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Bostadsratisférenmgen Eken - 2021

Forvaltningsberittelse
Styrelsen f6r Bostadsrattsf6reningen Eken 1 Jonképings kommun (org nr 716403-1382) far hérmed avge
foljande férvaltningsberattelse for rikenskapsaret 2021 01.01 - 2021 12 31, forenmgens 43 e verksamhetsar

STYRELSE

Ordinarie ledaméter Suppleanter
Tomas Faltskog, ordfirande Stina Sinclair
Soren Larsson, vice ordférande Eva-Lena Romfors
Mikael Jutander Mattias Rosén
Benny Alvarsson Ludvig Byérkqvist
Ulla Niander

Styrelsen skall enligt f6reningens stadgar besta av minst tre och hégst fem ledamoter samt minst
en och hégst fyra suppleanter, vilka valys av féreningen pa ordinane stémma.

REVISORER

Ordinarie Suppleanter
Enric Valfridsson (PwC) Mats Angslycke (PwC)
Mikael Peterson (medlemsrevisor)

FORENINGSSTAMMA OCH STYRELSESAMMANTRADEN
Pa grund av situationen under 2021 med covid-19 stalldes ordinane fGreningsstamma in. Istallet tillampades postrostning
Styrelsen har haft 15 protokollférda sammantriden, mk! protokoll frin f6reningsstamman

FORENINGENS STADGAR
Foreningens gillande stadgar registrerades hos Bolagsverket 2002 09 25 och 2002 10 09

FIRMA TECKNARE
Firman tecknas, forutom av styrelsen, av styrelsens ledaméter tva 1 forening.

ADMINISTRATION
Bostads AB Vatterhem 1 Jonképing har enligt avtal bitratt styrelsen vid handhavandet av foreningens
ekonomiska fOrvaltning



Bostadsrattsférenmngen Eken - 2021

Forvaltningsberittelse
VERKSAMHET
Foreningen har till Andamél att fréamja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 1 f6reningens hus

upplata bostadslagenheter och lokaler under nyttjanderatt och utan tidsbegransning. Upplatelse far aven
omfattamark som ligger 1 anslutning till féreningens hus, om marken ska anvandas som komplement till
bostadslagenhet eller lokal

Bostadsrittsf6renmgen Eken omfattar fastigheterna Rampen | och Raven 11 1 Jonkdéping, mnehallande
140 lagenheter (11 971 kvm) Byggar ar 1980 Vidare finns 89 garage och 90 parkeringsplatser som

bostadskomplement.

Samtliga lagenheter ar uppldétna med bostadsratt.

MEDLEMMAR
Antalet medlemmar i f6reningen uppgar vid verksamhetsarets utgang till 140 st (140 st). Under
verksamhetsaret har 13 st (10 st) overlatelser skett.

TAXERINGSVARDE
Det sammanlagda taxeringsvardet uppgar till 194 742 000 kr (177 263 000 kr) Av detta belopp fordelas
80 140 000 kr (71 956 000 kr) pa markvarde, och 114 602 000 kr (105 307 000kr) pa byggnadsvarde.

FORSAKRINGAR
Fastigheterna ar forsdkrade till fullvarde hos Lansférsaknngar, Jonk6ping

AVGIFTER
Den genomsnittliga arsavgiften uppgar vid verksamhetsdrets utgang till 508 kr (486 kr) per kvm och ar

FORENINGENS UNDERHALLSFOND
Under verksamhetsaret har 673 000 kr (642 000 kr) avsatts till f6reningens fond fr yttre underhall.
Man har aven nyttjat 2 296 694 kr till underhallsatgarder.

