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S、relsen lbr BrfBergsunds Strand 34‐ 38 ar halllled avge arsredovisning ibr rakenskapsaret 2019.

Arsredovisningen ar upprattad i svenska kronor,SEK.01n inte annat sarskilt anges,redovisas ana belopp

i hela kronor(kr).Uppgi■ er inom parentes avserお regiende ar.

Fёrvaltningsberattelse

Verksamheten

Allmiint om verksamheten
Brf Bergsunds Strand 34-38 iir ett privatbostadsforetag enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Styrelse och revisor
Styrelsen har sedan ordinarie foreningsstiimma utgjorts av:

Ordlorande
Ledamdter

omval Wiktoria Lipkowska 2019
omval Martin Eriksson 2019
omval Sebastian Nordefors 2019
nyval Ola Nor6n 2019
nyval Carl Hjelm 2019
nyval Elin Davidsson 2019

Till revisor valdes Matz Eklnan och sorn revisorsuppleant valdes revisionsbyri BE)0.

Till valberedning utsags Mattias Karisson(omVal),Kim Wcstcrlundh(omVal)OCh Ol市 ia Gustafsson

(nyVal)

Fёrenlngen

Fёreningen bildades 1994 och klassiflceras sonl ctt privatbostadsお retag,cn s.k akta

bostadsrattsぉrening.Fё reningens nuvarande stadgar registrerades av]Bolagsverket 2019-09‐ 30.

Ordinaric arsstamma avhё lls 23 m可 2019 i Skofabriken Summit,Homsbruksgatan 23 i

Stockholin.Styrelsen har under aret haft 1 5 protokollfbrda saFnrnantraden.

Arsstamman beslutade att styrelsen erhiller 5 prisbasbelopp att fritt brdela inom styrelsen.

Enligt fbreningens stadgar far vasentlig andring av lagenheten gё ras ibrst efter skriftligt

tillstind fran styrelsen.E》 it raknas alltid en andring av lagenhetens karaktarsdrago Styrelsen har

liksom tidigare ar samratt med den tekniskeお rvaltaren i dessa fragor fbr sakra att andringar

utbrs fackmannamassigt Och ined hansyn till grannar och lokalhyresgaster.

Styrelsen harおりt pOliCyn att vid 6verlitelser beviua medlernskap enbart ibr pellllanentbocnde.Syftet ar
att frattja en god gemenskap i breningen och ett meningsfulltお reningsarbete.Styrelscn har tillampat

Fastighetぬ gamas riktlitterおr upplitelser i andra hand.Avginお r andrahandsuthyming har debiterats i

enlighet rned breningens stadgar.

Styrelsen har e■ er stamman bestitt av sex ordinarie ledamё ter sonl fortsatt arbetet rned att lingsiktigt

modemisera fastigheten och pa si vis skapa vな deおr ibreningens lnedlemmar.

Fёrcningen ar rnedlem i Fastighetsagama stockholln.

Fёrenings fastighet

Fёreningen inkёpte ar 2001 fastigheten Sagen 22,Bergsunds Strand 34-38,i Stockholrns

kolllmun.Husen byggdes 1971 och ar sex/可 u vaningar med宙 nd och kallaⅣining.Fё r

gemensarnt nyttande flnns tva cykelrunl,en relax,ctthobbyrurnochtvatvattstugol′
_
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Antal lagenheter

Antal bostadsratter

Antal hyresratter

Totalt

Antallokaler

Kontor
Restaurang

Lokal

FOrradsutrymine

Lager

Stokab teknikuttγmlne
Totalt

2019-12-31 Yta m2
112     5576
4       174

116     5750

2019‐ 12‐31 Yta ln2

2      274
1      215
1       223

8        61

1       123

1        13
13       909
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l fastigheten flnns kabel― Tv fran Coln Hem sarnt bredband fran Ownit.

Fёreningcns fastighet har under aret varit funvardesbrsakrad hOs Stockhollns Stads

Brandおrsakringskontor.Medlemmar maste dock ttalva teckna bostadsrattsullagg i sin

henlfbrsakring.

