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Ftirvaltn i ngsberettelse
Styrelsen for Brf Karlsvik 39,702A02-8663 f6r harmed avge Arsredovisning for 2A19

Verksamheten
Fastighet
F6reningen som dr en aikta bostadsrdttsforening Sger fastigheterna Karlsvik 39 och 40 med tillhorande
mark. Totalytan air enligt taxeringsbeskedet 6 170 kvm, varav 5 474 kvm utgor lSgenhetsyta och 696
kvm lokalyta. En fordndring av fordelningen av ldgenhetsyta resp lokalyta har skett efter ombildning av
lokal till kigenhet under 2016.

Styrelse
Ordinarie foreningsstamma holls den 21 maj 2019. Styrelsen fick dA foljande sammansattning:
Ordinarie ledamoter
Lena Borjvall
Gunilla Johnson
Ulf Ndrlund
Kristina Pernold
Robert Vikstrom

Suppleanter
Eva Ekermann
Johan Sjohag

Revisorer
Revisor har Emma Johansson frAn Deltarev KB varit.
Valberedning
Valberedning har utgjorts av Lisa Lindstrom, Claes Drejevik, Gunnar Wiman och Cristian Tomescu.

Fcireningsfr&gor
Styrelsen har under 6rret haft kontinuerlig kontakt och hAllit 1 1 protokollforda
sammantrdden.
Av foreningens

86 lagenheter har 7 st overl€rtits under

Aret.

Foreningens hyreslokaler har samtliga varit uthyrda (8 st)"
PA foreningens hemsida www.karlsvik39.se kan medlemmar och hyresgister
prenumerera p& nyheter fr&n foreningen. lnformation sdtts 6ven upp i trapphusen

Den fortlopande skotseln av gdrrden och gArdarnas griismattor och rabatter skots sedan
sommaren 2019 av Triidgirrdsfirma Eva von Sydow.
En cykelrensning har utforts for att fA bort de cyklar, som saknat dgarei kiillarforirdet och
pA gArdarna.

Utfti rda fti rbiittri n gs- och u n de rhAl lsitg 5 rder
1973 VA-stammar
1973 Elstammar
1990 Takrenovering
2000 Fonsterrenovering
2008 Stamspolning
2008 Ny vdrmevaxlare for fjdrrvdrme
2008 lnstallation av enerEisnAla tviittmaskiner
2010 Hissrenovering
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2011 Fonsterrenovering etapp

1

201 1 Balkongbygge

2012 Fonsterrenovering etapp 2
2A12 Balkongbygge
2012 Justering av vdrmeinflode till element
2013 Fonsterrenovering etapp 3
2414 Fasadrenovering
2414 LED-belysning i trapphus
2015 Fonsterrenovering etapp 4
2015 OVK
2016 Stamspolning
2016 Fonsterrenovering etapp 5 (av 5)
2016 Uppfoljning av irtgiirder efter OVK
2016 Lackning och slipning av entredorrar
2017 Renovering av barnvagnsrum
2A7 ammllning av kallarplan
2017 LED-belysning i tvdttstugorna
2018 GArdsrenovering
2019 Forbdttring av belysning i passagen mot S:t Eriksgatan

Planerade stiirre underhAll
2020 Stamspolning
2020 Omm6lning av kdllarplan
2A21OVK besiktning

Teknisk ftirvaltning:
Akerlunds Fastighetsservice ansvarar for viss teknisk forvaltning av vAra hus, samt snoskottning.
Hissgruppen AB i Bromma skoter service och underhall av vAra hissar.

Ahlins PlAt skoter sno- och istappsjour och har i uppdrag att 6rligen besiktiga
takets kondition.
N4ickes Stad & Fonsterputs har avtal om regelbunden stddning av vAra trapphus.

Berendsen har avtal om regelbundet utbyte av avtorkningsmattor i trapphusen
vintertid, 2 veckors intervall.

Via ltkett har foreningen tillg6ng till en webtjdnst for alla typer av kontrakt.
Forutom insamling av hushAllssopor har foreningen insamling av grovsopor (ej byggavfall), teknikavfall
och tidningar. Nlatrester samlas in i s6rskilda kdrl for utvinning av biogas. Vidare finns kad for
sopsortering av: Plast, glas, metall, kartong m.m.

