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verksamhet under räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Styrelsen för Bostadsrättsförening Folkparken med säte i Stockholm org.nr. 769621-7004 får härmed avge 

årsredovisning för räkenskapsåret 2021

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Föreningen är en äkta bostadsrättsförening enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningen har till ändamål att 

främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostäder till medlemmarna med 

nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningen bildades 2010-06-30. Föreningens stadgar registrerades senast 2019-

01-15.

Föreningen äger och förvaltar

Föreningen äger och förvaltar byggnaderna på fastigheten:

Fastighet Förvärvsdatum Nybyggnadsår byggnad

Vendelsö 3:2132 1971

Totalt 1 objekt

I Haninge kommun. Fastigheten HANINGE VENDELSÖ 3:2132 ägs av föreningen. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad 

i Folksam Ömsesidig Sakförsäkring kompletterat med en styrelseansvarsförsäkring från AIG. Hemförsäkring tecknas 

och bekostas individuellt av bostadsrättsinnehavarna, kollektivt bostadsrättstillägg ingår ej i föreningens 

fastighetsförsäkring. Nuvarande försäkringsavtal gäller t.o.m. 2022-04-30.

Antal Benämning Total yta m2

173 lägenheter (upplåtna med bostadsrätt) 12054

35 lägenheter (hyresrätt) 2437

105 p-platser 0

98 garageplatser 0

5 lokaler (hyresrätt) 356

Totalt 416 objekt 14847

Föreningens lägenheter fördelas på: 3 st 0 rok, 4 st 1 rok, 114 st 2 rok, 4 st 2.5 rok, 73 st 3 rok, 9 st 4 rok, 1 st 11 rok.
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Föreningen äger dessutom

Namn Typ Org. Nr Andel Ändamål

HANINGE VENDELS

Ö GA:91

G:A - 3 / 5 GROVSOPSTATION

HANINGE VENDELS
Ö GA:92

G:A - 23 / 50 BELYSNINGSANLÄGGNING

Totalt 2 objekt

Styrelsens sammansättning

Namn Roll Fr.o.m. T.o.m.

Johanna Värlander Ordförande 2019-08-13

Dimitrios Kalafatidis Ledamot 2021-05-28

Jim William Ledamot 2020-06-23 2021-02-09

Thomas Sundqvist Ledamot 2020-06-23

Kim Henriksson Ledamot 2021-05-28

Mona Hoda Keys Ledamot 2018-06-15

Christopher Busby Ledamot 2019-08-13

I tur att avgå från styrelsen vid ordinarie föreningsstämma är: Mona Keys, Thomas Sundqvist, Dimitrios Kalafatidis, 

Johanna Värlander. 

 

Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda styrelsemöten, samt ett extra styrelsemöte. 

 

Firmatecknare har varit: Thomas Sundqvist, Johanna Värlander, Mona Hoda Keys, Christopher Busby. 

 

Firman tecknas enligt ovan av Stadgar 2011. 

 

Revisorer har varit: Margareta Kleberg, revisor hos BDO Mälardalen AB.

 

Valberedning har varit: Niclas Hermin (sammankallande) och Margareta Forsnacke, valda vid föreningsstämman.

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hölls 2021-05-25. På stämman deltog 28 medlemmar, varav 17 stycken poströster samt 11 

stycken fysiska röstberättigade medlemmar var närvarande. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

Årsavgiften har under året varit oförändrad. Föreningen har en underhållsplan som redovisar fastighetens 

underhållsbehov samt en investeringsplan som redovisar större åtgärder som kräver investering. 

 

Styrelsen ska besluta om reservation till föreningens underhållsfond i enlighet med gällande stadgar. 

 

Senaste stadgeenliga fastighetsbesiktning utfördes i enlighet med föreningens underhållsplan den 2021-08-27.
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Den enskilt största händelsen under räkenskapsåret var renovering av hissar i hus fem, sju, nio, elva och sjutton. Under 

vintern 2021/2022 byttes belysningen i trapphusen till ny ledbelysning med resultatet att all gemensam belysning ute 

och inne är uppgraderad till modernare led-armaturer vilket skapar en bättre miljö och är mer energieffektivt. 

 

I syfte att kunna planera för kommande års större underhållsåtgärder beställde styrelsen en verksamhetsanalys av 

föreningens ekonomi av HSB. I samband med detta har HSB tagit fram en nyckeltalsrapport som gett styrelsen 

information om föreningens kostnader och hur dessa förändrats över tid.    

  

Trots den pågående Corona-pandemin under våren 2021 beslutade styrelsen att genomföra den lagstadgade OVK-

besiktningen (Obligatorisk ventilationskontroll) samt spolning av avloppsstammar för att inte komma efter med 

obligatoriska besiktningar och det löpande underhållet av fastigheten. I samband med spolningen filmades avloppen i 

syfte att ta reda på stammarnas skick och kunna planera för den kommande stamrenoveringen.   

 

Under hösten 2021 färdigställdes utomhusparkeringen och påkörningsskydd monterades med numrering för tydligare 

uppmarkering av platserna. Antalet parkeringsplatser utökades också. Styrelsen beslutade även att höja 

månadskostnaden för bil- och garageplatser för att ha utrymme för kommande renovering av framförallt garaget. I 

samband med detta byttes alla avtal ut till nya med en klausul att föreningen inte tillåter andrahandsuthyrning av 

parkeringsplatser. 

