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Föreningens fastighet 

Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 

Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus 
upplåta lägenheter åt medlemmarna till utnyttjande utan begränsning till tiden. 

Föreningen förvärvade 2000-04-28 fastigheten Vattuormen 18, Stockholms kommun från Fastighetsaktiebolaget 
Skandia för 75 Mkr. 

Kv 34 kvm 2020-12-31 Anna Stadling/Pecka Hanunarstedt 

Föreningens fastighet, beteckning Vattuormen 18, är ett flerbostadshus med sex respektive sju våningsplan. Vid 
årsskiftet 2017/2018 fanns totalt 39 bostadslägenheter upplåtna med bostadsrätt. 
Vid utgången 2017 fanns ett kontor kvar med hyreskontrakt, med löptid t.o.m. december 2020 för IFS. 
Enligt senaste fastighetstaxering består fastigheten av 5.480 kvm bostäder, 70 kvm lokal eller sammanlagt 5.550 kvm. 

Lägenhetsfördelning vid årsskiftet 2017/2018 (39 lägenheter): 
3 st 20-32 kvm 12 st 160-213 kvm 
2 st 67-75 kvm 1st 352 kvm 
21st 113-135 kvm 

Kontrakt på föreningens lokaler till externa företag eller organisationer löper enligt följande: 
Bv 70 kvm 2020-12-31 IFS 
Kv 17 kvrn 2020-12-31 IFS 

Kontrakt på föreningens förråd till medlemmar löper enligt följande: 

Fastighetens tekniska status 

Slutprotokoll på godkänd OVK-besiktning, genomförd av Stockholms 2:a Sotningsdistrikt, erhölls 2012. Ny besiktning 
bör genomföras 2018. 

Brandskyddskontroll/kamerainspektion utfördes 2012 av 2:a Sotningsdistriktet i Stockholm på 52 eldstäder med rök 
och avgaskanaler. 
Nästa besiktning planeras ske 2019/2020 (ska utföras efter 7-8 år). 

Spolning av avloppsstammar utförde firma 'Rena avlopp' i februari/2012. Nästa spolning bör göras 2018. 
Kontroll och sotning av kakelugnar och öppna spisar i fastigheten utfördes i juni/2014 av "Skorstensfejarna LJ AB". 
Nästa sotning ska göras i maj/juni 2018. 

En underhållsplan för fastigheten för perioden 2011-2020 upprättades i december 2010. Den uppdaterades i slutet av 
2016 och gäller nu 2016-2025. 
Åtgärdsbesiktning av fastigheten sker årligen delvis för eventuella direkta åtgärder men även för uppdatering av 
underhållsplanen. Senaste besiktning gjordes i november 2017. 



Brf Pärmen 
769603-3203 

3(13) 

Medlemsinformation 

Föreningen hade 63 medlemmar vid årets början och 65 st vid årets slut. 
Föreningen höll ordinarie årsstämma 2017-05-29. 
Föreningen har inte haft någon anställd. 

Upplåtelser och överlåtelser 

Under 2017 har 3 st lägenhetsöverlåtelser ägt rum: 

Överlåtare 
Lena & Stefan Holgersson 
Björn Svedberg 
Nick.las Brändström 

Lgh nr 
8 

36 
24 

Förvärvare 
Gvendolina & Vitalijs Svjatoha 
Gunnel & Björn Svedberg 
Mai-Mai Björklund I Nicklas Brändström 

Styrelsen har under året medgivit förlängning av andrahandsupplåtelse i en lägenhet ytterligare ett år till 2018-10-15. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Under verksamhetsåret har följande reparationer och underhåll genomförts: 

Gemensamma utrymmen 
Hissar 
Markbelysning (LED) 
Källargolv 
Målning div. fönster 

97.400 kr 
67.300 kr 
80.000 kr 
303.000 kr 
667.000 kr 

Underhållsplan 
Befintlig Underhållsplan för fastigheten för framtida behov har uppdaterats och gäller nu för perioden 2016-2025. 

Fastighetsförvaltning 

Ekonomisk förvaltning har under 2017 skötts av Brain Accountig AB. TEKAB, Tegenborg Konsult AB har ansvarat 
för den tekniska förvaltningen av fastigheten. 
Båda dessa förvaltare har följt Brf Pärmen sedan begynnelsen i april/2000. 