Trapphuslkdllare i K16 och S19 har m6lats om"
,Akrylatskivor har monterats pA grinden vid g6ngen mot S:t Eriksgatan for att hindra inblSsning av
skriip, sno etc
Ett nytt lissystem for foreningens samtliga ytterdorrar och gemensamma utrymmen planeras.

Vira hyresgaster har informerats om rokforbud utanfor lokaler dit allminheten har tilltriide
Ekonomi;
Den ekonomiska forvaltningen, inklusive ldgenhets- och medlemsregistret med pantregistrering
adrninistreras av SkargArdskontoret Ljustero AB.
Foreningen har under 6ret upplAtit Atta affarslokaler och tv€r lagerlokaler med hyresrdtt. Samtliga
lokaler var uthyrda under 2019.
Renoveringen av lokal t\/ikenit fordyrat pga bristande kvalitet i tidigare utfort arbete.
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Foreningen har fortlopande avtal med Anticimex for kontroll av brandskydd i fastigheterna samt
kontroll av forebyggande Atgdrder for vattenskador i ldgenheterna. Alla liigenhetsinnehavare har f6tt et

vattenlarm i forebyggande syfte.

Nigra reparationer (tvdttstugor) har inneburit en del kostnader for foreningen. Kdd for sortering av
plast, papper och ovrigt har inforskaffats till tveittstugorna.
2 st vattenskador har belastat ekonomin for foreningen.
Driftkostnaderna har i stort sett kunnat hAllas oforiindrade.

Belopp i kr

Flerirstiversikt
Nettoomsittning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

Arsavgift/kvm bostadsrdttsyta
Li n/kvm bostadsrattsyta

2019
3 233 276

2017
3 032 324
-178 476

2A1B

3 119 410

-338 748

201 6

2 999 646
-1 816 801

76

-3 430 783
77

B2

81

301

301

295

292

402

410

419

438

Eget kapital
Vid Arets borjan
Disposition enl

lnbetalda Uppldtelselnsafser avgift
14 418 368 7 521 632

Reserv- Fond for yttre

fond
21 000

underhdll
3 209 366

iirsstammobeslut
Avsattning tillfond
for yttre underhAll
for yttre underh;6rll
Arets resultat

Vid 6rets slut

Balanserat
resultat
-B 747 313

-3 430 783

-3 430 783

3 434 783

471 000

-471 040

-3 125 552

3 125 552

Arets
resultat

-338 748

14418368 7 521 632

21

000

554814 -95235M -3?9748

Resultatdisposition

ikr

att
balanserat resultat
drrets resultat

-9 523 544
-338 748
-9 862292

Totalt
disponeras for
avsdttning till fond for yttre underh6ll i enlighet med foreningens stadgar
balanseras i ny rdkning

694 800
-10 557 092

-9 862292

Summa
Bolagets resultat och staillning framgAr av efterfoljande resultat- och balansriikningar med
tillSggsupplysningar.

il, Prd O
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Resultatrdkning
Belopp i kr

Nof

2019-U-A1-

201 8-01-01201 B-1 2-31

2019-1 2-31

Riirelseintdkter
Nettoomsiittning
Summa riirelseintdkter

276

I

3 233
3 233 276

3 119 410
3 115 410

'1

-2789 943
-367 265

-5 660 207

Rcire/sekostnader
Fastighetskostnader
Forvaltn ingskostnader
Avskrivningar av materiella anldggningstillgingar

Summa rcirelsekostnader

Rtirelseresultat

4

-409

31 0

-442 668
-3 559 876

-6 543 483

600

-3 424.073

-326

-473 966

Finansiella poster
Ovriga ranteintdkter och liknande resultatposter
Riintekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

19 097

-31 245
-12 148

19 747
-26 457

-6 710

-338

748

-3 430 783

-338

748

-3 430 783

-338

748

-3 430 783

Bo ksl utsdi s positi o n er

Resultat fiire skatt
Skafter
Arets resultat

%
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Balansriikning
Belopp i kr

Nof

2019-12-31

2018-12-31

14 086 A34

14 481 262
7 440
14 488702

TILLGANGAR
An liiggni ngstil

lgin gar

Materi ella a nldgg ni ngsti I lg & nga r
Byggnader och mark

5

lnventarier

o

Sumrna materiella anldggningstil196ngar

14 086

034

Fi na nsiella an 1699 n i ng stil Ig d nga r

Andel i intresseorganisation
Summa finansiella anlfrggningstillgAngar

Summa anliggningstillgingar

Omsiittn
Ko

i

n

2 000

2 000

2 000

2 ]aa

14 088

034

14 4gA 742

gsti I I gdrn ga r

rtf r i sti g a fo rd r i n g a r
593 498
79 195

623 938

672693

689 938

Kassa och bank
Summa kassa och bank

1 865 758

1 711 511

1 865 758

1 711 511

Summa oms6ttningstillgingar

2 538 451

2 401 449

Kundfordringar
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intzikter
Summa kortfristiga fordringar

