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Arsredovisningen iir upprEttad i svenskakronor, SEK.

Yerksamheten
Allmiint om verksamheten
Bostadsriittsforeningen FAllbiinken I som regisherades ios Bo.lagsverklet
den 30 augusti 2012 har till indamEl att friimja
medlemmamas ekonomiska intressen genoriatt i fiireningens
-ppflti tostadslfigeuheter och lokaler till nyttjande utan
tidsbegriinsning.

l*

Fastigheterna TabyBok:hyllan

l, Ffllbiinken l, Karmstolen

fastighetenfinns 395 bostadstiigenhetervarav
3 646 kyrn. Byggnaderna f,ruppfiirda 1996

Styrelse och reyisor
Under b6rjan av Aret
Jovanna Sjdlander
Lars Jonsson
Anette Rdnn
Niklas Blomsterlund
Lena Wikstr6m

Isabelle Miiller
Saleh Selim
Hassan el Hadad
Anita Strtim

Revisor

Anette R6nn
Niklas Blomsterlutrd
Lena Wilstrdm
Hassan el Hadad

RobertNilsson
Eva Edmark

Shafra Liinn

Fas ti

1 samr Spegeln 25 och 24, fijrvErvades den 17

arupplfltn"

*"a

november2015. pA
U'"rLarraft. Total BOAiir 26 0I2lflrm. Lokalyta (LOg er

Ledamot och ordftirande
Ledamot
Ledamot

Iedamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppieant

Aukt, reyisorEva Stein

Under slutet av frret
Jovauna Sjtilander
Lars Jotrsson

Revisor

il6

Ledamot och ordfbrande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Aukt revisorEva Stein

ghetsftirvaltntag

Teknisk Fdrvsltring har uodsr &ret skiin av VK
Entreprenad AB. F6reningen har haft en arvoderad
heltidsanstiilld ordfiirande
den rekniska
bvggaader, u"trr, mruatuues- samt
Fastiglretema f,r fullvirdeftirsEkrade med
till6gg av s6nelseaosvarsfrirsEkring genom Brandkontoret.

;:fi*H-ffi,#:d
F

fiirvalt''i"senha[;ii;;;"-d#;;'

tireningsfrAgor och medlemmsr

Styrelsen har haft 28 protokollfdrda m6ten
under 6ret samt dlirut6ver haft kortakt i Ett
artal ftreritrgs&ggor. Brf F6llbiirrken
iir en "Ekta" bostadsriinsfijrening. Foreaineens,
sl€tremiissigt, o*riikoua, io-tifr;
dll 7896 av
intikter. F6r att vara etr tikta ftreningeo
"

ixakerp"e

",TorJrc
Antalet medlemrnar vid rlikerukapsirets inglng
Artalet tillkomrnande medlemmar under raienikapsaret

Antalet avgtende medlemmar under rEkenskapsiret
Antalet medlemmar vid riikenskapsArets utgeo;

lri*,

OOii.-

il; ffi;H#-uppger

t;

399
106
76

429

t^
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Utfiirt under verksamhetslret
Renovering av estr6er o9h
llttstugor samt inkiip av tvEthaskiner och torktumnrlare. I tre av tvittshrgoma giordes
ventilationen om. Digitala irformatioristavlor och porttelefon. Olrersyn ay utomhusbelysning samt utb]rte tiU-i.ED. Rensning
av Eed och buskage frarn$r allt dtr q&dan viklighet riskerade atr frrstdra fasader. Ventilatiinsrystemit Er genomgAnget ocl
urjusterat. Kgntotl av yttertak och i Srekommande falt etgikdade skador. Samtidig rensning av Langramroisaut
wlitt av talc
Pten"T"S och isolering av Gribbylundsvfigen ?4. Spotning av alla avloppsstarnmar i omredel Golvbnrnnarna i bostiderua Er
kontrollerade. Pi parkeringen vid ICA har satts upp p-auto-mat.
Fdr dels anFassning till laglcrav och dels underliitta kontroll av aolitade enhepren6rer infordes IDO6 digitat personalliggare.
Ovriga itgiirder:

Uthyrning av tomma loka]er Besiktrring av lelglatser. AterinfiiC Gribbylundsdagen samt arordnat vfu_
ochhdststEddagar.
Sophanteringen har setts 6ver med resultat av lHgre hanteriagskoshad.

