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769606-5460

Styrelsen för Eostadsrättsföreningen lngemar 13 (769606-5460)får härmed avge
årsredovisn ing för räkenska ps år et 2A17 -01 -0 1 --201 7 - 1 2-3 1 .

rönvnITN IN GSBERÄTTE LS E

Allmänt om verksamheten
Föreningen hartill åndamål attfrämja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i

föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

Bostadsråttsforeningen registrerades hos bolagsverket derr 3 januari 2001 och köpte
fastigheten den 7 november 2001. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades
12 maj 2006 och nuvarande stadgar beslöts på extra föreningsstämma 4 november 2015
och är registrerat hos Bolagsverket juni 2017.

Fö renin gen är ett privatbostad sfö reta g e n I igt i n komstskattela gen .

Föreningen åger fastigheten lngemar 13 i Stockholm Kommun, omfattande adresserna
lngemarsgatan 5 och Roslagsgatan 44. Bostadsrättsforeningens fastighet byggdes 1969,
och byggdes till med så kallad "lnfill"-del och taklågenheter år 2006.

I nedanstående tabell specificeras innehavet:

Benämning

sid 1( I l)

Antal
41
4
I

1

25
1

Totalyta (kvm)
bostadsrått, lägenhet 3429 kvm
bostadsratt, lokal 36 kvm
hyresrått, lokal ca 220 kvm
garageplatser ca 800 kvm
tomt B41 kvm

De totalt 42 bostadsrätterna är fördelade med 32 st på lngemarsgatan 5 samt 10 st på

Roslagsgatan 44 vilken är den så kallade "lnfill"-delen.

I föreningens fastighetfinns de 25 parkeringsplatserna inomhus. Av de 25 platserna hyrs 23
ut till medlemmarna, en står tillfälligt tom, en år gästplats för hyreslokalen.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Protector. t försäkringen ingår momenten styrelseansvar
samt försäkring mot ohyra. Försäkringen in kluderar bostadsrättstillägg,

Ordinarie föreningsstämma ägde rum 2017-06-01. På stämman deltog 27 röster varav 4 via
fullmakt. På stämman behandlades bland annät frågan om investeringen i

terrasrenoveringen samt valdes delvis ny styrelse.

Styrelsen har 2017 utgjorts av:

Gunnar Krantz Ordförande
Fredrik Dahlberg Sekreterare
Anna Karin Vemeholt Kassör
Andreas Fält Ledamot
lrene l-lemberg Ledamot
Maria Kedra Ledamot
Sophie Karlsson Suppleant
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Föreningens firma tecknas av styrelsen två i förening.
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styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden.

Revisor och revisorssuppleant har varit Finnhammars Revisionsbyrå, valda vid ordinarie
föreningsstämma.

Valberedningen har utgjorts av Thomas Ros6n sammankallande, samt Jan Sjödahloch
Karima Damoun.

Genomfrirda större underhålls- och investeringsåtgärder över åren

År Åtqäro
eooa-zoo@n44samttaklägenheterlngemarsgatan5,samtliga

stammär i våtrummen bytta,nya fönster i gamla fastigheten, nytt tak, nya
balkonger, ny hiss/hissmaskin, ny och renoverad undercentrar.ZUA lnstallation av bergvärme.

2014 Ny sophanteringsanlåggning.
2415 §polning av stämmarna i båda fastigheterna
2015 PCB sanering
2415 Radonmätning

?915 Ombyggnation av hissdörrar lngemarsgatan 52015 Byte av hissmotor Roslagsgatan 442017 Påbörjad omfattande terrassrenovering, lngemarsgatan/Roslagsgatan. Avslutas
under 2018.

Föreningens avgifter har ej höjts under det gångna verksamhetsåret.

Under 2018 planerar föreningen ingen avgiftsförändring.

Väsentliga händelser under räkenska psåret

Föreningen har genomför1 en omfattande renovering av terrasserna på plan 7. lnvesteringen
ligger på 7,0 MSEK och har finansierats med län, y',2 MSEK samt egen kassa ,* l,g M6EK.'3,L 5,9 

--
Uthyrningen av garageplatserna har genomarbetats med ny prissättning där alla platser,
utom 1 1, 12 ach 13, betingar sämma pris, 1600 kr per månad. plats .1 

1 är MC ptats, 12 en
mindre plats, samt 13 som är gästplats for hyreslokalen. Nya kontrakt har skrivits.