21 841
44 199

Kassa och bank

SUMMA TILLGANGAR

16 626

485

16 892 151

1)
ftu
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Balansriikning
2019-12-s1

2018-12-31

Bundet eget kapital
lnbetalda insatser
UpplAtelseavgift
Reservfond
Fond for yttre underhAll
Summa bundet eget kapital

14 418 368
7 521 632
21 004
554 814
22 515 814

14 418 368

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital

-9 523 544
-8 747 313
-338748
-3 430 783
-9 862292 -12178 096

Summa eget kapital

12 653

Belopp

ikr

Nof

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Lingfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa l6ngfristiga skulder

7,8

7 521 632
21 040
3 209 366

25 170 366

522

12992270

000
2 200 000

2 200 000
2 200 000

2 200

Kortfristiga skulder
Forskott frdrn kunder
Leverantorsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda inteikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

465
334 835
14 674
367 548
982 359

431 531
52 982
367 969

920 481
1

772963

16 626

485

1 699 881

16 892 1s1

lo
*M,,y
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Kassaflcidesanalys
Belopp i kr

2019-01-01-

2018-01-01-

2019-1 2-31

201 8-1 2-31

Den ltipande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar for poster som inte ingAr i kassaflodet, m m
Betald skatt

Kassafltide

frin

-338 748
403 585
64 837

-3 430 783
475 041

38 308

-77

-2 955 739

103145

den liipande verksamheten ftire

-2 955 8{6

ftirindringar av rtirelsekapital
Kassaf[1de fr&n f1rtindringar i rdrelsekapital
Okning (-)lMinskning (+) av rOrelsefordri n gar

-80 643
245 392

17 246

33 856

Okning(+/Minskning (-) av rorelseskulder
Kassafltide fr&n den ltipande verksamheten

154247

-2787

nvesteringsverksamheten
Kassafliide fr&n investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Amortering av 16neskulder
Kassafliide frAn finansieringsverksamheten

Q67

I

Arets kassafltide
Likvida medel vid irets btirjan
Likvida medel vid &rets slut

-50 000
-50 000
154 247
1 711 511

t

865

758

-2 837 067
4 s48 578

1711 511

ilL
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.Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not

1 Redovisningsprinciper

Arsredovisningen har uppr6ttats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokforingsndmndens
allmdnna rAd BFNAR 2016:10 Arsredovisning i mindre foretag.

Avskriv n i ngspri nci per fiSr anl dgg n i n gsti I lgdng ar
Avskrivningar enligt plan baseras pd ursprungliga anskaffningsvdrden och beriiknad nyttjandeperiod.
Foljande avskrivningstider tillAmpas:

Anl\ggningstillgAngar

Ar

-Byggnad
-Varmeanldggning
-Ventilation
-Takrenovering
-Bastu
-Hiss
-Fonsterrenovering

a7
20
10
10
10

20
20
20

-lnventarier

Not

2 Nettoomsfrttning

Nettaomsdttning
2019-01-012019-12-31

2018-01-01201 B-1 2-31

Foreningens nettoomsSttning under riikenskapstret var:

Arsavgifter
Hyror lokaler
Hyror forrAd
Ovr hyror
Andrahandsuthyrning
Pantsdttningsavgift

Overliitelseavgift
P6rminnelseavgift
Oresutjdmning

Summa

1 647 614
1 226 097

1 615 308
1 318 368

70 s66
255 829

69 550
94 633
2 000

16 000
6 045
4 577

6 081

4 998
11 362

3 144

67

3233276

51

3 {19410

ss {,
_,-_
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Not

3 Fastighetskostnader

Fastighetsskotsel
Stddning
Klotter, sanering
Snorojning
Dorrmattor
Ovriga utg for fastighetsskotsel
Forbrukningsmaterial
Rep bostiider
Rep hyreslokaler
Rep bastu
Rep av gemensamma utrymmen
Rep trapphus/entrtier
Rep soprum
Rep tvdttstuga
Rep vdrmesystem
Rep VA & Sanitet
Rep ventilation
Rep hissar
Rep tak
Rep fasad
Rep fonster
Rep gArden
Underhirll hissar
Underh6ll g€rrden
Elkostnader