Planerade Atgiiriler under 201?
- Dr6nering av husgrrurder pib6rjas
- Oversyo av vtrra entre6r
- Renovering av hissar pAbdrjas
- Kornplettering av tvittstugeutrustrring
9tyq av el-stolpar samt urderhill av parkeringar
- Komplettering av ltssystemet
-

TrEdv[rd

Uppl$telser av liigenheter
Under 2016 har
107 879I<r

2l

liigenheter upplirits med bostadsrlitt.till ett viirde motsvarande 35 306 494

k

varav insatser uppgfu

till

t3

Uthyrning av lokaler
Fdreningen har l5 uthyrda lokaler,. Snitthyran per lomr iir 942llr.
Siirskilda hiindelser
Fdreuingen harunade i en rEttstyist med filrutvarande ombildningskonsult.
Upprinnelsen till tvisten var att fdrtroendet for
konsulten inte fanns hos dlvarande styrelse eller hos fiireningeni medlerumar.
Bland anrrat hade varken acceptabel
ekonomisk plan eller finansieriug .agits frarn vid tiden.fiir pl*.oa tOp".tli**a.
Avtalet hiivdes diirfiir i augusti 2014.
Under v6rer 2016 erhdll fiire"i'gen faktura A&n konsulteu pa ca krZ,f-mifj.
fanuran asag
kostnader, Den beskeds
av styrelsen och drendet hEaskitrs till Attunda Tingvlit!fiir
""afila"
irtivning, ko*utt", inkom med"nytt
aisprat pi tr 6,9 milj. och
att uppsiigningen saknade grund och attimbildning;rb#i;t6;s professionellt.
Iiod"*
Efter diverse fiirlrandlingar via ombud aecepterade .ryr"k;;ii fr;iil"ilg.U;,0,
allt i en, pa U +OO 000 exkl moms vilket
belopp utbetalades i mars 2017.

Fbreningers snte

Eir

Tiiby

Flerflrstiversikt
Verlsamhetsiret

20

1

5 irnefanade perioden 20 t 5- 1 l - I ? _ 20 I S- t2_3

Nettoomsdttaing
Resultat eft er finansiella pester

Soliditet (?t)
Balansoasluming
Belfrning perkvrn

2016
19 555 168
-10 189 3t8

4624
735 918 67A
15

0r2

I
20I5

230t 454
-616 982
-26,9
749 487 499
l6 360

Definitiouer av nyckeltal, se noter

\^
Sida3avll
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Ftirfindringar i eget kapital

Belopp vid irets rngeng
Okning av insatskapital
Resultatdisposition enligt beslut av
fdreningsstEruna;
$aservering till fond fir yttre underhill
Arets resultat
Belopp vid irets utg&ng

Medlemsinsatser

Upplitelse- Fond fiir yttre

avgifter

314 38I 803
22 t98 615

underh6ll

I 459 880

Arets.rcsultat
-616982

Fritt eget
kapital
-616 982

5 107 879

r 205 616
336 580 418

t4

567 759

-i

822 598

t

zas

616

-t
-ro i8i

ii8

_

.:rg

-i2

205 6t6
l,8_9_318

011 9t6

Resultatdisposition
Medel att disponera:
Balanserat resultat
r4.rets

resultat

*-10
-12

Resultatdisposition enligt beslut av f6ren.

l8e 3rg.

0lt

916

st';iimr,a

Avsiittdng till reservfond
Balanseras i ny riikning

I

205 616

-132t1532
-12 0l I 9t6

Betr6ffande frireningens resultat och-stiillning
i dwigt hEnvisas
'--' '""- till efterfdtjande
resultat- och balansriikningar med tillh6randJ

not;-
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RESIJUTATNIiXNTN*C
Rfirelseintf, kter, lagerftirf,ndringar m.m.
Ne ttoomsiittniag
Ovriga r6relseirntlkter
Summa riirelseintfikter, lagertEr[ndringar m.m.

Not
?