Fastigheten harお rvaltats kameralt och tekniskt av Trёnnberg&Co Fёrvaltnings AB.

Ekonoml
Fёrcningcns flnansiena staHning ar fbrtsatt stabil.Beliningsgraden ar 1 424 kr/kvnl bOa,Dc inedcl som

under arcn fri』 。rtS di dolda tillgingar i liDilll av hyresratter upplits har tin viss dcl anvants tin att
amortera ner fbreningens lin・ Viss del har aven avsatts ibr planerat underhan av fastighetcn.Dcnna

strategi borgar pa sikt fbr en fortsatt god ekononli och en valskott fastighct.

Fёrenings redovisar fbr 2019 ett underskott on1 6,2 tkr.Dctta bcror pa att de stora renoveringar som

gcnomRうrts under arct.Enligt dct rcdOvisnings regelverkct styrclscns valt att tillampa dc senaste ircn vid

upprattande av bokslut Och arsredovisning(K2)skall reparationskOstnadcr kostnadsbras det ar

kostnadenla uppkollliner.Enligt gallande regler och stadgar bchё ver fbreningen inte ha DispositiOnsfond
varお r ingen ny avsattningお reslis.

Styrelsen har beslutat a賛 可tillampa annat regelverk(K3)under 2019.

Fёreningen har sitt sate i stockhOlin StOckh011n.
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Ersattning av tradacket innergarden

Byte av fbnster etapp l.

Godkand av balkOngbygg och pabё ttade arbete ined balkOngentreprenё r.

Byggde orll Fёrenlngens webbslda.

Besiktning av balkonger,underhallsbehov.

Besiktning av tak,underhallsbchov.

[ 蝿` α″ ′rs″″ル滋′〃θ
`力

rttα″″θ″′r
Renovering av trapphus inkl.byte av entr6-och lagenhetsdё rrar.

Installation av postbOxar.

Ny lekplats med godkant faliskyddsunderlag.

Installation av laddstolpar fbr elbil

lniavalllle installerat i lusthuset

Byte till nytt elektronisk lassySteln i hela fastigheten

Byte av rё kluckor i sanltliga trapphus

Hёgtwcksspohmg avゞ am― och s,HVattemcdnhgaン

2018

2018

2018

2017

2016

2015

2013
2013
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2013     Besiktning av balkonger,underhallsbehov

2013     C)inmilning samt installation av energisparande belysningsstyming i garage

2013     1nstallation av videoё vcrvakningssystem i garage

201l      Renovering av relaxavdelningcn

2008     Stambyte avslutat,tvattstuga renoverad,relaxavd.偽 rdigstalld

ⅣIedleIIIsinformation

Antalet medlelnmar宙 drよenskapsttets bё ttan var 134 st.

Antalet tillkominande inedlellnlnar under rakenskapsaret ar ll st.

Antalet avgiende medlemmar under rakenskapsaret ar 12 st och

Antalet rnedlemmar vid rakenskapsarets slut ar 133 st.

Flerarsё versikt(Tkr)                2019        2018        2017        2016

Nettoomsatning                     5 873       5 751       5 827       5 875

Resultat efter flnansiella poster         _6250      -5699          85         636

Soliditet(%)              91,2    90,3     88,5     82,2
Balansomslutning                   l15 074     123 222     124 405     126 867

Fё rttndring av eget kapital

lnbetalda      Fond ir        Disp.     Balanserat       Årets      Totalt

insatser          yttre uh             fOnd           resultat         resuitat

Belopp vid`廿ets inging    ll1 843 066    4 995 691     500 000     -419489  ‐5698862 111220406
Arets fbrandring                        -4501639     -500000    5001639                      0

Disp av fg ars rcsultat                                              _5698862   5698862            0

Avs.fond yttrc uh                       494 052                _494052                     o

Arets resultat -6249919   6̈249919
Belopp vid arets

utging                 ll1 843 066     988 104          0   _1610764  ‐6249919 104970487