Underhdllsfonden uppgar vid verksamhetsarets utgang till 7 969 430,93 kr (9 593 124,93kr) och redovisas
under rubriken "Eget kapital"

UNDERHALL
Under verksamhetséret har underhallsatgarder utforts till en kostnad av 3 409 898 kr (810 519 kr).
Nedan féljer de storre atgarder som har gjorts under 4ret:
* Takunderhall
* Diverse elarbeten, t.ex byte av eluttag, armaturer och radiatorer
* Diverse ventilationsarbeten, t.ex byte av takflaktar
* Diverse VVS-arbeten, t.ex byte av varmvattenberedare



BostadsrittsfGreningen Eken - 2021

Forvaltningsberittelse
INVESTERINGAR
Under verksamhetsaret har inga investeringar gjorts.

RESULTAT
Arets resultat visar ett underskott pa -1 948 570 kr (633 114 kr). Detta beror frimst pa att
underhallskostnaderna ar hégre da stora takunderhall gjorts, dessutom har nytt avtal tecknats for
kabel-tv vilket ér en bidragande faktor till att driftskostnaderna ar hégre. Intikterna ar aven dem nagot hégre
da avgiften till f6reningen hdjdes 2021.

Amortering under ret samt det fortsatt laga ranteliget har inneburit att rintekostnaderna
fortsétterminska trots nytt lan. Genomsnittliga rantan dr 1,30 % (1,91%)

Resultatet av f6reningens verksamhet samt den ekonomiska stillningen vid verksamhetsérets

utgang framgar vidare av efterféljande resultat- och balansrakningarmed tillhGrande notanteckningar.

INKOMSTSKATT
Bostadsrattsf6reningen Eken klassificeras skattemassigt som privatbostadsféretag och har t.o.m. 2006
ars verksamhetsdr beskattats efter schablonmissiga regler. Fr.o.m. 2007 har den schablonmassiga
inkomstbeskattningen av bostadsrittsf6reningars fastighetsinnehav upphdort och ar direfter skattefri.

HANDELSER UNDER OCH EFTER VERKSAMHETSARETS UTGANG
Tengblads Tradgard AB har enligt avtal svarat fér den lépande fastighetssk6tseln.

Foreningen har inte haft nagon fast anstilld personal under aret. De lénekostnader som féreningen
-har harrér fran arvoderad personal, styrelsearvode och dartill hérande sociala avgifter.

UTSIKTER FOR FRAMTIDEN
Under de naérmsta aren forvantas en fortsatt gynnsam utveckling av foreningen. Laga arsavgifter i kombination med
bland annat valsk6tta och attraktiva fastigheter utgGr en stabil grund for foreningen och dess verksamhet.

FEMARSOVERSIKT 2021 2020 2079 2018 2017

_[Avgift bostader (per kvm] 508 486 486 486 466]
Rérelseintakter

|
6386 668 6127378] 6109627] 6130102] 6123367

Underhallskostnader -3409 898 -B10519| -1165472| -880231| -1663889
Ovr drifts- & externa kostnader -33990 597 -3 761813] -3678 764) -3396 615} -3 122934
Personalkostnader -246 950 188748] -256141| -235723] -207ST7
Avskrivningar : -407 658 -407658) -407658) -d22474| -430571
Finansiella intakter 0 0 852 0 1

Finansiella kostnader -280 135 -325526| -335 765] -372926| -427066
Arets resultat : -1948 570 633114] 266680 822 133 271031
Eget kapital

~

:
124974894) 14423465] 13790351] 13523671) 12701538

‘|Fastighetslan 16427485) 17305805} 18159125] 19401785
|Balansomslutning 30955653) 31796533] 31750 952] 32470 239) 32 787 686
Soliciter -40,30% 45,36% 43,434 41,65% 38.74%

Tr640 711



Bostadsrattsforenmgen Eken 2021

Férandring av det egna kapitalet
Balanserad

Medlems- Underhills- __ vinst eller
insatser fond forlust Arets resultat

Belopp vid arets ingang 3 459 887 9 593 125 737 339 633 114
Resultatdisposition enligt beslut
pa féreningsstémman. 633 114 -633 114
Stadgeenlig avsattning till fér-
eningens underhdllsfond 673 000 -673 000
Janspraktagande av UH-fond -2. 296 694 2 296 694
Arets resultat -1 948 570