Riirelsekostnader
pirekta fastighetskostnader

J

Ovriga extema koshader
Personalkostnader

2016-0r-01
2016-12-37

2015-01-01

19 s55 168
37 988
19 593 156

23At 454

20r5-12-31

0

2301 454

-12780 458

4

-1 391

-1 008 480
-47 270
0
-822 514
-t 878 264

6il

-611 047

Avskivningar av materiella anliiggningstillg&ngar
Summa riirelsekostnader

-__--i{5U.9f-4

-19 394 080

Riirelseresultat

199 0'r6

423

t90

Finansiella poster
REnteintEkter
Rf,atekostnader
Summa finansiella poster

29
.

----:]-Q,:-E-E 423-

-i0

Resultat efter finansiella poster
Resultat f6re skatt
Arets resultat

Sida5avtl

388 394

..

.-l

0
919 !72

-r 040 172

-10 t89 318

-616 982

-10 189 3t8

-616 982

-10 189 318

-616 982

t/^'
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BALAhISRAKNItr{G

2016-12-31

2015-12-31

Not

TILLGANGAR
Anliggningstillgfl ngar
Materiella anlf, ggningstilglugar
Byggpader och mark
Inventarie4 verktyg och installationer

$umma materiella anliiggningstillgAngar

5

699 717 591

6

-.__701t_63-8_525
406 217

744u7
7042t7

591
.-_q

591

F'inansiella anlliggningstillgAngar

Andra 16ng&istiga vdrdepappersinnehav
Summa finansiella aulligguingsti[gflngar

0

Summa auliiggningstilg$ngar

Oms

iittningstill

gfl n ga

._fllaq

0

50 000

'701 406 217

744 267 59r

r

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Ovriga fordringar

23 678

F6mtbetalda kostnader och upplupna intflkter
Summa kortfristiga fordrlngar

_*__

62 028
3eg e?-0_
484 676

0
0
__

-_- _

_ 3_3_2_

QEE

332 088

Kassa och bank
Kassa ochbank
Summa kqssa och bank

.

Summa omsilttningstillglngar

SUMMATILLGANGAR

Sida6avll

74_9U 7.??.
34 027 777

_ _.-44.8-87*82_0
44 887 820

34 512 453

45 219 908

735 918 670

749 487 499
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BALAI$SRIiKNING

2076-12-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKIULDER

2015-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

336 s80 418
14 567 759
1 205 615
352 353 793

Upplitelseaqgifter
Ytte fond
Surnma burdet eget kapi(al

3r4 381 803

I

386 080
0
3r5 76',1 883

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

-1 822 598
-10 189 318

.Arets resultat

Summa

fritt

eget kapital

-12

Surnma eget kapital

0u

0

-6t6 982

916

-616 982

340 34t 877

315 ls0 901

390 500 000
232 961
390 73296r

_____,2_3?_e6l

I,flngfristiga skulder
9*iga s}ulder till keditinstitut
Owiga skulder

7,9

Summa tlngfristiga skulder

42s 824 875
426 A57 836

Kortfristiga skulder
I.everad6rsskulder

t

Skatteslarlder
6wiga skulder
Upplupna koshader och fiirutbetalda intiikter
Summa kortfrisHga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCII SKT]LDER

SidaTgv

ll

355 732
694 860

372 167

4 843 832

0
147 319
7 759 276
8 2?8 762

73s 918 670

749 487 499

t a$

649

149

sgl

v"
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NOTER

Notl

Redovisningsprinciper
grsredovisningslagen och Bokftiringsniimndens
lr^9r,e{gvisnineen rk upprinad i enlighet med
allmfinna r*d {BFNAR
2016: I0) om trsredovisning i mindri foretag.
Redovisningsprincip enligt K2
Aresredovisningen upprEttas fiir fiirsta gAngen i eulighet med Bolfiringsniimndens
allmEnna r6d (BFNAR 2016: l0)
om fusredovisning i mindre Iiirerag vilket kan inneb[a en bristande jtirifiirbarhet
,n"if"o iiit.*kapsiret och det
nfi.rsrast ftireglende riikenskapsfuet
Materiel I a an ltiggnings t iilgdngor

Tilliimpade

avslcrimingstider:

Antal Er

Byggnader ochmark

100

Utrushing i wtittstugorTM, TT

t0

Inventarier, verkfyg och installationer

20

Noter till resultatrSkningen
Not

2

Nettoomsiittning
Hyra bostad
Avgift bostad
Hyra lokal
P-plats

2076

2475

6 l3t 436
9 307 338
2 865 607

0
0

I 08s 630

Vidarefaktureringar
Owiga intiil:ter

41 558

Inbe tald fastighetsskan

Direkta fastighetskostnader
Vatten o avlopp

EI

Renhillning
Teknisk fiirvaltning

593 t56

2 101 454

2016

2015

t 368 624
3 400 29r
grt 748

0

0

I 046 89t

Stiirlniqg
Sndrdjning

0
0

4 068
313 76A
643 967
18 960
2780 043
440 358
1t7 217

G&rdskostnad

Fdrbnrkningmaterial
Rep o underhill

Hisskostrad
Rep o underhill

0

I

37_98&
19

3

0
0
0

31 454
92 t45

Paut o Sverlitelseavgift er

Not

0

IIR

St6mingsjour

0
0
0

0
0
0

27 595
4623A

Rep o underhfrll BR

Vidarefaknrering

0

59 031

Parkering
Part o tiverldtelseavgift
FastighetsltirsElaing
Abouemangsavgift, bredband
n)
Fastighetsskatt
,t *)
Fastigletsavgift, kommunal

0
0
0

1,44938
119 212

319 3s7
323 307
r94 000
500 860

12780 457

SidaEavll

0

0
0

_.9
1 008

480
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NOTER
VersamheGlret 2015 omfatrade endast perioden Z0l5-11-17

_ 2015-12_31.

*)Fastighetsskanber?iknas

Not 4

l% p6 taxeringsviirder fijr lokalerfiq 19,4 milj
-q*dFr en fast avgift per liigenhet p6
t<ommunalfastighetsavgift
1 ZAg,l,!;S Hginheter
f,)
UYriga externa
2A16

kostuader

F<irbrukningsinventarier
Fdrbrukniagsmaterial
Kontorsmaterial
Trycksaker
Telefon
Datakornmunikation
Porto
Mdteskostnad
Revisionsarvode
Ekonomisk fiirvaltning
Advokatkostnader
Serviceavgi ft branchorganisation
Banlj<ostnader
lntrum Justitia
Diverse dvriga koshader

2015

t7 718

0
0

269t
r0 305
25 677
7 441

I 245
65 423

0
0
0
0
0
0
0

432 813
783 339

0
0

10 981

0

5 935

0
0
0

6 028
13 0s3

7 989
L 423

1391
Verksamhetsiret 20 I 5 omfattade endast perioden 20 I 5_l

I _1

6ll

47 270

7 _ 20 I 5 I 2_3 I

Noter till balansriikningen
Not

5

Byggnader och

mark

2016-l?_3f

2015-12-31

705 040 los
705 040 105
-822 5t4

0
705 040 105
705 040 10s
0

500 000

-822 5i4

699 71',7 59r

7042t7 59r

166 200 000
270 000-qqQ

145 272 00A
256 600 000

Iugiende anskaftringsvhrden

Inkiip

0

Utgiende anskaft.ingsvErden
Ingtende avskivninear
A,rets

avskrivningar

Utglerde avskrivningar

_

Redovisat vlrde

4

-s3u5l!

514

Taxertngsvdrden

Mark
Byggnader

*-

Avskrivningsunderlaget

TolyTur

6r

byggnadelna utgors avden del fiireningens

taxeringsvErder 16r byggrradema

Urtikning:

256 600t40t 872 *

7A4 000

Avskrirming g6rs med

i forhe[ande till

O"t

#jnffitr*"u

toti"io"ringsv#det.

401 872 000

somvid fiirv6rvet

000:449 512 818

l%:4,5

milj.

Sida9av
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NOTER
Not

6

fnventarier, verktyg och instellationer

2016-12-31

Maskiner till tviittstugor

4t9

Porttelefoner och digitala infotavlor
Utg*eade auskaffiringsvirden
Ing{eude avskri'rningar

201s-12-31

687

0

_____-u2e_e03_
I 799 590

0
0
0

0

fuets avslsirmingar fur porttelefon etcr
Arets avslcirmingar ftir tvdttutrustning

-68 995

:4!