1nbetalda insatser bestar av grundinsatser 75 224 315(75224316)och upplitelseavgifter 36 618 750(36618750)

Flrsiag till behandling av ansanllad ibrlust

Styrelsenお reslar att den ansamlade brlusten(krOnO→
:

ansanllad ibrlust                                              _1610764

arets fbrlust                                                _6249919
‐7860683

bchandlas sa att

reseⅣ ering fondお r yttre uh i enlighet med stadgama           494 052
i ny rakning ёverおres                                          _8354735

‐7860683

FOreningens resultat och stallning i ёvrigt framgar av efterお uande resultat‐ och balansrakning samt

kassanё desanalys lned noteゥ

2″



Brf Bergsunds Strand 34-38
Org.nr 769600-1754

Resultatrfikning

Rё relseintakter

Nettoomsattning

Summa r6reiseintakter

Rё relsekostnader

Dritskostnader

Ovriga extema kostnader

Styrelsearvodc

Avskrivningar av anlaggningstillgingar

Sulnlna rOrelsekostnader

ROrelseresultat

Finansiella poster

Ovriga ranteintakter

RantckOstnadcr

Sunllna rlnansiella poster

Resultat efter rlnansiella poster

Resultat bre skatt

Arets resultat

Not 2019¨ 01‐01
‐2019-12‐ 31

5873266
5873266

-10316950

-146767

-298351

-1289896
-12051964

-6178698

26455
-97676

‐71221
‐6249919

‐6249919

6̈249919
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2018-01… 01

…2018-12-31

5750594
5750594

-9584606

-153724

-332689

-1296326

-11367345

…5616751

39899
-122010

-82 111

-5698862

…5698862

‐5698861′

L
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Balansrakning

TILLGÅNGAR

Anlaggningstillgingar

MaたrigJJa α″ra露
“

;“gS"i:な』
“

gαr

Byggnader och rnark

Maskiner och inventaricr

Sumina rnateriella aniaggningstillgingar

Sunllna anlaggningstillgingar

C)Insattningstillgingar

Kθrtルお′なα′
'rJr′

″gαr

Hyres‐ och avginsfordringar

Ovriga fordringar

Fёrutbetalda kostnader och upplupna intakter

Sumlna kortfristiga fordringar

Kassα θθ力bα

“
た

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Sumlna omsattningstillgingar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not 2019‐ 12…31

112795806

0

112795806

112795806

15160

363570

189496

568226

1710269
1710269
2278495

115074301
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2018-12-31

114081954

3748

114085702

114085702

16178

329260

216089

561527

8575220
8575220
9136747

12322244ゥ
笙
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Balansriikning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

B“″″ι′

`gθ

′ルc′ J′α′

Medlemsinsatser

Dispositionsfond

Fond fbr yttre underhin

Sunllna bundet eget kapital

Frir cgι′ルη ttJ

Balanserat resultat

Arcts resultat

Sunlma fritt eget kapital

Sunlina eget kapital

Lingfristiga skulder

Ovriga skulder till kreditinstitut

Sunll■ a lingfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Ovriga skuldcr till kreditinstitut