   

Under 2021 beslutade styrelsen att byta entreprenör till Trivselträdgårdar för snöröjning i syfte att förbättra den. En 

beställning av borttagande av dåliga träd i enlighet med 2017 års trädinventeringsplan genomfördes samt 

föryngringsbeskärning av buskar. Styrelsen beslutade även om inköp av ett nytt picnicbord och en ny bänk och 

anläggning av ett planlager för förvaring av sand och kompost. Inför planering av framtida underhåll och eventuella 

investeringar av utemiljön fick styrelsen en gratis genomgång av utemiljön av HSB.   

 

Den årliga vårstädningen genomfördes under våren och i samband med den samlade styrelsen in boendes åsikter och 

tankar om föreningen och vad som bör prioriteras framöver genom utdelning av en boendeenkät. Vid två tillfällen 

under året har styrelsen beställt container för grovsopor. 

 

Den årliga säkerhetsbesiktningen av lekplatser och bollplaner har genomförts och SBA (systematiskt 

brandskyddsarbete) har gjorts regelbundet. En ny fastighetsdeklaration har lämnats in för föreningens räkning av HSB. 

   

  

Aktiviteter som påbörjades under 2021 och som fortsatt in på 2022 är statusinventering av hyresrätterna och 

uppdatering av föreningens låssystem. Inventering och besiktning av fastighetens avloppstammar, vattenledningar och 

elstammar kommer fortgå i syfte att få ett bra beslutsunderlag inför kommande större renoveringsbehov. 

 

Sedan föreningen startade har följande större åtgärder senast genomförts:

Sedan föreningen startade har följande större åtgärder senast genomförts: 
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Årtal Ändamål

2012/2013 Förbättrad inomhusmiljö samt sänkning av uppvärmningskostnader

2012 Hissrenoverning

2013 Takrenovering på hus 5, 11, 21 och 23

2013 Hissrenovering i hus 15 och 19

2014 Renovering av nio stycken hyresrätter

2014 Ombyggnation av grovsoprum till garage

2014 Besiktning och uppdatering av skyddsrummen

2015 Byte av stamventiler

2015 Takrenovering på hus 9, samt besiktning av alla tak

2015 Ledkonverterat stolp-, fasad- och trapphusbelysning

2015 Ombyggnation av samtliga soprum för att passa källsortering

2016 Byte av undercentral

2016 Takrenovering på hus 19

2016 Byte av fem stycken belysningsstolpar

2016 Dränering av tvättstugans framsida

2016 Renovering av värmebatterier och inköp av nya fläktmotorer

2017 Dränering av garagevägg mellan hus sju och 11.

2017 Byte till av ventilationssystem till FTX

2018 Renovering av tvättstugan, byte av fönster och fasad

2019 Pelarförstärkning i garaget

2019 Asfaltering av gård och parkering

2019 Målning av fasadsidor och socklar

2019 Takrenovering på tre hus

2020 Byte av belysning i källare

2020 Byte av belysning vid parkering och på gården

2020 Upphandling av brandriskinventering

Föreningen utför och planerar följande åtgärder under de närmaste 5 åren:

Föreningen utför och planerar följande åtgärder under de närmaste 5 åren:

Årtal Ändamål

2022 Uppdatering av låssystemet

2022 Underhåll och investering i utemiljön

2022 Besiktning av betong i garage och balkonger

2023 Renovering av garaget

2023 Trapphusrenovering

2023 Byte av elstigar och stamrenovering

2025 Renovering av fasader och balkonger

2026 Byte av tvättmaskiner och torktumlare
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MEDLEMSINFORMATION

Under året har 17 bostadsrätter överlåtits och 0 upplåtits. 

 

Vid räkenskapsårets början var medlemsantalet 106 och under året har det tillkommit 18 och avgått 23 medlemmar. 

 

Antalet medlemmar vid räkenskapsårets slut var 101.

FLERÅRSÖVERSIKT

  2021

Sparande, kr/kvm 242

Skuldsättning, kr/kvm 7 444

Räntekänslighet, % 13

Energikostnad, kr/kvm 219

Driftskostnad, kr/kvm 567

Årsavgifter, kr/kvm 703

Totala intäkter, kr/kvm 841

Nettoomsättning, tkr 12 801

Resultat efter finansiella poster, tkr −1 285

Soliditet, % 49

Sparande: 

Definition: Årets resultat + summan av avskrivningar + summan av kostnadsfört/planerat underhåll per kvm total yta 

(boyta + lokalyta) 

Varför? Ett sparande behövs för att klara framtida investeringsbehov eller kostnadsökningar. 

 

Skuldsättning: 

Definition: Totala räntebärande skulder per kvm total yta (boyta + lokalyta) 

Varför? Finansiering med lånat kapital är ett viktigt mått för att bedöma ytterligare handlingsutrymme och 

motståndskraft för kostnadsändringar och andra behov. 

 

Räntekänslighet: 

Definition: 1 procentenhets ränteförändring av de totala räntebärande skulderna delat med de totala årsavgifterna 

Varför? Det är viktigt att veta om föreningens ekonomi är känslig för ränteförändringar. Beskriver hur höjda räntor kan 

påverka årsavgifterna – allt annat lika. 

 

Energikostnad: 

Definition: Totala kostnader för vatten + värme + el per kvm total yta (boyta + lokalyta) 

Varför? Ger en ingång till att diskutera energi- och resurseffektivitet i föreningen. 
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Driftskostnad: 

Definition: Totala kostnader för drift inklusive energikostnad per kvm total yta (boyta + lokalyta) 

Varför? Ger en bild av föreningens löpande utgifter för drift och förvaltning av dess fastighet(er). 

