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Brf Våvstolen I 1(13)

769601-7420

Styrelsen för Brf Vävstolen 1 fi69601 -742q får härmed avge årsredovisning för råkenskapsåret 2020-01-

a1_zA2A-12-31.

F ÖRVALTN I N GS B E RÄTTE LS E

Ällmänt om verksamheten
Föreningen har till ändamål att trämia medlemmamas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus

upplåta bostadstägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning- Upplåtelse får även omfatta

mark som ligger i anslutning tillföreningens hus, om marken ska användas som komplement till

bostadslågenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rått iföreningen som en medlem har på grund av

upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrätlshavare-

Bostadsräftsföreningen registrerades 1996-1&08. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades

1 996-1 1-1 8 och nuyarande stadgar registrerades 2O19-O3-O7 . Föreningen har sitt säte i Stockholms
kommun-

Föreningen är ett privatbostadsföreta g enligrt inkomstskattelagen.

Föreningen äger fastigheten Vävstolen 7 i Stockholms kommun, onrfattande adressema Vävstolsvägen 5-
15. Vävstolen 7 byggdes är 1944. Marken är upplåten med tomträtt. Torntråttsavtalet löper tills 2023-06-
30.

Föreningen äger fastigheten Våvstolen 3 i Stccktdms kornmun, omfattande adressema Vävstolsvågen

1,3. Vävstolen 3 byggdes är 1944- Marken är upplåten med tomtråi'tl Tornträttsavtalet löper tills 2823-Oil
30.

I nedanstående tabell specificeras innehavet:

Antal Benämning Total yta (hrrm)

46 Lågenheter, bostadsrätt 2 069

2 Legenheter. hyresrätt 85

5 Lokaler, hyresrått 320

18 Antalpplatser

Fastigheten är fu|tuärdesförsälsad i Länsförsäkringar Stockholm. I försäkringen ingår momenten
styrelseansvar sarnt försäkring mot ohyra. Försåkringen inkluderar inte bostadsråttstillägg.

Grdinarie frireningsstämma ägde rum 2020-06-14. På stämman deltog 16 medlemmar.

Styrelsen har utgjorts av:

Namn Roll
Alexander LiEell Suppleant

Anton Andersson Ledamot

Fredrik Femer Suppleant

Jan Björklund Suppleant

Patik Ohrz6n Ordförande

Sanna Larsen Ledamot

.j It"_*

Föreningens firma teeknas av Anton Andersson, Patrik Ohrz6n och Sanna Larsen.
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Brf Vävstolen I
z6s6o1-7420 2(13)

övrig information om kontaldpensoner och hur föreningens firma tecknas
Föreningens firma tecknas av styrelsen. Firman tecknas två iförening av ledamötema.

styrelsen har under verksamhetsåret haft g protokollförda sammanträden-

Revisor har varit Johan Wall.

Genomförda större underhålls- och investeringsåt1gårder över åren
Af Ätgaru
2A2O-2021 tnjur,"
2020 Spolninglfilmning av stammar {port 5,7}
2A2A Eyte av WC-pump
2020 Byte av radiatorer i källargängar
2020 lnstallation av porttelefon

2020 BlippÄAtebbokning av tvättstuga

Underhållsplan

Energideklaration

Radonmätning

Spolninglfilmning av stammar {Port 1 ,3,g,1 1 ,1 3,15)
Ny puts på fastighetemas sockel.
Trappor till portar.

Anordning av grillplats bakom Vävstolen 3
Reparation av burspråk port 1

Äterställning av gräsmatta kring fastighet med port 1-3
Dränering av fastighet med port 1-3

Renovering av balkongdörrar och fönster

Större framtida planerade underhåll

År

2019

2019

2019

2019

2017

2016

2015

2015

2014

2012

2009

2021

2021

2021

Byte av armatur i trapphus.

Byte av tuättmaskiner.

Målning av trapphus och tvättstuga.

Arsavgifter
under nåsta år planerar föreningen ingen ytterligare avgiftsfdrändring.

iledlemsinformation
Vid årets början var antalet medlemmar 55 st. Under året har l2lillkommrtsamt 12 avgått. Md årets slut
var dårmed antalet medlemmar 55 st.