Levcrantё rsskulder

Skattcskulder

Ovriga skulder

Upplupna kostnader ochお rutbetalda intakter

Suml■ a kortfristiga skulder

SUⅣIMA EGET KAPITAL OCⅡ SKULDER

Not 2019‐ 12…31
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2018‐ 12‐31

111843066

500000

4995691
117338757

-419489

‐5698862
-6118351

111220406

4185355
4185355

5483596
835028

621312

166643

710109

7816688

123222442

111843

988

112831

066

0

104

170

-1610764

-6249919
‐7860683

104970487

8185355
210562

691664

96324

919909

10103814

115074301
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Kassaflёdesanalys

Den lёpande verksamheten

Resultat efter flnansiena poster

Justeringar fbr poster som inte ingir i kassaflё det

Betald skatt

Kassaflё de frin den ltipande verksamheten fiire

fё randring av rёrelsekapital

Kassanё de frin fOrandring av rё relsekapitalet

Fёrandring av hyresfordringar

FOrandring av kortfristiga fordringar

Fёrandring av leverantёrsskulder

Fёrandring av kortiistiga skulder

Kassaflё de frin den lёpande verksamheten

lnvesteringsverksamheten

Fёrsattning aV hyresratter

Kassanё de frin investeringsverksamheten

Finansieringsverksamhetcn

AInortering av fastighctslin och ёkning/1ninskning av

depositioner

Kassaflё de frin flnansieringsverksamheten

Arets kassaflё de

Likvida l■edel

Likvida medel vid arets bё Jan
Likvida medel vid irets siut

Not 2019‐ 01‐01

…2019… 12-31

-6249919

1289896
36042

-4923981

1018

26594
-624466

139480
-5381355

‐1483596
‐1483596

‐6864951

8575220
1710269
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2018… 01… 01
-2018-12-31

-5698862

1296326
‐49260

‐4451796

-16178

6766

505831
-14252

3̈969629

6850000
6850000

‐2583596
‐2583596

296775

8278445
857522を

０
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Not l Redovisningsprinciper

Alllnanna upplysningar

ÅIsredOvisningcn ar upprattad i enlighet rned irsredovisningslagen och Bokお ringsnamndens anmanna

rid(BFNAR 2016:10)om arsred。 宙sning i mindre bretag.

Anlaggningstillgingar
Tillampade avskrivningstider:

Byggnader 100 ar

Ny― till― och ombyggnad 20-60 ar

Maskiner och inventarier 5-10 ir

Nyckeltalsderlnitioner

Nettoomstttning

ROrelsens huvudintakter,fakturerade kostnader,sidointakter samt intaktskOrrigeringar.

Resultat efter inansicHa poster

Rcsultat cfter flnansiclla intakter Och kostnader rncn fё re bokslutsdispositioncr och skattcr

Soliditet(%)

Justcrat eget kapital(Cget kapital och obeskattade reservcr med avdragお r uppsttuten skatt)i prOccnt av

balansomslutning.

Balansomslutning

Fёretagets salnlade tillgingar.

Not 2 Vasentliga httndelser efter rttkenskapsarets slut

Planerade och/ellcr pabё ttadC handelser br 2020

Utredning av gardsttalklag samt itgard gallande vattensamling pl innergird.

Bygga brrid i naktrum

Balkongbyggeタ
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Not 3 Nettoomsiittningens ftirdelning

Nettoomsiittningen per riirelsegren
Arsavgifter bostiider

Hyror bostiider

Hyror lokaler moms

Hyror garage moms

Hyror garage, ej moms

0vriga hyresintiikter

Fastighetsskatt lokaler, moms

El moms

Sophlimt/trappstiid moms

Avgift andrahandsuthyrning

Not 4 Driftkostnader

Belysning/El

Bransle/valllle

Sotning/Brandskydd

Vatten och avlopp

stadning avtal

stadning cxtra

Sophanteing avtal

Sophantering extra

Sn6r● ning extra

Utemttё avtal

Utemiuё extra

Arets renoveringar/byggpraCkt

Reparationer

Lёpande underhall

lnterllet/TV avtal

Hiss avtal

Hiss extra

Vitvaror

vallllcanlaggning aゃ7tal

Energideklaration

Fёreningsavgoavdragsgilla

Fastighetsskatt/avgift

Fiprsakringsprelnier

Fastighctsお rvaltning avtal

Fastighetsbrvaltning extra

Fastighetsskё tsel avtal

Konsultarvoden

Fёrhandlingsarvode

2019

3169645
290404

1522487
372700

336040

49040
107136

2400
6000
17414

5873266

2019

162775

919466
4401

112429

114126

925

73858

35804
20054
22979
3086

6941995
360710

172580

230026

16023

37595

58165

2043
22995

4285
379732

86099

354157

12087

106760

54551

7247
10316953
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2018

3 139907

238063

1483431

381 150

312019

79815

107136

2400

6000

674

5750595

2018

166772

981367

8790

120154

112639

17646

107771

68524

17763

12088

0

6142266
289633

199545

222641

11967

28280

0

0

0

4200
311932

86090

355409

0

112770

191805

14554

9584602
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Not 5 Styrelsearvoden och andra arvoden