 

Årsavgifter: 

Definition: Totala årsavgifter per kvm total boyta (Bostadsrättsytan) 

Varför? Årsavgiften påverkar den enskilde medlemmens månadskostnad och värdet på bostadsrätten. Därför är det 

viktigt att bedöma om årsavgiften ligger rätt i förhållande till de andra nyckeltalen – om det finns en risk att den är för 

låg.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Belopp vid 

årets ingång

Disposition av 

föregående års 

resultat enligt 

stämmans beslut

Förändring 

under året*

Belopp vid 

årets utgång

Inbetalade insatser, kr 116 306 400 0 1 822 800 118 129 200

Kapitaltillskott/extra insats, kr 0 0 0 0

Upplåtelseavgifter, kr 27 680 963 0 3 762 200 31 443 163

Uppskrivningsfond, kr 0 0 0 0

Underhållsfond, kr 982 039 0 129 568 1 111 607

S:a bundet eget kapital, kr 144 969 402 0 5 714 568 150 683 970

Fritt eget kapital

Balanserat resultat, kr −36 701 287 −1 405 558 −129 568 −38 236 413

Årets resultat, kr −1 405 558 1 405 558 −1 284 566 −1 284 566

S:a ansamlad vinst/förlust, kr −38 106 845 0 −1 414 134 −39 520 979

S:a eget kapital, kr 106 862 557 0 4 300 434 111 162 991

* Under året har reservation till underhållsfond gjorts med 1 127 000 kr samt ianspråktagande skett med 997 432 kr
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RESULTATDISPOSITION 

Enligt föreningens registrerade stadgar är det styrelsen som beslutar om reservation till eller ianspråktagande från 

underhållsfonden.

Till föreningsstämmans förfogande står följande belopp i kronor:

Balanserat resultat enligt föregående årsstämma, kr −38 236 413

Årets resultat, kr −1 284 566

Summa till föreningsstämmans förfogande, kr −39 520 979

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Reservation till underhållsfond, kr -1 127 000

Ianspråkstagande av underhållsfond, kr 997 432

Balanseras i ny räkning, kr −39 650 547

Ytterligare upplysningar gällande föreningens resultat och ekonomiska ställning finns i efterföljande resultat- och 

balansräkning med tillhörande noter
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Resultaträkning 2021-12-31 2020-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning Not 1 12 801 223 12 656 355

Rörelsekostnader
Drift och underhåll Not 2 -7 720 885 -7 288 710
Övriga externa kostnader Not 3 -333 286 -278 346
Planerat underhåll -726 622 -854 621
Personalkostnader och arvoden Not 4 -489 562 -491 511
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -4 150 884 -4 148 504
Övriga rörelsekostnader Not 5 -20 289 0
Summa rörelsekostnader -13 441 528 -13 061 692

Rörelseresultat -640 305 -405 337

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 6 78 625 46 192
Räntekostnader och liknande resultatposter Not 7 -722 886 -1 046 413
Summa finansiella poster -644 261 -1 000 221

Årets resultat -1 284 566 -1 405 558

2021 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Folkparken

769621-7004

8 (16)



Balansräkning 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark Not 8 198 668 424 202 410 954
Inventarier och maskiner Not 9 378 110 25 452
Pågående nyanläggningar Not 10 4 159 120 0

203 205 654 202 436 406

Summa anläggningstillgångar 203 205 654 202 436 406

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres- och andra kundfordringar 29 060 12 897
Avräkningskonto HSB Stockholm 3 184 678 7 205 642
Övriga fordringar Not 11 369 002 308 282
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 12 341 695 610 932

3 924 435 8 137 753

Kortfristiga placeringar Not 13 15 000 000 9 000 000

Kassa och bank Not 14 3 132 505 3 132 505

Summa omsättningstillgångar 22 056 939 20 270 258

Summa tillgångar 225 262 593 222 706 664
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Balansräkning 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatser 118 129 200 116 306 400
Upplåtelseavgifter 31 443 163 27 680 963
Yttre underhållsfond 1 111 608 982 039

150 683 971 144 969 402
Fritt eget kapital/ansamlad förlust
Balanserat resultat -38 236 413 -36 701 287
Årets resultat -1 284 566 -1 405 558

-39 520 980 -38 106 845

Summa eget kapital 111 162 991 106 862 557

Skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 15 86 750 000 25 000 000

86 750 000 25 000 000
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 16 24 437 500 88 000 000
Leverantörsskulder 491 205 670 020
Skatteskulder 12 366 6 126
Fond för inre underhåll 496 095 534 852
Övriga skulder Not 17 22 747 1 147
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 18 1 889 689 1 631 962

27 349 602 90 844 107

Summa skulder 114 099 602 115 844 107

Summa eget kapital och skulder 225 262 593 222 706 664

Väsentliga händelser efter årets slut Not 19 1
Ansvarsförbindelser Not 20
Föreningsavgäld 0 0
Summa ställda säkerheter 0 0

Underskrifter Not 21 1
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Kassaflödesanalys 2021-12-31 2020-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster -1 284 566 -1 405 558

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 4 150 884 4 148 504
Kassaflöde från löpande verksamhet 2 866 318 2 742 946

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar 192 355 -137 294
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder 67 995 -98 455
Kassaflöde från löpande verksamhet 3 126 668 2 507 197

Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter -4 559 120 0
Investeringar i maskiner/inventarier -329 534 0
Kassaflöde från investeringsverksamhet -4 888 654 0

Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (-) av skulder till kreditinstitut -1 812 500 -625 000
Inbetalda insatser och upplåtelseavgifter 5 585 000 3 625 000
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 3 772 500 3 000 000

Årets kassaflöde 2 010 514 5 507 197

Likvida medel vid årets början 19 338 147 13 830 949

Likvida medel vid årets slut 21 348 660 19 338 147

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto

hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.
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Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer

Avskrivning fastighet

Avskrivning inventarier och maskiner

Klassificering av skulder till kreditinstitut

Fond för yttre underhåll

Fastighetsavgift /fastighetsskatt

Inkomstskatt

En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag, belastas vanligtvis inte med 

inkomstskatt. Beskattning sker med 20,6 % för verksamheter som inte kan hänföras till fastigheten, t ex avkastning på en 

del placeringar.

