen hade vid irsskiftet 143 (142) medlemmar. Under 6ret har 14 (14) medlemmar tilttrAtt samt l3
(15) medlemmar uttrett ur ftireningen vid 8 (9) riverlitelser.

Flerfl rstiversikt (Tkr)
Nettoomsattning

Resultat efter finansiella poster

Soliditet (%)

Resultat exkl avskrivningar
Fastighetsl6n/kvm (kr)
Arsavgifter/kvm (kr)
Skuldriinta (%)

2020

5 100

-76t
80,6

I 441

tt 278

600

1,3

2019

5 150

-209

80,4

t 993

tt 463

594

0,8

20t8
5 129

-840

80,0

| 362

lt 797

s89

l,l

20t7
4 024
-467

79,9

-467

l 368

11 843

0,9

Ar 2017 speglar resultatet for perioden 2017 -03-01 - Z0l7 -12-31

Nettoomsiittnine
Rrirelsens huludintiikter, fakturerade kostnader, sidointiikter samt intiiktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intiikter och kostnader, men ftire extraordiniira intiikter och kostnader,

Soliditet
Eget kapital i relation till balansomslutning.

Resultat exkl avskrivninear
Arets resultat med justeringar av kostnader ftir avskrivning av ftireningens fastighet.

Fastiehetslir/kvm
F<ireningens totala fastighetslAn dividerat med BOA.
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Arsavgifterlkvm
Frireningens totala Arsavgifter dividerat med BOA.

Skuldriinta
Rdntekostnader i procent av skuld.

Ftiriindring av eget kapital

Medlems-

insatser

241 692 079

Upplitelse-

avgifter
80 557 921

Fond fiir
yffre

underhill
455 501

Balanserat

resultat

-l 7l I 130

Arets

resultat

-208 942

4 (12)

Totalt

320 78s 435

0

-760 915

320 024 s20

Belopp vid irets inging
Disposition av
ftiregiende
6rs resultat:

Arets resultat

Belopp vid irets
utging

202 t70 -4lt ttz 208 942

-760 9ts

241 692 079 80 557 921 657 677 -2 122 242 -760 915

Ftirslag till behandling av ansamlad ftirlust
Styrelsen ltireslir att den ansamlade ftirlusten (kronor):

ansamlad ftirlust
irets ftirlust

behandlas si att
reservering fond ftir yttre underhill enligt stadgar
i ny riikning <iverftires

-2 122 242
-760 9t5

-2 883 rs7

202 170
-3 085 327
-2 883 157

Resultatdisposition

Foreningens resultat och stiillning i tivrigt framgir av efterfiiljande resultat- och balansriikning samt
kassafl <idesanalys med tilliiggsupplysningar.
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Resultatrlkning

RtirelseintIkter
Nettoomsiittning

Summa riirelseintiikter

Rtirelsekostnader
Driftskostnader

Ovriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar
Summa riirelsekostnader

Rtirelseresultat

Finansiella poster
Rdntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Arets resultat

Not
I

2020-01-01
-2020-12-31

s 106 669

s 106 669

-2 310 23s

-21t 772

-118078
-2 202 000
-4 842 085

264 584

-t 025 499

-t 025 499

-760 915

-760 915

s (12)

2019-01-01
-2019-12-31

s 150 309

5 150 309

-2 200 tt2
-190 302

-102 935

-2 202 000

-4 69s 349

454 960

-663 902

-663 902

-208942

-208 942

2
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Bostadsrdttsftireningen Arstaliden
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Balansrflkning

TILGANGAR

Anliiggnin gstillgin gar

M aterie llu anliigg n i ngstillg,fi n gar
Byggnader och mark
Summa materiella anliiggningstillgingar

Summa anliggningstillgingar

0 msiittnin gstillgln gar

Ko rtfri stig a fo r d r i n g a r
Ovriga fordringar
Frirutbetalda kostnader och upplupna intiikter
Summa kortfristiga fordringar

Su mma omsiittningstillgin gar

SUMMA TILLGANGAR

6 (12)

