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Ftirvaltn i ngsberettelse

Styrelsen for Brf Karlsvik 39,702002-8663 f6r htirmed avge Arsredovisning for 2021

Verksamheten
Fastighet
Foreningen som dr en dkta bostadsrdttsfcirening dger fastigheterna Karlsvik 39 och 40 med tillhorande
mark. Totalytan dr enligt taxeringsbeskedet 6 170 kvm, varav 5 474 kvm utgor ldgenhetsyta och 696
kvm lokalyta. En fordndring av fordelningen av ldgenhetsyta resp lokalyta har skett efter ombildning av
lokal till ldgenhet under 2016.

Styrelse
Ordinarie foreningsstdmma holls den 9 juni 2021. Styrelsen fick d6 foljande sammansdttning:

Ordinaie ledamoter
Gina Bltlcher
Gunilla Johnson
Johan Sjohag
Kristina Pernold
Robert Vikstrom 2021-06-09 - 2021-10-03
Ulf Ndrlund 2021-10-27 - 2021-12-31 (efter extrastdmma 2021-10-27)

Suppleanter
Eva Ekermann
HAkan Lundgren

Revisorer
Revisor har Emma Johansson frAn Deltarev KB varit.

Valberedning
Valberedning har utgjorts av Claes Drejevik, Johanna Sjogren, Cristian Tomescu och Gunnar Wiman

FtireningsfrAgor
Styrelsen har under 6ret haft kontinuerlig kontakt och h6llit 13 protokollfcirda
sammantrdden.

Av foreningens 86 ldgenheter har 10 st riverlAtits under Aret.

Foreningens hyreslokaler har samtliga varit uthyrda (8 st).

PA foreningens hemsida www.karlsvik39.se kan medlemmar och hyresgdster
prenumerera pA nyheter frAn foreningen. lnformation sdtts dven upp i trapphusen.

Den fortlopande skotseln av gArden och g6rdarnas grdsmattor och rabatter skots sedan
sommaren 2019 av TrddgAidsfirma Eva von Sydow.

Utftirda ftirbdttri n gs- och u nderhAllsitgdrder
1973 VA-stammar
1973 Elstammar
1990 Takrenovering
2000 Fonsterrenovering
2008 Stamspolning
2008 Ny vdrmevdxlare for fjdrrviirme
2008 I nstal lation av energ isn6la tviittmaski ner
2010 Hissrenovering
2011 Fonsterrenovering etapp 1

2011 Balkongbygge
201 2 Fonsterrenovering elapp 2
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2012 Balkongbygge
2012 Justering av vdrmeinflode till element
2013 Fonsterrenovering etapp 3
2014 Fasadrenovering
2014 LED-belysning i trapphus
2015 Fonsterrenovering etapp 4
2015 oVK
2016 Stamspolning
2016 Fonsterrenovering etapp 5 (av 5)
2016 Uppfoljning av Atgdrder efter OVK
2016 Lackning och slipning av entr6dorrar
2017 Renovering av barnvagnsrum
2017 Ommillning av kdllarplan
201 7 LED-belysning i tvdttstugorna
2018 Girdsrenovering
2019 Forbdttring av belysning ipassagen mot S:t Eriksgatan
2019 Forbdttring av tvdttstuga i S17
2020 Stamspolning
2020 Omm6lning av kdllarplan
2021OVK besiktning
2021 Renovering av pentry/toa i foreningslokalen
2021 Byle av TV och bredbandsleverantor frAn Telenor till OWNIT
2021 Montering av elektrisk dorrcippnare igrinden mellan S17-S19

Planerade sttirre underhill
Nytt nyckelsystem for foreningens samtliga ytterddrrar och gemensamma utrymmen planeras
Montering av kodldsare p6 entr6dorrar frfln girden
Oversyn och bdttringsmAlning av fonster
Oversyn och bdttringsmAlning av trosklar pA balkongdorrar

Ahlins PlAt skoter sno- och istappsjour och har i uppdrag att 6rligen besiktiga
takets kondition.