Föreningen tillämpar sig av årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1(K3). 

Belopp anges i kronor om inget annat anges. 

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och därmed har 

fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna bedöms vara 

mellan 15 till 120 år. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i SABOs vägledning för 

komponentindelning av hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar. 

Avskrivning sker med 20% på anskaffningskostnaden.

Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens 

underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av styrelsen.

Föreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift på bostäder som högst får vara 0,3 % av taxeringsvärdet för 

bostadsdelen. Föreningens fastighetsavgift var för räkenskapsåret 1 459 kronor per lägenhet.

För lokaler betalar föreningen statlig fastighetsskatt med 1 % av taxeringsvärdet för lokaldelen.

Lån som förfaller till betalning inom 12 månader från balansdagen redovisas som kortfristiga skulder till kreditinstitut. 

Lånen är av långfristig karaktär och kommer att omsättas på förfallodagen.
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Noter 2021-12-31 2020-12-31

Not 1 Nettoomsättning

Årsavgifter 8 471 238 8 211 850

Individuell mätning el 314 680 485 137

Hyror 3 631 177 3 719 907

Bredband 202 113 198 218

Övriga intäkter 308 224 154 675

Bruttoomsättning 12 927 432 12 769 787

Avgifts- och hyresbortfall -115 374 -112 435

Hyresförluster 116 -997

12 812 174 12 656 355

Not 2 Drift och underhåll

Fastighetsskötsel och lokalvård 1 403 604 895 587

Reparationer 951 918 1 329 359

El 857 082 850 305

Uppvärmning 1 692 902 1 589 125

Vatten 1 037 675 899 412

Sophämtning 335 216 310 278

Fastighetsförsäkring 236 383 258 061

Kabel-TV och bredband 245 022 244 342

Fastighetsskatt och fastighetsavgift 276 629 327 392

Förvaltningsarvoden 620 830 532 025

Övriga driftkostnader 63 624 52 825

7 720 885 7 288 710

Not 3 Övriga externa kostnader

Bevakningskostnader 24 601 21 383

Förbrukningsinventarier och varuinköp 63 075 31 327

Administrationskostnader 101 527 69 896

Extern revision 40 000 49 213

Konsultkostnader 98 941 106 527

Medlemsavgifter 5 143 0

333 286 278 346

Not 4 Personalkostnader och arvoden

Arvode styrelse 374 028 322 080

Övriga arvoden 0 51 920

Sociala avgifter 115 534 117 511

489 562 491 511

Not 5 Övriga rörelsekostnader

Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 1 221 3 081

Ränteintäkter HSB bunden placering 76 056 32 767

Övriga ränteintäkter 1 348 10 344

78 625 46 192

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader långfristiga skulder 722 316 1 045 043

Övriga räntekostnader 570 1 370
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Noter 2021-12-31 2020-12-31

Not 8 Byggnader och mark

Ackumulerade anskaffningsvärden

Anskaffningsvärde byggnader 181 906 084 181 906 084

Anskaffningsvärde mark 44 961 885 44 961 885

Årets investeringar 400 000 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 227 267 969 226 867 969

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar -24 457 015 -20 313 688

Årets avskrivningar -4 142 530 -4 143 327

Utgående ackumulerade avskrivningar -28 599 545 -24 457 015

Utgående bokfört värde 198 668 424 202 410 954

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde byggnad - bostäder 102 000 000 102 000 000

Taxeringsvärde byggnad - lokaler 1 923 000 1 923 000

Taxeringsvärde mark - bostäder 34 000 000 34 000 000

Taxeringsvärde mark - lokaler 1 093 000 1 093 000

Summa taxeringsvärde 139 016 000 139 016 000

Not 9 Inventarier och maskiner

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 51 767 51 767

Årets investeringar 329 534 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 381 301 51 767

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar -26 315 -21 138

Årets avskrivningar -8 354 -5 177

Utgående ackumulerade avskrivningar -34 669 -26 315

Bokfört värde 346 632 25 452

Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott

Årets investeringar 4 159 120 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 159 120 0

Not 11 Övriga kortfristiga fordringar

Skattekonto 369 002 288 919

369 002 288 919

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader 301 656 415 622

Upplupna intäkter 40 039 195 310

341 695 610 932

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt

intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår.
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Noter 2021-12-31 2020-12-31

Not 13 Kortfristiga placeringar

Bunden placering 6 månader HSB Stockholm 7 000 000 6 000 000

Bunden placering 12 månader HSB Stockholm 8 000 000 3 000 000

15 000 000 9 000 000

Not 14 Kassa och bank

Nordea 90 90

Övriga bankkonton 3 132 415 3 132 415

3 132 505 3 132 505

Not 15 Skulder till kreditinstitut

Villkorsändr Nästa års

Låneinstitut Lånenummer Ränta dag Belopp amortering

Nordea 0,47% 2024-03-20 24 437 500 750 000

Nordea 0,75% 2025-06-18 38 812 500 750 000

Nordea 1,00% 2023-03-15 25 000 000 0

Nordea 0,25% 2022-03-30 22 937 500 750 000

111 187 500 2 250 000

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 99 937 500

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 86 750 000

Föreningen har lån som förfaller till betalning inom ett år och är att betrakta som kortfristig skuld,

men föreningen har inte för avsikt att avsluta lånefinansieringen inom ett år.