Terrassrenoveringen avslutas under 2018 varfor en del av de ekonomiska effekterna ligger
på både ären2017 och 2018.

Medlemsinformation
Vid årets början var antalet medlemmar 61 st, fordelat på de 42 bostadsråtterna. Under året
har 3 st. bostadsrätter sålts varvid 6 medlemmar lämnat foreningen, samt 5 nya beviljats
medlemskap. Vid årets slut var därmed antalet medlemmar *eå d*t i, eller hel bostaosrätt 60
st.

sid 211 3)

Medlemmar som låmnat är:

- Anders Böhmfeld och Britt Marie Graf, lägenhet 120s, lngemarsgatan 5
- Elisabeth Hallenborg, catharina wade, charres wade, t302, lngemarsgatan
- Ann-Christine Kling, 1702, Roslagsgatan 44
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Nya medlemmar är:

- Caroline och Jonas Cederstrom - lågenhet 1205, lngemärsgätån 5
- Niclas Olverting - 1302, lngemarsgatan 5
- Anna Lindquist och Nils Karl6n - fiAz, Ros[ag*gatan 44

Färvaltning
Den ekonomiska förvaltningen har under året skotts av Fastighetsägarna Service Stockholm
AB.

Den tekniska förvaliningen har under året ekötts av Fastighetsägama Service Stockholrn AB

Ekonomi

Flerårsäversikt
tkr 2{}17 2016 3014 2013

Nefio0rn§äfining
Resultat Efter finansi€lla poster
§oliditet%
Ealansamslutning

3SO9 2&14

357 267

75 75

946S6 948CI8

2S07 2713

310 -435

75 74

94301 94472

3015

422

71

lCIo 501
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Föråndringar i eget kapital

Medlems. Upplåtelse- Fond för Balanserat Åretsinsatser avgifter ytire resultat resultat
underhåll

Belopp vid årets 51 200 682 18 g1o 124 5Bs 7sB -1 zz1 sae 356 g10
ingång

Resultaidisposition
enligt
föreningsstärnman:

Reseryering till -4 ?Si 4 255
fond för yttre
underhåll

lanspråktagande
av fond ltir yttre
underhåll

Balanseras i ny g56 910 -356 S10
räkning

Upplåtelse äv ny
bostädsrätt

Årrets resultat 4ZZ OZI

Belopp vid årets 51 ?00 682 18 s10 124 581 483 -860 335 422077
utgång

Resultatdisposition

Föreningsstämman har att ta stållning till:

Balanserat resultat -960 33S

Årets resultat 4ZZ OtT

Styrel*en föreslår följande disposition:

Uttag urr Fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad
Overföring till Fond enligt stadgama 3gS A46
Balanserat resl.rltat 43A 504

Ytterligare upplysningar vad betråffar föreningens resultat och stdllning finns i

resultat- och ba lansrä kn ing med tillhörande tiiläg gsu pplysn in ga r.

sid 4( I 3)

eftrerfoljande

/
/

{&
t i:l
t{tI\

:j....-,"
. 

'!-;"' i / A'rwts



Bd lngemar 13
769606-tr60

Resultaträkning

5(13)

Balapp ikr Not 2017-U-A1- 2U6-A1-A1-
2017-12-31 2416-12-31

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rcirelsens koslnader
Driftskostnader
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader och arvoden
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

Resullaf från finansiella poster
Räntei ntäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultät efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

3 015 037 2 S9§ 864
12 851

3
4

5

3 015 037

-1234 5',t1
-103 504
-147 190
-826 940

3 009 715

-"t 563752
-55 214

-144 562
-636 536

742 892

57
-28CI 872

609 652

-252742
422077 356 910

422077 356 91CI

422 077 356 910 t
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Balaneräkning

6t13)

