


Ordlista
Anläggningstillgångar Tillgångar som är 
avsedda att stadigvarande användas i fören-
ingen. 

Avskrivning När en anskaffningsutgift för 
en tillgång inte kostnadsförs direkt utan pe-
riodiseras, dvs fördelas på så många år som 
är den beräknade ekonomiska livslängden.

Balansräkning En sammanställning över 
föreningens tillgångar, skulder och eget 
kapital.

Förvaltningsberättelse Del i årsredovis-
ningen där styrelsen redovisar verksamhe-
ten i text.

Inre reparationsfond Fond avsedd för utgif-
ter för reparationer i en bostadsrättslägen-
het.

Insats Den kapitalinsats som bostadsrättens 
första ägare gjorde.

Kapitaltillskott Då föreningens medlemmar 
betalar mer insatser. Detta kan göras för 
att t.ex. betala av på föreningens lån eller 
reparera huset. Tillskottet kan användas för 
att minska reavinstskatten.

Kortfristiga skulder Skulder som förfaller 
till betalning inom ett år.

Likviditet Föreningens betalningsförmåga 
på kort sikt.

Långfristiga skulder Skulder som förfaller 
till betalning efter mer än ett år.

Omsättningstillgångar Tillgångar som är 
avsedda för omsättning eller förbrukning.

Resultaträkning En sammanställning på 
föreningens intäkter och kostnader under 
räkenskapsåret.

Soliditet Föreningens betalningsförmåga på 
lång sikt.

Underhållsfond Fond för framtida repara-
tioner och underhåll som föreningen gör 
avsättning till årligen. Storleken på avsätt-
ningen styrs dels av stadgarna dels av års-
stämman. Kallas även yttre reparationsfond. 
Fonden innehåller dock inga pengar.

Upplupna intäkter Intäkter som tillhör 
räkenskapsåret men där faktura ännu ej 
skickats eller betalning erhållits.

Upplupna kostnader Kostnader som tillhör 
räkenskapsåret men där faktura ännu ej 
erhållits eller betalning gjorts.

Upplåtelse Sker då en bostadsrätt skapas 
första gången vid nyproduktion eller om-
bildning.

Upplåtelseavgift En avgift som föreningen 
kan ta ut tillsammans med insatsen när 
en bostadsrätt upplåts. Tas ibland ut om 
föreningen upplåter en bostadsrätt först då 
föreningen har varit igång en tid. 

Upplåtelseavtal Det avtal som skrivs mellan 
föreningen och bostadsrättens köpare då 
bostadsrätten köps för första gången.

Årsavgift Avgiften som bostadsrättsägare 
betalar till föreningen för att täcka förening-
ens kostnader.

Årsstämma Föreningens högsta beslutande 
organ. 



Brf Lövgården 1
Org.nr 769631-1542

1 (16)

 
Styrelsen för Brf Lövgården 1, med säte i Huddinge, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2021.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningen har till 
ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta 
bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta 
mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till 
bostadslägenhet eller lokal.
 
Föreningens stadgar 
Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket 2019-02-08.
 
Föreningens fastighet
 
Föreningen förvärvade fastigheten Huddinge Lövgården 1 2018-03-21.
 
Föreningens fastighet består av fyra flerbostadshus i 4-5 våningar med totalt 196 lägenheter varav 131 är 
upplåtna med bostadsrätt, samt 3 lokaler. Den totala boytan är 14 185 kvm och lokalytan 163 kvm 
Föreningen disponerar 140 parkeringsplatser, varav 52 är belägna i garage.
 
Lägenhetsfördelning:

23 st 1 rum och kök
50 st 2 rum och kök
86 st 3 rum och kök
37 st 4 rum och kök

 
Fastighetsförsäkring
Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos Nordeuropa Insurance Design. Bostadsrättsförsäkring tecknas av 
bostadsrättshavarna.
 
Servitut
Fastigheten belastas med följande rättigheter:
 
Ledningsrätt för vatten inskrivet 1984-02-07, akt 0126K10768.1
Officialnyttjanderätt för tunnelbana inskrivet 2008-06-09, akt 01IM769/ 799.1
Avtalsservitut avseende kraftledning, inskrivet 2015-01-26, akt D201500031092: 1
 
Fastighetsavgift/Fastighetsskatt
Föreningen erlägger full fastighetsavgift som 2021 uppgick till 1 459 kr per lägenhet. Beloppet indexeras 
årligen. Fastighetsskatt för lokaler är för närvarande 1 % av taxeringsvärde för lokaler.
 
Fastighetens taxeringsuppgifter
Taxeringsvärdet är 138 586 000 kr,  varav byggnadsvärdet är 103 234 000 kr och markvärde
35 352 000 kr. Värdeår är 1973.
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Förvaltning
 
Ekonomisk förvaltning
Föreningen har avtal om ekonomisk förvaltning med Fastum AB.
 
Teknisk förvaltning
Föreningen har avtal om teknisk förvaltning med Fastum Teknik AB.
 
Föreningens ekonomi
 
Ekonomisk plan
Styrelsen har upprättat ekonomisk plan för föreningens verksamhet som registrerats av Bolagsverket 
2017-08-25.
 
Årsavgifter
Årsavgifter tas ut från föreningens medlemmar för att täcka föreningens löpande utgifter för drift och 
underhåll av föreningens fastighet, räntebetalningar och amorteringar av föreningens fastighetslån samt 
fondering av medel för framtida underhåll enligt av styrelsen framtagen underhållsplan. Årsavgiften 
uppgår till i genomsnitt 654 kr/kvm boyta per år. Avgiften är höjd med 5% fr o m 2022-01-01.
 
Avsättning till yttre fond
Avsättning till yttre fond sker enligt framtagen underhållsplan.
 
Föreningens fastighetslån
Kreditinstitut, ränte- och amorteringsvillkor framgår av not 13.
 
Styrelsen och övriga funktionärer
 
Styrelse
Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma 2021-04-26 haft följande sammansättning:
 
Ledamöter Ivan Matejic ordförande

Magnus Lundberg kassör
Tugba Cabuk sekreterare
Burak Önsari
Aydin Pektas
Ruth Sundström
Sümeya Cabuk

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening.
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden.
För styrelsens ledamöter finns ansvarsförsäkring tecknad med Nordeuropa Insurance Design.

Revisorer
Joakim Mattsson, ordinarie Jörgen Götehed, suppleant
BoRevision AB BoRevision AB

Valberedning
Ingen valberedning valdes på stämman
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Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
 
Under 2021 har föreningens styrelse delat ut 2 informationsbrev. Dessa har även publicerats på 
föreningens webbsida www.lovgarden1.se. Övrig aktuell information har getts på hemsidan, på 
föreningens anslagstavlor som finns i varje port eller har delats ut i brevlådorna beroende på typen av 
information. 
 

Under 2020 har följande större arbeten genom förts:
Under 2021 påbörjade hissbytet av fastighetens hissar, i samarbete med vår St Eriks hiss AB. Under 
början av året byttes 8 hissar ut (port 6, 8, 10, 12, 14, 16 och 44). 
 