Avtal
Föreningens avtal under året:

q. ) d.**
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Brf Vävstolen I
769601-7420

Ekonomisk förvafhing
Fastighetsskötsel

Fastighetsägama Seruice Stockholm AB
Kåhre Service AB

3{13)

Våsentliga händelser under räkenskapsåret
under räkenskapsårets har frireningen satt in portelefonsystem och med det åven digitial bokningssystemtill tufrtstugan' Föreningen haravei giJ." oa aöete kri;t;;;; och varmvattneiså som byte avradiatorer i kå'argångar, byte av Wöp;; samt injustedng av värmen.
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Bostadsråttsfiireningen Vävstolen I
769601-7420

4t13)

Flerårsövercikt

Nettoomsättning (tkr)
Resuhat efierfin- poster {tkr}
Soliditet (%)

Resuftatdispasition enl
föreningsståmman

Reservering till fond
för yttre underhåll

Balanseras iny
räkning

Ä,rets resultat

2A20
2 074
-936
69,3

2019
2 096
-238
70,'l

2018 2017
2156 1367
114 -7A
66,1 65,6

Förändrtngar i eget kapital
Upp- Fond för

Medlems lätelse- yftre Balanserat Ärefs
-rnsafser avgifter underhåll resultat resuftat Summa

åretsingång 11221363 13308358 1 130309 45o1384 -238240 209zo4a7

Belopp vid
årets utgång

85 037 -85 037

-238239 23A248

-936 288 -936 289

11 221363 13308358 1215346 4 824 660 -936 288 19 984 118

Resultatdisposition

Balanserat resultat
Ärets resultat

Totalt

Avsättning till yttre fond
Uttag ur yttre fond
Balanseras i ny räkning

4 824 660
-936 289

-5 760 949

8s 037

-5 845 986
Summa -5 260 949

Föreningens resultat och stållning framgår av efterföljande resuftat- och balansr.åkningar med noter.
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Bostadsrättsföreningen Vävstolen 1
769ffi1-74?o 5(13)

Resultaträkning
Betopp i kr

2A20,12-31 2019-12-31

RörelselnäHer
Neftoomsåttning

Summa rörelseintäkter

Rörelsekostnader
Drift- och fastig hetskostnader
Övriga extema koshrader
Personalkostnader och arvoden
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Sumrna röretsekostnader

Rörelseresultat

F-inansiella poster
Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Råntekostnader och liknande resultatposier
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Arets resultat
-936 288

3
4
5

2 2Q73525
2073525

-2 424 153
-29 368
-77 814

-356 963
-2 888 298

-814 773

89
-121 6U
-121 515

2 095787
2 095707

-1 661 074
-122 108
-77 120

-348 576
-2 208 878

-113171

127
-125 196
-125 069

-936 288 -238240

-936 288 -238 24A

-23824A

j
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Bostadsrättsföreningen Vävstolen 1
765ffi1-7428

Balansräkning

6(13)

Belopp i kr Nol 2020-12-31 2019-12-31

TILLGANGAR

Anläggnin gstillgån gar

ilate rie I I a a n I äg gn i n g sti I t gå ng ar
Byggnader och mark
lnventarier, maskiner och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättn ingstill gångar

Kortfristi ga fordrtng a r
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostrrader ocfi upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMUA TILLGÄHGAR

2574A061 26 086 153
82S66 9962

25823027 26 096115

25 823 027 --16 0161rs

3 820
2 380 291

1 10 095
2 4942A6

518 189

518 189

3 012 395

14 879
3 A824V

113 153
3 210 496

518't89
518 189

3 728 685

28835422 29824800
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Bostadsrättsföreningen Väystolen 1
769601-7420 7(13)

Balansräkning
Belopn i kr_-._Fr.... - Not 2A20_12-gl 2019_i2-51

EGET KAPITAL OGH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond för yttre underhåll
Summa bundet eget kapital

Fitt eget kapital
Balanserat resultåt
Arets resuftat
Summa Sitt eget kapital

Summa eget kapital

Längfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

Kartfristiga skulder
Leverantör*skulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förulbetalda intåkter
Summa kortfristiga skulder