Utgtende avskrivniugar
Redovisat viirde

I

969

9-${
688 626
l1-0_

_ ...q
-_

-*

_q

0

{vslaivnig enligt plan, fir tviiftutrustrring l0 [r
Avslcrivning enligt plan, fiir porttelefouerit" 20 er

Not

7

Ltugfristiga skulder
SEB,
SEB,
SEB,
SEB,
SEB,

rta 1,61olo bundet
rta 3,56% buudet
rta 1,88% bundet
rta 2,08% bundet
rta 2,69Yo bundet
SEB, rta 3,037o bundet

2076-72-31

till:
till:
till:
till:

2017-11-2g

67
63
65
65
65

2023-ll-2g
2017_tt_2g

20lg-il-2g
till: 2020-l l-2g
till: 2021-11-2g

_..*

000
200
000
000
000

000
000
000
000
000

2,A15-12-31
101 000 000

390 200 000

64 824 875
65 000 000
65 000 000
6s 000 000
65 000 000
425 824 875

2016-12-31,

2015-12-3t

426 000 000

426 000 000

426 000 000

426 000 000

.-65.0-o-o*Q8q

6wiga noter
Not

8

Stiillda siikerheter och eventualftirpliktelser
Fastighetsinteckningar
Summa stillda sikerheter

Not

9

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutaing

Sida l0 av I I
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den

t<

f\r
^'
S<.tla;,t' 1.,
Lena Vikskom

Niklas Blomsterlund

tdmnats

a"^ ?3/

/

Lars

6on

Eva
Auktoriserad revisor
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Allegretto
Revision

Revisionsberiittelse
Till foreningsst*nman i Brf Fillbzinken
l, org nr 769625_1730

Rapport om flrsred ovisningen
Uttalanden
Jag har

ut{tirt en revision av Ersredovisningen
for f,r, 20 16.
Enligt min uppfattning har.
irsredovisningen upprtiftats i
enlighet med ir.sredovisningslagen
viisentliga avseenden rzirv.isande
och ger en i alla
bild av loreningens nnansijla
stiillning per den 31 decembe r
20l6och av
enligt ars'eaovisningsragen.
ii,,,rtniogsberattersen rir ftirenlig
med

i::fJfr:r#;:T}i:fiiret

Jag tillstyrker dair.for att foreningsstiimrnar
faststiiller rezultatriikningen
och balansrakningen for foreningen.

Grund.for uilalanden
Jag hal utfrirt revisionen
enligt Internationai Staudards
on Auditing (iSA) och god
Mift ansvar.enligt dessa standar.der
revisionssed i Sverige.
beskrivs ndrmare i avsnittet
Revisorn,r an.\vqr.Jag iir.oberoende
fbreningen enligt god reviso.ssed
i
i sverige och har i ovrig fi.rilgiorr
mitt yrkesetiska ansvar

fjffiHttill

de revisionsbevis

*-"rT.r"J"*

jag har.inhrimtat {ir
tilhdckliga och tindamilsenliga
som grtnd for mina

Sgtrelsens ansyar

Det iir. stlrelsen som har. ansvaret
f6r att dr.sredovisrringen uppreitfas
och att den ger er1 riittvisande
ir-sredovisningslagen. Styrelsen
bild eriligt
ansvarar.iiven {br den intenra
kontroll som den bedcimer zir.nodvrindig
f6r att
som inte innehauer nagra
ra."ntrigu"*,uunru"rer, vale
sig dessa beror p6

:Hffi;:;ffflffi,[f

Vid upprzittandet av ir.sredovisningen
ansvarar styrelsen fdr beclo
rortsii*a verksamheten. Den
tppryser; nrir s6 ar tiilaurpligr,

"ffiff*iffin::f,]"#?11,:I}::iil,",
**,*0*,, iJnsa,, drift,i,,,impasun
flHTtTil',x*:fi?:Xx*nt*,:,:**:**ilf'ol1o
Revisorns anst)ar