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 115 000 000 115 000 000

Not 16 Skulder till kreditinstitut

Kortfristig del av långfristig skuld 24 437 500 88 000 000

24 437 500 88 000 000

Not 17 Övriga skulder

Momsskuld 22 747 -19 363

Övriga kortfristiga skulder 0 1 147

22 747 -18 216

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna räntekostnader 70 587 41 498

Förutbetalda hyror och avgifter 1 039 249 1 029 509

Övriga upplupna kostnader 1 024 679 560 955

2 134 515 1 631 962

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder 

som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år.

39758201255

39758214373

39788900402

39798272676
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Noter 2021-12-31 2020-12-31

Not 19 Väsentliga händelser efter årets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter årets slut

Not 21

Denna årsredovisning är elektroniskt signerad av

Christopher Busby Dimitrios Kalafatidis Johanna Värlander

Kim Henriksson Mona Hoda Keys Thomas Sundqvist

Min revisionsberättelse har lämnats beträffande denna årsredovisning enligt digital signering

Margareta Kleberg

Auktoriserad revisor

2021 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Folkparken

769621-7004

16 (16)



  

1 (2) 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Folkparken 
Org.nr. 769621-7004 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för 
Bostadsrättsföreningen Folkparken för år 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 och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning för 
Bostadsrättsföreningen Folkparken för år 2021 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. 

 

Stockholm datum enligt digital signering 

 

 

Margareta Kleberg 

Auktoriserad revisor 
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       /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/H1BQQ_tUc
       Johanna
       Värlander
       johanna.varlander@gmail.com
       197606161706
       1976/06/16
       94.191.136.24
     
    
     197606161706
     2022-05-12T07:08:53.913Z
   
    
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/H1BQQ_tUc
     Johanna
     Värlander
   
  
   
    notification.sent
    2022-05-12T07:08:56.321Z
    SygqME5Iq
    
     SygqME5Iq
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/Hy6V7OFL9
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/Hy6V7OFL9/notifications/SygqME5Iq
     Dokument att signera
     dimitrios.kalafatidis@yahoo.com
     2022-05-12T07:08:56.173Z
     0f1f02bd-483a-4a3d-ac79-22e40356882a
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.bounced
    2022-05-12T07:09:03.407Z
    SygqME5Iq
    
     SygqME5Iq
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/Hy6V7OFL9/notifications/SygqME5Iq
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/Hy6V7OFL9
     
      Bounce
      3751139743
      HardBounce
      1
      Hard bounce
      notification-SygqME5Iq
      0f1f02bd-483a-4a3d-ac79-22e40356882a
      2245606
      outbound
      The server was unable to deliver your message (ex: unknown user, mailbox not found).
      smtp;552 1 Requested mail action aborted, mailbox not found
      dimitrios.kalafatidis@yahoo.com
      noreply@verified.eu
      2022-05-12T07:08:57Z
      true
      true
      true
      Dokument att signera
      
    
   
    
  
   
    notification.sent
    2022-05-12T20:32:38.306Z
    rJAJygiU9
    
     rJAJygiU9
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/Hy6V7OFL9
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/Hy6V7OFL9/notifications/rJAJygiU9
     Dokument att signera
     dimitrios.kalafatidis@yahoo.se
     2022-05-12T20:32:38.136Z
     780d1b7b-4cb5-44b4-a150-b61030a5c0af
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
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    Hy6V7OFL9
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Safari/605.1.15
      213.113.163.101
    
     Hy6V7OFL9
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     /envelopes/ryDpGdtLc
   
    
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/Hy6V7OFL9
     Dimitrios
     Kalafatidis
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      /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/Hy6V7OFL9
      DIMITRIOS
      KALAFATIDIS
      1948/05/24
      194805242197
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     bankid-se
     DIMITRIOS
     KALAFATIDIS
     1948/05/24
     213.113.163.101
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      true
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       /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/SklqmdtLq
       THOMAS
       SUNDQVIST
       tyresolarm@gmail.com
       196402071119
       1964/02/07
       5.150.242.88
     
    
     196402071119
     2022-05-13T13:58:48.792Z
   
    
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/SklqmdtLq
     THOMAS
     SUNDQVIST
   
  
   
    notification.sent
    2022-05-13T13:58:51.789Z
    HkQXNyh85
    
     HkQXNyh85
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/Hk8oQ_t8c
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/Hk8oQ_t8c/notifications/HkQXNyh85
     Dokument att signera
     char@biketoyz.dk
     2022-05-13T13:58:51.651Z
     48ebaf66-fed3-434c-8073-cc156377427b
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-05-15T13:39:35.340Z
    rJJsMt0U5
    
     rJJsMt0U5
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/Hk8oQ_t8c
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/Hk8oQ_t8c/notifications/rJJsMt0U5
     Dokument att signera
     char@biketoyz.dk
     2022-05-15T13:39:35.147Z
     d70b4e97-ed6d-4eb3-9816-5e2b990c060d
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-15T20:24:24.236Z
    Hk8oQ_t8c
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/100.1  Mobile/15E148 Safari/605.1.15
      5.150.242.7
    
     Hk8oQ_t8c
     2022-05-15T20:24:24.211Z
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/Hk8oQ_t8c
     /envelopes/ryDpGdtLc
   