Mickes Stad & Fonsterputs har avtal om regelbunden stddning av vAra trapphus samt
foreningslokalen.

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

Via ltkett har foreningen tillgAng till en web-tjdnst for alla typer av kontrakt.

Forutom insamling av hushAllssopor har foreningen insamling av grovsopor (ej byggavfall), teknikavfall
och tidningar. Matrester samlas in i sdrskilda kdrl for utvinning av biogas. Vidare finns kdrl for
sopsortering av: Plast, glas, metall, kartong m.m. Ny metod for hdmtning av hushdrllsavfall har inforts.

Ekonomi:
Den ekonomiska forvaltningen, inklusive ldgenhets- och medlemsregistret med pantregistrering
ad mi nistreras av Skdrg6rdskontoret Lj ustero AB.

Foreningen har under Aret uppldtit itta affdrslokaler och tv6 lagerlokaler med hyresrdtt. Samtliga
lokaler var uthyrda under 2021

Driftkostnaderna har i stort sett kunnat hAllas ofordndrade
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Teknisk ftirvaltning:
Akerlunds Fastighetsservice ansvarar for viss teknisk forvaltning av vAra hus, samt snoskottning.

Hissgruppen AB i Bromma skciter service och underh6ll av vAra hissar.
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Belopp ikr
201 IFlerirsciversikt

2021 2020 2019
N ng
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %
Arsavg ifUkvm bostadsrdttsyta
Lin/kvm bostadsrdttsyta

-777 497
77

313
292

-338 748
76

301
402

3 119 410
-3 430 783

77
301
410

Eget kapital
lnbetatda lJppldtelse- Reserv- Fond f6r yttre Balanserat Arets
rnsafser avgift fond underhdll resultat resultat

Disposition enl
irsstdmmobeslut 30 854 -30 854
Avsdttning tillfond
for yttre underh6ll 694 800 -694 800
Arets resultat -777 497

Vid irets slut 14 4{8 368 7 521 632 21 000 1 944 414 -11 221 039 -777 497

Resultatdisposition
Belopp ikr

Styrelsen foreslAr att till forfogande stiende medel:
balanserat resultat
6rets resultat

Totalt

disponeras for
avsdttning till fond fcir yttre underhAll i enlighet med fcireningens stadgar
balanseras i ny rdkning

Summa

Bolagets resultat och stdllning framg6r av efterfoljande resultat- och balansrdkningar med
tilldggsupplysningar.

-11 221 039
-777 497

-1 1 998 536

694 800
-12 693 336

-1 1 998 536
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30 854
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Belopp ikr Nof 2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

Rtirelseintdkter
Nettoomsdttning
Ovriga rorelseintdkter
Summa rtirelseintdkter

Rcire/sekostnader
Fastighetskostnader
Forvaltn in gskostnader
Avskrivningar av materiella anlSggningstillgAngar

Summa rtirelsekostnader

Rtirelseresultat

Finansiella poster
Ovri ga rd ntei ntdkter och I ikna nde resultatposter
Rdntekostnader och Iiknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Boksl utsd i s pos iti o ne r
Resultat ftire skatt

Skatter

Arets resultat

2 3 238 962 3 220 614
32 904

3 238 962 3 253 518

3
4

-3 232 359
-376178
-395 221

-2 523 935
-299 723
-395 221

-4 003 758 -3 218 879

-764 796 34 639

20 658
-33 359

20 062
-23 847

-12701 -3 785

-777 497 30 854

-777 497 30 854

-777 497 30 854
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Belopp i kr Nof 2021-12-31 2020-12-31

TILLGANGAR

Anldggningstillgingar

M ateriel I a a n I dg g n i n gsti I lg d ng a r
Byggnader och mark

Summa materiella anldggningstillgAngar

F ina n siella a nl dgg ni ngstillgdng ar
Andel i intresseorganisation
Summa finansiella anldggningstillgAngar

