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Styrelsen för Brf Almynta 2, med säte i Knivsta, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2021. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten
 
Föreningen är privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningens ändamål är att 
främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens fastigheter upplåta 
bostadslägenheter och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta 
mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till 
bostadslägenhet eller lokal.
 
Föreningens stadgar 
Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket den 9 februari 2018.
 
Föreningens fastighet
Föreningen förvärvade fastigheten Knivsta Vrå 1:789 2016-01-27.
 
Föreningens fastighet består av 1 flerbostadshus i 4 våningar med totalt 28 bostadsrätter samt inredd 
vind. Den totala boytan är 1 439 kvm. Föreningen disponerar 19 parkeringsplatser. 
 
Lägenhetsfördelning:

8 st  1 rum och kök
  10 st 2 rum och kök

4 st 3 rum och kök
6 st 4 rum och kök

 
Fastighetsförsäkring
Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos If Skadeförsäkring AB.
 
Gemensamhetsanläggningar
Fastigheten ingår i gemensamhetsanläggningen Knivsta Vrå GA:42 omfattande vägar samt 
samfälligheten Knivsta Vrå S:13 omfattande vägar. Därutöver belastas fastigheten med servitut avseende 
avlopp, vattenledning och väg samt har enligt servitut rätt att utnyttja område för utfart på annan 
fastighet.
 
Fastighetsavgift/Fastighetsskatt
Kommunal fastighetsavgift enligt femtonårig lättnadsperiod. 
 
Fastighetens taxeringsuppgifter
Taxeringsvärdet är 17 896 000, varav byggnadsvärdet är 15 400 000 kr och markvärde 2 496 000 kr. 
Värdeår är 2017. 
 
Ekonomisk förvaltning
Föreningen har löpande avtal om ekonomisk förvaltning med Fastum AB.
 



Brf Almynta 2
Org.nr 769629-5562

2 (12)

 
Teknisk förvaltning
Föreningen har ett löpande avtal med Erenrots Trädgård och Fastighetsservice AB gällande fastighets- 
och trädgårdsskötsel. Snöröjning och sandninng sköts av Knivsta Grävmaskin AB
 
Ekonomisk plan
Styrelsen har upprättat ekonomisk plan för föreningens verksamhet som registrerats av Bolagsverket
den 27 mars 2017.
 
Antalet anställda
Under året har föreningen inte haft någon anställd.
 
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. 
Årsavgiften uppgår till 771 kr/kvm boyta per år.
 
Avsättning till yttre fond
Enligt den ekonomisk planen ska avsättning till yttre fond göras med 25 kr/kvm i avvaktan på att 
underhållsplan upprättas.

Föreningens fastighetslån
Kreditinstitut, ränte och amorteringsvillkor framgår av not 9.
 
Styrelse
Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma den 18 juli 2021 haft följande sammansättning:
 
Ledamöter Perihan Kadir - Ordförande

Hussein Abass
Hans Lundin

Suppleant Patrik Kårbro
Alexander Hällström

 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening.
Styrelsen har under året haft 6 st  protokollförda sammanträden.
 
Revisor
Tomas Ericson
Auktoriserad revisor
BOREV Revision AB
 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Sopsortering
Medlemmar i fastigheten har misskött sopsorteringen i år också vilket resulterade i
att sopkärlen överfylldes väldigt snabbt.
Styrelsen tacklade problemet genom att sätta upp infolappar om den rätta vägen till
sopsorteringen vid huvudentrén.
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Medlemsinformation
Föreningen hade vid årsskiftet 35 (36) medlemmar. Under året har 3 (4) överlåteler skett till ett snittpris 
av 34 769 (35 600) kr/kvm. Värdena inom parantes avser förgående år.
 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018  
Nettoomsättning 1 201 1 117 1 105 1 107  
Resultat efter finansiella poster -6 -139 -103 -20  
Soliditet (%) 67 66 66 66  
Årets resultat exkl. avskriv. (tkr) 359 77 113 196  
Fastighetslån/kvm (kr) 14 030 14 235 14 315 14 461  
Årsavgifter/kvm (kr) 771 722 713 713  

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 relation till balansomslutning.
 
Årets resultat exkl avskrivningar
Årets resultat med justeringar av kostnader för avskrivning av föreningens fastighet.
 
Fastighetslån/kvm
Föreningens totala fastighetslån dividerat med boyta av föreningens fastighet.
 
Årsavgifter/kvm
Föreningens totala årsavgifter dividerat med boyta av föreningens fastighet.
 