Föreningen har under november 2021 påbörjat ett omfattande arbete med att besiktiga och renovera 
hyresrätter i behov pga. åldersslitage. I arbetet ingår även byte av kyl, frys och spis vid behov. Arbetet 
kommer att fortsätta hela 2022 och även in på 2023. 
 
Den radonmätning som startade februari - april 2020 har fortsatt under 2021 (och 2022) på grund av 
problem att få tillträde till berörda lägenheter. I och med detta har åtgärder för att sänka eventuella höga 
värden inte installerats.
 
Det byte av områdets inom- och utomhusbelysning som påbörjades under hösten 2019 har fortsatt under 
2021. De gamla armaturerna byts ut mot nya med LED-lampor och rörelsesensor alltefter behov uppstår. 
Ett flertal utomhuslampor har ersatts av moderna och energisnåla LED-lampor.
 
Under hösten 2021 gjordes Svensk Utemiljö en större genomgång av rabatter utmed den övre husraden 
och vid parkeringen. Staketet på gården har renoverats. 65 takluckor har rostbehandlats och målats. 
Putsen på långsidan mot parkeringen på nedre huslängan har tvättats samt målats.
 
Medlemsinformation
 
Föreningen hade vid årsskiftet 177 (175) medlemmar. Under året har 11 (14) upp- och överlåtelser skett 
till ett genomsnittligt pris av 27 917 (27 867) kr per kvadratmeter. 3 (3) boende har beviljats 
andrahandsuthyrning.
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Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018  
Nettoomsättning 11 588 11 336 11 056 8 363  
Resultat efter finansiella poster -2 846 -3 010 -4 035 -3 810  
Soliditet (%) 45,83 44,88 45,00 44,79  
Genomsnittlig skuldränta (%) 1,26 1,38 1,35 2,07  
Lån kr /kvm 10 578 10 640 10 701 10 707  
Lån/taxeringsvärde % 108,27 108,90 109,53 144,43  
Fastighetens belåningsgrad % 53,02 53,80 54,11 53,94  
Årsavgift kr per kvm 654 623 601 583  

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet (%)
Eget kapital i procent av balansomslutning.

Genomsnittlig skuldränta
Bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittligt fastighetslån.

Fastighetslån/kvm
Föreningens totala fastighetslån dividerat med boarea av föreningens fastighet.

Belåningsgrad
Fastighetslån i förhållande till balansomslutning.

Årsavgifter/kvm
Föreningens totala årsavgifter dividerat med bostadsrättsarea av föreningens fastighet.
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Förändring av eget kapital 

Inbetalda Upplåtelse- Yttre Balanserat Årets Totalt

insatser avgifter fond resultat resultat  
Belopp vid årets 
ingång 132 695 337 3 983 508 4 000 000 -11 844 962 -3 010 287 125 823 596
Ökning av 
insatskapital 3 290 643 3 329 357    6 620 000
Avs. fond yttre 
underhåll   1 820 000 -1 820 000  0
Balanseras i ny 
räkning  -3 010 287 3 010 287 0
Årets resultat    -2 845 821 -2 845 821
Belopp vid årets 
utgång 135 985 980 7 312 865 5 820 000 -16 675 249 -2 845 821 129 597 775

 
Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
 
ansamlad förlust -16 675 248
årets förlust -2 845 821

-19 521 069
 
behandlas så att
reservering fond för yttre underhåll 1 820 000
ianspråktagande fond för yttre underhåll -279 792
i ny räkning överföres -21 061 277

-19 521 069
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 

Rörelsens intäkter

Årsavgifter 6 304 731 5 906 114
Hyresintäkter 2 5 283 714 5 430 366
Övriga rörelseintäkter 3 763 674 778 262
Summa nettoomsättning 12 352 118 12 114 741

Rörelsens kostnader

Reparationer 4 -1 345 888 -1 802 831
Periodiskt underhåll 5 -279 792 -70 000
Driftskostnader 6 -6 165 160 -5 608 933
Administrationskostnader 7 -853 664 -1 103 416
Styrelsearvoden och sociala avgifter -487 522 -383 654
Fastighetsskatt/avgift -301 824 -295 944
Summa kostnader för fastighetsförvaltning -9 433 850 -9 264 778

Avskrivning byggnad -3 621 414 -3 621 414
Avskrivningar övrigt -251 693 -145 316
Summa avskrivningar -3 873 107 -3 766 730

Resultat före finansiella poster -954 839 -916 766

Ränteintäkter 540 2 005
Räntekostnader på fastighetslån -1 889 550 -2 094 132
Övriga räntekostnader -1 972 -1 393
Summa kapitalnetto -1 890 982 -2 093 520

Resultat efter finansiella poster -2 845 821 -3 010 287

Årets resultat -2 845 821 -3 010 287
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31
 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnad 8 179 932 349 183 553 763
Förbättringsarbeten 9 4 591 046 3 778 972
Mark 78 316 211 78 316 211
Pågående arbete 10 4 146 384 354 138
Summa materiella anläggningstillgångar 266 985 990 266 003 084

Summa anläggningstillgångar 266 985 990 266 003 084

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 108 842 79 668
Skattekonto 295 922 285 085
Övriga fordringar 11 275 569 272 375
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 177 677 178 481
Avräkningskonto förvaltare 14 940 314 13 558 371
Summa kortfristiga fordringar 15 798 325 14 373 980

Summa omsättningstillgångar 15 798 325 14 373 980

SUMMA TILLGÅNGAR 282 784 314 280 377 064
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatskapital 143 298 845 136 678 845
Fond för yttre underhåll 5 820 000 4 000 000
Summa bundet eget kapital 149 118 845 140 678 845

Ansamlad förlust
Balanserat resultat -16 675 248 -11 844 961
Årets resultat -2 845 821 -3 010 287
Summa fritt eget kapital -19 521 068 -14 855 248

Summa eget kapital 129 597 777 125 823 597

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 13 149 183 500 36 860 875
Summa långfristiga skulder 149 183 500 36 860 875

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 13 870 000 114 062 625
Leverantörsskulder 646 550 949 018
Aktuella skatteskulder 597 768 581 696
Övriga skulder 281 249 513 124
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 1 607 470 1 586 129
Summa kortfristiga skulder 4 003 037 117 692 591

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 282 784 314 280 377 064
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Kassaflödesanalys Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -2 845 821 -3 010 287
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 3 873 107 3 766 730
Förändring skatteskuld/fordran 16 072 295 944
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 1 043 358 1 052 387

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar -29 174 9 327
Förändring av kortfristiga fordringar -13 227 1 127 255
Förändring av leverantörsskulder -302 468 -427 514
Förändring av kortfristiga skulder -113 403 158 336 818
Kassaflöde från den löpande verksamheten -112 704 669 2 098 273

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -4 856 013 -2 616 487
Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 856 013 -2 616 487

Finansieringsverksamheten
Förändring insatskapital 6 620 000 1 850 000
Förändring av långfristiga skulder 112 322 625 -870 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 118 942 625 980 000

Årets kassaflöde 1 381 943 461 786

Likvida medel och avräkningskonto
Likvida medel och avräkningskonto vid årets början 13 558 371 13 096 584
Likvida medel och avräkningskonto vid årets slut 14 940 314 13 558 370
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Fond för yttre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition enligt 
föreningens underhållsplan.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet.
 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter 
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
 
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i förbrukningen bedömts vara 
väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av sparat. 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Byggnader 1,85%
Förbättringsarbeten 2-10%

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när 
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts 
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens 
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
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Skatter
Eftersom föreningen hyr ut mer än 60 % av aktuellt fastighetsinnehav till egna medlemar beskattas 
föreningen som en privatbostadsföretag (äkta bostadsrättsförening). Intäkter som hör till fastigheten tas 
inte upp till beskattning och kostnader som hör till fastigheten får inte dras av från intäkterna. Intäkter 
som inte hör till fastigheten skall tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet. Föreningen ska ta upp och 
beskattas för kapitalintäkter. Kapitalkostnader skall dras av såvida de inte hör till fastigheten. 
 
Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som 
beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i 
temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar.
 
 
Not 2 Hyresintäkter

2021 2020
Hyresintäkter, bostäder 4 786 038 4 963 711
Hyresintäkter, p-plats 524 724 518 978
Övriga hyresintäkter 11 484 11 484
Hyresbortfall, bostäder -27 596 -48 024
Hyresbortfall p-plats -10 936 -15 783

5 283 714 5 430 366

Not 3 Övriga rörelseintäkter
2021 2020

Elavgifter 785 966 816 483
Försäkringsersättningar 47 504 0
Erhållna skadestånd 28 373 0
Netto tillägg/avdrag underhåll -112 348 -51 282
Övriga intäkter 14 179 13 061

763 674 778 262

Not 4 Reparationer
2021 2020

Reparation bostad 466 256 395 526
Reparation vattenskada 13 368 103 694
Reparation tvättstuga 47 778 67 834
Reparation nycklar o lås 68 408 65 927
Reparation VA 62 039 70 971
Reparation ventilation 85 277 1 372
Rep kabel-tv/bredband/porttele 21 318 76 006
Reparation hissar 135 904 95 327
Reparation av markytor 54 594 635 402
Rep av garage och p-platser 7 813 0
Övriga reparationer 383 133 290 772

1 345 888 1 802 831
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Not 5 Periodiskt underhåll

2021 2020
Installationer 35 938 0
Ventilation 94 313 0
Fasader 41 279 70 000
Markytor 42 188 0
Övrigt underhåll 66 075 0

279 793 70 000

Not 6 Driftskostnader
2021 2020

Fastighetsskötsel 101 250 101 250
Trädgårdsskötsel 95 951 0
Städkostnader 309 626 252 977
Hyra av entrémattor 36 397 12 915
Snöröjning/sandning 189 397 96 075
Serviceavtal 53 899 91 890
Hisservice/besiktning 94 421 133 144
Portar 2 960 2 368
Besiktningskostnader 20 987 110 761
Inköp av parkeringstjänster 0 2 500
Fastighetsel 1 294 273 1 098 901
Uppvärmning 2 168 876 2 002 465
Vatten och avlopp 554 895 518 402
Avfallshantering 808 985 792 214
Försäkringskostnader 236 349 220 982
Kabel-tv 112 216 110 746
Bredband 13 272 13 272
Förbrukningsinventarier 8 026 28 074
Förbrukningsmaterial 23 099 14 154
Övriga driftskostnader 40 281 5 843

6 165 160 5 608 933
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Not 7 Övriga externa kostnader

2021 2020
Hemsida 1 391 1 391
Porto 3 019 862
Kundförluster 102 272 135 131
Hantering överåtelser, statuskontroll 3 750 9 500
Föreningsgemensamma kostnader 11 657 31 767
Revisionsarvode 29 938 26 875
Ekonomisk förvaltning 154 782 156 713
Teknisk förvaltning 302 680 372 960
Konsultarvoden 87 500 122 000
Omkostnader upplåtelser 41 996 46 900
Juridisk konsultation 65 875 116 363
Underhållsplan 0 22 330
Medlems-/föreningsavgifter 9 980 9 780
Övriga poster 38 824 50 843

853 664 1 103 415
 
Not 8 Byggnader och mark

2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 195 301 277 195 301 277
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 195 301 277 195 301 277

Ingående avskrivningar -11 747 514 -8 126 100
Årets avskrivningar -3 621 414 -3 621 414
Utgående ackumulerade avskrivningar -15 368 928 -11 747 514

Utgående redovisat värde 179 932 349 183 553 763

Taxeringsvärden byggnader 103 234 000 103 234 000
Taxeringsvärden mark 35 352 000 35 352 000

138 586 000 138 586 000

Not 9 Förbättringsarbeten
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 983 198 589 099
Renovering lägenheter 1 063 767 231 548
Dränering 0 3 162 551
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 046 965 3 983 198

Ingående avskrivningar -204 226 -58 910
Årets avskrivningar -251 693 -145 316
Utgående ackumulerade avskrivningar -455 919 -204 226

Utgående redovisat värde 4 591 046 3 778 972
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Not 10 Pågående arbete

2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 354 138 1 131 750
Dräneringsprojekt, renovering lägenheter  2 262 349
Omklassificeringar 0 -3 394 099
Påbörjad hissrenovering 3 792 246 354 138
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 146 384 354 138

Utgående redovisat värde 4 146 384 354 138
 
 
Not 11 Övriga fordringar

2021-12-31 2020-12-31
Installation radonsug, skall ersättas av Huge 275 569 272 375

275 569 272 375

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2021-12-31 2020-12-31

Mätdata 25 877 25 124
Medlemsskap 10 080 9 980
Kabel-TV 28 872 28 051
Bredband/porttelefon 3 318 3 910
Ekonomisk förvaltning 40 094 38 250
Försäkring 39 859 37 055
Snöröjning 0 16 875
Intäkt gästparkering november-decembet 29 578 19 236

177 678 178 481
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Not 13 Skulder till kreditinstitut

Långivare
Räntesats

%
Datum för

ränteändring
Lånebelopp
2021-12-31

Lånebelopp
2020-12-31

SBAB 0,70 2024-03-13 37 513 375 37 730 875
SBAB 0,95 2025-03-13 37 513 375 37 730 875
SBAB 1,40 2028-03-13 37 513 375 37 730 875
SBAB 1,93 2023-04-06 37 513 375 37 730 875

  150 053 500 150 923 500

Kortfristig del av långfristig 
skuld 870 000 114 062 625

Föreningen har lån som förfaller till betalning under kommande räkenskapsår, varför de i bokslutet
redovisas som kortfristiga skulder. Till sin karaktär är finansieringen långfristig och
styrelsens bedömning är att lånen kommer förlängas vid förfall.

Kortfristig del av långfristig skuld:
Årlig amortering enligt villkorsbilagor: 870 000 kr
Lån som förfaller inom ett år: 0kr

Förväntad skuld om fem år enligt nuvarande amorteringsplan; 145 703 500 kr.
 