Summa anldggningstillgAngar

Omsdttn ingstil lgin gar

Ko rtf ri sti g a f o rd r i n g a r
Kundfordringar
6vriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intdkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsdttningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR

E 13 295 592 13 690 813

13 295 592 13 690 813

2 000 2 000

2 000 2 000

13297 592 13 692 813

697 355
21 633
50 282

769 270 604 892

1 393 731 1 644 213
1 393 731 1 644 213

2 163 001 2 249 105

15 460 593 15 941 918

599 124
5 768
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Balansrdkning
Belopp i kr Nof 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
lnbetalda insatser
Uppl6telseavgift
ReseMond
Fond for yttre underh6ll

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantorsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intdkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 418 368
7 521 632

21 000
1 944 414

14 418 368
7 521 632

21 000
1 249 614

23EOs414 23210614

-11 221 039
-777 497

-10 557 093
30 854

-11 998 536 -10 526239

1 1 906 878 12684 375

6,7 1 600 000
311 893
39 164

495 214
1 107 444

1 600 000
244 984
87 625

393 826
931 108

3 553 715 3257 543

15 460 593 15941 918
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2020-01-01-
2020-12-31

Kassafltidesanalys

Belopp ikr
Den ltipande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar for poster som inte ingir i kassaflodet, m m

Betald skatt

Kassafltide frdrn den ltipande verksamheten ftire
f6rdndringar av rtjrelsekapital

Kassafllde frdn fordtndringar i r,1relsekapital
Okning(-)/Minskning (+) av rrirelsefordringar
Okning(+)/Minskning (-) av r<irelseskulder

Kassafltide frAn den ltipande verksamheten

lnvesteringsverksamheten
Kassafltide frAn investeringsverksamheten

Finansieringsverksam heten
Amortering av l6neskulder

Kassafltide frdrn fi n ansieri n gsverksam hete n

Arets kassafltide
Likvida medelvid irets btirjan

Likvida medelvid irets slut 1 393 731 1 644 213

-777 497
399 576

30 854
389 799

-377 921
-48 461

420 653
34 643

-426 382

-164 380
340 280

455 296

67 801
-144 642

-2s0 482 378 455

-600 000

-600 000

-250 482
1 644213

-221545
1 865 758
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Noter

Belopp i kr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprdttats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokforingsndmndens
allmdnna rAd BFNAR 2016:10 Arsredovisning i mindre foretag.

Avskrivni ngspri nci per fi5r an ldgg n i ngstil lgd ngar
Avskrivningar enligt plan baseras pi ursprungliga anskaffningsvdrden och berdknad nyttjandeperiod.
Foljande avskrivningstider tilldmpas:

A n I dgg n i n g sti I I g d ng a r Ar

67
20
10

10
10
20
20
20

Materiella anlSggningstillgAngar:
-Byggnad
-Vdrmeanldggning
-Ventilation
-Takrenovering
-Bastu
-Hiss
-Fonsterrenovering
-lnventarier

Not 2 Nettoomsdttning

Nettoomsdttning

Foreningens nettoomsdttning under rdkenskaps6ret var:
Arsavgifter
Hyror lokaler
Hyror forr6d
Ovr hyror
Andrahandsuthyrning
Pantsdttningsavgift
Overl6telseavgift
PAminnelseavgift
Oresutjdmning

Summa

2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-1 2-31

1 714 176
1 165544

65 100
266 352

6 000
I 092

11 866
1 828

4

1 680 518
1 189 407

76 400
245772

6 000
6 149

12933
3 397

38

3 238 962 3 220 614
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Not 3 Fastighetskostnader
2021-01-01-
2021-12-31
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2020-01-01-
2020-12-31