Belapp ikr Nof 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

A,nläggningrtillgångar

M a tert e I I a anläggnings tll I g å n g a r
Byggnader
I nventarier installationer
Pågående cmbyggnationer

§umma anläggningstlllgångar

Omsättn in gstitl gån gar

Kartfristtga fo rd ri n gar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kor{rietiga pl ac art nga r
Övriga kortfristiga placeringar

Kassa aeh hank

§umma omeättningstiltgångar

89 301 CI45 90 006 401
1 702228 1 823 812
5 465 505

96 268 778 $1 å30 213

96 268 778 91 830 213

23 024
59 900

67 783
26 602

82924

15 776
15 77ö

4 133 751

s4 385

15776
15 776

2 885 674

4 232 451 2775 835

100 501 229
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2A17-12-s1 201 6-12-3r

EGET KAPTTAL OCH §KULDER

Eget kapital

Eundet eget kapitat
Fond för yttre underhåll
Medlemsinsatser
Kapitaltillskott

Fritt eg*t kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

§umma eget kapital

L.ångfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Leverantdrsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULOER

581 483
70 110 806

1 273 481

71 S65 770

-860 335
422077

-438 258

26 000 00CI

2308 447
206 803

10 760
447 7A7

585 738
70 1 10 80S

1 273 481

71 g7A 025

-1 221 500

, 356 910
-864 590

71 527 512 71 105 43s

26 000 000 22 800 000

22 80CI 000

93 58S
180 #8
79 162

347 317
2 573 717

100 501 229

700 613

e4 606 oou 
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Noter

8(13 )

Not 1 Redovisningsprinciper

All mä n na red ovis n i ngspri n ciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningsiagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 20l2.l Arsredovisning och koncernredovisning (K3).Redovisningsprinciperna år
ändrade till K3, föregående år K2.

Redovisning av intäkter
Ärsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på
räkenskapsåret redovisas som intäkt.

Värderingsprinciper m m
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beråknas inflyta. Redovisningsprinciperna är
oförändrade jämfört med föregående år.

Skaff
Bostadsrättsföreningars ränteintåkter som är hänförliga till fastigheten är skattefria. Om det
förekommer verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning sker beskattning med 22 procent.

A n läg g ni ngsti llg å nga r
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan. Avskrivningar sker linjärt över den förväntade ny,ttjandeperioden med hänsyn
till väsentligt restvärde.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet råknas in i tillgångens redovisade vårde.

Där behov föreligger har anläggningstillgångarna delats upp på komponenter. Komponenterna skrivs
sedan av över bedömd nyttjandeperiod. När en komponent i en anlåggningstillgång byts ut, utrangeras
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde
aktiveras.

Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader når de uppkornmer.

Avskrivningar
Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar 2CI17-12-31 2016-1 2-31
Byggnader 1,0% 0,67%
0rnbyggnationer 5,0% 5,0%

Följande komponenter har identifierats och ligger titl grund for avskrivningen for byggnad:
- Stomme % tak 100 år
- Stammar, vårme 50 år
-E|40år
- Fönster 50 år
- Tak 40 år
- Ventilation 25 år
- Fasad 50 år
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Ör'rrg* tfttgångar ach skulder
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde orn inte annät änges. Fordringar har, efter
individuell bedömning, tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflga. Likvida plaeeringar
värderas till det lägsta av anskaffrringsvärdet osh det verkliga vådet.

Övriga tillgångar oeh ekulder har värderats utifrån anskaffningovärden om inget annat angea nedan.

Fand föryIlre undarhäll
Avsåttning till och urttag ur fonden görs i onlighet med föreningens stadgar. Avsåttning enligt plan och
i,anspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan ftitt och bundet eget kapital.
Arets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultrat 

/
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Nst 2

10(13)

201741-A1- 2A16-01-A1-
2A17-12-31 2A16-12-31

Arsavgifter
Hyror
Överlåtelse- o6h päntsåttningsavgifter

§umma

Ntlt 3 Driftskostnader

1 S53 S96 1 953 760
1 052 208

I 133
1 038 452

4 652
3 0{5 037

2417-N-AF
20N7-1 2-31

2 gs6 884

^ffi6-41-01-2016-t2-31
Drift
Fastighetsskötsel
§tädning
Tillsyn, besiktning, kontrol ler
Trådgårdsskötsel
Reparationer
EI