Belopp vid 4rets utgang 3 459 887 7969 431 2994 147 -1 948 570

Resultatdisposition
Till foreningsstammans férfogande star folyandemedel

Balanserad vinst 1 370 453 kr
Arets resultat -1 948 570 kr
Stadgeenlig avsittning till f6reningens underh4llsfond -673 000 kr
Tanspraktagande av UH-fond 2 296 694 kr

1 045 576 kr

Styrelsen f6reslar

- att 1 045 576 kr balanseras 1 ny rékning,



Bostadsrittsféreningen Eken - 2021

Resultatrakning
Betopp i kr Not 210101-251231 200101-201231

1

Rérelseintikter
Nettoomsattning 2 6 385 950 6 125 698

Ovriga rdrelseintakter 3 718 1 680
Summa rérelseintikter 6 386 668 6 127378

Rorelsekostnader

Driftskostnader
4 -7 391 855 -4 563 862

Ovriga externa kostnader -8 640 -8 470

Personalkostnader 5 -246 950 -188 748
Avskrivningar av materiella anlaggningstillgangar 6 ~407 658 -407 658
Summa rorelsekostnader -8 055 103 -5 168 738

Finansiella poster
Ovriga rinteintakter och liknande resultatposter 0 0
Rantekostnader och liknande resultatposter 7 -280 135 -325 526
Summa finansiella poster -280 135 -325 526

6

|Rérelseresultat -1 668 435 958 640

\Arets resultat -1 948 570 633 114
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Balansrikning
Belopp i kr Not 2021 12.31

TILLGANGAR

Anliggningstillgangar
Materiella anldggningstillgangar

Bostadsrattsforenmgen Eken - 2021

2020.12.31

Byggnader och mark 8 29 046 915 29 454 573
Inventarier, verktyg och installationer 9 0 0
Summa materiella anlaggningstillgdngar 29 046 915 29 454 573

Omsattningstillgangar
Korffristigafordringar
Ovnga fordringar 0 0
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter 10 166 229 55 366
Summa kortfristigafordringar 166 229 55 366

Kassa och bank
Kassa och bank u 1 742 509 2 286 594
Summa kassa och bank 1 742 509 2 286 594

|Summa anlaggningstillgangar 29 046 915 29 454 573

|Summa omsittningstillgangar 1 908 738 2 341 960

|ISUMMA TILLGANGAR 30 955 653 31 796 533
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Balansrikning
Belopp 1 kr Not 2021 12.31

Bostadsrattsforenmgen Eken 2021

2020.12.31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 3 459 887 3 459 887
Fond for yttre underhall 7 969 431 9 593 125
Summa bundet eget kapital 11 429 318 13 053 012

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 994 147 737 339
Arets resultat -1.948 570 633 114
Summafrit eget kapital I 045 576 1 370 453

Skulder
Langfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 12,13 16 427 485 15 524 165
Summa langfristiga skulder 16 427 485 15 524 165

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 4 1 213 226 903 320
Ovriga kortfristiga skulder 43 609 74 854

Upplupna kostnader och foérutbetalda intakter 15 796 438 870 729
Summa kortfristiga skulder 2 053 273 1 848 903

{Summa eget kapital 12 474 894 14 423 465

{Summa skulder 18 480 758 17 373 068

|SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 955 653 31 796 533



Bostadsriittsforenmgen Eken 2021

Noter och tilliggsupplysningar

Arsredovisningen ar upprittad 1 enlighetmed rsredovisningslagen och BFNAR 2016-10 Arsredovisning 1

muindre féretag (K2) Redovisningsprinciperna ar of6randrade 1 jamf6relse med foregdende ar.
Om inte sarskilt anges, redovisas alla belopp 1 kronor Uppgifter nom parentes avser foregdende ar

Vardering av tillgangar
Byggnader, mark, ventarier och maskiner mm 4r varderade till anskaffningsvardet.
Fordringar ar upptagna till det belopp varmed de berdknas inflyta.