 
Förändring av eget kapital 

Medlems- Upplåtelse- Fond för yttre Balanserat Årets Totalt

insatser avgift underhåll resultat resultat  
Belopp vid årets 
ingång 30 219 000 10 494 456 83 941 -234 087 -139 458 40 423 852
Disposition av 
föregående 
års resultat:   35 975 -175 433 139 458 0
Årets resultat    -6 195 -6 195
Belopp vid årets 
utgång 30 219 000 10 494 456 119 916 -409 520 -6 195 40 417 657
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Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
 
ansamlad förlust -409 520
årets förlust -6 195

-415 715
 
behandlas så att
till föreningens fond för yttre underhåll avsättes 35 975
i ny räkning överföres -451 690

-415 715
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 

Rörelseintäkter
Nettoomsättning 2 1 200 800 1 117 400
Övriga rörelseintäkter 26 729 930
Summa rörelseintäkter 1 227 529 1 118 330

Rörelsekostnader
Driftskostnader 3 -533 267 -600 228
Övriga externa kostnader 4 -60 216 -62 250
Personalkostnader 5 -2 295 -49 061
Avskrivningar -365 586 -216 000
Summa rörelsekostnader -961 364 -927 539

Rörelseresultat 266 165 190 791

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -272 360 -330 249
Summa finansiella poster -272 360 -330 249

Resultat efter finansiella poster -6 195 -139 458

Årets resultat -6 195 -139 458
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31
 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 6 60 568 521 60 934 107
Summa materiella anläggningstillgångar 60 568 521 60 934 107

Summa anläggningstillgångar 60 568 521 60 934 107

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 7 177 429 84 644
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 28 845 47 064
Summa kortfristiga fordringar 206 274 131 708

Kassa och bank
Kassa och bank 1 863 17 746
Summa kassa och bank 1 863 17 746
Summa omsättningstillgångar 208 137 149 454

SUMMA TILLGÅNGAR 60 776 658 61 083 561
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 40 713 456 40 713 456
Fond för yttre underhåll 119 916 83 941
Summa bundet eget kapital 40 833 372 40 797 397

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -409 520 -234 087
Årets resultat -6 195 -139 458
Summa fritt eget kapital -415 715 -373 545
Summa eget kapital 40 417 657 40 423 852

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 9 19 970 000 20 188 962
Summa långfristiga skulder 19 970 000 20 188 962

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 9 218 962 295 000
Leverantörsskulder 17 924 17 752
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 152 115 157 995
Summa kortfristiga skulder 389 001 470 747

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 60 776 658 61 083 561
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Noter
 
Not 1 Redovisningsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) /K2/ om årsredovisning i mindre företag. 
 
Anläggningstillgångar
Från 2021 så ändrades avskrivningstiden från 200 år till 120 år.
Tillämpade avskrivningstider:
 
Byggnader 120 år

 
Not 2 Nettoomsättning

2021 2020

Årsavgifter 1 108 968 1 038 240
P-plats och garage 95 550 85 332
Outhyrda garage och p-platser -3 718 -6 172

1 200 800 1 117 400

 
Not 3 Driftskostnader

2021 2020

Fastighetsskötsel 60 740 61 460
Trädgårdsskötsel 0 562
Kostnader i samband med städdagar 279 0
Städkostnader 1 250 0
Snöröjning/sandning 14 062 7 501
Besiktningskostnader 2 976 6 219
Gemensamhetsanläggning 15 094 15 094
Reparationer 0 18 662
Hissreparationer 13 669 2 720
Trädgård och utemiljö 2 838 0
Planerat underhåll 0 91 375
Fastighetsel 150 492 140 210
Vatten och avlopp 118 164 97 210
Avfallshantering 46 195 63 914
Försäkringskostnader 25 539 30 175
Bredband 63 126 61 791
Förbrukningsinventarier 17 453 2 850
Förbrukningsmaterial 1 389 483

533 266 600 226
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Not 4 Övriga externa kostnader

2021 2020

Telefoni 349 0
Porto 2 100 1 748
Revisionsarvode 13 750 21 250
Ekonomisk förvaltning 40 000 39 252
Bankkostnader 2 128 0
Övriga poster 1 889 0

60 216 62 250

 
Not 5 Personalkostnader

2021 2020

Styrelsearvode 1 587 37 332
Sociala avgifter 708 11 729

2 295 49 061

 
Not 6 Byggnader och mark

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 43 200 000 43 200 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 43 200 000 43 200 000

Ingående avskrivningar -792 000 -576 000
Årets avskrivningar -365 586 -216 000
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 157 586 -792 000