Styrelsearvode och sociala kostnader

Styrelscarvode

Sociala kostnader

Totala styrelsearvoden och sociala kostnader

Not6 Byggnader och mark

lngiende anskaffningsvarden

Utgiende ackumulerade anskaffningsvarden

ingiende avskrivningar

Arets avskrivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgiende redovisat varde

Taxcringsvardcn byggnadcr

Taxeringsvarden mark

Not 7 Stallda sakerheter

Panter och da111ledjamぉ rliga sakerheter som har stalltsぉ r egna

skulder och avsattningar

Fastighetsinteckning

Not 8 Skulder till kreditinstitut

Nedan framgar fbrdelning av lin.

Nordea

Nordea

Nordea

Kortfristig del av lingfristig skuld

10(11)

2019

227498

70853
298351

2019-12-31

131592375

131592375

‐17510421
-1286148

-18796569

112795806

80600000
135400000

216000000

2019… 12‐31

64971999
64971999

2019-12-31

3814473
370882

4000000
8185355

8135355

2018

255484

77205

332689

2018-12-31

131592375

131592375

‐16224271
-1286150

‐17510421

114081954

70800000
93884000
164684000

2018… 12‐31

64971999
64971999

2018-12‐ 31

3814473
370882

0

4185355

(5483592
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Not 9 Ⅳlaskiner och inventanel・

I118ictlde anskaf■ lin3SVなden

Utgiende ackumulcrade anskafFningsvttrden

I118acildc avskriv■ in3領

島 c、 avsk‖Ⅷingar

Utgttende ackumu:erade avskrivning■ r

lJigttende redo宙 sat vttrde

Stockholln 2020‐ 05‐ イつ

2019‐ 12‐31

198402

198402

‐194654
‐3748

‐198402

0

2018‐ 12‐31

198402

198402

‐184478
‐10176

‐194654

3748

燎
Ｌ
　
畔
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Elin Davidsson

各  ヒ

Scbasttan〕 oヾrdefbrs

l了:r、_^

MIn re宙sionsbcぬ ttelsc har ilttntts 2020‐ 06・ θ7

Auktonserad revisor



lBDO

Revisionsberlittelse
Titt f iireningsstdmman i
fёreningen Bergsunds Strand 34‐ 38,

org nr 769600‐ 1754

Bostadsratts-

RappOrt omら rsredovisningen

υl:0`anden

」ag har utfort en revision av ふrsredovisningen for
BostadsrattsfOreningen  Be「 8sundS  Strand  34 38  For
rakenskapsaret l,anua● 2019-31 december 2019

]‖:|∬‰Ψl肥:鳳般器耀181μWa十錯l:
羊1拙朧s誦胃::「 麟

'製

lttξ駅9雷T認 :

響勁 j#itts犠
」髄絆

乱 napf。怒粘
」ag tiustyrke「 darfOr att Foreningsstamman faststatter
resuttatrakningen och batansrakningen fOr fOreningen

6″υnd FOr● :talanden

Jag har utFO「t revis,onen ent,8t lnteinationat Standards on
Auditing (lsA, och gOd revisionssed i Sverige Mitt ansvar

entigt dessa standarde「  beskrivs narmare i avsnittet
Rey,mrns ansyar  」ag ar oberOende i fO「 hattande titt

縛昭 震 ¶ i群詰よ:1露::£課lel源糧 ∬ lr:」 'Mメ
」ag anser att de revislonsbevis jag har inhamtat ar
tittracktiga ∝h andamatsentiga som grund for mina
uttatanden