2020-12-3t 2019-12-31Not
I

6 393 759 000

393 759 000

3 138 92s

102 337

3 241 262

395 961 000

395 961 000

2 98s 001

97 734

3 082 735

393 759 000 39s 961 000

7

8

3 241 262 3 082 73s

397 000262 399 043 73s

)\)
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Bostadsrittsftireningen Arstaliden
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Balansriikning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

Fond ftir yttre underhill
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapilal
Balanserat resultat

Arets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

LAngfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa lflngfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Leverantrirsskulder

Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 (12)

2020-12-31 2019-12-31Not
I

9

9

322 250 000

657 677

322907 677

-2 122 242

-760 915

-2 883 157

320 024 520

38 750 000

38 750 000

37 2s0 000
138 624

84 300

68 551

684 267

38 225 742

322 2s0 000

455 507

322 705 507

-l 7l I 130

-208 942

-l 920 072

320 785 435

7',1 062 500

77 062 500

250 000

t7 5 227

73 410

0

697 163

1 19s 800

l0

397 000 262 399 043 735

l_.lL
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Bostadsrdttsltireningen Arstaliden
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Kassafltidesanalys

Den ltipande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

Justeringar ftir poster som inte ingir i kassafliidet
Ftiriindring skatteskuld/fordran
Kassafltide frin den ltipande verksamheten ftire
fiiriindring av riirelsekapital

Kassafliide frin ftiriindring av rtirelsekapitalet
Foriindring av kundfordringar
Foriindring av kortfristiga fordringar
Fririindring av leverantrirsskulder
Fririindring av kortfristiga skulder
Kassafliide frAn den ltipande verksamheten

Finansierin gsverksamheten
Fririindring av lingfristiga skulder
Kassafl tide frfl n fi nansieringsverksamheten

Arets kassafltide

Likvida medel och avriikningskonto
Likvida medel och avriikningskonto vid 6rets borjan
Likvida medel och avrikningskonto vid Arets slut

I 451 975 2 003 948

Not 2020-01-01
-2020-12-31

-760 915

2 202 000

10 890

437 3s4
26s 878

-36 603

36 618 302
38 736 906

-38 312 500

-38 3r2 500

424 406

2 671 590

3 095 996

8 (12)

2019-01-01
-2019-12-31

-208 942
2 202 000

l0 890

-3 522

-287 841

-40 106

73 4tl
I 745 890

-2 187 s00

-2 187 500

-441 610

3 113200

2 671 590

I

{nl

p/( q
t*-



Bostadsriittsftireningen Arstaliden
Org.nr 769617-7315

e (12)

Noter

Not I Redovisningsprinciper

Allmiinna upplysningar
Arsredovisningen iir uppriittad i enlighet med irsredovisningslagen och Bokloringsniimndens allmdnna
rtd (BFNAR 2016:10) om flrsredovisning i mindre foretag.

Anliiggningstillgfl ngar
Avskrivning byggnader beriiknas pi byggnadernas urspmngliga anskaffningsviirde och skrivs av enligt
en linj dr avskrivningsplan.

Tilltimpade avskrivningstider:

Byggnader

Not 2 Nettoomsdrttning

Arsavgifter
P-plats och garage

Hyresbortfall, p-platser och garage

Vatten

E1

Ovrigt intiikter

Not 3 Driftskostnader

Fastighetsskotsel

Triidgirdssk<itsel

Trivselitgiirder
Stddkostnader

Sntirrij ning/sandning

Serviceavtal

Hisskostnader

Portar

Reparationer

Planerat underhflll

EI

Viirme
Vatten och avlopp
Avfallshantering

F<irsdkringsko stnader

Bredband

Ftirbrukningsmaterial

Myndighetskrav

100 flr

2020
4 046 016

758 333

-73 800

84 635

284 4tl
99

5 099 694

2019

4 005 924

779 616

-48 750

90 223

323 296

s 150 309

2020

313 320

309 609

5 165

l8 552

l0 786

12 375

49 184

t6 969

85 214

0

736 339

264 908
128 370

99 206
56 474

t89 647

t4 tt7
0

2 310 235

2019

308 988

157 368

t3 245

14927

rt7 472

0

42 958
I 181

33 420

3t 250

751 558

234 398
tt7 012
106 498

52 996

I 89 258

t8 732

8 850

2 200 ttt

{l
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Not 4 Ovriga externa kostnader