Uppvårmning
Vatten
§ophämtning
Försäkring*premie
Fastighetsavgift bostäder
Fasti g hetsskatt lokaler
Öwiga fastighetskostnader
Kabel-tu/BredbandllT
Förvaltning sarvode ekonomi
Ekonomisk förualtning utöver avtal
Panter och överlåtelser
Förvaltningsarvode teknik
Juridiska åtgärder
Övriga externa tjänster

Underhåll
Bostäder
ln§tallationer
Ventilatiorr
Övrigt

Totalsumma drift. och fastighetskoatnadEr

Not 4 Övriga externa kostnader

74 442
67 038
r6 149

413
103 613
362 6CI1

37 427
62 712
67 609
28 131
53 915
50 450
26 080
94 832
86 479
10 250

. 9583
60 258
11 577
10 992

1 234 511

82 §2S
58A22
37 SS7

210
2§0 553
337 701
39 533
60 883
75 510
?9 464
51 S88
50 450
24 751
s5 343
79 430

4 205
67 574

I 148

1 364 251

14 126
175S1
24 080

143 694

1 234 511 I 563 752

2017-01-01- ?016-01-01-
2017.12-31 2016-12-31

Porto / Telefon
Lokalhyra
Kongultarvode
Revisionarvode

§urnma

6 366
50 000
26 513
2A 625

2 994

29 474
22750

103 504 55214/
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Not 5 Personalkostnader och arvoden

M e d a I a n ta I ef ans fäIlda
Under året har föreningen inte haft några anställda.

1 1(1 3)

Arvoden,Iöner sch andra ersättnirrgar samt socrala kostnader
201741-41- 2016-01-01-

. , ., _ , ,. 2017_1241 2A16-,t2-31
Sitref§eärvden:

35 190 . . 34 562

147 190 {44 563

Not§ Byggnader
2417-12-sl ?416-12-31

Vid årets början
-Byggnad
-Mark

-Vid årets början
-Årets avskrivning enligt plan

Redovisaf vå'rde vrd årefs slaf

Taxeringrv*rde
Byggnader
Mark

Boståder
Lokaler

r05 045 000 105 045 000

Hot 7 lnventarier och installationer
. .. .. , - zAU-1?-31 2A16-12_.31

Ackum ule rad e an skaffn i ngsv ä rde n

Löner:
Sociala kostnader

-Vid årets börian

Acku mulerade avskivn i nga r
-Vid årets början
-Årets avskrivning

Redorrisat värde vid årats slut

75 3S1 S12
1S 973 4S3

75 391 912
1g 973 493

§5 365 405

-5 359 004
-705 356

95 365 405

4 844 056
-514 S48

-6 064 360 -5 35S 0CI4

89 301 045 90 006 4A1

40 121 000 40 121 000
64 S24 000 64 924 000

105 045 000 105 M5 000

100 000 000 1oCI 000 000
5 M§ 000 § 045 000

? 431 1§g 2 4p1 7,.50

2431 750 24y7§A

-607 938
-121 584

-486 3S0
-121 588

.729 522 -607 938

1 702 228 I 823 812
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2017-12-31
51 483
2713,0

4 055 138

12{13)

ffil6-12-31
866 837
427',t30

1 371 707

Nqt I Kas.ea och bank

Bank
Bank
Avråkningskonto hos Fastighetsågarna

Not I §kulder till kreditinetitut, långfristiga
Konvertertng

Långivalg ". " lslutbatalqing Ränta 2A17-12-31 /Upplåning 2A16-12-31

1,03Y0 7260 000
1,24a/o 7 780 000
1,O3Vo 7160 000

e6 000 000

4 133 751 2 665 §7tt

Afimoftåring

7 260 000
7 780 000
7 760 000

22 800 000

2017-12-31 2018"-12-s1

§tadshypotek
§tadshypotek
$tadshypotek

2018-06-20
2019-03-01
2019-03-01

Ovriga noter
Nat t0 Väs+nfilga händeJser efter räkenskapsårets slu(
lnga våsentliga håndelser efter räkenskapsårets *lut.

