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Bostadsrättsfiireningen Skogsstjärnan i Vega
Org.nr. '7 69636-1679

FöRVARNIN G SBENITTB I SB

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Bostadsrättsforeningen har till ändamål att i bostadsrättsforeningens hus upplåta bostadslägenheter ftir permanent boende och

lokaler åt medlemmar till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen'

Föreningens verksamhet omfattar ftirvaltning av fastigheten Haninge Kolartorp 1:386, beljieel i den västra delen av Vega'

Fastigheten består av tre huskroppar, med två trapphu's i varje hus öch innehålier totalt I l Tst lägenheter på adresserna vega A116

69-7 l, 7 5-77 samt Polcirkelvägen 9- 1 I .

Solceiler på tak, bilpool och hus byggda med stomme i trä for ett hållbart boende.

Bostadsrättsöreningen är ett privatbostadsforetag enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Fastigheten är ftirsäkrad hos TryggHansa. I ftireningens fastighetsforsäkring ingår bostadsrättstillägg for öreningens lägenheter'

Föreningens lägenheter fordelar sig enligt foljande:

Antal
Bostadslägenheter 1l7st
Bilpool lst
Total lägenhe tsar ea 6 ;7 39m2
Företagets säte är Stockholm, Haninge kommun

Flerårsjämftirelse*

2018
0
0

0,00
1 302 000

99,84
0,00
0,00
0,00

0
0

Styrelsen under verksamhetsåret
Ordforande Patrik Ros6n

Styrelseledamot Olov Johansson

Curt Marklund

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster

Res. i % av nettoomsättningen
Balansomslutning
Soliditet (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Avkastning på totalt kapital (%)
Kassalikviditet (%)
Årsavgift i snitt mer m2lärBOA**
Driftskostnad i snitt per m2 BOA **

2020
782 369

4 075
0,52

363 557 672
73,61

0,00
0,10

98,74
730
307

2019
0
0

0,00
2r0 233 427

))7
0,00
0,00
0,00

0
0

*Definitioner av nyckeltal, se noter
**Enligt ekonomisk plan

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Detta är årerringens andra verksamhetsår. Under 20 19 inleddes forsäljningen av I 17st bostadsrättslägenheter. Tom sista

december 2020 var alla lägenheter sålda. Inflytt har skett från september - december 2020, samt ett fåtal har inflytt i bö{an av

2021.

Under inledningen av 2020har aktierna i Sunt Boende Kolartorp nr I AB, org.nr 559200-932] ftirvärvats' Fastigheten Haninge

Kolartorp l:3g6 har ftirvärvas under forsta kvartalet 2020 fränSunt Boende Kolartorp nr I AB och Sunt Boende Kolartorp nr I

AB har likviderats under slutet av 2020'

Medlemsinformation
Vid årets utgång hade loreningen 161 medlemmar. I det fall medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i foreningen, kan det

bero på att åer iin en medlem-kan bo i samma lägenhet. Dock skall det noteras att vid stiimman har en bostadsrätt en röst,

oavsett antalet innehavare.

(
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Bostadsrättsfiireningen Skogsstjärnan i Vega
Org.nr. 769636-1679

Stefan Lindbäck
Vilhelm Risberg
Roger Roos

Revisor Yvonne Hendler, Money Sverige AB

Medlems-
insatser

4 700 000
262 940 000

Firmateckning Firman tecknas av styrelsen eller styrelsens ledamöter, två i örening.

Fond Iör yttre underhåll
Enligt bosiadsrättsloreningens stadgar ska minst 0,loÄ av taxeringsvärdet avsättas till fond for yttre underhåll' om ftireningen i

sin risultaträkning gör avåttning iiorm av avskrivning på foreningens byggnadeq ska ay9ält^nine till fond ftir yt1r9 underhåll ftir

samma rakenskapsår minska i niotsvarande mån. stnelsen foreslåiatt detta sker frän2021 då fastigheten tas helt i drift'

Förändringar i eget kaPital

Belopp vid årets ingång
Inbetalning av insatskapital
Resultatdisposition enligt beslut av

foreningsstämma:
Reservering till fond ör yttre underhåll
Ianspråktagande av fond ör yttre underhåll
Årets vinst
Belopp vid årets utgång