Fastighetsskotsel
Stddning
Klotter, sanering
Snorojning
Dorrmattor
Brandinspektion
Forbrukningsmaterial
Rep bostdder
Rep hyreslokaler
Rep foreningslokal
Rep bastu
Rep av gemensamma utrymmen
Rep trapphus/entr6er
Rep soprum
Rep tvdttstuga
Rep VA & Sanitet
Rep ventilation
Rep hissar
Rep tak
Rep gArden
U nderhAll foreningslokal
Underhill hissar
UnderhAllgArden
Elkostnader
Energideklaration
OVK
Vdrmekostnader
Vattenkostnader
Sophdmtning
Grovsopor
Tvtitt av kdrl
Snorojning
Forsdkring
Kabel-TV
Bredband
Fastighetsskatt

Summa

87 185
131 681
32 596
62 899
30 668
24 984
18 082
73 431
14 526

199 556
4 476

69 581
111 740
17 006
37 214
12 000

72 117
1 19 450

3 315
8 109

28 576

15 138
115 152
101 117

320
32 526
22846

1 320
21 556
76 140

2 660
17 386

499
15 410
49 576

107 760
7 365

887 080
128 991
1 19 564
55 206

I 210
119 274
95 577

1 800
288 895

54 116
2 660

65 369

11150
50 973

158 176

31

1 011
129
94
64
35
17
74
14

197
291

915
825
171
962
037
339
334
058
655
523
475

3 232 359 2 523 935
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2020-01-01-
2020-12-31

Not 4 Fiirvaltningskostnader

Moteskostnader
Forvaltn in gskostnader
Revisionsarvoden
Konsultarvoden
Fastighetsskotare
Styrelsearvode och internrevisor
Sociala avgifter

Summa

Not 5 Byggnader och mark

8 990
82934
29 215
43 125
24 000

150 000
37 914

7 337
83 159
25 532
3 125

12 500
1 50 000

18 070

376 178 295 723

2021-12-31 2020-12-31
Ackumu lerade an skaffn i n gsvdrden :

-Vid Arets borjan

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid Arets borjan
-Arets avskrivning enligt plan

Redovisat vdrde vid Arets slut

I utgiende redovisat vdrde ing6r mark med

Taxeringsvdrde byggnader:
Taxeringsvdrde mark:

21 589362 21 589362
21 589362 21 589362

-7 898 549
-395 221

-7 503328
-395 221

-8293770 -7 898 549

13 295 592

5 445 314

72 000 000
1 59 600 000

13 690 813

5 445 314

72 000 000
159 600 000

231 600 000 231 600 000
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2021-12-31 2020-12-31
Not 6 Skulder till kreditinstitut

Stadshypotek, rdntesats 1,750o/o bundet tom 220203

Forfallotidpunkt, inom ett 6r frAn balansdagen
Forfallotidpunkt, 1-5 6r fr6n balansdagen
Forfallotidpunkt, senare dn fem Ar fr6n balansdagen

Stdllda siikerheter fi5r skulder till kreditinstitut

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000 1 600 000

2021-12-31 2020-12-31

Fastighetsinteckningar

Not 7 Stiillda sdkerheter och eventualftirpliktelser

Stdllda sdkerheter

I 500 000 8 500 000

8 500 000 8 500 000

2021-12-31 2020-12-31

Panter och ddrmed jdmforliga sdikerheter som
har stdllts for egna skulder och avsdttningar
Fastighetsintecknin gar
varav i eget forvar

1 1 018 000
2 518 000

11 018 000
2 518 000

Not 8 Vdsentliga hdndelser efter riikenskapsirets slut

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 1 600 000 avser fastighetslAn som forfaller 2022-02-03, Styrelsen
dmnar dA att omforhandla 16net.

a
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Revisionsberflttelse

TilI ftireningsstiimman i Brf Karlsvik 39
Org.nr 702002-8663

Rapport om irsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfdrt en revision av irsredovisningen ftir Brf Karlsvik 39 for riikenskapsilret202l

Enligt min uppfattning har drsredovisningen uppriittats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i alla
viisentliga avseenden riittvisande bild av foreningens furansiella stiillning per den 2021-12-31och av dess

finansiella resultat och kassafltjde for f,ret enligt irsredovisningslagen. Ftirvaltningsberiittelsen iir ftirenlig
med flrsredovisningens tiwiga delar.