Mina mdl Ea aft uppni en rimlig
grad av stikerhet orn
huruvida irsredovisningen
nigra vasentliga felaktighet"r,
som helhet inte inneh&ller
ii, ;r* U"*i beror

;#,1'H.TY:]}T*-r"'

*iiu onur*a*

pi d"r;ligh;ter

eiler pe fel och att tiimna
en
ni*,rig rrr.?,'no nr en h6g grad
av sdkerher men

iir.ingen

v,isentrigferakrighet#HT.xff*T;T,,if;::,i"_x";rru;nrxf:*t{;l_rm,T,?.ifff.*

-ff'jfrffi:ffH:,H.ffiH:H#*#;r*#Lrbrviintaspe,;;;ekonomiskabesrut
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Sorn del av en revision enligt ISA anvrinder jag professionellt
ornd.ome och har en professionellt skeptisk
instiillning under h ela revisionen. D es sutom :

r

identifierar och bedomer jag dskerna for viisentiiga
felaktigheter i &r.sredovisningen, vare sig dessa beror
eller pi fel, utfonnar och utftir granskningsitglirder bland
annat utifrin dessa risker och
inhituntar revisionsbevis som tir tillrtickliga och
tindarnilsenliga for att utgora en grund ftir mina
uttalanden. Risken for att inte upptiicka en viisentlig
felaktighet tiil ftrljd av oegentligheter rir hogre iin for
en viisentlig felaktighet som beror pi fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
forfalskning, avsiktliga uteltirnnanden, felaktig
infonnation eller Asidosiittande av intem kontr.oll.
skaffar jag mig en forstielse ay den del av foreningens
interna konfroll som har betydelse ftir min
revision fiir att utfonna granskningsf,tgztr.der
.o* ti, kimpliga rned hansyn tili omstiindighetenla_ men inte
{tir att uttala rnig orn effektiviteten i den interna
kont oUen.

pi oegentligheter

r
e

utviirderal jag liirnpligheten i de redovisningsprinciper
som anvdnds och rimligheten i styr.elsens
uppskathningar i redovisningen och tillhorande
uppiysningar..

.

drar jag en slutsats om ltirnpligheten

o

i att styrelsen anviinder antagandet om foftsaft drift vid
uppriittaudet
av flr'sredovisningen. Jag drar. ocksi en slutsats,
rned grund i de inhtirntade revisionsbevisen,
om huiuvida
det finns nigon vtisentlig ostiker.hetsfaktor som
oo,r.rleduna htindelser eller forhgllanden som kan
leda
till betydande fvivel om foreningens formiga att fortsiitta
verksarnheten. Orn jag drar slutsatsen att det
finns en viisentlig osiikerhetsfaktor, m6ste jag
i revisionsberiittelsen fiista upprnzirksarnheten p6
upplysningarna i frrsredovisningen oln den
viisentliga os?ikerhetsfakto*
om sidana upplysningar.rir
otilh'rickliga, modifiera uttalandet om irsredovisningen.
"tter,
Mina slutsatser baseras
pi de revisionsbevis sonr
inhiimtas frarn till datumet for revisionsbertittelsen.
Dock kan framtida handelser eller fdrhellanden gora
att en for.ening inte langre kan fortsatta verksamleten.
utviirderal jag den dvergripande presentationen,
strukturen och imrehillet i irsredovimingen, dil.ibland
upplysningarn4 och om irsredovisningen iterger
de underliggande transakfioueflla och htindelsema
p6
ett stitt som ger en riitfvisande bild.

Jag m6ste informera sfyrelset om bland annat
revisionens planerade ornfattning och inrikrning
samt
tidpunkten for den. Jag m6ste ocks6 infonnera
om betydelsefulla iakrtagelser. under revisionen,
dtiribland de
betydande brister i den interna kontr.ollen
som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar
Uttalanden
Ut6ver min revision av irsredovisningen har jag
iiveu uffbrt en revision av styrelsens fcirvaltning
for
samt av fdrslaget till dispositioner betrziffande
fOreningens vinst eller fOrlust.

flr.