Avskrivningsprinciper
Byggnader, 1% av anlaggningstillgangens anskaffnigsvarde. Markanlaggningar, 10% av anlaggnings-
tllgangens anskaffnmgsvarde. Markinventarier, 20% av anlégenmgstillgangens anskaffnimgsvarde.
Inventarier och verktyg, 10%, resp. 20% av anlaggningstillgangens anskaffningsvarde,

Redovisning av medel reserverade fér framtida fastighetsunderhall
Reserverademedel for framtida fastighetsunderhall (fond fér yttre underhall) redovisas
1 balansrdkningen som en egen post under rubriken bundet eget kapital. Reservering kommer att ske

genom omf6ringmellan fritt och eget kapital och kommer gj att paverka resultatraékningen

210101-211231 200101-201231 210101-211231 200101-201231

Arsavgifter bostider 6 079 425 5 823 348 Underhall 3 409 898 810519

Hyror garage, p-platser 317 900 314 400 Reparationer 123 457 81 665

Avegrftsbortfall garage, p-platser -6 575 -7 250 Fastighetsskétsel 1 464 747 1 676 190

Hyresnedsattnmgar -4 800 -4800 Vatten 392 460 327 155

Fastighetsel 384 669 333 776

Summa‘ 6 385 950 6 125 698 Sophantermg 248 035 237 157

Forsakringar (premier) 180 882 177 700

Admunistration/ekon. forvaltmng 160 436 159 652

210101-211231 200101-201231 Revisionsarvoden 20 875 19 375

Indrivnings-/inkassoavgifter 720 1 680 Kabel-TV och bredband 411 784 163 404

Ovnga sidointikter 0 0 Ovniga drift- och forv kostnader 69 892 72729

Oresutyimmmngar -2 0 Fastighetsavgift 515 220 504 540

Summa 718 1680 Summa: 7391 855 4563 862

|Not1 Redovisningsprinciper

|Not 2 Nettoomsdttning |Not 4 Driftskostnader

|Not 3. Ovriga rérelseintakter (s 9 500



Bostadsrattsforenmgen Eken 2021

Noter och tillaggsupplysningar

210101-211231

Styrelsearvoden 167 966

Léner 38 750

Arbetsgivaraverfter etc 40 234

Summa: 246 950

Antal arsanstallda 0

200101-201231 211221 201231

142 583 Ingaende anskafinngsvarden 276 541 276 541

16 250 Utgaende anskaffnmgsvarden 276 541 276 541

29915

Ingdende avsknivnngar 276 541 -276 541

188 748 Utgaende avskrivningar 276 541 -276 541

0 Utgaende bokfort virde: 0 0

210101-211231

Byggnader 403 283

Markanlaggmngar 4375

Summa: 407 658

200101-201231

210101-211231

Rantekostnader 279 799

Ovniga finansiella kostnader 336

Summa: 280 135

403 283

4375

407 658

211231 201231

Forsakringar 48 531 46 981

Ovriga forutbetalda kostnader 117 698 8 385

Summa. 166 229 55 366

200101-201231

211231

3 410

211231 201231

325 526 Handelsbanken 1 724 232 2 268 317

Swedbank 18 277 18 277

Summa 1742 509 2 286 594

201231

Ingaende anskaffningsvarden 41 356 562 41 356 562

Utgdende anskaffnmgsvarden 41 356 562 41 356 562

Ingéende avskrivningar -11 901 989 -11 494 331

Arets avskrivamgar -407 658 -407 658

Utgaende avskrivningar -12 309 647 11 901 989

Utgdende bokfért virde: 29 046 915 29 454 573

Taxermngsvarde 194 742 000 kr (177 263 000 kr)

10

|Not 5S Personalkostnader |Not 9 Inventarier, verktyg och installationer

|Not 6 Avskrivningar av materiella anldggningstillgangar

Not 10 Férutbetalda kostnader och upplupna
intdkter

|Not 7 Rantekostnader och liknande resultatposter

|
Not 11 Kassa och bank32 11

\Not 8 Byggnader och mark



Bostadsrattsféreningen Eken - 2021

Noter och tillaggsupplysningar

211231 201231

Fastighetsinteckningar 22 500 000 22 500 000

Specifikation av skulder till kreditinstitut. Avser kortfristig del av langfristiga skulder, dvs beriknad

Réntebindning till Lanebelopp Genomsnittlig ranta Andel av ln amortering av fastighetslin pafoljande verksamhetsar.