Jag tillstyrker diirfiir att fiireningsstiimman faststiiller resultatriikningen och balansriikningen fi)r fiireningen.

Grundfiir uttalanden
Jag har utfrirt revisionen enligt Lrternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.

Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet Revisorns ansvar. lag dr oberoende i
f<irhillande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i ttwigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar

enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhflmtat ?ir tillriickliga och iindamilsenliga som grund for mina
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret ftir att drsredovisningen uppriittas och att den ger en riittvisande bild enlig
Srsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar iiven for den interna kontroll som de bed<imer iir ntidv?indig ftir att

uppriitta en irsredovisning som inte innehiller nilgra vdsentliga felaktigheter,Yare sig dessa beror pfl
oegentligheter eller misstag.

Vid uppriittandet av 6rsredovisningen ansvarar styrelsen fijr bedtimningen av ftireningens ftirmiga att

fortsiitta verksamheten. De upplyser, niir si 2ir tilliimpligt, om fijrhillanden som kan piverka fiirmdgan 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 mil iir att uppni en rimlig grad av siikerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte innehiller
n&gra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller misstag, och att liimna en

revisionsberiittelse som innehiller mina uttalanden. Rimlig siikerhet iir en hog grad av siikerhet, men iir ingen

garunti fiir att en revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka
en v?isentlig felaktighet om en sidan finns. Felaktigheter kan uppsti pi grund av oegentligheter eller misstag

och anses vara viisentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fiirviintas piverka de ekonomiska

beslut som anviindare fattar med grund i irsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anviinder jag professionellt omdtime och har en professionellt skeptisk

instiillning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bed6mer jag riskerna ftir viisentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror

Brf Karlsvik 39, Org.nr 702002-8663
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pi oegentligheter eller misstag, utformar och utftir granskningsitgiirder bland annat utifrin dessa risker och

inhiimtar revisionsbevis som iir tilkeckliga och iindamilsenliga ftir att utgtira en grund ftir mina uttalanden.
Risken fiir att inte upptdcka en viisentlig felaktighet till foljd av oegentligheter iir htigre iin for en viisentlig
felaktighet som beror pi misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning,
avsiktliga uteliimnanden, felaktig information eller isidosiittande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en forstielse av den del av foreningens interna kontroll som har betydelse for min revision
for att utforma granskningsitgiirder som iir liimpliga med hiinsyn till omstiindigheterna, men inte for att

uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utviirderar jag Hmpligheten i de redovisningsprinciper som anviinds 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 irsredovisningen. Jag drar ocksfl en slutsats, med grund i de inhiimtade revisionsbevisen, om huruvida det

finns nigon viisentlig osiikerhetsfaktor som avser sidana hiindelser eller forhillanden som kan leda till
betydande tvivel om ftireningens form6ga att fortsiitta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en

viisentlig osiikerhetsfaktor, miste jag i revisionsberiittelsen f?ista uppmiirksamheten pi upplysningarna i
flrsredovisningen om den viisentliga osiikerhetsfaktorn eller, om sidana upplysningar iir otillriickliga,
modifiera uttalandet om flrsredovisningen. Mina slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhiimtas fram
till datumet ftir revisionsberiittelsen. Dock kan framtida hiindelser eller fiirhillanden gtira att en fiirening inte

liingre kan fortsiitta verksamheten.

- utviirderar jag den tivergripande presentationen, strukturen och innehillet i 6rsredovisningen, diiribland
upplysningarna, och om irsredovisningen iterger de underliggande transaktionerna och hiindelserna pi ett

siitt som ger en rtittvisande bild.