    
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/Hk8oQ_t8c
     Christopher
     Busby
     5.150.242.7
   
  
   
    signature.created
    2022-05-15T20:25:31.104Z
    ryuaf_tL5.df09cce0-95ad-48a0-80c2-ee3105278338
    
     ryuaf_tL5.df09cce0-95ad-48a0-80c2-ee3105278338
     /envelopes/ryDpGdtLc/documents/ryuaf_tL5/signatures/ryuaf_tL5.df09cce0-95ad-48a0-80c2-ee3105278338
     /envelopes/ryDpGdtLc/documents/ryuaf_tL5
     
      /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/Hk8oQ_t8c
      Christopher
      Busby
      1992/02/13
      199202134913
    
     signed
     bankid-se
     Christopher
     Busby
     1992/02/13
     5.150.242.7
     
      ryuaf_tL5
      623e9464-41b8-4e52-8805-3230ceb680b0
      true
      2022-05-15T20:25:30.427Z
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       /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/Hk8oQ_t8c
       Christopher
       Busby
       char@biketoyz.dk
       199202134913
       1992/02/13
       5.150.242.7
     
    
     199202134913
     2022-05-15T20:25:30.427Z
   
    
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/Hk8oQ_t8c
     Christopher
     Busby
   
  
   
    notification.sent
    2022-05-15T20:25:32.857Z
    HJN6Zy1P5
    
     HJN6Zy1P5
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/BJga7uK8q
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/BJga7uK8q/notifications/HJN6Zy1P5
     Dokument att signera
     k.sellstone@gmail.com
     2022-05-15T20:25:32.710Z
     1fcb76a4-d958-4f1e-b8e9-cce4d6972289
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-05-16T06:45:57.718Z
    rk6QQ_kvc
    
     rk6QQ_kvc
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/BJga7uK8q
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/BJga7uK8q/notifications/rk6QQ_kvc
     Dokument att signera
     k.sellstone@gmail.com
     2022-05-16T06:45:57.570Z
     45af4e68-3ce2-4ef8-b4f5-e8dd1875d176
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-05-17T08:25:55.161Z
    rJjG2Rgw5
    
     rJjG2Rgw5
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/BJga7uK8q
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/BJga7uK8q/notifications/rJjG2Rgw5
     Dokument att signera
     k.sellstone@gmail.com
     2022-05-17T08:25:55.005Z
     a02235eb-8f8d-49af-9d1e-4a5f55b88df5
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-17T08:34:31.331Z
    BJga7uK8q
    
     
      Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; CLT-L29) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.61 Mobile Safari/537.36
      5.150.242.94
    
     BJga7uK8q
     2022-05-17T08:34:31.311Z
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/BJga7uK8q
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       /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/BJga7uK8q
       KIM
       HENRIKSSON
       k.sellstone@gmail.com
       198910200602
       1989/10/20
       5.150.242.94
     
    
     198910200602
     2022-05-17T08:36:42.075Z
   
    
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/BJga7uK8q
     KIM
     HENRIKSSON
   
  
   
    notification.sent
    2022-05-17T08:36:44.584Z
    By4sAAeP9
    
     By4sAAeP9
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/S1uVVdKI9
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/S1uVVdKI9/notifications/By4sAAeP9
     Dokument att signera
     margareta.kleberg@bdo.se
     2022-05-17T08:36:44.425Z
     b8f8fcca-ebe3-4bb7-b64e-9655070832df
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    notification.sent
    2022-05-18T09:19:09.492Z
    Byrzq4Gw9
    
     Byrzq4Gw9
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/S1uVVdKI9
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/S1uVVdKI9/notifications/Byrzq4Gw9
     Dokument att signera
     margareta.kleberg@bdo.se
     2022-05-18T09:19:09.299Z
     ed565bd6-b3fa-4386-a90d-8c52d22c6934
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-18T19:30:56.729Z
    S1uVVdKI9
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0.1210.47
      89.255.230.200
    
     S1uVVdKI9
     2022-05-18T19:30:56.708Z
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/S1uVVdKI9
     /envelopes/ryDpGdtLc
   
    
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/S1uVVdKI9
     Margareta
     Kleberg
     89.255.230.200
   
  
   
    signature.created
    2022-05-18T19:32:09.219Z
    ryuaf_tL5.c33f0fd8-e845-450c-b56c-bf283daf849e
    
     ryuaf_tL5.c33f0fd8-e845-450c-b56c-bf283daf849e
     /envelopes/ryDpGdtLc/documents/ryuaf_tL5/signatures/ryuaf_tL5.c33f0fd8-e845-450c-b56c-bf283daf849e
     /envelopes/ryDpGdtLc/documents/ryuaf_tL5
     
      /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/S1uVVdKI9
      Anna Margareta Elisabet
      Kleberg
      1964/10/02
      196410023565
    
     signed
     bankid-se
     Anna Margareta Elisabet
     Kleberg
     1964/10/02
     89.255.230.200
     