Utgående redovisat värde 42 042 414 42 408 000

Taxeringsvärden byggnader 15 400 000 15 400 000
Taxeringsvärden mark 2 496 000 2 496 000

17 896 000 17 896 000

Bokfört värde byggnader 42 042 414 42 408 000
Bokfört värde mark 18 526 107 18 526 107

60 568 521 60 934 107
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Not 7 Övriga fordringar

2021-12-31 2020-12-31

Skattekonto 593 593
Avräkningskonto förvaltare 176 836 84 051

177 429 84 644

 
Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Fastighetsförsäkring 7 636 10 267
Bredband 10 015 11 178
Gemensamhetsförvaltning 0 15 094
Ekonomisk Förvaltning 11 194 10 525

28 845 47 064

 
Not 9 Skulder till kreditinstitut

Långivare
Räntesats

%
Datum för

ränteändring
Lånebelopp
2021-12-31

Lånebelopp
2020-12-31

Danske Bank 2,006 2022-06-30 8 962 93 962
Danske Bank 1,350 2023-06-30 6 562 500 6 687 500
Danske Bank 1,350 2023-06-30 7 000 000 7 000 000
Danske Bank 1,326 2023-06-30 6 617 500 6 702 500

  20 188 962 20 483 962

Kortfristig del av långfristig 
skuld 218 962 295 000

Kortfristig del av långfristig skuld:
Årlig amortering enligt villkorsbilagor: 218 962 kr
Lån som förfaller inom ett år: 0 kr
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Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Räntekostnader 16 468 16 226
Styrelsearvoden 20 254 28 000
Sociala avgifter 6 574 8 798
Fastighetsel 19 949 15 000
Snöröjning 0 2 438
Förutbetalda avgifter och hyror 87 772 87 533

151 017 157 995
 
 
Not 11 Ställda säkerheter

2021-12-31 2020-12-31
  

Fastighetsinteckningar 29 000 000 29 000 000
29 000 000 29 000 000
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Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 
Styrelsemöten
Styrelsen fortsätter med ett styrelsemöte ca en gång per månad under 2022.

Trapphus nödbelysning
I trapphuset finns endast belysning via lampor, i en nödsituation som brand måste
alla ta trappan och får inte använda hissen, om strömmen går då blir det kolsvart i
hela trapphuset. Styrelsen kollar på att få fram nödbelysning eller självlysande
klistermärke i trapphuset.

Huvudentré portlåsbyte
Flera boende i huset har klagat på att det är för mycket spring i trapphuset och flera av
personerna är okända. För närvarande kan man komma in via huvudentrédörren
med lägenhetsnyckel eller portkod. Styrelsen misstänker att koden delas ut till
vänner och familj i huset och därifrån har den hamnat hos andra personer som inte
bör känna till koden. Under 2020 och 2021 har styrelsen försökt hitta en lösning till
problemet och kommit fram till att den bästa lösningen vore att ta bort portkod helt.
2021 bestämde sig styrelsen att byta från kod till bricksystemlås, så att endast
personer med en bricka eller en nyckel kan komma in i huset.
Styrelsen har valt att anlita Byggbeslag Uppsala, samma företag som har installerat
portkod låset och har hand om alla lägenhets låssystemen. Hösten 2022 kommer
Byggbeslag Uppsala att kunna installera nya systemet, varje lägenhet får tre brickor,
lika många som antalet nycklar dom har.
Styrelsen kommer att höja avgiften med 70kr/mån i 12 månader för att bekosta
installationen.
 
 
 
Knivsta den 
 
 
 
Perihan Kadir Hussein Abass
Ordförande

Hans Lundin

 
 
Min revisionsberättelse har lämnats 
 
 
 
Tomas Ericson  
Auktoriserad revisor
BOREV Revision AB
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Revisionsberättelse  
Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Almynta 2, org.nr 769629-5562 
__________________________________________________________________________________________ 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för 
Bostadsrättsföreningen Almynta 2 för räkenskapsåret  
2021-01-01 – 2021-12-31. 

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 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 beslut har 
fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
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 och 
andra författningar 

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Bostadsrättsföreningen 
Almynta 2 för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten 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. 

Anmärkning 
Ordinarie föreningsstämma har hållits senare än vad stadgarna 
anger, men enligt min bedömning har det inte lett till någon 
skada för föreningen. 

 

Uppsala den dag som framgår av min elektroniska signatur 

 

______________________________________ 
Tomas Ericson 
Auktoriserad revisor 
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