Styrelsens ansvar

算齢繹署ぶ蝿黒F鳥藻i轡lll憾

;:Li‖:aeleittlilli:lll:iilleli[lli:‖ i!:|卜
h]:

鮒響1詐鸞 R鮒欄
枇譜甜 :躙R説駅よ肥 朧 1血

m̈

Revlsοrns ansyar

IP灘滲斜蝶鱒鮎

I:認#r般北T鵬蔦Lil躍冊出fTI::l潔
fatta「 med 8「 und iら「sredOvisningen

Som del av en revision entigt ISA anvander iag
profe5sionettt omdijme och har en professionettt skeptiik
instattning under heLa revisionen. Dessutom:

. identifierar och bediimer jag riskerna fijr vesenttiga
felaktigheter i eGredovisningen, vare sig dessa beror
pa oegenttigheter etLer pe fet, utformar och utf6r
gransknjngsatgiirder btand annat utifran dessa risker
och inhamtar revisionsbevis som ar tjlricktiga och
andamatsentjga for att utg6ra en grund fcii mina
uttatanden. Risken fiir att inte upptecka en vasenttig
fetaktighet titl fiitjd av oegen igheter er h6gre an f6i
en vesenttig fetaktighet som beror pi fel, eftersom
oegenttigheter kan innefatta agerande j maskopi,
firrfatskning, avsikttiga utetemnanden, fetaktig
information etter esidosattande av intem kontro .

. skaffar jag mig en fdrstaelse av den det av
foreningens interna kontrott som har betydelse fijr
mjn revision fiir att utforma granskningsetgarder som
er l;mpliga med hensyn till omstandigheterna, men
inte fdr att uttata mig om etfektiviteten i den interna
kontrotten.

. utvdrderar jag tamptigheten j de
redovisningsprinciper som anvbnds och rimLigheten j
styrelsens uppskattnjngar j redovisningen och
titthdrande upplysnjngar.

. drar jag en slutsats om lSmptigheten i att styret5en
anvander antagandet om fortsatt drift vid
uppr;ttandet av ersredovisningen. Jag drar ockse en
stutsats, med grund ide inhdmtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns nigon vesentlig
oslkerhetsfaktor som avser sidana handetser ette;
fdrhaltanden som kan teda titt betydande tvivel om
fiireningens fijrmiga att fortsatta verksamheten. Omjag drar stutsatsen att det fjnns en v;senttig
osekerhetsfaktor, maste jag j revisionsber;ttelse;
fasta uppmdrksamheten pi upptysningarna I

arsreoovtsnrngen om den vasentliga
osakerhetsfaktorn etler, om sedana upplysningar ir
otittracktiga, modifiera uttatandet om
arsredovisningen. Mjna slutsatser baseras pa de
revisionsbevis som inhemtas fram tiLt datumet fdr
revisionsberattetsen. Dock kan framtida handelser
etter fairhatLanden giira att en fdrening inte Langre kan
f orts:itta verksamheten.

. utvarderar jag den iivergripande presentatjonen,
strukturen och innehettet i irsredovisningen,
danbtand upptysningarna, och om inredovisnrngen
aterger de undertiggande transaktionerna o(h
handetserna pe ett satt som ger en rettvisande bitd.

Jag meste informera styrelsen om btand annat revisjonens
ptanerade omfattning och inriktning samt tidpunkten f6r
den. Jag maste ockse informera om beiydetsefutta
iakttagetser under revisionen, diirjbland de eventuetta
betydande brister j den interna kontrolten som jag
identrfiera,

L
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Rapport om andra krav enligt lagar och
andra ftirfattningar

Uttolonden
Utiiver min revision av arsredovisningen har iag liven utfiirt
en revision av styretsens fiirvaLtning fiir
Bostadsriittsforenjngen Bergsunds Strand 34-18 fdr
rakenskapseret 1 ianuari 2019 31 december 2019 samt av
fiirsLaget titl dispositioner betraffande fdreningens vinst
etter firrtust.