Fastighetsskatt

Bredband (ftireningens eget)
Porto

Frireningsgemensamma kostnader
Revisionsarvode

Ekonomisk ftirvaltning
Bankkostnader

Miitdatatjiinster

Medlems-/fiireningsavgifter

Ovriga poster

Not 5 Personalkostnader

Styrelsearvode

Sociala avgifter

Not 6 Byggnader och mark

Ingiende anskaffningsvdrden byggnader

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden byggnader

Ingiende avskrivningar

Arets avskrivningar

Utglende ackumulerade avskrivningar

Ingiende anskaffningsviirde mark

Utgiende virde mark

Utgiende redovisat vflrde

Taxeringsv6rden byggnader

Taxeringsvdrden mark

Not 7 Ovriga fordringar

Ovriga kortfristiga fordringar
Avriikningskonto ftirvaltare

Skattekonto

393 7s9 000 395 961 000

10 (12)

2020

42 150

7 080

6 456

0

25 375

82 000

2 700
32 854

6 870

6 287

2tt 772

2019

42 150

7 080

5 064
2 600

20 000

78 500

2 000

l5 408

6 740

t0 760

190 302

2020

92 000
26 078

il8 078

2020-12-31

220200 000
220 200 000

-6 239 000
-2 202 000

-8 441 000

182 000 000

182 000 000

154 215 000

84 800 000

239 015 000

2020-12-31
0

3 095 99s

42 930

3 138 925

2019

79 500

23 435

102 935

2019-12-31
220 200 000

220200 000

-4 037 000

-2202 000

-6 239 000

182 000 000

182 000 000

154 215 000

84 800 000

239 015 000

2019-12-31

28r 371

2 671 s90
32 040

2 985 001 ttlA
fr/l +
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Not 8 Ftirutbetalda kostnader och upplupna intiikter

Fastighetsftirsdkring

Bredband

Ekonomisk ftirvaltning
Medlemskap branschorganisation

Reparation brandskydd

Serviceavtal

Not 9 Skulder till kreditinstitut
Riintesats

o//o

1,07

0,67

0,66

1,52

ll (12)

LAngivare
SEB

SEB

SEB

SEB

Avg6r kortfristig del

Styrelsearvode

Sociala avgifter
Riintekostnader

EI

Fjtirrviirme
Vatten och avlopp
Avfall
Revision

Trivselitgiirder
Nycklar och l6s

Ftirutbetalda hyror och avgifter

Datum ftir
riinteiindring

2021-12-28
2021-02-28

2022-02-28

2022-02-28

LAnebelopp
2020-12-31

l9 s00 000

l7 500 000

19 600 000

l9 400 000

-37 250 000

38 7s0 000

Llnebelopp
2019-12-31

l9 s00 000

l8 500 000

t9 725 000

19 s87 s00

-250 000

77 062 500

2020-12-31

t9 128

47 465

2t 020

7 010

6 589

1 125

102 337

2019-12-31

t8 217

47 4tt
22 266

6 870

2 970

0

97 734

2019-12-31

62 000

19 480

5 258

65 258

32 792

2t 821

24 442

l5 875

t0 165

l3 936

429 658

700 685

Fcireningen har lin som lorfaller till betalning under kommande riikenskapsir, varftir de i bokslutet
redovisas som kortfristiga skulder. Till sin karaktiir iir finansieringen lingfristig och
styrelsens bedomning iir att l6nen kommer forliingas vid lorfall.