SUIIIIA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28835422 29824800

10

24 529721 24 529721
1 21,? 346 1 130 sOe

25745A67 25 660 030

-4 824 660 -4 501 3S4
-936 288 -238240

-5 760 948

19 984 119

4739 624

20 920 406

8 172286 8 251 350
49 750 49 750

B 222 036

Q9A87
1MA32

960
385't88

- s 301 r00

125 891
I 03 959

480
3729€/

629267 603 294

t*r)
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Bostadsråttsföreningen Vävstolen 1 s(j3)
769il1-7429

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
Å'rsredovisningen är uppråttad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
BoKöringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mlndre foretag {K2)

Om inte annat framgår är värderingsprincipema oförändrade ijämförelse med föregående år.

Redovisning av intäkter
Arsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så aft endast den del som belöper på
räkenskapsåret redovisas som intäkt.

Skatt
Bostadsrättsföreningars rånleintäkter som är häntörliga till fastigheten är skattefria. Om det
förekommer verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning iker beskattnin g md 21,4 procent-

Anläggningstillgångar
Maleriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskai med ackumulerade
avskrivningar. Avskrivningar sker systematiskt under den bedömda nyttjandetiden. Följande
avskrivningar uttryckt i procent tiilämpas (föregående är inom parantesf

Anläggningstillgångar yo per år (%o föreq år)

Ombyggnad Eyo (5,/")
Fjänvärmeanläggning So/o tSV,iMarkanläggning |yo (S%i
Byggnadsinventarier 20yo (21o/o)lnventarier 1Ao/o (A%i

övriga tillgångar och skulder
Tillgångar och skulder har värderats tjll anskaffningsvärde om inte annat anges. Fordringar har, efter
indMduell bedömning, tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Iitvida placöringar'
värderas till det tägsta av anskaffningsvärdet och det verktiga värdet.

Fond för yttre underhåll
Avsättning till och uttag ur fonden görs i enlighet med föreningens stadgar. AvsåtFring enligt plan och
ianspråktagalde för.genomfcirda åtgårder sker genom överföring mellair fritt och bunäet eiei kapital,
Arets underhållskostnader redovisas i resuttatråkningen inom ärets resultat

I
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Bostadsrättsföreningen Vävstolen I
765W1-7420

Noter till resultaträknin g

Not 2 Nettoomsäftning

e(13)

202A

Arsavgifter
Hyror
Överlåtelse- och pantsåftningsavgifter
Ovriga hyresintäkter

Not 3 Drift- och fastighetskostnader

1 542 958
506 517
17 950
6 100

2 073 525 2 095797

2420 2019

1 558 918
526 827

I 962

Fastighetsskötsel
Städning
Tillsyn, besiktning, kontroller
Trädgårdsskötsel
Snönlining
Reparationer
EI

Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Försåkringspremie
Tomkättsavgäld
Fastighetsavgift bostäder
Fastighetsskatt lokaler
Övriga fastighetskoslnader
Kabel-tu/Bredband/lT
Förvaltnin gsarvode ekonomi
Ekonomisk förvalkring utöver avtal
Panter och överlåtelser
J.uridiska åtgärder
Ovriga extema qänster

Underhåll
Gemensamma utrymmen
VAlSanitet
Fasader
Fönster
Övrigt

Totalsumma drift- och fastighetskostnader

65224
58 656
14 400
16 641
9 325

180 106
556/2

387 878
66 067

1 33 539
37 924

161 2W
68 592
26790

7 666
223 442
100 550

350
u 279
12 813
't3 607

1 674691

22955

1U 350
542 157

80 038
70 004
57 425

7 691
20 251
56732
57 538

383 919
67 283

110 178
36 866

161 200
59 926
32 960
10 4M

215285
97 614

7 3D1

4 875
14 116

1 551 606

101 268
8 200

2 4i211s3 1 661 074

li' ,)u-
frn
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Bostadsrättsföreningen Vävstolen 1
769601-7420,

Not 4 öwiga externa kostnader

10(13)