Resultatdisposition

Förslag till disposition av foreningens vinst

Till foreningsstämmans örfogande står

balanserad vinst
årets vinst

Styrelsen foreslår att
i ny räkning överftires

Upplåtelse- Fond Iör Yttre
avgifter underhåll

00
00

Uppskrivn.- Fritt eget
kapital

0
0

0
0

4 075

fond
0
0

0
0

26',7 640 000 0 0 0 4 075

0
4 075
4 075

4 075
4 075

Beträflande foreningens resultat och ställning i öwigt hänvisas till efterloljande

resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
nr
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Bostadsrättsftireningen Skogsstjärnan i Vega
Org.nr. 7 69636-1679

RESULTATN:TNTNC

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Öwiga externa kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella Poster
Resultat från andelar i koncernforetag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella Poster

Årets resultat

Not

2

2020-01-01
2020-12-3t

782 369

2019-01-01
2019-12-31

0
0

05

782369

-467 974
-467 974

314 395

0

0

4

-10 500
180

-300 000

0
0
0

-310 320

4 075

0

0

4 075 o{
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Bostadsrättsltirenin gen Sko gsstj ärnan i Vega
Org.nr. '7 69636-1679

BALANSNITNINC

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgånga r
Byggnader och mark
Pågående nyanläggningar och forskott avseende materiella
anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernforetag
Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättnin gstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Öwiga fordringar, insatser
Ovriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not
2020-12-31

341 051 000

0

5

6

2019-12-31

0

206 298 524
341 0sl 000 206 298 524

7 0 0
0

341 051 000

0

8

19 650
10 920 000

0
142 153

206 298 524

50 000
0

3 853 909
0

11 081 803 3 903 909

30 994I 1 424 869
tt 424 869

22 506 672

363 5s7 672

30 994

3 934 903

210 233 427,/
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Bostadsrättsfiireningen Skogsstjärnan i Vega
Org.nr. 769636-1679

BALANSN,,iTNTNC

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Byggnadskreditiv
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2020-t2-31

267 640000

2019-12-31
Not

4 700 000

267 640000

0
4 075

4 700 000

0
0

4 075 0

9

267 644075

0

73 l2l 312

4 700 000

205 533 427
0

73 tzt 312

589 688
257 521

l6 105 908

205 533 427

0
0
0
0l0 5 839 168

22 792 285

363 5s7 672

0

210233 427 (
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Bostadsrättsftireningen Skogsstj ärnan i Vega
Org.nr. 769636-1679

NOTER

Not I Redovisnings- och värderingsprinciper

Å,rsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:l Ärsredovisning och

koncernredovisning (K3 ).

Principerna är oftirändrade jämfort med ft!,regående år.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflfla.

Ovriga tillgångar, avscittningar och skulder
Öwiga tillgängar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan'

Intdktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därftir
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs

ör lämnade rabatter. Årsavgifter och hyror periodiseras i enlighet med avtal. Detta innebär att örutbetalda avgifter och

hyror redovisas som forutbetalda intäkter. Räntor och utdelningar redovisas som en intäkt när det är sarurolikt att

foreningen kommr att fä de ekonomiska ftirdelar som är örknippade med transaktionen.

Finansiella kostnader
Finansiella kostnader består av räntekostnader och redovisas i den period den hänlor sig till. Den del av räntekostnaden

som avser ränta under produktionstiden for ny-, till- eller ombyggnad aktiveras. Kostnad for uttag av pantbrev beaktas

ej som finansiell kostnad utan aktiveras fordelat på byggnad och mark och skrivs av enligt principerna beskrivna under

materiella anläggningstillgångar. Under 2020, inflyttningsåret, har ränta beräknats och kostnadsforts fr o m de olika
inflyttningstidpunkterna. Räntesats lor beräkningamahar varit den aktuella for byggnadskreditivet.