Kortfristig del av lingfristig skuld:
Arlig amortering enligt villkorsbilagor: 250 000 kr
Lin som forfaller inom ett 6r: 37 000 000 kr

Not 10 Upplupna kostnader och fiirutbetalda intflkter
2020-12-31

62 000

l9 480

4 051

85 475

26 209

22 876
t4 470

l5 875

0

0

433 831

684 267

\1,\
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Not ll Stiillda sf,kerheter

Fastighetsinteckningar

Stockholm Zqz r - oS -c> (

t2 (12)

2020-r2-31
80 000 000

80 000 000

2019-12-31

80 000 000

80 000 000

\
\
\\N

4-4 L /L,4"/A,;
Jim Nordstr<im

Leonard Kihlgren Rune Hult6n

Vir revisionsberdffelse har ldmnats ZCZ t - CS_O\
Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

/vua )
Niklas ffi
Auktoriserad revisor
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Revisionsber[ttelse
Till foreningsstamman i Bostadsrattsf6reningen Arstaliden, org.nr 769617-7315

Rapport om irsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfdrt en revision av Arsredovisningen fdr Bostadsrattsforeningen Arstaliden f$ At 2020.

Enligt var uppfattning har 6rsredovisningen upprettats ienlighet med Arsredovisningslagen och ger en
i alla vasentliga avseenden rattvisande bild av fdreningens finansiella stiillning per den 31 december
2020 och av dess finansiella resultat och kassafldde for aret enligt Arsredovisningslagen.
Forvaltningsber5ttelsen er f6renlig med arsredovisningens 6vriga delar.

Vi tillstyrker derfor att foreningsstamman faststeller resultatrakningen och balansrdkningen for
f0reningen.

Grund f6r uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige
Vert ansvar enligt dessa standarder beskrivs nermare i avsnittet Revisoms ansvar. Vi ar oberoende j

fdrhellande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser aft de revisionsbevis vi har inhemtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund f6r vera
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det er styrelsen som har ansvaret for att arsredovisningen upprattas och att den ger en rattvisande
bild enligt arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar even fdr den interna kontroll som den bedOmer air
nddvendig for att upprafta en arsredovisning som inte innehalbr nAgra v6sentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror p6 oegentligheter eller misstag.

Vid upprdttandet av 6rsredovisningen ansvarar styrelsen f6r bed6mningen av foreningens formaga att
fortsetta verksamheten. Den upplyser, nar sa ar tillampligt, om forhallanden som kan p6verka
formagan att fortsatta verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tilliimpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Vara mal ar att uppnA en rimlig grad av sakerhet om huruvida Arsredovisningen som helhet inte
innehSller n6gra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att
lamna en revislonsberattelse som inneheller vAra uttalanden. Rimlig sekerhet er en hog grad av
sakerhet, men dr ingen garanti for att en revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pA
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vesentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan forvantas p6verka de ekonomiska beslut som anvendare faftar med grund i

Arsredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omd6me och har en professionellt
skeptisk installning under hela revisionen. Dessutom:

. identifierar och bedomer vi riskerna f6r vasentliga felaktigheter i Arsredovisningen, vare sig dessa
beror pa oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgerder bland annat utifrAn
dessa risker och inhemtar revisionsbevis som ar tilk€ickliga och andamalsenliga for att utgora en
grund f6r vara uttalanden. Risken f6r att inte upptacka en vasentlig felaktighet till f6ljd av
oegentligheter er hdgre an for en vasentlig felaktighet som beror pa misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, avsiktliga utelemnanden, felaktig
information eller asidosettande av intern kontroll.

. skaffar vi oss en f6rstAelse av den del av foreningens interna kontroll som har betydelse f6r vAr
revision fdr aft utforma gransknings6tgerder som ar lampliga med hensyn till omstendigheterna,
men inte for att uttala oss om effeKiviteten i den interna kontrollen.

. utvarderar vi lempligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar.

. drar vi en slutsats om lampligheten i att styrelsen anvender antagandet om fortsatt drift vid
upprattandet av ersredovisningen. Vi drar ocksA en slutsats, med grund i de inhemtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns n69on vasentlig osakerhetsfaktor som avser sAdana
handelser eller fdrhSllanden som kan leda till betydande tvivel om foreningens formAga att
fortsatta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en vesentlig osekerhetsfaktor, maste vi
i revisionsberettelsen fasta uppmarksamheten pd upplysningarna i ersredovisningen om den
vasentliga osekerhetsfaKorn eller, om sAdana upplysningar er otillreckliga, modifiera uttalandet
om 6rsredovisningen. Vara slutsatser baseras pA de revisionsbevis som inhamtas fram till datumet
fOr revisionsberettelsen. Dock kan framtida handelser eller forhallanden gdra att en fdrening inte
Iengre kan fortsetta verksamheten.