202A 2019

Porto / Telefon
Konsullarvode
Revisionarvode

Summa

Not 5 Löner, arvoden och sociala kostnader

3927 6 183
9't 550
24 375

29 368

202A

122 108

2019

Styrelsearvode
Sociala kostnader

Anstållda, föreningen har ingen anstålld personat. {fg år 0 anstållda)

55 S44

77 811

67 998
I't22

77 120

Noter till balansräkning

Not6 Byggnaderoch mark
202G12-31 2019-12,31

Vid årets början
-Byggnad
-Ombyggnad
-Markanläggning

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Arets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

Taxeringsvärde
Byggnader
Mark

Bostäder
Lokaler

28 345 825
143/.775
1 310 286

31 090 886

-5 004 733
-346 092

-5 350 825

28 U5 825
14U775
1 310 286

31 090 886

4 658 641
-346 092

-5 004 733

25740861 26 086 153

29 835 000
23 4,14 AOO

29 835 000
23 444 000

53 279 000

50 600 000
2 679 000

53 279 000

50 600 000
2 679 000

53 279 000 53 279 000

\^l

t\Ä !
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Bostadsrättsföreningen Vävstolen I
769ffi1-7420

1 1(13j

39 022

Not 7 lnventarier, maskiner och installationer
lz_r 2a19-12-31

*Vid årets början
-Nyanskaffringar

Ackumulerade avskivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Arels avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

Not 8 Övriga fordringar

39 022
83 875

,t22 897

-29 060
-10 &71

39022

-26 576
-24U

-39 931 -29 060

82 966

2020-12-31

I 962

2019-12-31

Skattekonto
Avråkningskonto hos Fastighetägama Service Stockholm AB

Not 9 Kassa och bank

92769 92 769
2287 522 2 989 695
2 3E0 291

202A-12-31

3 082 464

2019-12-31

Sparkonto

Summa

Not 10 Skuldertill kreditinstitut

Villkars-
ändrings-

518 189 518 189

s18 189 518 189

Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

2022-12-01
2422-06-A1
2029-12-31
2029-12-3'l
2029-12-31

15 441
31 788
20 0a4

3 332
8 496

1 451 736
3 003 866
1 959 9S2

990 0(}4
845752

Ränfesafs
2020-12-31

1,38Vo
1A5%
1,51Yo
1,30%
1,75%

Skuldbelopp
2A2G12-31

1 436292
2 972078
1 939 988

986 672
837 256

Amorteras
inom 1 år

Skuldbelopp
2419-12-31

8172286 79 064 I 251 350

Beräknad låneskuld om 5 år är 7.776.966 kr

')i
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769ffi1-7420

övriga noter

Not 11 Ställda säkerheter

12113\

202*12-31 2A19-12-31

Panter och dämed jämfödiga säkerheter som
har stälfts för egna skulder och avsättningar

Fastighetsi nteckni n gar

Summa st?illda säkerheter
20 600 000 20 600 000

20 600 0{x} 20 600 000

/"- a
i\l
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U*ders*riter
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Patrik Ohrzån

Auktoriserad revisor

13{13)

är -itr//

"awl
Sanna Larsen

fl n-ffi LJ
Anton Andersson

Min revisionsberättelse hgl lämnats den 20?1- 6L" \1



Fastställelseintvg

Undertecknad styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Vävstolenl intygar att
resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på ordinarie
föreningsstämma den 13 juni 2021. Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens
förslag till hur vinsten ska fördelas.

Iagintygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens
med originalen.

Namnförtydligande

rlin l,h'l,rluhl 5(,;LÅ
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REVISIONSBERÄTTELsE

Tilt föreningsstämman i grf Vävstoten 1, org.nr
7696A1 -7420

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utförl en revision av årsredovisningen för
Brf Vävstolen I för är 2Q20.

Entigt min uppfattning har årsredovisningen upprättats Ientlghet med årsredovisningstagen och ger'en i ailaväsenttiga avseenden rättvisanäe bitd aiz föreningens
finansrella stdltning per den j1 december 2020 och avdess finansietta resultat för året entigt
å rsredovisnin gsta gen. F-örvaltningsberättelsen år f c;ienLig
med ars'edovisningens övriga detar.