2019-01-012019-12-31
114 054
144 111

24 895
26 900

2418-01-012418-12-31
82 596

119836
5 254
59 695
21 767

1s 776
8 859
224 489
101 834

123 572
150 634

53 169

4 396

58 705

31 409

96 349
7 435

16 456
41 242
19 122

12 868

901

2 455

6 467

12229

45 619

27 022

I

812

12 284
3 442
5 444
19 640

4 500
3 125 553
16 059

Viirmekostnader

124 974
925 117

112 871
935 817

Vattenkostnader

92 167

108 312

84 355
51 586
1 59 336
101 114
1 800
284 422

104 438
55 824
112 506
98 956

Sophiimtning
Grovsopor
Fdrsdkring
Kabel-TV
Bredband
Fastighetsskatt

Summa

2789943

1 800

242 309

5660247

p
4/,
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Not

4 Ftirvaltningskostnader
2419-01-01-

2U8-41-01-

201 9-1 2-31

19 637

201 8-1 2-31
8 323
72 287

IVoteskostnader
Sjdlvrisk vid skada
Fdrvaltni n gskostnader
Revisionsarvoden
Konsultarvoden
Styrelsearvode och internrevisor
Sociala avgifter

Summa

Not

5 Byggnader och mark

Ackumulerade anskaffningsvrirden
-Vid Arets borjan
-Nyanskaffningar

88 000

119 414

24 459

23 323
3 125

150 000

150 000

42 569
324 265

32 838
409 310

2019-12-31
21 589

21

362

589362

2018-12-31

21 sgg 362
21 589362

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
-Vid Arets borjan

-Arets avskrivning enligt plan

Redovisat vfrrde vid Arets slut
I utgSende redovisat vdrde ingirr mark med

Taxeringsvarde byggnader:
Taxeringsvdrde mark:

-7 108 100
-395 228
-7 543 328

-6 641 571

14 086 034

14 481 262

5 445 314

5 445 314

72 000 000
159 600 000

58 800 000
98 200 000

231 600

Not

6 lnventarier, verktyg och installationer

000

2019-12-31

-466 529

-7 108 100

157 000 000

2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvdrden:
-Vid Srets borjan

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid 6rets borjan
-Arets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsviirden

Redovisat virde vid 6rets slut

210 313
214 313

214 313
210 313

-202 873
-7 440

-195 436
-7 437

-210 313

-242 873

7 444

p
\
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Not

7 Skulder till kreditinstitut

2019-12-31

Forfallotidpunkt, inom ett Ar fr6n balansdagen
Forfallotidpunkt, 1-5 hr frhn balansdagen
For{allotidpunkt, senare An fem 6r frAn balansdagen

Stiillda sdkerheter fi5r skulder till kreditinstitut

600 000

2018-12-31
1 600 000
600 000

2 200 000

2 2AA A0o

1 600 000

Stadshypotek 88604, rantesats 1,500% bundet tom 200130
Stadshypotek 88606, rantesats 1,500% bundet tom 200130

600 000

000
22Bg AOO
1 600

2019-12-31
8 500 000

Fastighetsinteckningar

I
Not

500

000

2 200 000

22A0 000

2018-12-31
B 500 000

I

500 000

8 Stiillda sfrkerheter och eventualfiirpliktelser

Stiiltda sdkerheter
Panter och ddrmed jdmfdrliga sdkerheter som
har stiillts for egna skulder och avsdttningar
Fastighetsinteckningar
varav i eget forvar

2A19-12-31
1

1 018 000

2 518 000

2018-12-31

11 018 000
2 518 000

$a
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Revisionsberfittelse
Till ftireningsstiimman i Brf Karlsvik 39
Org.nr 702002-8663

Rapport om flrsredovisningen
Uttalanden
Jaghar utftirt en revision av irsredovisningen fijr Brf Karlsvik 39 flor r?ikenskapsiret 2019.

Enligt min uppfatbning har frrsredovisningen uppriittats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i alla
viisentliga avseenden riittvisande bild av foreningens finansiella st?illning per den 2019-12-31och av dess
finansiella resultat och kassafltide ftir aret enligt flrsredovisningslagen. Ftirvaltningsberiittelsen iir forenlig
med irsredovisningens tiwiga delar.
Jag tillstyrker diirlor att ftireningsstdmman faststiiller resultatriikningen och balansriikningen for ftireningen.