Not 11 SfåItda säkerhater och eventualfixplikfelser

Ställda sålrerftefer

Föregn* skulder ach avsättningar

Fastighetsinteckni ngar

§urnrna stäIlda säkerheter

E v entu a lf ö r pldrleJser
lngå eventualförpliktelser är läm*ada.

26 000 000 24 963 000

26 000 000 24 963 000

26 000 000 24 s63 00G

,äL
Nu^l /1 -wff*
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Underskrifter
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stoekhorm fit { zota
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Iuffifl,
Andreas Fålt

Mr"#
Min revisionsberättelse har lärnnats dun2hl f ZOrg

Bengt Beergrehn
Auktoriserad revisor



I FIN N HAM MARS
AUKTORlSERADE OCH GODKANDA REVISORER

REVISIONSNBN:iTTELSE

Till föreningsstämman i Bostads rättsfii renin gen In gemar 1 3

Org.nr. 769606-5460

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Jag har utftirt en revision av årsredovisningen ör
Bostadsrättsföreningen Ingemar 13 för år 2017-01-01-
2017-12-3t.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella
ställning per den 31 december 201'7 och av dess finansiella
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens öwiga delar.

Jag tillsty'ker därför att ftireningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund ftir uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansyar. Jag är oberoende i förhållande till liireningen enligt
god revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgiort mitt
lrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret ör att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den intema
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller nägra väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fe1.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen frir
bedömningen av föreningens örmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
örhållanden som kan påverka frirmågan att foftsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har
fattats om att aweckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
uttalanden. fumlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentiigheter eller fel och anses vara

väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

r identifierar och bedömer jag riskema ör väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentiigheter eller på fe1, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
iindamålsenliga för att utgöra en grund ör mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till öljd
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

o skaffar jag mig en ftirståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för min revision för att
utforma granskningsåtgärder som iir lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den intema kontrollen.

o utvärderarjag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

o drarjag en slutsats om lämpligheten i att sfyrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhiimtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
ftirhållanden som kan leda till betydande tvivel om
öreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen flästa uppmärksamheten på
upplysningama i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fiam till datumet ör revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att en ftirening
inte längre kan fortsätta verksamheten.

o utvärderar j ag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionema och händelsema på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera stl,relsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Jag rnåste också informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i
den intema kontrollen som jag identifierat.

,//r
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Rapport om andra krav enligt lagar och
Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen harjag även
en revision av styrelsens ftirvaltning
Bostadsrättsftireningen Ingernar 13 för år 2017-01-01-
2017-12-31 samt av förslagen till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att ftireningsstämman behandlar förlusten
enligt förslaget i ftirvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund ftir uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
ftireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i öwigt
fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansyar

Det är styrelsen som har ansvaret fiir förslaget till
dispositioner beträffande föreningens vinst e1ler förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hiinsyn till
de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och
risker ställer på storleken av föreningens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i öwigt.

Styrelsen ansvarar ör föreningens organisation och
ftirvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska
situation och att tillse att föreningens organisation är
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
föreningens ekonomiska angelägenheter i öwigt kontrolleras
på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av frirvaltningen, och därmed
mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:

. företagit någon åtgärd eller giort sig skyldig till någon
örsummelse som kan ftiranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen

o på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,
årsredovisningslagen eller stadgarna.

andra ftirfattningar
Mitt må1 beträffande revisionen av {iirslaget till dispositioner
av föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande
om detta, är att med dmlig grad av säkerhet bedöma om
förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av siikerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att
ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust
inte är ftirenligt med bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använderjag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av öreningens
vinst eller fiirlust grundar sig fiämst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utftirs baseras på min professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga ftir verksamheten och där
avsteg och överlrädelser skulle ha särskild betydelse för
föreningens situation. Jag gär igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om
ansvarsfi:ihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens
ftirslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med
bostadsrättslagen.

gt Beergrehn
Auktoriserad revisor
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