 
Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-12-31 2020-12-31
Revision 20 000 20 000
Fastighetsel 182 626 118 559
Fjärrvärme 319 873 257 722
Avfallskostnader 18 425 9 441
Vatten- och avlopp 46 854 43 716
Snöröjning 0 3 625
Juridisk konsultation 0 43 938
Teknisk förvaltning -30 000 0
Städning och entrémattor 26 259 25 896
Reparationer 39 912 35 361
Övriga poster 3 412 6 719
Förutbetalda avgifter och hyror 980 109 1 021 152

1 607 470 1 586 129
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Not 15 Ställda säkerheter

2021-12-31 2020-12-31
 

Fastighetsinteckning 153 316 000 153 316 000
153 316 000 153 316 000

 
Huddinge den dag som framgår av vår digitala underskrift. 
 
 
 
Ivan Matejic Magnus Lundberg
Ordförande

Burak Önsari Aydin Pektas

Ruth Sundström Sümeya Cabuk

Tugba Tuna Cabuk

 
Min revisionsberättelse har lämnats 
 
 
 
 
Joakim Mattsson
Revisor
BoRevision AB
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REVISIONSBERÄTTELSE  
Till föreningsstämman i Brf Lövgården 1, org.nr. 769631-1542 
 

 

 

 

Rapport om årsredovisningen 
   
Uttalanden 
 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Lövgården 1 för 
räkenskapsåret 2021.  
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 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.  
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen.   

Grund för 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 ansvar.  
 
Jag är oberoende i förhållande till föreningen 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 för mina 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 för 
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 föreningen, 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 riskerna 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 mina 

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 

till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 

som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 

agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 

felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 
 
• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 

kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen.  

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.  

• drar jag en slutsats om 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 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i 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 för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening 
inte längre kan fortsätta verksamheten.  

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 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 för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar, andra författningar samt stadgar 
  
Uttalanden 
 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för Brf Lövgården 1 för räkenskapsåret 2021 
samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust.   
Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.     

Grund för 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 föreningen 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 för mina uttalanden. 

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

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen 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 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

 
Revisorns ansvar 
 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 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: 
 
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 

föreningen, eller 
 

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

 
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig 
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.  
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 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 förenligt med bostadsrättslagen. 
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 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 för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 
 

  
 
 
 
Stockholm 
 
Digitalt signerad av 

 
 
 
   
Joakim Mattsson  
BoRevision i Sverige AB  
Av föreningen vald revisor 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Joakim Mattsson
Revisor
Serienummer: 19691123xxxx
IP: 46.39.xxx.xxx
2022-05-04 18:22:53 UTC

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

yc
ke

l: 
J0

H
D

G
-Z

E3
F5

-S
8H

U
G

-3
8Z

O
O

-F
H

N
Z5

-L
7Q

ZE



 ========================= ================= ============== ========================================================================================== 
  Time                      Name              IP             Activity                                                                                  
 ========================= ================= ============== ========================================================================================== 
  2022-05-04 18:05:23 UTC   Joakim Mattsson   46.39.119.34   The document was created                                                                  
  2022-05-04 18:05:24 UTC   Joakim Mattsson   46.39.119.34   A signing link was activated for "Joakim Mattsson"                                        
  2022-05-04 18:05:25 UTC   Joakim Mattsson                  A signing request email was sent to "Joakim Mattsson" at "joakim.mattsson@borevision.se"  
  2022-05-04 18:21:11 UTC   Joakim Mattsson   46.39.119.34   The document was viewed by the signer                                                     
  2022-05-04 18:21:12 UTC   Penneo system     46.39.119.34   The document was viewed                                                                   
  2022-05-04 18:22:53 UTC   Penneo system     46.39.119.34   The document signing process was completed                                                
  2022-05-04 18:22:53 UTC   Joakim Mattsson   46.39.119.34   The signer signed the document as Revisor                                                 
 ========================= ================= ============== ========================================================================================== 