Rérlig ranta HB 5 000 000 1,20% 28%

Rérlig ranta HB 4 400 000 1,00% 25%

2028-04-30 HB 4925 000 1,56% 28%

2026-10-30 HB 1 168 020 2,36% ™%

RGrlig ranta HB 2 147 691 1,00% 12% 211231 201231

17 640 711 1,30% Upplupna sociala avgifter 13635 12 225

Upplupna rintekostnader 23274 39 304

Av féreningens fastighetslan dr 17 640 711 kr (16 427 485 kr) Férskottsbetalda hyror 519712 508 556
- rantebararide. Lanen ar tagna i HB (Handelsbanken). Ovriga upplupna kostnader 239817 310 644

Av ovanstaende specificerade fastighetslan har 1 213 226 kr Summa: 796 438 870 729

(903 320 kx) (kortfristig del av langfristiga skulder) redovisats

under rubriken "Kortfristiga skulder - Skulder till kreditinstitut”. I
Tomas Faltskog Séren Larsson Mikael Jutander
Ordférande

Benny Alvarsson Ulla(la
Var revisionsberattelse betriffande denna arsredovisning har angivits 2022- 9>-3)

Eric Valfridsson Mikael Petersson
Auktoriserad revisor Medlemsrevisor

|Not 12 Stilldapanter

|Not 13 Skulder till kreditinstitut |Not 14 Skulder till kreditinstitut

Not 15 Upplupna kostnader och forutbetalda
intikter

Jénképing

Cw (Md
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Bostadsrattsforeningen Eken
c/o Bostads AB Vatterhem

Klosterg 10, Box 443, 551 16 Jonkoping
Tel 036-199400 Fax 036-168941
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Revisionsberiattelse
Till foreningsstammani Bostadsrattsforeningen Eken, org.nr'716403-1382

Rapport om arsredovisningen
Uttalanden
Vihar utfort en revision av 4rsredovisningen for Bostadsrattsforeningen Eken for ar 2021.

Enhgt var uppfattning har arsredovisnmngen upprattats1 enhghetmed arsredovisningslagen och ger enialla
vasenthga avse enden rattvisande bild av foreningens finansiella stallnng per den 31 december 2021 och avdess
finansiella resultat for ret enhgt arsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen ar forenhgmed
arsredovisningens ovriga delar
Vi tillstyrker darfor att forenmgsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen for foreningen

Grundfor uttalanden
Vi har utfort revisionen enhgt god revisionssed 1Sverige Revisorernas ansvar enligt denna sedbeskrivs narmare 1

avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den icke-kvalificerade revisorns ansvar.

Jag som auktoriserad revisor ar oberoende i forhallande till foreningen enhgt god revisorssed1Sverige och har
fullgort mitt yrkesetiska ansvar enhgtdessa krav
Vi anser att de revisionsbevis vihar mhamtat ar tillrackhga och andamalsenliga som grund for vara uttalanden.