. utvarderar vi den overgripande presentationen, struKuren och innehallet i arsredovisningen,
deribland upplysningarna, och om ersredovisningen Sterger de underliggande transaKionerna och
hdndelserna pa eft sett som ger en rAttvisande bild.

Vi m6ste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten for den. Vi m6ste ocksd informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
ddribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt Iagar och andra fdrfattningar

Uttalanden
Utover var revision av Arsredovisningen har vi aven utfort en revision av styrelsens forvaltning for
Bostadsrefisforeningen Arstaliden f6t et 2O2O samt av fdrslaget till dispositioner betrtiffande
fdreningens vinst eller fOrlust.

Vi tillstyrker att foreningsstemman behandlar f6rlusten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen och
beviljar styrelsens ledamdter ansvarsfrihet frir rekenskapsaret.

Grund f6r uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligt denna beskrivs narmare i

avsnittet Revtsorns ansvar. Vi er oberoende iforhallande till foreningen enligt god revisorssed i

Sverige och har i dvrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vara
uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det dr styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner betreffande fdreningens vinst eller
forlust. Vid forslag till utdelning innefaftar detta bland annat en bedomning av om utdelningen ar
forsvarlig med hansyn till de krav som foreningens verksamhetsart, omfattning och risker stdller p6
storleken av foreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stellning i ovrigt.

Styrelsen ansvarar for fdreningens organisation och forvaltningen av fdreningens angelegenheter.
Defta innefattar bland annat att fortlopande bedoma foreningens ekonomiska situation och att tillse att
foreningens organisation ar utformad sA att bokforingen, medelsforvaltningen och fdreningens
ekonomiska angelagenheter i ovrigt kontrolleras pa ett betryggande satt.

Revisorns ansvar
Vert mal betraffande revisionen av f6rvaltningen, och darmed vart uttalande om ansvarsfrihet, er att
inhamta revisionsbevis f6r att med en rimlig grad av sekerhet kunna bed6ma om nAgon
styrelseledamot i negot vasentligt avseende:

o foretagit n6gon Stgard eller gjort sig skyldig till nagon forsummelse som kan fOranleda
ersefiningsskyldighet mot foreningen, eller

o pA nSgot annat satt handlat istrid med bostadsrettslagen, tillampliga delar av lagen om
ekonomiska foreningar, Arsredovisningslagen eller stadgarna.

VArt mAl betraiffande revisionen av forslaget till dispositioner av foreningens vinst eller forlust, och
ddrmed vart uttalande om detta, er att med rimlig grad av sakerhet bedoma om forslaget dr forenligt
med bostad s rettslag en.

Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ingen garanti for att en revision som utfors enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka etgerder eller forsummelser som kan fdranleda
ersettningsskyldighet mot foreningen, eller aft ett forslag till dispositioner av foreningens vinst eller
f6rlust inte er fdrenligt med bostadsraftslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander vi professionellt omdome och
har en professionellt skeptisk instiillning under hela revisionen. Granskningen av fOrvaltningen och
forslaget till dispositioner av f6reningens vinst eller forlust grundar sig framst pe revisionen av
rekenskaperna. Vilka tillkommande granskningsAtgdrder som utfors baseras p6 vAr professionella
beddmning med utgangspunkt i risk och vasentlighet. Det innebar att vi fokuserar granskningen pA
sedana atgarder, omraden och forhAllanden som er vasentliga fdr verksamheten och dar avsteg och
dvertredelser skulle ha sarskild betydelse fdr foreningens situation. Vi 96r igenom och prdvar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna etgarder och andra forhallanden som dr relevanta fdr vart uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag fdr v6rt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betreffande
f6reningens vinsl eller fdrlust har vi granskat om forslaget ar forenligt med bostadsrattslagen.

Stockholm den 4,/ € 2021
Ohrlings Pricewat&houseCoopers AB

gl-,fi-
Niklas Jon6on-
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