2016

tillstyrker aft foreningsstrimrnan behandlar fdriusten
enligt forslaget i forvaltningsbertittelsen och beviljar
styrelsens ledarnOter ansvar.sfiihet for rtikenskapsfrret.
Jag

Grundfor uttalanden
Jag har utfbrt revisionen enligt god revisionssed
i Sverige. Mitt ansval enligt denna beskrivs niirmzue
i
avsniftet Reyisorns ansvar. Jag iir.oberoende i forh&llande
fill ftrerringen enligt god revisorssed i Sverige och
har i 6wigt fullgjort rnitt yrkesetiska ansvar.enligt
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har.inhtimtat
tir tillrtickliga och iindamilsenliga
uvr. grund f6r rnina
---*-vvs'rb!! som
uttalanden.
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Styrelsens etxsvar
Det zir styrelsen som har ansvaret for forslaget till
dispositioner betrdffande forelingens vinst eller forlust.
Vid forslag till utdelning innefattar.detta bland amat
en bedoruring av or11 utdelningen iir fdrsvarlig
med
hrinsyn till de kr.av som foreningens verksamhetsar!
ornfattning och risker sttiller p6 storlekeu av {breningens
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet
och sttillning i tir,rigt.
Styrelsen ansvarar.for foreningens organisation
och fdrvaltningen av fdr.eningens angeliigenheter.
Detta
innefaffar bland annat att fortldpande bedorna
floreningens ekonomiska situation ocf, att
tillse att fdreningens
organisafion zir.utfonnad si att bokfodngen, medelsforaltningen
och loreningens ekonomiska
angeliigenheter i ovrigt konh.olleras pi ett befryggande
siitt.
Revisorns ansvar

Mitt rnil betr-iiffande revisionen av forvaltningen, och
dzirmed mitt uttalande oln ansvarsfrihet, rir.att
inhiimta
revisionsbevis for att med en rimlig gracl av
siikerhet kunna beddma orn nigon sty.elseledamot
i
nfrgot
vrisentligt avseende:

o
.

foretagit nf,gon etgiird eller gjofi sig skyldig
ersriffningsskyldighet mot foreningen, eller

till nigon

fbrsummelse soln kan foranleda

pe negot annat siitt handlat i stoid med
bostadsrtittslagen, tilliirnpliga delar av lagen
om ekonorniska
foreningar, irsredovi sning slagen el ler stadgarn
a.

Mitt rn6l behaffande revisionen av forslaget till
dispositioner av fOreningens vinst eller forlust,
och diinned
rnitt uffalande om detta, tir att rned rirnlig grad
av siikerhet beddrna om forslaget iir forenligt
rned
bostadsriittslagen.

Rimlig stikerhet iir en h6g grad av siikerhet,
men ingen gar.anti for att en revision som
ut{brs enligt god
revisionssed i Sverige alltid komrner att
upptricka gtgZirder eller fOrsurunelser som
kan fOralleda
ersiiffningsskyldighet rnot foreningen" eller
att ett forslag till dispositioner av foreningens
vinst eller forlust
inte Eil forenligt rned bostadsriittslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed
i Sverige anvrinder jag professionellt orndome och
har.en
professionellt skeptisk instrillning under
hela revisionen. Granskningen av fdrvaltningen
och
forslaget
till
dispositioner av fbreningens vinst eller forlust
grundar sig frtirnst p& revisionen av rtikenskaperna.
Vilka
tillkomrnande gr.anskningsatgarder som utfdrs
bu."ro, pa-*in professionella bedomning med
utgangspunkt i
risk och viisentlighet. Det imebiir att jag
fokuse.rar granskningen pfr sf,dana Atgarder,
ornriden
och
forhiilanden sorn d.r viisentliga for verksarnheten
och dzir.avst-eg och dvertrddelser skulle ha
stirskild
betydelse for ftireningens situation Jag gir
igenom och prova.lattade beslu! beslutsunderlag,
vidtagna
itglirder och andra f6rh&llanden som iir relevanta
for mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag
for mitt
uttalande om styrelsens fOrslag till dispositioner
betriiffande foreningens vinst eller forlust
harjag granskat
orn forslaget iir. forenligt med bostadsriittslagen.

Stockholm den 23 maj 2OtT

{
Eva Stein

Aukroriserad reyisor
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