M at er iel I a anl öggningstil lgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag for ackumulerade avskrirmingar och

eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod forutom mark

som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år

Byggnader, enligt komponentfordelning, genomsnitt 100

Avskrivning sker from 2021-01-01 då samtliga byggnader är firdigställda, slutbesiktade och inflyttade.

Akt iv er i ng av I ån eut gift er
Låneutgifter på lånat kapital som kan hänforas till finansiering av tillverkning av tillgångar har räknats in i
anskaffningsvärdet till den del räntan hänfor sig till tillverkningsperioden. Eftersom byggnaden är nyproducerad,

kommer bostadsdelen enligt gällande regelverk altvarabefriad från kommunal fastighetsavgift i 15 ar.

Inkomstskatt
En bostadsrättsforening är i normalfallet inte foremål for inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta

örvaltningsdomstolen är en bostadsrättsforenings ränteintäkter skattefria till den del de iir hänörliga till fastigheten.

Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i ft!,rekommande fall, inkomster som inte är hänforliga till fastigheten.

Efter awäkning for eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 21,4oÄ.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Nettoomsättning

Nettoomsiittning uppdelad på rörelsegren
Årsavgifter

2020

782 369

2019

0
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Bostadsrättsftireningen Skogsstjärnan i Vega
Org.nr. 769636-1679

NOTER

Not 3 Övriga externa kostnader

Driftskostnader
Försäkring
Övriga externa kostnader

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

Öwiga räntekostnader

Not 5 Byggnader och mark

Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Redovisat värde byggnader
Redovisat värde mark

Taxeringsviirde
Taxeringsvärdet ör ftireningens fastigheter:
varav byggnader:

Not 6 Pågående nyanläggningar och ftirskott
avseende materiella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

NotT Andelarikoncernfiiretag

2020

3s4 069
46 614
67 291

2019

0
0
0

467 974

2020

300 000

0

2019

0

300 000

2020-12-3t

54 398 301

286 6s2 699

0

Räntekostnader har under 2020 aktiverats med 6 013 574kr (fg år I 704 02lk).

2019-12-31

0
0

341 051 000 0

341 051 000

260 635 517
80 415 483

0

0
0

341 051 000

Omklassificering vid forvärv aktier i Sunt Boende Kolartorp nr I AB, org.nr 559200-9327.
Fastigheten Haninge Kolartorp 1:386 har forvärvats från det forvärvade dotterbolaget Sunt Boende Kolartorp nr I AB
till bokfort värde 6l tkr. Fastigheten har ett övervärde, vilket betalades i form av köpeskilling ftir aktierna. I enlighet

med RedUg Bostadsrättsftireningars örvärv av fastighet via bolag, så har byggnad och mark tillforts 80 MSEK
motsvarande övervärde som betalades i form av aktielikvid, med motsvarande minskning av värdet på aktiema i
dotterbolag.

0

20 900 000
900 000

2020-12-31

206 298 524
0

-206 298 524

0
0

2019-12-31

0

206 298 524
0

0 206 298 s24

Företag
Organisationsnummer
Sunt Boende Kolartorp nr 1 AB
559200-9327

Säte

Stockholm

AntaVKap.
andel 7o

0
0,00yo

0

2020-12-31

Redovisat
värde

0

206 298 524

2019-12-31

Redovisat
värde

0

0
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Bostadsrättsftireningen Skogsstjärnan i Vega
Org.nr. 769636-1679

NOTER

Uppgifter om eget kapital och resultat
Sunt Boende Kolartorp nr I AB

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försälj ningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader forsäkring

Not 9 Långfristiga skulder

Amortering inom2 till5 år
Amortering efter 5 år

Förutbetald intäkt
Upplupen kostnad drift
Tillkommande leverantörsskuld

Not 11 Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar

Not 12 Eventualftirpliktelser

Garantiftirsäkring

Eget kapital
0

0
80 404 t75

-50 000
-80 3s4 175

Resultat
0

0

0
0
0

0

2020-12-31

t42 t53

0

2019-12-31

0

142 ts3

2020-12-31

2 358 752
70 762 560

0

2019-12-31

73 t2t 312

Byggnadskreditivet är i slutet av året omvandlat till lån på totalt 73 7ll 000 kr varav 589 688 kr upptas som kortfristig
skuld