         JvhE9g9RB+3MAPemzkAVL0a7Ri5hzd7sHK7FEQPmK+s=     jO6j8J7sdWcdmA8GBwOOokJmqd/aFhQjiY01qUgGFPM= C6zBPQI2KIGx+j5jJ7HAFHNGdoQwEih476+/BS22E7lMoMkyA4kA+UhjmLUOyP2JGUnsnuTX9SD/YAQHl+dYxUG5V+cNCr1xQ/cz9Lzx5G3nmEMFeFeARyERHSM7ZHeqC/+tYAJgxenpdr+INs4duY9M5ctmW3l8ba9tF6Oj7q4HzEFQH3ycW1ZoesC7BtnGmFRwDdIU9uUhI0BinLMBJibLUDth7S1kTJVLcph2bkU8Ts/qus4jNWVxqtIatF/UN32RdmldGbUC9kWcqdF9iNxfRUv62CuZtmQf3Ub7Lmpww5nK53UFw1nOrmIs1G300nTJ++55ut/vCw41zahigg==   MIIFbTCCA1WgAwIBAgIIISoAcmIKTmswDQYJKoZIhvcNAQELBQAwfzELMAkGA1UEBhMCU0UxKDAmBgNVBAoMH1NrYW5kaWFiYW5rZW4gQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk3MzgxMTAvBgNVBAMMKFNrYW5kaWFiYW5rZW4gQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMTkwODE5MjIwMDAwWhcNMjIwODE5MjE1OTU5WjCBxTELMAkGA1UEBhMCU0UxKDAmBgNVBAoMH1NrYW5kaWFiYW5rZW4gQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxETAPBgNVBAQMCE1hdHRzc29uMQ8wDQYDVQQqDAZKb2FraW0xFTATBgNVBAUTDDE5NjkxMTIzNjcxNjE3MDUGA1UEKQwuKDE5MDgyMCAyMC4yOSkgSm9ha2ltIE1hdHRzc29uIC0gTW9iaWx0IEJhbmtJRDEYMBYGA1UEAwwPSm9ha2ltIE1hdHRzc29uMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEApt9dYiqxLzSoB85Q6CUP0HREt4bDCrwzgMteVm1CH6YTUBHosX3YOxM/x3fZVJ14m2SYxvNqdG7XyOxMtbnf+lqtd377L2Nu/DlOJyTeK3XKbZcuf9mAyZc/p7sSNIdbos8Yc9bhiZm/JJZxBUzi7orDLxke7LUWXCSgID6qVozXAOUNv9yqIPgqW1s69usu2Ob9g1iE5FVEGv3DD29mPOOJzLHCtYWnFUbGNGm5pbsx4rlyFiSOerKfvmw9Sm1F4lu8ilpFEl4BuAFaNKJk99dwZumeiqDNGVGM8yAKOXZipZEiMQpEJGEOwqmNjpBtlYiozmv6TzUX6i6YvU4S1wIDAQABo4GlMIGiMDsGCCsGAQUFBwEBBC8wLTArBggrBgEFBQcwAYYfaHR0cDovL29jc3AucmV2b2NhdGlvbnN0YXR1cy5zZTATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BBTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwHwYDVR0jBBgwFoAU1DxRnAxr+y+ZzK5ispaT21N6K5QwHQYDVR0OBBYEFDaML+pnjPTOiLaNcovjTR2H7VAVMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQC1V6PkgTsiNBh28ReFkRmJIiQsE0V0CQ0Hj6Adiy99GrqgoObv3QoIWiAv9PbwA91ZH81RvGXd8iV3cPy2s9E3kUQLR6xAbwbyiyaMYmY3vKoFk67YQHQ6pus/vH0SMd6OqUbyihRTe4jNgLNow/5U9g0thM/KCO5MpGy4Ja5H6ngZc7zl+/z8r4lpXxtwpQOZVjiuV5KnwCar0Dz/C1p7BctY6q/DDZKY/+pMEw2++IDqK5xLnYHiKFymVNbFMyjOB5gO1yK3MoUtzZNwD2Y+klte65RGclwlxFu+7r+KX8hkvHpEzzGw4WWq2TCL3wkJxwwlwwg68y5sLm9NdY3pB7AVGvNe9u1cDZbiH3q+WMmMSlsytKUuWsLoeXRju+ZFFS4Hln7eKPdbuMqQdS3u77wwRK5PFlZOR0I5SZRHaspxMXZO+X92FifFQZaXTqx40qBLIyGcXDHH224xrPjnQaFPU6pGVam6PYlb0iHcURAbJOMDmWCGuPIziqcGAN8tTqiOrTS8NFSfTrFryI3y6RwXtd3PsBzAa9ZAhWjfrVYU6W6sfplFFsPlliiUZKuupKHkQA1FUA603z5UtLkd4Q96nV0YyGrG6zd/QsyYEyDNH+g4tg7bBGbYTo8WyJXRNlsftjuMCKSAuSaCWnx3SdiPEF1b0TRt4icNilBWMQ== MIIF7jCCA9agAwIBAgIIZ+l6ft7deTUwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwdTELMAkGA1UEBhMCU0UxKDAmBgNVBAoMH1NrYW5kaWFiYW5rZW4gQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk3MzgxJzAlBgNVBAMMHlNrYW5kaWFiYW5rZW4gQ0EgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0xMzAxMTcxMjQwNDVaFw0zNDEyMDExMjQwNDVaMH8xCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9Ta2FuZGlhYmFua2VuIEFrdGllYm9sYWcgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDE5NzM4MTEwLwYDVQQDDChTa2FuZGlhYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEA77+/gC9YgobszO0S7eel5V41xvMSs0Qhai+LTPyG8+AJx+Jb2dOkVe0in4W2LOdXRjhn0FcLQhMF8g5WbR57p9AGjqNCWPnXzP87jQai5CSdMUGu+gVAF995KVc+L17C+8DXiJ63GYagf800ekTJ2jUQeFvXTdL8vYo1X/yuM3Ou9ZmC9P2diIxlTIABe+ngBcGkXsjiLq11Z5NkfMjZhtgPKd9hqPJ0Fb6u0PPmX3rawZV5YVqoh3O3RrXHUxl9SS9Or7gS25AU0H0XlefvlUsRhX9IgWtFRo/OVw6zifDm8pucKsBdG3WotH/RVl21s7ppAcP2MUw8U3+nwrWp0Q9uluW0hzJePB5sqi8yfU1uKx/aCabCq431Fkd78r4QfP4k/RYqe5dDyw0QhjlspHlQNXNO0BsJvS9eqKuaA3NxVI1IZOtqmd8qN4yVWOOECLOAZtKthfcTau41lRUmaMED2y0zzcuxvpLLXH+WuXi/p8o+tmE5zOvU1CreGGSvjWBmxLfKSBTgOElMvnYR/hfXsqfhpUzPitShMZafI+aTJPMOaM0iD2KqFvfVplhGI3ZaAxrJxgiTBuCEMckPipCdKqjr3ZBu8fTGuOXKkd35GzBQXdNM6qOL3IX6im5QmXpbbzsXbvU6YAKE88X2VW1lbKAISf4xdcE8TwN2JocCAwEAAaN4MHYwHQYDVR0OBBYEFNQ8UZwMa/svmcyuYrKWk9tTeiuUMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHwYDVR0jBBgwFoAUJJvCLF2NpU3klitybLy/5jagmrEwEwYDVR0gBAwwCjAIBgYqhXBOAQUwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAA4ICAQA2tgY4G/gMFLtiG+3roMjVCwxq3EaduF9V2brKaTrLs4w0FXZBb4KFZZu158HL5mDYC8TTLOf7Mwwd4ZFRATbsdeLQCNq+B+3xmOyfvXIHAR6hE7EZm1QasD9Qgktjn85cYwOAskPc/0CQUPaUlon77gNqc/d4gjMtEg9Lpod6YxMq2rPuZQHtWeDZnwRYSUi/e9KuROYmeXsrxZUhpLmDdZUVtr2YfskM9wbn8frSOG6DhPs74iBAV/zkRqmoiNz1R/gXLJ2GHBrS7cl0FQgvIrnCYXHH9krdfTObyKIBh0Pu3ur/Uo/86B8QorjYhEVBnBvb2wHwVsyRnSKJ1ucJvGQZdK1eWm7+/qgMmxhB6JhbsmjTBfEqeEtlozZDp0cVFJWHMVjXxgu/RGbLu1IZflQtI79IauFoOn4eFOC3ck1N7pV+1uSsi+jQUYBuEhgI4W2LH1GWNJnP6nKjlSJ+gfwkZrj8crcpCwTFNJDEvLTZ0MG5fBAv245eop8zMqZfAPjS0bcOziWg6ZLqD09YvaH8hk47ktWtTQgG65rp16Mu9CmyoMS67xolAFtVHAI2wXG/OY/G3jxeHxS5nyGu+eM7u6j7uX7jDwLmf5A9gUS6/FksO0gueHBHt8hUotZgWlbftRCpFNNfrREG2YY+02NXr8Pp2OO2xLx3rJhVgA== MIIF0jCCA7qgAwIBAgIIVdaUDC9caa8wDQYJKoZIhvcNAQENBQAwYzEkMCIGA1UECgwbRmluYW5zaWVsbCBJRC1UZWtuaWsgQklEIEFCMR8wHQYDVQQLDBZCYW5rSUQgTWVtYmVyIEJhbmtzIENBMRowGAYDVQQDDBFCYW5rSUQgUm9vdCBDQSB2MTAeFw0xMzAxMTUxMjE2MzJaFw0zNDEyMzExMjE2MzJaMHUxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9Ta2FuZGlhYmFua2VuIEFrdGllYm9sYWcgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDE5NzM4MScwJQYDVQQDDB5Ta2FuZGlhYmFua2VuIENBIHYxIGZvciBCYW5rSUQwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDlqwvhLtHtt2Th8rrNuvil7tJxJfH0h0O3R0bRQSiYeYUPe/aP83jkOBtZPoVGRHOpakQjx4ebl7NISFlWT9K83UISzPHBcoBRvL/RKhfoG2iCkRwqYwMsrnWfBQPg4dvsBqvdaGY7V3/ViBshsZLKhgiZrVSyp6ju/nfzKDCp/VD+9v5ciujnpcz2xGnwQblewn+hVLjB0XLxaj7Dm/xYnev/bWoB/BqrBKxmRnLY3GnwsuJ8unilrX/uF2egnbsJQeo76WXXm4Mu3IoR8pxDq05Z2TQpNY3QgfiBM5rVPXwvjvUFWbG56RuLgcK7Lc15BFwJilMb5r90cydkkjEng21l8sb+FbgFLpelBCd4sde6cF2hNweP1UgnJvPP4eacHQtH64TuoKfGz/AldLo6rVrr5qx45vDi70BR9QMK3lFBpTROQ2q0tSZr27mOhrVH4Kqicguk1IT0xpD7hiIg6G1xd6HYoli3qMPEu1EbBV7lS6iYNqm0mzHtxSVEP6YFHYwZA/GXSGAz5LywvfotiLnS1O50Z6zyDu0fH+pOM6bj0G8yFBD5g8y2mi3i1eVMOs2pw1aSfIAT7KsyWAQgor2ID9Yzrgd4gKXVvsNC8qWDWjA6a3rupY9OoIPdsKknJZAofn5ku8fP4yG3IthDYzVBdBL9szrNojg8hUoTlwIDAQABo3gwdjAdBgNVHQ4EFgQUJJvCLF2NpU3klitybLy/5jagmrEwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBRnirqy6kgcevU7aDcncgbrkWPLUzATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQENBQADggIBALGa/f4idqg6EZOtM0b2JLKj/qnkhFpoKc8zDtSxeTbNdMS6QigdSPuY0bNkzUt83NW77HrSBzy5cTWXX7NkacJUUd+ZLUFg/RY9xMx/id5whJICIPvZ1+usQB0ytTvk0SxgaEsOF325ezYV/GfitbvpAFPAapCeFZuDDTw2VNJMwva+EyKd0cM8bXOa+2uSAEvECmVqj16edG0+L2gBA0TnX3RKoLlc08ErsNCnZV64cD073Am0X3ZHqB8vsXS0BQXk6POcjDqGSBKjvHpFoW/yyMHld1vcEdCBQ1GX0EhJSQWQrSd7BVvVLuvudTj90mP5+IHa1HNGwedM4K/6KNdqCyJsmOhJ6+LwnV3McJ/rNAemTPLTq3qU4WL81XeTIDJMp4e2dnVug2h44zG++HF+fAg2EyIEz+X0TwAmPGbvyAAtHtJ3Z8N6+OKPlAfV2Mxlg3I6bZp/nwCKWtpVBFRbPYKcFpS0cKkHZTA5sJITdHfSNFYmx+n2h3ullFUTMrVUPp7UH4gTOgIeGyHTbZzMiDx5gxE6Qo1LyYx/jgPF5hM6eoByiEO7bI54xIyWK7u1Prk56Hfy8cxddDVAIMLgdTmFKdQ2rIqt9CJV4+nB4hzQ+XP3qmtDa6okENsi0QlMQPAc15J9Znh+eV2FFlW+nDbh3pRrNdTJhDHj++M6   SW50eWdhbmRlIG9jaCBzYW10eWNrZQoKTWVkIG1pbiBzaWduYXR1ciBnb2Rrw6RubmVyIGphZyBpbm5laMOlbGxldCBvY2ggYWxsYSBkYXR1bSBpIGbDtmxqYW5kZSBkb2t1bWVudCwgc29tIGlkZW50aWZpZXJhcyBhdiBlbiBkb2t1bWVudG55Y2tlbCBvY2ggc2l0dCBrcnlwdG9ncmFmaXNrYSBoYXNodsOkcmRlLgoKSmFnIGdvZGvDpG5uZXIgYXR0IG1pdHQgZnVsbHN0w6RuZGlnYSBuYW1uLCBtaW4gSVAtYWRyZXNzIG9jaCBtaXR0IG9mZmVudGxpZ2EgY2VydGlmaWthdCBzcGFyYXMgb2NoIGxhZ3JhcyBkaWdpdGFsdCBpIHN5ZnRlIGF0dCBiZXZpc2Egc2lnbmF0dXJlbnMgZ2lsdGlnaGV0LgpJbmZvcm1hdGlvbmVuIGluYsOkZGRhcyBpIHNpZ25hdHVyZW4gb2NoIGtvbW1lciBhdHQgZmlubmFzIHRpbGxnw6RuZ2xpZyBmw7ZyIGFsbGEgc29tIGhhciDDpXRrb21zdCB0aWxsIGRldCBzaWduZXJhZGUgbWF0ZXJpYWxldC4KCk1lZCBtaW4gc2lnbmF0dXIgZ29ka8Okbm5lciBqYWcgZGV0IHNsdXRhbnbDpG5kYXJhdnRhbCAoRVVMQSkgc29tIGfDpGxsZXIgdmlkIHRpZGVuIGbDtnIgYW52w6RuZG5pbmdlbiBhdiBQZW5uZW8gRGlnaXRhbCBzaWduZXJpbmdzcGxhdHRmb3JtOiBodHRwczovL3Blbm5lby5jb20vZXVsYQpEb2t1bWVudCBzaWduZXJhcwoKClJldmlzaW9uc2JlcsOkdHRlbHNlIEJyZiBMw7Z2Z8OlcmRlbiAxCgpKYWcgc2lnbmVyYXIgZG9rdW1lbnRldCAiUmV2aXNpb25zYmVyw6R0dGVsc2UgQnJmIEzDtnZnw6VyZGVuIDEiICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAtICBzb20gcmV2aXNvcgogICAgCkRva3VtZW50bnlja2VsOiBKMEhERy1aRTNGNS1TOEhVRy0zOFpPTy1GSE5aNS1MN1FaRQoKRG9rdW1lbnRldHMga3J5cHRvZ3JhZmlza2EgaGFzaHbDpHJkZSBTSEEtMjU2OiAzMzdiNzc1ZDYyZTViNzE1OWY5ODU1NDkzODEyNzYxOWEwZDRkY2ViMzc2NGQzZTgxYjEwYTI2NWE5YzBlMDc2Cg== eyJzaWduaW5nUmVxdWVzdElkIjoiMTI3MzQ1MTUiLCJkb2N1bWVudF9kaWdlc3RzIjoiW3tcImtleVwiOlwiSjBIREctWkUzRjUtUzhIVUctMzhaT08tRkhOWjUtTDdRWkVcIixcImRpZ2VzdFwiOlwiMzM3Yjc3NWQ2MmU1YjcxNTlmOTg1NTQ5MzgxMjc2MTlhMGQ0ZGNlYjM3NjRkM2U4MWIxMGEyNjVhOWMwZTA3NlwiLFwiYWxnb3JpdGhtXCI6XCJzaGEtMjU2XCJ9XSJ9  