Grundftir uttalunden
Jaghar utftirt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed

i Sverige.

Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag iir oberoende i
fiirhillande till fiireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i tiwigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir

tillriickliga och iindamilsenliga som grund fiir mina

uttalanden.
Styrelsens ansvat
Det iir styrelsen som har ansvaret fijr att firsredovisningen uppriittas och att den ger en riittvisande bild enligt
frrsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar iiven ftir den interna kontroll som de bedomer tir ntidviindig ftir att
tpprdtta en irsredovisning som inte innehiller nigra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller p6 fel.

Vid upprtittandet av frrsredovisningen ansvarar styrelsen fiir bedomningen av ftireningens ftirmiga att
fortsiitta verksamheten. De upplyser, ntir sfl iir flldmptgt, om fijrhillanden som kan piverka fiirmflgan att
fortsiitta verksamheten och att anviinda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift till?impas
dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.
Revisorns ansvar

Mina m61 iir att uppni en rimlig grad av siikerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte innehefler
nflgra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel, och att liimna en
revisionsbertittelse som innehiller mina uttalanden. Rimlig siikerhet iir en htig grad av sdkerhet, men iir ingen
garanti ftir att en revision som utfiirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka
en viisentlig felaktighet om en sidan finns. Felaktigheter kan uppsti pfl grund av oegentligheter eller fel och
anses vara viisentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fiirviintas piverka de ekonomiska beslut
som anvdndare fattar med grund i frrsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA anviinder jag professionellt omdome och har en professionellt skeptisk
instiillning under hela revisionen. Dessutom :
- identifierar och bedtimer jag riskema ftir vZisentliga felaktigheter i flrsredovisningen, vare sig dessa beror
pi oegentligheter eller pi fel, utformar och utfijr granskningsitgiirder bland annat utifrin dessa risker och
inhiimtar revisionsbevis som iir tilkeck[ga och iindamilsenliga fiir att utgtira en grund for mina uttalanden.
Brf Karlsvik 39, Org.nr 702002-8663
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Risken for att inte upptiicka en vtisentlig felaktighet till foljd av oegentligheter iir hogre iin ftir en viisentlig
felaktighet som beror pfl fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, ftirfalskning,
avsiktliga uteliimnanden, felaktig information eller isidosiittande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en ftirstielse av den del av foreningens interna kontroll som har betydelse fiir min revision
for att utforma granskningsitgiirder som dr liimpliga med hiinsyn till omstiindighetema, men inte fiir att
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utviirderar jag liimpligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhtirande upplysningar.
- drar jag en slutsats om liimpligheten i att styrelsen anvdnder antagandet om fortsatt drift vid uppriittandet
av firsredovisningen. Jag drar ocksfl en slutsats, med grund i de inhiimtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns nigon viisentlig os?ikerhetsfaktor som avser sidana hiindelser eller ftirhillanden som kan leda till
betydande tvivel om ftireningens formiga att fortsiitta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
viisentlig osZikerhetsfaktor, miste jag i revisionsberdttelsen fiista uppmiirksamheten pi upplysningamai
irsredovisningen om den viisentliga osiikerhetsfaktorn eller, om sfldana upplysningar iir otillr?ickliga,
modifiera uttalandet om irsredovisningen. Mina slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhdmtas fram
till datumet fiir revisionsberiittelsen. Dock kan framtida hiindelser eller fiirhillanden gtira att en ftirening inte
liingre kan fortsiitta verksamheten.
- utviirderar jag den tivergripande presentationen, sbukturen och innehillet i irsredovisningen, diiribland
upplysningarna, och om irsredovisningen iterger de underliggande ftansaktionerna och hiindelserna pi ett
sdtt som ger en riittvisande bild.
Jag miste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten ftir den. Jag miste ocksi informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, diiribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar
Uttalanden
Utdver min revision av irsredovisningen har jag iiven utfort en revision av styrelsens fiirvaltning fijr Brf
Karlsvik 39 for riikenskapsiret 2019 samt av forslaget till dispositioner betrtiffande foreningens vinst eller

fiirlust.
Jag tillstyrker att ftireningsst6mman behandlar ftirlusten enligt fiirslaget i fiirvaltningsberiittelsen och
bevilj ar styrelsens ledamriter ansvarsffiet fijr riikenskapsiret.