Försäkring 

Efter ny upphandling beslutade styrelsen att fastigheten även under 2017/2018 skulle vara full värdeförsäkrad hos Trygg 
Hansa AB 
Föreningen har per 2017-06-01 förnyat fastighets försäkringen. 

Föreningen har även genom Trygg Hansa tecknat en gemensam 'Tilläggsförsäkring för Bostadsrättshavare' för alla 
medlemmar. 
Som försäkringsrådgivare och skadekonsult anlitas företaget Bolander & Co i Uppsala. 
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Föreningens stadgar 

Föreningens ursprungliga stadgar antogs av föreningsstämmor 1999-05-14 och 1999-12-01 och registrerades hos 
Patent- och Registreringsverket 2000-03-01. 
Föreningsstämma och extra stämma 2012 godkände av styrelsen föreslagna ändring av stadgar. 
Ändrade stadgar registrerades hos Bolagsverket 2013-01-24. 

Styrelse, revisorer och valberedning 

Styrelsen har, efter ordinarie föreningsstämma 2017-05-29 följande sammanställning: 

Claes Björkman Ordförande omval 2017 
Pär Hammarstedt Sekreterare omval (2017-2018) 
Birgitta Williamson Ledamot omval (2017-2018) 
Nicklas Brändström Ledamot 2:a året (2016-2017) 
Annika Erlander Ledamot nyval (2017-2018) 
Stefan Holgersson Suppleant nyval (2017-2018) 
Lisette Lillo Fagerstedt Suppleant nyval (2017-2018) 
Magnus Blom Suppleant nyval(2017-2018) 

Förenings stämman den 29 maj 2017 valde åter Finhammars Revisionsbyrå AB till revisor i föreningen. Godkände 
revisorn Katarina Lindholm har av Finnhammars utsetts till huvudansvarig revisor. 

Till valberedning utsågs Marianne Öberg Håkansson och Lars Karlsson. 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. 

Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda sammanträden. 

För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad hos Trygg Hansa AB. 

Föreningens ekonomi 

Ekonomi 
Föreningens ekonomiska ställning är god. 
Föreningen har ett lån på 700 Tkr. 
Vid årsskiftet hade föreningen en kassa på ca. 2,0 Mkr. 

Styrelsen bedömer att någon höjning av månadsavgiften inte kommer att behövas under 2018. 

Föreningens bank är sedanjuni 2014 Svenska Handelsbanken. 

Lånebild per årsskiftet 2017/2018: 

Lån 
Rörelsekredit 

700 Tkr rörlig 3-mån ränta 
500 Tkr (outnyttjad) 

Ingen höjning av avgifterna till föreningen under 2017. Senaste höjning gjordes med 15% 2011-07-01 
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Föreningens ekonomiska läge 

Föreningens ekonomiska ställning, 2017, framgår av följande resultat- och balansräkning samt bokslutskommentarer. 

Förändring av eget kapital 

Balanserat Årets 
Insatser U1n;1låtelseavg Underhållsfond resultat resultat 

Eget kapital 2017-01-01 56 562 672 59313680 2 965 019 -21 125 947 -8 872 
Upplåtelseavgifter 
Disp en! stämmobeslut -8 872 8 872 
Avsättning till underhåtlsfond 401 844 -401 844 
Ianspråkstagande av 
underhållsfond -146 986 146 986 
Årets resultat -1011337 

Eget kapital 2017-12-31 56 562 672 59 313 680 3 219 877 -21 389 677 -1 011 337 

Flerårsjämförelse 

Nettoomsättning 
Resultat efter finansiella poster 
Soliditet, o/o 

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not l 

2017 
kr 2 285 424 

-1 Oll 337 
99 

2016 
2 283 276 

-8 872 
99 

2015 
2 283 120 

139 210 
99 

2014 
2 283 684 

11 602 
99 

Förslag till resultatdisposition 

Till föreningsstämmans förfogande står följande resultat: 

Balanserad vinst/förlust 
Årets resultat 

-21 389 677 
-1 Oll 337 

Återstår till föreningsstämmans förfogande -22 401 014 

Styrelsen föreslår att resultat disponeras så 
Reservering till yttre fond, enligt stadgarna (0,3% av årets 
taxeringsvärde) 
att av yttre fond ianspråktas 
att i ny räkning överförs 