Jag miste informera sfielsen om bland annat revisionens planerade omfatfring och inriktning samt

tidpunkten for 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
Uttiver min revision av drsredovisningen har jagiiven utftirt en revision av styrelsens fiirvaltning ftjr Brf
Karlsvik 39 fiir rilkenskapsiret202l samt av fiirslaget till dispositioner betrdffande ftireningens vinst eller
ftirlust.

Jag tillstyrker att ftireningsstiimman behandlar fiirlusten enligt fiirslaget i fiirvaltningsberiittelsen och

bevilj ar styrelsens ledamtiter ansvarsfrihet fbr riikenskapsiret.

Grundfiir uttalanden
Jaghar utfrirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt al5var enligt denna beskrivs niirmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jagdr oberoende i forhillande till fijreningen enligt god revisorssed i Sverige
och har i iiwigt firllgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat ?ir tillriickliga och iindamilsenliga som grund for mina
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret ftir forslaget till dispositioner betriiffande ftireningens vinst eller forlust.
Vid f<irslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedtimning av om utdelningen dr ftirsvarlig med

h?insyn till de krav som ftireningens verksamhetsart, omfattning och risker stiiller pi storleken av

f<ireningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stflllning i tiwigt.
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Styrelsen ansvarar fi)r foreningens organisation och fiirvaltningen av ftireningens angeliigenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlopande bed<jma ftireningens ekonomiska situation och att tillse att foreningens

organisation iir utformad s6 att bokforingen, medelsforvaltningen och fbreningens ekonomiska
angeliigenheter i tivrigt kontrolleras pfl ett betryggande siitt.

Revisorns ansvar
Mitt mel betrtiffande revisionen av forvaltningen, och diirmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, dr att inhiimta
revisionsbevis for att med en rimlig grad av siikerhet kunna bedoma om nflgon styrelseledamot i nigot
viisentligt avseende:

- foretagit nigon 6tglird eller gjort sig skyldig till nflgon fiirsummelse som kan fiiranleda
ersiittningsskyldighet mot fbreningen, eller

- pfl nf,got annat siitt handlat i strid med bostadsriittslagen, tilliimpliga delar av lagen om ekonomiska
fcireningar, irsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mil betriiffande revisionen av ftirslaget till dispositioner av fiireningens vinst eller florlust, och d?irmed

mitt uttalande om detta, iir att med rimlig grad av siikerhet bedtima om fiirslaget iir f<irenligt med

bostadsriittslagen.

Rimlig siikerhet iir en htig grad av siikerhet, men ingen garanti fiir att en revision som utfbrs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka itgiirder eller forsummelser som kan foranleda

ersiitlningsskyldighet mot fiireningen, eller att ett fiirslag till dispositioner av fi)reningens vinst eller fiirlust
inte ?ir fiirenligt med bostadsriittslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvtinder jag professionellt omdtime och har en

professionellt skeptisk instiillning under hela revisionen. Granskningen av ftirvaltningen och ftirslaget till
dispositioner av fiireningens vinst eller fijrlust grundar sig friimst pfl revisionen av riikenskapema. Vilka
tillkommande granskningsitgiirder som utfiirs baseras pi min professionella bedomning med utgingspunkt i
risk och viisentlighet. Det inneb?ir att jag fokuserar granskningen pfl sidana itgiirder, omriden och
forhillanden som tir viisentliga for verksamheten och diir avsteg och tivertriidelser skulle ha siirskild
betydelse f<ir frireningens situation. Iag gfrr igenom och pr<ivar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
itgiirder och andra ftirhillanden som dr relevanta fijr mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag for mitt
uttalande om styrelsens fiirslag till dispositioner betriiffande foreningens vinst eller ftirlust har jag granskat

om fiirslaget 2ir forenligt med

Stockholm

Emma J
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