Styrelsens ansvar
Detar styrelsen som har ansvaret for att 4rsredovisningen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt
arsredovisningslagen Styrelsen ansvarar aven for den interna kontrollsom den bedomer ar nédvandig for att
uppratta en Arsredovisning som inte mnehiller nagra vase ntliga felaktigheter, vare sig dessaberor pa
oegenthgheter ellerpa fel.
Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen forbedomnmgen av foreningens formaga att fortsatta
verksamheten. Denupplyser, nar sAar tillamphgt, om forhallanden som kan paverka formagan att fortsatta
verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt drift.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utfora revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed 1 Sverige.Mitt
mal ar att uppna enrmhg grad av sakerhet om huruvida arsredovisningen som hehhet inte innehaller nagra
vasenthga felaktigheter, vare sig dessaberor pa oegenthgheter eller pa fe]. Rumhg sakerhet ar en hog grad av
sakerhet,men ar ingen garanti for att en revision som utfors enhgt ISA och god revisionssed iSverige alltid
kommer attupptacka en vase nthg felaktighet om en sddan finns. Felakngheter kan uppsta pa grund av
oegenthgheter ellerfeloch anses vara vasentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka
de ekonomiska beslut som anvandare fattarmed grund iarsredovisnmgen
Som delavenrevision enligt ISA anvander jagprofessionellt omdome och har en professionellt skeptisk
installning under helarevisionen. Dessutom:

» Identifierar ochbedomeryag riskerna for vasenthga felaktigheter 1 4rsredovisningen, vare sig dessaberor
pa oegentligheter eller pa fel, utformar och utfor granskningsatgarder bland annatutifran dessa risker
och inhamtar revisionsbevis som ar tillrackhga och andamalsenhga for att utgora en grund formina
uttalanden Risken for att inte upptacka en vase nthg felaktighet till fold av oegenthgheterar hogre an for
en vasenthg felaktighet som beror pa fel, eftersom oegenthgheter kan innefatta agerande1maskopi,
forfalskning, avsiktliga utelamnand en, felaktigmformation eller 4sidosattande av ntern kontroll

e skaffarjag mig en forstéelse av den del av forenmgensmterna kontroll som harbetydelse formm
revision for att utforma granskningsatgarder som ar lamphga med hansyn till omstandigheterna, men
inte for att uttala mig om effektiviteten idenmterna kontrollen.

e utvarderar jag lamphghetenide redovisnmgsprinciper som anvands och rimligheten1 styre
lsens

uppskattningari redovisnmgen och tillhorande upplysningar.
« drarjagenslutsats om lampligheten1 att styrelsen anvander antagandet om fortsatt diiftvid

upprattandet av arsred ovisningen. Jag drar ocksa en slutsats, med grund ide mhamtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns nagonvasentlig osakerhetsfaktor som avse r sadanahand elser
eller forhallanden som kan ledatill betydande tvivel om foreningens formaga att fortsatta verksamheten



Om jag drar slutsatsen att det finns en vasenthg osakerhetsfaktor,mAste jag 1revisionsberattelsen fasta
uppmarksamheten pa upplysningarna1 arsredovisningen om den vasentliga osakerhetsfaktorn eller,om
sadana upplysningar ar otillrackhga, modifiera uttalandet om arsredovisnngen Mma slutsatser baseras
pa de revisionsbevis som inhamtas fram till datumet for revisionsberattelsen Dockkan framtida
handelser ellerforhallanden gora att en foreningmte langre kan fortsatta verksamheten

* utvarderarjag den overgripande presentationen, strukturen ochmnehillet1 4rsredovisningen, daribland
upplysningarna, och om arsredovisningen aterger de underhggande transaktionerna ochhandelserna pa
ettsatt som ger en rattvisande bild

Jag mAste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning ochmriktning samt tidpunkten
forden Jagmaste ocks4nformera om betydelsefulla 1akttagelser under revisionen, daribland de betydande
bristeri denimterna kontrollen som jag identifierat

Den icke-kvalificerade revisorns ansvar
Jag har att utfora en revision enlhgt revisionslagen och darmed enlhgt god revisionssed Sverige.Mittmal ar att
uppn& enrimlg grad av sakerhet om huruvida arsredowssningen har upprattats1 enighetmed
arsredovisningslagen och om arsredovisnmgen ger en rattvisande bild av foreningens resultat och stallning

Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar
Uttalanden
Utover var revision av arsredovisningen har vi aven utfort en revision av styrelsens forvaltning for
Bostadsrattsforenmgen Eken for ar 2021samt av forslaget till dispositoner betraffande foreningens vinst eller
forlust
Vi tillstyrker att foreningsstamman disponerar vinsten enligt forslaget1 forvaltningsbe rattelsen och bevilar
styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rakenskapsaret.