401 844 
-970 120 

-21 832 738 

-22 401 014 
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Rörelseintäkter 
Årsavgifter och hyresintäkter 2 285 424 2 283 276 
Övriga rörelseintäkter 33 425 37 475 

Summa rörelseintäkter 2 318 849 2 320 751 

Rörelsekostnader 
Driftskostnader 2 -2 659 876 -1 664 654 
Fastighetsadministration 3 -126 772 -118 873 
Avskrivning enligt plan -534 377 -534 373 

Summa rörelsekostnader -3 321 025 -2 317 900 

Rörelseresultat -1 002 176 2 851 

Finanisella poster 
Ränteintäkter 22 27 
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -9 183 -11 750 

Summa finansiella poster -9 161 -11 723 

Resultat efter finansiella poster -1 011 337 -8 872 

Årets förlust -1011337 -8 872 
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 4 95 648 884 96183261 

Summa anläggningstillgångar 95 648 884 96 183 261 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Avgifts- och hyresfordringar -293 -6 659 
Övriga kortfristiga fordringar 92 893 92 891 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 62 377 133 497 

Summa kortfristiga fordringar 154 977 219 729 

Kassa och bank 1 997 717 2 519 147 

Summa kassa och bank 1 997 717 2 519 147 

Summa omsättningstillgångar 2 152 694 2 738 876 

Summa tillgångar 97 801 578 98 922 137 
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Upplåtelseavgifter 59313680 59313680 
Fond för yttre underhåll 3 219 877 2 965 019 
Insatskapital 56 562 672 56 562 672 

119 096 229 118 841 371 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat -21389675 -21 125 947 
Årets förlust -1 011 337 -8 872 

-22 401 012 -21 134 819 

Summa eget kapital 96 695 217 97 706 552 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 6 700 OOO 700 OOO 

Summa långfristiga skulder 700 OOO 700 OOO 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 121 609 200 646 
Skatteskulder 8 262 6 548 
Övriga kortfristiga skulder 6 366 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 270 126 308 391 

Summa kortfristiga skulder 406 363 515 585 
--~-- 

Summa eget kapital och skulder 97 801 580 98 922 137 
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Kassaflödesanalys 2017 2016 

J?en löpande verksamheten 
Arets resultat -1 Oll 337 -8 872 
Justering för QOSter som inte ingår i kassaflödet 
Avskrivningar 534 377 534 373 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital -476 960 525 501 

Förändring i rörelsekapital 
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 64 459 -158 227 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder (exkl. kortfristig del av 
skulder till kreditinstitut) -108 930 162 781 

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar 
av rörelsekapitalet -521431 530 055 

Investeringsverksamheten 

Kassaflöde från investeringsverksamheten o o 

Finansieringsverksamheten 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten o o 

Årets kassaflöde -521 431 530 055 
Likvida medel vid årets början 2 519 148 1 989 092 

Likvida medel vid årets slut 1 997 717 2 519 147 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016: 10 årsredovisning i mindre 
företag. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar 
av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och 
underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skri vs av systematiskt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Byggnader 
Värmeanläggning 
Markanläggning 
Maskiner 
Ombyggnad tak 

0,5% 
2,5% 

5% 
10% 
2,5% 

Föreningens fond för yttre underhåll 
Reservering till föreningens fond för yttre ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits på 
föreningsstämma sker överföring från balanserat resultat till fond för yttre underhåll. 

N yckeltalsdefini ti oner 
Soliditet%, anger hur stor del av tillgångarna som är finaniserade av eget kapital, eget kapital/balansomslutning 

Not 2 Driftskostnader 

2017 2016 

Fastighetsskötsel 96 150 80 OOO 
Snöröjning 1 400 
Trädgårdsskötsel 44 OOO 46 840 
Städning 89 200 75 837 
B esiktningskostnader 6 128 7 858 
El 45 698 60 027 
Fjärrvärme 736 064 776 587 
Vatten 58 936 108 312 
Sophämtning 82 954 57 454 
Kabel-TV avgift 19 821 19 328 
Övriga driftskostnader 35 040 4 090 
Fastighetsförsäkring 134 391 128 270 
Fastighetsskatt 70 765 68 932 
Renovering källargolv 303 300 
Målning och underhåll av diverse fönster 666 820 
Reparation & underhåll 269 209 231 240 