Not 10 Upplupna kostnader och Iörutbetalda intäkter 2020-12-31 2019-12-31

0

0

0
0
0

364 632
59 968

5 4r4 568
5 839 168

2020-12-31

73 7ll 000

2020-12-3t

0

0

2019-12-31

0

2019-t2-31

5 850 000
5 8s0 000

Föreningen tecknade fg år en ftirskottsgarantiforsäkring, som säkerhet ftir mottagna forskott i tecknade ftirhandsavtal i
Brf Skogsstjäman i Vega. Denna är återställd under 2020, då lägenheterna for vilka ftirskott tagits ut, blivit upplåtna.

Not 13 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg for finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder

0
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Bostadsrättsföreningen Skogsstjärnan i Vega
Org.nr. 769636-1,679

NOTER

Stockholm 2021-07" 23

Olov J

Ordförande

Curt Marklund Vilhelm Risberg

I

Roger Roos

vk4
Stefan Lindbäck

Min 6"n A?/fu zozt.
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Skogssdärnan i Vega, org.nr 769636-1679

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utört en revision av årsredovisningen for är 2020.

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 2020

och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är ftirenlig med

årsredovisningens öwiga delar.

Jag tillstyrker därför att öreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grundfi)r uttalanden

Jaghar utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.

Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar

enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för rnina

uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild

enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är

nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig

dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen for bedömningen av föreningens förmåga att

fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att

fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas

dock inte om styrelsen avser att likvidera fcireningen, upphöra med verksamheten eller inte har något

realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 misstag, och att lämna en

revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig 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 oegentligheter

eller misstag 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 använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk

inställning under hela revisionen. Dessutom:

. identifierar och bedömer jag riskema för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa

beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa

risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för 'f/

Bostadsrättsfiireningen Skogsstjäman i Vega, org.nr 7 69636-1 67 9
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mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är

högre än ftir en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta

agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av

intern kontroll.

o skaffar j agmigen förståelse av den del av föreningens intema kontroll som har betydelse ftir min

revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men

inte fcir att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

o utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

. drar jagen slutsats orn lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid

upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser

eller ftirhållanden som kan leda till betydande tvivel om ftireningens f<irmåga att fortsätta

verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, rnåste jag i
revisionsberättelsen fiista uppmärksamheten på upplysningarnai årsredovisningen om den väsentliga

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om

årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet ftir

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller ftjrhållanden göra att en förening inte längre

kan fortsätta verksamheten.

o utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland

upplysningama, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på

ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt

tidpunkten fcir den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de

eventuella betydande brister i den intema kontrollen som jag identifierat'

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfort en revision av styrelsens förvaltning ör
Bostadsrättsföreningen Skogsstjärnan i Vega for är 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande

föreningens vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar

styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundftr uttalanden

Jaghar utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till fcireningen enligt god revisorssed i Sverige

och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund fcir mina

uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller fcirlust'

Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är ftirsvarlig ned (
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hänsyn till de krav som öreningens verksamhetsart, ornfattning och risker ställer på storleken av

föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar frir frireningens organisation och förvaltningen av fcireningens angelägenheter. Detta

innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att

frireningens 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 fcirvaltningen, och dänned mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att

inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende:

o företagit någon ätgärdeller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot fcireningen, eller

. på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, tillämpliga delar av lagen om ekonomiska

fcireningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt målbeträffande revisionen av örslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed

rnitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om fcirslaget är förenligt med

bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti ftir att en revision som utförs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller f(irsummelser som kan fciranleda

ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett örslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust

inte är förenligt 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 ftirvaltningen och förslaget till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskapema. Vilka

tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt

i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana ätgärder, områden och

förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild

betydelse ör föreningens situation. Jag gär igenom och prövar faltade beslut, beslutsunderlag, vidtagna

åtgärder och andra örhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt

uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst el1er förlust har jag granskat

om fcirslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Luleå den 24 februan I

Auktoriserad revisor
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