Jag titIstyrker därför att föreningsstämman faststätter
resultaträkningen och ba{ansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards
on Äuditing (15Ä) och god revisionssed i Sveriqe. Mittansvar entigt dessa standarder beskrivs nåimare iavsnittet Revisorns ansver, Jag är oberoende I
förhåt{ande til.t föreningen entigt goå l."uisorrrea iluä,g*
qch h3r i övrigt futtgjort miti yikesetisku unruu. 

"nliltdessa krav

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhåmtat ärtillräcktiga och ändamåtsentiga s'ori grund tåi-irna
uttalanden.

Sfyrelsens ansvar

?"t styreisen som har ansvaret för att
arsredovlsniltgen upprättas och att den ger en rättvisande
blld entigt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även
Ior den interna kontrotl som den bedömer är nödvändigför att upprärta en årsredovisning som inte inn;t;iier
nägra.väsent{iga,fetaktigheter, vaie sig dessa beror på
oegenttigheter etler på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisninqen ansvarar stvretsen
för.bedömningen av föreningens iörmåga utt ioi.iiaita
verksa.mheten. Den upptyser. när sä är tiltämptiei.-å,
torhattanden som kan påverka förmågan att foitsätta
verksamheten och aft använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatr drift tinåmpas Aolf ini" o*
bestut har fattats om att aweck{a verksamheten. 

-- -

Reyisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet omnuruvtda årsredovisningen som helhet inte innehåLter
nagra vaseniliga fetaktigheter, vare sig dessa beror oåoegenttiqheter etter på misstag. och att tämna ånrevistonsberatte{se som innehåller rnina utta{anden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, *"n ai in*ngarantl tor att en revision som utförs entigt ISA och åodrevi:ionssed i Sverige atttid kommer ati upptäcka'en
väsenttig felaktrgher om en sådan finnr. netaf<iiäÅeiui 

-

kan uppstå på grund av oegenttigheter efler fel och anses
y1.,: yi'^:lll1. om de, enskitt eirer ti{rsammaniiirnris*n
Kan.. Iorvantas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision errl.igt ISA använder 1agprof essionel tt omdöme och har en"proiexionetti ii<eptisr<
instältning under heia revisionen. Oårsutom, 

.---- - ''

r identifierar och bedömer jag riskerna för väsenttiga
fetaktigheter i årsredovisnin{en, uare siq deisa- beror
pa- oegentligheter eiler på misstag, u-tformar ochutför gransknrngsåtgärder btana anÄåt utifråii oessa
rrsker och inhämtar revisionsbevis som är tit{räcktiga
o5! 

!na3må!s91risa för att utsöra en giunJ'iäi åtnu
uttatanden. Risken för att intJupptäc[a en väsentlig
felaktighet tjtt följd av oegenttiqheter är höqre än

::j^:::"'-.ll!is ,felaktishet som beror på misstas.
:]",^oT oegenttjgheter kan innefatta'agerande imaskopi, förfalskning, avsikttiga utetäirnanden,
felaktig information åner åsidoiättard; ;;;;;;;
kontrott.

. skaffar jag mig en förståelse av den det avrorenlngens interna kontroll som har betydetse förmin revision för att utforma gransknrnesåteärder
som är lämpliga med hänsyn titL-omstandighei;rna,
men inte för att utta(a mig om effektiviteien i deninterna kontrol[en.. utv.är'derar jag lämptigheten j de
recovrsnrngsprinciper som används och rimlieheten istyretsens uppskattningar i redovisningJn ochtitlhörande uppIysningar.. drar 1ag en slutsats om tämptigheten i att stvrelsenanvänder antagandet om fortsatt ailii 

- 
viC

upprättandet av årsredovisninqen. Jaq drar också enslutsats, rned grund i de inhårn"tade i"'"irionrU""lr"n,om huruvida det finns någon väsenttig
osäkerhetsfaktor som avser såoana 

-nanaeti"i-uit",
förhåttanden som kan teda ti[ t"tyO""ää'i"i*i 

",föreningens förmåga att forrsätta uårkr"*f'råtln. O*
Jag drar stutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionib.;ätt"i;"n
11:li,_upprar.ksarnheten- 

"på 
uppLvr"tnguinl- iars.redovlsningen om den - våsentliga

osäkerhetsfaktorn e({er. om sådana upplvrn,nnui ur.oritlracktiga, modifiera uttuLååali "- om
arsredovlsninqen. Mina. slutsatser baseras på derevisionsbevis som inhämtas fram titt aatumli for
revisionsberättetsen. Dock kan frarntida nanå"trur.etter förhållanden göra att en förening-inie fangr"
Kan f ortsätta verksamheten.