Summa 2 659 876 1 664 775 
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Not 3 Administrationskostnader 

2017 2016 

Revisionsarvode 32 250 20 150 
Kameral förvaltning Brain Accounting 46 283 47 660 
Konsultarvode Brain Accounting 13 324 12 199 
Konsultarvode övriga 3 750 
Serviceavgifter fastighetsägarna 6 106 4 950 
B ankkostnader 2 760 2 732 
Övriga förvaltningsksotnader 26 049 27 432 

Summa 126 772 118 873 

Not4 Byggnader och mark 

2017-12-31 2016-12-31 

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 101 147 027 101 147 027 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 101 147 027 101 147 027 

Ingående ackumulerade avskrivningar -4 963 766 -4 429 393 
Årets avskrivningar -534 377 -534 373 

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 498 143 -4 963 766 

Utgående restvärde enligt plan 95 648 884 96 183 261 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad 
Taxeringsvärde mark 

49 142 OOO 
84 806 OOO 
133 948 OOO 

49 142 OOO 
84 806 OOO 

133 948 OOO 
Byggnadens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: 
Bostäder 
Lokaler 

48 OOO OOO 
1 142 OOO 

48 OOO OOO 
1 142 OOO 

Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

2017-12-31 2016-12-31 

Förutbetald försäkring 
Förutbetald kabel-Tv avgift 

57 349 
5 028 

54 102 
79 395 

Summa 62 377 133 497 



2016-12-31 

199 429 
20 OOO 
88 962 

Brf Pärmen 12(13) 
769603-3203 

Not 6 Skulder till kreditinstitut 

Långivare Ränta% Räntan är 
rörlig 3 mån. 

SHE 1,50 2018-01-02 

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Förskottsbetalda årsavgifter och hyror 
Upplupet revisionsarvode 
Övriga poster 

Summa 

Not 8 Ställda säkerheter 

Fastighetsinteckningar 

Lånebelopp 

700000 

2017-12-31 

161 880 
26 OOO 
82 246 

270 126 

2017-12-31 

15 OOO OOO 

308 391 

2016-12-31 

15 OOO OOO 



Annika Erlander 
Ledamot 
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Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Följande behov av renoveringsarbctcn och åtgärder anser styrelsen föreligga de närmaste två åren. Åtgärdcna ligger i en 
ambitiös Budget/2018 

• Reparation av hiss, gatuhus höger 450 tkr 
• Källargolv under gå.rdshus 280 tkr 
• Radonmätning i utvalda lägenheter 20 tkr 
• Slamspolning och OVK arbeten 50 + 40 tkr 
• Underhåll av gesirnsrännor gatuhus 50tkr 
• Sotning av kakelugnar och öppna spisar 40 tkr 

Uppkommer något annat nödvändigt behov konuner renovering att genomföras. 

Stockholm 2.0 i &-iS- ,... /2. 24~ 
Pär Hammarstedt 
Sekreterare 

Nicklas Brändström 
ledamot 

Vår revisionsberättelse har lämnats ;lD\'b- b5- \ 1- 
Finnhammars Revisionsbyrå AB 

~ro:~ ~,u_)._____ 
Katarina Lindholm 
Godkänd revisor 



Till föreningsstärnman i Bostadsrättsföreningen Pärmen 
Org.nr. 769603-3203 

FINN HAM MARS 
AUKTORISERADE OCH GODKÄ~IDA REVISORER 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Bostadsrättsföreningen Pärmen för år 2017-01-01 ~ 20 l 7- 
12-3 l. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella 
ställning per den 3 l december 2017 och av dess finansiel la 
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings 
berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 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 vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra 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 de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De 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 

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
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 fel och anses vara 

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

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

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

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

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid 'upprättandet av 
årsredovisningen. Vi 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 vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Våra 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 vi 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. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i 
den interna kontrollen som vi identifierat. 
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Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med bostadsrättslagen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Bostadsrättsföreningen 
Pärmen för år 2017-01-01- 2017-12-31 samt av förslagen till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra 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 

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

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen 

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

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 vi 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 vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 
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