Y249UGVubmVvIEFwUyxuYW1lPVBlbm5lbyxzZXJpYWxOdW1iZXI9NTE2NDEwNTIzMCxvPVN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKSxjPVNF NUdIFOacv3o1YpxhRdviKF6Yey8= UGVubmVv  Signing Ny4yNy4w   QU5EUk9JRA== MTI= iq21Er3ujP36IIrCu+R0RMrlEiU= 0 cs1   CertificatePolicies 1.2.752.78.1.5 pw token-not-used       MIIHmQoBAKCCB5IwggeOBgkrBgEFBQcwAQEEggd/MIIHezCCATehgY8wgYwxCzAJBgNVBAYTAlNFMSgwJgYDVQQKDB9Ta2FuZGlhYmFua2VuIEFrdGllYm9sYWcgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDE5NzM4MT4wPAYDVQQDDDVTa2FuZGlhYmFua2VuIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZxgPMjAyMjA1MDQxODIyNTJaMFwwWjBBMAkGBSsOAwIaBQAEFKxVLpqcbHSHO32zhLzUnmWNQC/eBBTUPFGcDGv7L5nMrmKylpPbU3orlAIIISoAcmIKTmuAABgPMjAyMjA1MDQxODIyNTJaoQIwAKE0MDIwMAYJKwYBBQUHMAECAQH/BCDuakoY+CZGIwoDXgO56iLdSwHWDOCAhCevFhKpGjo3ZjANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAZrzn1i96G6olEQ3/aKz2U/AJwWAfXtVgtiivRTXnVF1rZ32Ep+YtKk4iSyLls5Ih4OJ/FW/FkmfR62CXsx4VlFMeQR3cry9xEVH3I78tUsDYAPvDTs7QthXEWmnRz7JelA6f8nnv4VFuBUYrqIfr34DBIEV7avITRlb2SWW92dMUSl7Ts/Wdv4uq6Uk7lFAHa3hJNZBjaMeqL89fBMpM5EaKBLtOl4FSWzijrBjTZYMv5dzmbYxo9CxgOUSy4LXcld2c56liYSqkhKSEeqNvaNg0MRhPKdgSzEW1OIXwD+3iC0qaaOeYVaYoCHPXApmOTYJmPndPSjKGOUYWgwlbSaCCBSgwggUkMIIFIDCCAwigAwIBAgIIWYUFIoIU62AwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwfzELMAkGA1UEBhMCU0UxKDAmBgNVBAoMH1NrYW5kaWFiYW5rZW4gQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk3MzgxMTAvBgNVBAMMKFNrYW5kaWFiYW5rZW4gQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjIwNDE5MjIwMDAwWhcNMjIxMDIwMjE1OTU5WjCBjDELMAkGA1UEBhMCU0UxKDAmBgNVBAoMH1NrYW5kaWFiYW5rZW4gQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk3MzgxPjA8BgNVBAMMNVNrYW5kaWFiYW5rZW4gQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA0yUxsnyfQujKFRSB2pz9krdBRERYToIqJAGwEnJ+WGp1PJnul3T+jf20d/VtbzccSzpa0PMEafQ5eCamwshCc+XQbSJJnukGU8KU+JxJ4ko7XGg6afxjlGN7yWYdxTuiVC3n2GpaBVaXoehh4j/zwloVGKdF3una2Q68Nl++a5aNagsjlSEe5DaBxVVAuMFWPtQWGVqEAIO/D/8zntb/2Gqm3gMVSzq6vxe5L7wRaRSOLaQr8HOL2j5QJvQ+UZ6F/QOANSE4ejOppIhitZcxFQnou4k39pZn+eYgaEQzjdP52CmTXUn24IGkaHzibE6qg5xaibVhhvXRvvv5c6xCkwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFNQ8UZwMa/svmcyuYrKWk9tTeiuUMB0GA1UdDgQWBBT11VbY24jYXRdGtPL8d+0COtNTCjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAstN93noDSOswXM+VJVBYaCKWYOHQS7GvMhINEgD4K2nqjDvTAfNhJh52LsF3G/Op/Hy7OTquGCa2iN9g7gUmY78pqYKjsPNJh+1YZMwTrdtQwflSe3kRtgBGX9/NBBmTtewxRfu7DrZG+sJFVyNUAn0I4cmYM2HmHCdsWtGlyy7qrc3SzYuTBeSEMdcrtcrIkN06mQ1RO5cPCtpcWFaru5LlshK7sMHVpHSyAEmmW5+uxdGz1D6E4zluIRvjDVHjChgVYmcFZs4zhKxEHjje3InRM9IcvzwmfPp9OaIjFL+DrAouZu6Y1C4FwmV2GIh7kD9EH9BLcLXvO1m3UYv0ipWw2Y3WjcJ8KPc4tZ/lPICd8X3Ad46WPRpIGoFJXO5YQ9GwPF8QiBqNKj10YV7Qan/trOMU015LgPNeJ8M4/PbOtMYidhm1dY60hOmzgi8SOvdtznz7jAz66ZUMeiubp++x4kB69LyYKU8URGx5k1spSeKDIXTK+x6Yzxw7o5DjobUKXZdgiQpr1kNpkn5+uyRpyIjbKToWw3JDbBQFVxDs6rZ1BGygEWCNsDvEmoa6qs2VWoWGNUFga8CQsnvrU5csr8BYrOWJJV3xCCjO7dK6pTu67PLy9/ybqYCWY7FZ5PDpRT49BCge2AerB4p0hsqA6QlfvH6Itp0pKaVhm6s=    MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCC3LcpMgXvo3oc/AoOikskofYclfxIZBLjClPbZAtJQ/QIIX9mq7BMP2rgYDzIwMjIwNTA0MTgyMjUzWjADAgEBAgYBgJBPiZuhGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAghIdREHIy1LjzANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIyMDIyMTA5NDQ1OFoXDTMzMDUyNDA5NDQ1OFowYzElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTEPMA0GA1UEBRMGMjAyMi0xMRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMQswCQYDVQQGEwJJVDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALksg2qQJYnR7Y1LrkZ8AursRu5GX0tUN0ehBLRVQVObUdiZGWnHp4mNHe0yHLJDSVH4DLMq3AK8zcbi5ZS/6LaB/SYejeBp2zgxZhe/YG43IQlvvkdYxTVetD/IgtwSLPqSTyeTND5bI2wpGPCkNK3WzUxH8Sq87ChHw9dMk3vt3PMLaymHngCbdkjHjmhnfBTYmHkQ1N4yVfp00j9JXTP/TEqwS8py5XT5v97l3+KXEalXKIRmtmRYalPpXz3L2Y/JKzuZIPWRVJuZfx1jrvIK8UQQ6fBvHONosbL2/pSKdg76ZjqCKCqvkfSL6IOjxrIGF9ji1ubmBfAKFcuwQakCAwEAAaOCAUUwggFBMB0GA1UdDgQWBBStFojqMm57WK9AXFQfoTDH5laxFjAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFNNmy1p3EunsJ/EJcs6YsOc5ghQbMBgGCCsGAQUFBwEDBAwwCjAIBgYEAI5GAQEwZAYDVR0gBF0wWzAGBgQrTBAGMEcGDCsGAQQBgv5eAQEFATA3MDUGCCsGAQUFBwIBFilodHRwczovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzLzAIBgYEAI9nAQEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2NybC50aW1lNG1pbmQuY29tL0ludGVzaS9xdWFsaWZpZWR0aW1lc3RhbXBDQS5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAPUY3ZtO0kOayLUiOg3zUyKlX0Nn454QczBKJo6TeJeL6Q2VAikdXgsgauvOQR3bgLBxgxkTj1Dtjys5Xa7XRUwXUOzi4XKSr76dO1t4i6lfpDMV2RQpGlUJ9nHqzM6lFdptvqeadBzoQSSHaiu4aQhVvZTR1UrKraIGih13zWQKLjxxuuXn/huGRlR2D2DtMhHTfBt7wDG+vxK01JCG7q3Z42GrB5uvgv88TShnVuc7AvVSUeexcu6eONd34k8YxTgj4KinydPUNo74/HFU1axiUwR+FqI4//AV0LFsRccr9wUy3wuEBpTpMnHV9OLMX5yk+2OV43OnRpkVIofX0xwP4NLbkt9++PCovgzV1w2YNANbyjvcYoKTjdqbKQkQfkZzjlo9G8McWsSYMTNZL7oo8NqxkMAnZlQDERnvL2CcOQrW+pZ9Ec0ZPphOqF6V8PXi1K0jyVfXewWDeebDQXWk/kiOzOvySPPj7AWKA/oF2KzRPrYVXLA+O7NZOc44anUMuQXFffPUDv5klyHBbk5ZzRy87vig8rZL0df8pY2D3OY96OKwR1H96I54XenTrpfQiV4FOCW2Uox+0KbXgJlYJz0SKqzm6BAnuIoXOsaPKu0AB2QYFCkM8CEdHnakIK6b7W+CEJvbsvjZxQdvD5fLveR/WErqZMb41EUT6PATCCBoEwggRpoAMCAQICCFcWniJBILumMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGnMQswCQYDVQQGEwJJVDEaMBgGA1UEYQwRVkFUSVQtMDI3ODA0ODA5NjQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xKTAnBgNVBAsMIFF1YWxpZmllZCBUcnVzdCBTZXJ2aWNlIFByb3ZpZGVyMTMwMQYDVQQDDCpJbnRlc2kgR3JvdXAgRVUgUXVhbGlmaWVkIFRpbWUtU3RhbXAgQ0EgRzIwHhcNMTcxMTIzMTAyMjQwWhcNMzcxMTE4MTAyMjQwWjCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtP4tZyol+Z5qAjMObquAQjz9KF/US23hurB/YQakgg4rTrgLHCBEG/1wptoWBDOfs58LjErNMNDbziwgY3hO+j1bhXryrYvYt+ZLkabkWLdAJhdhzztWO/tu5WjfW+Pp+jt7aztdnod+3cRFd+tdA/BMK+EnjYmoh1PrmpuzBWYRBfTy2dxu+EAjENnqNomy9hpNQxgu7iKkR+krFt+C00QJFaC25sIYjeSQGqW6+Dnw1AJVQZayYnKVtMHyO5r4LnNnCUzuNr6TciZgWjU/dfUl2DU/vLZeo/ItcVT7EuVEudtxIhlMpeCYMyac5OujJC/927cvg8q3v8pjHV74R134O5Zp74dU6ZBKyJJ4azjyVlhgI/k4Ki2O5vlJoExn2ZMxTbRtV+uifwJn7MnIM63SA4envLNIEflw9vUrVWqxnjmwNLYpM+hgt+SAmos2VNq+XKVRS4LVRoPw1kRSw2R8Ui9OfyFjkcu76GJ+CPPJiKxf/5p37ge1JDEyjXDTgkoKW4UJTkKjHGrN+nzFDhdfteGi+FcJD+SBiXyUc7yDWVcyOTTKjN0tlZ+s5ap8rMeLFe9x3wEABe9inK5Uqz3jvHvvDau11kyldb0+etj/di0h4nhD2jFUd/QvNTrvzj5s7eq8NqpslKpb5r/x4TdQ5lc8swPiFdqjXBw/GaUCAwEAAaOBrjCBqzAdBgNVHQ4EFgQU02bLWncS6ewn8Qlyzpiw5zmCFBswDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBTTZstadxLp7CfxCXLOmLDnOYIUGzBIBgNVHSAEQTA/MD0GBFUdIAAwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0cDovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAFmSuPU8IvR/DpEN4jU5ESdTZcq2Bnuy0z3aSHVV1Gc1Clzong4SpOIzSVqz/CeZ6Yeef/k2b6vmjhlBucq9W9ruXYjTnsHuOMFyGSaQWQylG8Yf83T9feTnQlFIP6Y1j8U5oqt/Ky0nCPAMpkrpxyJe3+XQbtkTZXM3Sa1oMRP1L5FS2ydiFMNZk9NyDbysNYY1EP7MZqpuP8SYzMwA/7rWy//nY8hP0xLpxImn0pY92GzhRFx0kjWw3ItM1XI6+/CKIqUkBuYzg9aMzEEgtxpNorpgxG1MizqCEHWP+coVUACSLZsMf20REKHR1sOvzkYwg9OMQQ6W5VE1qlyEnm93O9AMJVVabqEBDtLPxRAI8dpL8jEYum1qkpbmYno8rNr21gQApsAnyl9SxqPRHqtd3+SaH3R/0qGleyNakRwT1nexjQoW4X9BueO5lgW/gvRXFQ4B8sW5+dKm3jis3qqNV7wUcHyM1uDKiaP62wCMwrF3Qs+OJ8s0602zE4sOf+m0PBSNALoOvrZvPat2RXzpkpMMz4GD4FHqSP0e4jysnA3yNQJp2aGaun95AVII1eEsaCgb7bumGhpA18GsIb3EnuwFmg6DX4fqaOKn/cgbIC24y/E56Np/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAghIdREHIy1LjzANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjA1MDQxODIyNTNaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEILzjnIommjT3eBn6FIslPYZln2vPPwi5sYrHVzNJmODBMIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQgfVaiJel49Av2IbtdNBD6B5+Wu2bypW71JLTlRlVBJiwwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIISHURByMtS48wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAc5sMBwNd57ynpJHy6YzGXobuGgb2lGF6fHakmwB7bIzJ+zhtpvc5vDLfHpcahd7NgmWs5hBWyrZ7PaEY2PtccUMxq7BpI3PhtYRTYH8YVeOmZsCaphXix4/fddpH5WLbrBJssu7gvQ3XL2RLXnok+FfNAfz7I24jKc5AP76NynRWG8BU2bB6I7qgHGxyIIf+XR3t62/sVNOlAAA4Y7d4aH0xn4AVqgAFo1SFlnpC/VM11Hv7LUbGE+MHF6KDBkfpIM/LWSEOTSwq8EUaA7I/8r8UeHSqhovHg5T7gcrGdyT9y5D9o5tzNvorTnS3iV4Rw97OgddcSVDVQMsJiHncbA==


{"documentKey":"J0HDG-ZE3F5-S8HUG-38ZOO-FHNZ5-L7QZE","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2022-05-04T18:22:53Z","subtype":null,"ip":"46.39.119.34","signatureLines":[{"role":"Revisor","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fdc92c8bce62e70.xml","validations":[],"signerSerial":"196911236716","type":"bankid_se","signerName":"Joakim Mattsson"}]}

		2022-05-04T18:23:08+0000
	Original document certified by Penneo