. u-tvärderar jag den övergnpande presentationen,
srruKturen och tnnehåilet i årsredovisningen.
däribtand upptysningarna, och om å;rå;;;;;;ä"
arerger de -underliggande transaktionerna äch
nandetserna pä ett sätt som ger en rättvisande bitd.

Jag. 
. 
måste informera styretsen om btand annatrevisionens ptarrerade omfattning och inriktnine saÅttidpunkten Jör den. Jag måsre" *f.a i"f"rr"ir"" 

",Detydetsetulla iakttagetser under revisionen, däribtandoe Deryoande brislgl ; den interna kontrotlen som jag
identifierat.



ffim*
Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar

Uttalanden

Utöver" min revision av årsredovisningen har jag även
utfört en revision av styrelsens förvattning för Brf
Vävstolen 1 för år 2020 samt av förstaget till djspositioner
beträffande föreningens vinst elter förtust.

Jag tittstyrker att förentngsstämman behandlar förlusten
enligt förstaget i förvattningsberättelsen och .beviLjar
styrÄtsens tedamöter ansvarsfrihet för räkenskapsårel.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revtsionen entigt god revisionssed i Sveriqe.
ilitt ansvar entiqt denna beskrivs närmare i avsllittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande titt
föreningen entigt god revisorssed i Sveriqe och har i
övrigt futtgjort mitt yrkesetiska ansvar entigt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
titlräckliga och ändamåtsenliga som grund för mina
uttätanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget ti[t
dispositioner beträffande föreningens vinst etler förlust.
Vid frjrstaq tilt utdetning innefattar detta btand ännat en
bedömning av om utdelningen är försvartig med hänsyn

tilt de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning
och risker ställer på storleken av föreningens egna
kapital, konsolideringsbehov, tikviditet och stä[tning i

övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreninqens organisation och
förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
föreningens ekonomiska situation och att tiltse att
föreningens organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvattningen och föreningens ekonomiska
angetägenheter i övrigt kontrolteras på ett betryggande
sätt.

Revisorns ansver

Mitt måt beträffande revisionen av förvattningen, och
därmed mitt uttatande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revjsionsbevis för att med en rimtig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende:

företågit någon åtgärd eller gjort sig skytdig titt
någon försummetse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen, eIier
på något annat sätt handlat i strid med
bostadsrättslagen, tiltämpliga detar av lagen om
ekoromiska föreninqar, årsredovisningstagen eller
stadgarna.

av säkerhet bedöma om förslaget är förentigt med
bostadsrättstagen.

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

revisionssed i Sverige atttid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller atl ett förslag
till dispositioner av föreningens vinst etter förlust inte är
förentigt med bostadsrättslagen.

Som en det av en revjsion entigt god revisionssed i Svenge
använder jag professioneltt omdönre och har en
professionet[t skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvattningen och förstaget titt
djspositioner av föreningens vinst e{ler förtust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vitka
tittkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på

mrn professionella bedörnning med utgångspunkt i risk
och väsenttighet. Det innebär att jag fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhåtianden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och övefträdelser skulte ha särskild betydetse för
föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsundedag, vrdtagna åtgärder och andra
förhållanden sorr är relevanta för mitt uttatande om
ansvarsfrjhet. Som underlaq {ör mitt uttalande om
styrelsens förstag titt dispositioner beträffande
föreningens vinst elter förtust har jag granskat om
förslaget är fören[igt med bostadsrättstagen.

Sollentuna den 13 iuni 2021

Auktoriserad revisor

Mitt måt beträffande revisionen av förstaget titt
dispositioner av föreningens vinst etler förlust, och
därmed mitt uttalande om detta, är att med rimiig qrad