Grundfor uttalanden
Vihar utfort revisionen enligt god revisionssed iSverige. Vart ansvar enhgt dennabeskrivs narmare 1avsnittet
Revisorns ansvar. Jag som auktoriserad revisor ar oberoendei forhallande till foreningen enlgt god revisorssed1
Svenge ochhar fullgjortmitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vihar mhamtat artillrackhga och and amalsenhga som grund for vara uttalanden

Styrelsens ansvar
Detar styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositionerbetraffande foreningens vinst eller forlust Vid
forslag till utdelning inne fattar dettabland annat enbedomnmg av om utdelnmgen ar forsvarhg med hansyn till
de krav som foreningens verksamhetsart, omfattning och risker staller pa storleken av foreningens egna kapital,
konsohderingsbehoy, likviditet och stalining 1 ovrigt.
Styrelsen ansvarar for forenmgens organisation och forvaltnmgen av foremmgens angelagenheter. Dettamnefattar
bland annat att fortlopande bedoma foreningens ekonomiska situation och att tillse att foreningens organisation
ar utformad sa att bokforingen, medelsforvaltningen och foreningens ekonomuska angelagenheter 1 ovrigt
kontrolleras pa ettbetryggande satt.

Revisorns ansvar
VartmAl betraffande revisionen av forvaltningen, och darmed vart uttalande om ansvarsfrihet, ar att nhamta
revisionsbevis for att med en rimhg grad av sakerhet kunna bedoma om nagon styrelseledamot1nagot vase nthgt
avseende:

e foretagitndgon Atgard eller gjortsig skyldig till ndgon forsummelse som kan foranleda
ersattningsskyldighetmotforeningen, eller

* pa nagot annat satt handlat istrid med bostadsrattslagen, tilamphga delar avlagenom ekonomiska
foreningar, arsredovisningslagen eller stadgarna

Vartmal betraffande revisionen av forslagettill dispositioner av forenmgens vinst eller forlust, och darmed vart
uttalande om detta, ar att med rimhg grad av sakerhet bedoma om forslaget ar forenligt medbostadsrattslagen
Rimlg sakerhet ar en hog grad av sakerhet,men ingen garanti for att enrevision som utfors enhgt god
revisionssed 1 Sverige alltid kommer att upptacka atgardereller forsummelser som kan foranleda
ersattningsskyldighetmot foreningen, eller att ett forslag till dispositioner av forenmgens vinst eller forlust inte ar
forenhgtmed bostadsrattslagen.
Som en delavenrevision enligt god revisionssed1 Sverige anvanderden auktoriserade revisorn professionellt
omdome och har en professionellt skeptisk nstallnmg under helarevisionen Gransknmgen av forvaltningen och
forslaget till dispositioner av forenmgens vinst eller forlust grundar sig framst pa revisionen av rakenskaperna



Vilka tillkommande granskningsatgarder som utfors baseras pa den auktoriserade revisorns professionella
bed6émning och 6vriga valda revisorers beddmningmed utgangspunkt irisk och vasentlighet. Det innebar att vi
fokuserar granskningen pa sadana atgarder, omraden och forhallanden som ar vasentliga for verksamheten och
dar avsteg och 6vertradelser skulle ha sarskild betydelse for f6reningens situation.Vi g4r igenom ochprovar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna atgarder och andra forhallanden som ar relevanta fér vartuttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag for vart uttalande om styrelsens forslag till dispositionerbetraffande foreningens
vinst eller forlusthar vi granskat om forslaget ar forenligtmed bostadsriattslagen.
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