Grundfiir uttalanden
Jag har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs niirmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag iir oberoende i forhflllande till fiireningen enligt god revisorssed i Sverige
och har i tivrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir tillr?ickliga och iindamilsenliga som grund for mina

uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret flor frirslaget till dispositioner betriiffande foreningens vinst eller forlust.
Vid forslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedtimning av om utdelningen iir ftirsvarlig med
hiinsyn till de krav som fiireningens verksamhetsart, omfattning och risker st?iller pi storleken av
ftireningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stiillning i tivrigt.
Styrelsen ansvarar fiir foreningens organisation och fiirvaltningen av ftireningens angeliigenheter. Detta
innefattar bland annat att fortkipande bedtima fiireningens ekonomiska situation och att tillse att foreningens
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organisation iir utformad si att bokforingen, medelsftirvaltningen och foreningens ekonomiska
angel2igenheter i tiwigt kontrolleras pi ett betryggande siitt.
Revisorns ansvar

Mitt mil betr?iffande revisionen av ftirvaltningen, och diirmed mitt uttalande om ansvaxsfrihet, d,r attir,hdmta
revisionsbevis fiir att med en rimlig grad av siikerhet kunna bedrjma om nigon styrelseledamot i nigot
viisentligt avseende:
- foretagit nigon irtgard eller gjort sig skyldig till nigon forsummelse som kan fijranleda
ersiittningsskyldighet mot foreningen, eller

pi nigot annat sttt handlat i strid med bostadsriittslagen, till?impliga delar av lagen om ekonomiska
ftireningar, irsredovisningslagen eller stadgama.
-

Mitt mil betriiffande revisionen av ftirslaget till dispositioner av ftireningens vinst eller ftirlust, och diirmed
mitt uttalande om detta, iir att med rimlig grad av siikerhet bedoma om forslaget iir forenligt med
bostadsriittslagen.

Rimlig siikerhet iir en hrig grad av siikerhet, men ingen garanti ftir att en revision som utfors enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka fitgiirder eller forsummelser som kan foranleda
ersiittningsskyldighet mot fiireningen, eller att ett fiirslag till dispositioner av ftireningens vinst eller fiirlust
inte iir forenligt med bostadsriittslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anviinder jag professionellt omdtime och har en
professionellt skeptisk instiillning under hela revisionen. Granskningen av frirvaltningen och fiirslaget till
dispositioner av ftireningens vinst eller fiirlust grundar sig friimst pi revisionen av rdkenskapema. Vilka
tillkommande granskningsitgiirder som utfiirs baseras pi min professionella bedtimning med utgingspunkt i
risk och viisentlighet. Det innebiir att jag fokuserar granskningen pi sidana itgiirder, omriden och
forhillanden som dr v?isentliga for verksamheten och diir avsteg och tivertr?idelser skulle ha siirskild
betydelse for fiireningens situation. lag gix igenom och prrivar fattade beslut, beslutsunderlag,vidtagna
itgiirder och andra forh6llanden som dr relevanta fiir mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag for mitt
uttalande om sfielsens ftirslag till dispositioner betiiffande ftireningens vinst eller fiirlust har jag granskat
om forslaget iir fiirenligt med bostadsriittslagen.

Stockholm den27

2020

Emma
Auktoriserad revisor
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FORSLAG TILLTILLAGG TILL STADGARNA (kursrv

texfl

{att godkinnas en forsta g6ng vid Srets frireningsstiimma)

Utdrag ur Stadsarna:
Under rubriken
BOSTADSRATTSHAVAR

E

NS RATTIG

H ETE

R OCH SKYLDI G H ETE R

5 S Bostadsrfrttshavaren skall pd egen bekostnad hdlla lfrgenheten i gott skick.

Detta gdller frven fdrrdd eller annat liigenhetskomplement som ingfrr
uppl6telsen.

i

Tillvarje liigenhet hdr ett kallarforrrtd. Fdreningen disponerar darutlver ett
antsl extra fdrrdd. Dessa kon hyras av medlemmarnCI i mdn ov tillgfrng entigt
uppriittad kdlisto. Fdrrdden gdr ej att dverlfrta vid ldrsaljning ov ltigenheterna.
Om vindsutrymmena behdver onvtindas pd onnat stitt kon fdreningen dterkalla
de extra fdrrdden.

i
Bostadsrittshavaren svarar silunda fdr underh6ll och reparationer av bland
annat ...