Jag tittstyrker att f6reningsstemman behandtar fdrtusten
entigt fiirstaget i fdrvaltning5berettetsen och bevitjar
styrelsens tedamiiter ansvarsf rihet f iir rekenskapsaret.

Grund fbr uttolanden
Jag har utfijrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Mjtt ansvar entigt denna beskrivs nermare i avsnjttet
Revisorns onsvar, Jag 5r oberoende i fiirhetlande titt
firreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i civriSt
futtgiort mitt yrkesetjska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar
tiltricktiga och endamatsentiga som grund fiir mina
uttalanden.

Styrelsens onsvar
Det ar styrelsen som har ansvaret fiir fiirstaget titt
dispositioner betraffande forenjngens vinst eLter fdrtust,
Vid f6rstag titt utdetning innefattar detta bland annat en
bediimning av om utdelningen iir fdrsvartig med hansyn titt
de krav lom faireningens verk5amhetsart, omfattning och
risker staller pi storleken av firreningens egna kapitat,
konsotiderjngsbehov, tikviditet och steltning i 6vrigt,

Styretsen ansvarar fdr fdreningens organisation och
fijrvaltningen av fdreningens angetegenheter. Detta
innefattar btand annat att forttopande bediima
foreningens ekonomiska situation och att tiltse att
f6reningens organisation;r utformad sa att bokforingen,
medetsfiirvattningen och fdreningens ekonomiska
angeEgenheter i irvrigt kontrotleras pA ett betryggande
satt.

ReYisorns onsvor
Mitt mat betraffande revisjonen av fdrvattningen, och
dlirmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, er att inhemta
revjsjonsbevis fiir att med en rimLig grad av sdkerhet kunna
bedoma om negon styrelseLedamot i negot vasenttigt
avseende:

. ftiretagit nagon atgerd elter gjort sig skyldig titl nigon
fiirsummelse som kan fijranleda ersattningsskytdighet
mot fiireningen, etler

. pe negot annat satt handtat i strid med
bostadsrattstagen, tjttamptiga detar av lagen om
ekonomiska fiirenjngar, ersredovjsnjngstagen elter
stadgarna.

Mitt mil betriiffande revisionen av fijrslaget titl
dispositioner av fdreningens vinst etter fiirtust, och dermed
mitt uttalande om detta, er att med rimtig grad av
sekerhet bediima om fiirstaget er fiirentigt med
bostadsrattstagen,

Rimtig sAkerhet ar en hiig grad av sakerhet, men ingen
garanti fiir att en revision som utfiirs entigt god
revisionssed i Sverige atttid kommer att upptacka atgarder
elter fdrsummelser som kan fiiranteda
er*ttningsskytdighet mot fiireningen, etter att ett fiirslag
tilt djspositioner av fdreningens vinst etler f6rtust inte ar
fdrenligt med bostadsrettslagen.

som en del av en revision entigt god revisionssed iSverige
anvander jag professionettt omdiime och har en
professioneltt skeptisk instattning under heta revisionen.
Granskningen av firrvattningen och fiirstaget tilt
dispositioner av fiireningens vinst etter fortlrst grundar sig
framst pa revisionen av rakenskaperna. Vilka
tiltkommande granskningsetgarder som utfiirs baseras pa

min professionella beddmning med utgangspunkt i risk och
vesenttjghet. Det innebar att jag fokuserar granskningen
pa sadana Atgarder, omriden och fiirhattanden som ar
vasentliga fiir verksamheten och d;r avsteg och
ijvertradelser skulte ha serskitd betydetse fiir firrenjngens
situation. Jag g;r igenom och priivar fattade beslut,
bestutsundertag, vidtagna atgarder och andra f6rhetlanden
som er retevanta fiir mitt uttatande om anwarsfrihet, som
undertag for mitt uttaLaode om styretsens fiirstag tilt
disposjtioner betraffande foreningens vinst elter fdrlust
har iag Sranskat om fijrslaget ar fiirentigt med
bo5tadsriittstagen,

den 4 juni 2020

Mau Ekman
Auktoriserad revisor