      ryuaf_tL5
      d63a0766-4771-4dfd-b09d-e09a8fa593e0
      true
      2022-05-18T19:32:08.500Z
      PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPjdiR01ZOXozZ1N3TnhlcFlKREhDc2U0allDeHlYNVQ0aFNxR0NCN2d3aEU9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT51MVRxUmlkck5XY2ZDVFhpblg0aXdtRkNxVFhTVmRUbGVHVGNIeU8zellFPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5ieGYwR1EwTWNKckZsVEVzMG40cHpjelBQWUVPdEg4cG4yZXFHNGdwRlFaeTlMcnh5N2xjQ0s2dTM5RC9TMzg1YXRpNTZHRFJWRW40OVl4NzczUmovbWIzNnY3UDFwR0tDdURXNldBWXRmOXpORUc2QkdlNjJYc3R2eTlYRFpPWjhGRUMzWU1YdjkrdDJuOEZtRWx6djhRWjhUZXpCaTlrckp4d05JNHc4UG5DSCtFMTRSdU91Qk9mdjZqVjlzTGExWlpHWVRBY2tmTFhwL1NuWUU5dG9zSk9mekd3SXJMSWJpRWFjQmQ3OFJ3cG5BR2lhUXhCZ3IzdzFQYjZuSmU2YXU1cnUxcEhYRE9FNEhGWmxyWkVzaTh4bm9hbE1vYWhHOTVYdFRjR2lJVjloai9Ia3hwNWhRak9VSGRGeWZZcE92cnlQMlhCNU91a3J2YkUwNEhCelE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGc0RDQ0E1aWdBd0lCQWdJSUNRZGg1aUN4dC9Nd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pFeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVU13UVFZRFZRUURERHBUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEl3TURneU1ESXlNREF3TUZvWERUSTFNRGd5TURJeE5UazFPVm93Z2ZVeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1SQXdEZ1lEVlFRRURBZExiR1ZpWlhKbk1TQXdIZ1lEVlFRcURCZEJibTVoSUUxaGNtZGhjbVYwWVNCRmJHbHpZV0psZERFVk1CTUdBMVVFQlJNTU1UazJOREV3TURJek5UWTFNVWN3UlFZRFZRUXBERDRvTWpBd09ESXhJREV4TGpJMUtTQkJibTVoSUUxaGNtZGhjbVYwWVNCRmJHbHpZV0psZENCTGJHVmlaWEpuSUMwZ1RXOWlhV3gwSUVKaGJtdEpSREVvTUNZR0ExVUVBd3dmUVc1dVlTQk5ZWEpuWVhKbGRHRWdSV3hwYzJGaVpYUWdTMnhsWW1WeVp6Q0NBU0l3RFFZSktvWklodmNOQVFFQkJRQURnZ0VQQURDQ0FRb0NnZ0VCQUova0JXZjJEZVZLdXZTVVF0NlRqd0d4eGtGRVdDSG5qZThiMktVb05wZ3VQU25ZeGVxcUl5WEl0OHR2M2FCbDN4VjRac3FhRThCZWdFWlp0NkhidVVJNzJtM1lMbVNuckE5SHpKbUpPc2hTcVZpU1RQN3FpeEVLeGpBN25HRkFLQXBsdGdGZTJlTTdEYnNpTzY1Rk5RVDBrbDJxNGthZnFrc3VscHh0WWZqQW1ISlJCNUpmamhpUVUyUFVXcTVWQzJGRzl0NjhHNWhxZXoyVlFoUG05T3E1N3RUUjlDL0dVU2Q0WEtIWE1hY254S2sxcE1ZSVpQMXpsVG5zbkRLeDkxZFdLeWFDRUIyNzZBNTBhUWtYN3dvQ25sbE1CeE15c0VFcHc0dW1DOEMzZmF4TTRhaVlqZ0Y5TVo1ZWFaTjNCbFQ0RGo3ejc2UG5zc2h1K3ZrdTJyY0NBd0VBQWFPQnBUQ0JvakE3QmdnckJnRUZCUWNCQVFRdk1DMHdLd1lJS3dZQkJRVUhNQUdHSDJoMGRIQTZMeTl2WTNOd0xuSmxkbTlqWVhScGIyNXpkR0YwZFhNdWMyVXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUVV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnWkFNQjhHQTFVZEl3UVlNQmFBRkJ6MTZJWU8rVTVVNjBKZjZneHZBMmhrVmY2SU1CMEdBMVVkRGdRV0JCUU5CMGdCa253d1VVYzBmZFdtL0Q4MFJOdzRZVEFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFzRkFBT0NBZ0VBT0tOaDF1SDRqTE5YR2k2MHlHVzJBYW1sTEVhRFNUcUl5R0JzNUxKY2RpUklFZkVBbllOaEErN3N6TElOWFd1QW1CQlYwWk1XUjZkSzdmbnZDdFNhTDhMenp0WDdmYnNISTdqTHdlc1d4Y2ZtRFRUejAyYnliWURvUFVaMG5wYzNGWEVxWTVKMDliYWsvRTJhbHBsc3FmKzNnbjBrQkRzb3N1dU4yZTU0WlBKK3lEOUUzWTgrNVdkNjBGYUcySExYcVNvOW1HR2IvQjZtdU1CbHdsNm5ZaCtKN240SXIwTUMra2RBNkNuaTg1NXFxNDMwZWEzNlBSMnJMbmFZcmxVSUpWS0VxTHFPMlJaUE9waUtaZ2p4aTB2c3gycDFpZVBqR2NpTlZqMU9sL1BLbml1OENsSTBncGxHdzZyNjJGcldiT0xBQnFOYkd0Z3JlOWdqZlZpRlZZQzZUdmVBbFVoUGdOVWJzYndvRU1aYmlHTTFhajNNUjZHWWRaNktFL0ZYa2FOc2w1VHJOTlJIekpZOXJCVkVVTWJDRDB3QkVQT0x0czN1VDZGTHNRL0NxZi9FNE5FbjFzMTBCOFFJS2QrSDg1U0lFS2hhOTNaQWxSNnBJSEJNK3hjNzFlUkZiem1aMXNoYUtNUzM2K1NkdmNLT0ZPenBFTmE5ZmtiaXI1UXpzdlVjWExKbGpIVjA5bS9PL3R6ckxHNmk0Z3AycmJJNmVGZVJ0L3gzTGJTNDZLaFJXSWFDcE40UmRrMDExbjV6bWRYajlTaHNJcmh0UGlVMUF5c0FVa0JTN2JhMFhiODJFdmpsejRQSlFBZjhvQVd2SU4rdGJrWlhSZ0VTSElwZk9wTUp0N1dvMjZad2lVN2J5Rk1iQTQxYUJ2MzNoMHV2b3ZkQlpPQnFReUE9PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlHRkRDQ0EveWdBd0lCQWdJSWZNejdKL053L1M4d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3Z1ljeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVGt3TndZRFZRUUREREJUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVEl3TXpFMk1UTXdPVEUzV2hjTk16UXhNakF4TVRNd09URTNXakNCa1RFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhLREFtQmdOVkJBb01IMU4yWlc1emEyRWdTR0Z1WkdWc2MySmhibXRsYmlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF3TnpjNE5qSXhRekJCQmdOVkJBTU1PbE4yWlc1emEyRWdTR0Z1WkdWc2MySmhibXRsYmlCQlFpQW9jSFZpYkNrZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUUNha09tY2FlNWo1T0o0N3N6bzV1UWhkNjJzUnNhRzU3Nmo0MTNDdUkxSjUvU1ZxZmo3THE1dEJ4Nk56MXR4dWcrQ3pxNjllM3cxNmhqYmtEWGVvaVJtUFB1T2NLaWFVV2FRamw4Y2l1NW1kaFFNUVhlUlFrT3NNbGNMYVVCUmd4K1lYUlhJdWZsYmNrc3JvYXBDTzhyQ1FUQ1FMQ3RjL0tHWUgwVTJuKzRES29ody9va1RVRUo1c1U1ZWhSaWtyb0Y3NUNSMllsckZTL0hmeDBpUkFHU2FJMzV1bjdGVm8wZlBrM21IdUlBZzFDRUxoV3lIKzJ6ZUJsRTRWaXp3OG5RT0VvamdoNzBTUE03bXZoekZsSTNSdk10MGUzM3JyZDc3OXdSVVdMUGNzeldCWHFtRDY2Rk5wMHd6Vkowc1RROFZGcFdxanJlVTVkdnIwVnVLQ1pWa0VwZHN1MGJ5U2lkek9nZHpHMGRiQVcxSVc2bVVVMUc4eVgxZkc3ei9laU16L3l4dlBiVlprU1JYUjl1cnZvWlZVbVROdjdobmdhVUVJVm1Vb1JnNStOK29pbWFLT2VuVmh4Mm5KcS9LbmNXekFkVVhZdTNBR0l1VnJRY0U3QVB1QUxMazZPbVZvOVd4alEwNGFYLzlKWXlpTWo0ZTVteElaMDJhZzc5YUVFZlJucUlZS3grMUZZOEkzWkJYc1J4VzQ3NmEvOVNkSHczRnFVbFN0ZWZ3QWFra2Z0UWlDak80ZU1mRHZ6MGllTFlhSUtBcm1aUFVSNURqQ1d0VEZGWDB4bjZwVGNJaStSS09ZVG5FZHZWQXVSN2dCZjJVUk5UZDdKS0UrM2wwOXFxaTRUUVdibEFaYjF1Z3lua0V4UFMzZko2UVNvd3NraTJRT3p4SFpMaHhFUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVSFBYb2hnNzVUbFRyUWwvcURHOERhR1JWL29nd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCU0lqRlpKQk0wU0E1cWRTMWFUaENMbnNBR2RqVEFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUZaSDhjUVZPWEkzdHZtWS9qMUpUT0lLMVZPdHpnWVZCVU5hNHRZTllFaDFxRm9ONWZKajZFRWNlSnRmTmVIQW11RUVPWis1UWdOemVjWjdzYXJlcDZxeUF3TkZkUm8xb2pRRHQwTWliY0pkb0xkbWszems0ejZBTmNhTkZPZWJuRjdqajQvaXZKU0Z0UTNHMUNKMEk4Ry9uOFJYdjFtVms0dEhwd0JNOWhxeFErTGswOENEa0xka0p5bllQck1tS1Zrd2NrQUhHejFnOGllL2xOUWNYSmM4VmpwWUhwZHZLWkJLSVUzVmx2Z3RxQy81MnR3aHpoQkFuenN0NlJHZzB2RG0yRk8rcWJDTTR3WEZhZnI5TXhlb1NjN0FjNDJodFU5R05vcVlYenZtTWtFOEIrQ2FaT1dycjRyZkhXY21laVBDcUxaK1pua2dDbkh1ZjM5L2R4R1NFRDU3ekt2czFSRTZPMlNicHdQaDdoZk1nM2FFaWZxaVlwNXZoVHhsanBpSXgyYmhMc2FDTE9IcGlFSERJdkpEazI0elZpM3RCOUxaQUVUcmFtMm9oRGJvcFlqdWhCa1JNTW9sbDFna3JIeFFLMnpBbmRCUXM4eDl6ZDdEdnBUQlVIM2s2QzBXN1ZoN09lTHNMRDRrWkVLbkdJU2NseE5TMjROazFXN0tpcXBmYkhPTWNzL3A1L1crWmNyN0pDZ05Tank5KzJ6MWx3c01nRXNJNnZOSk40V1NibjZXNy9EM0JpcDAxdW5RenR1UnRQMmJEUjNjZ3Y3UHdhaklDb2lkT0x6NFNreWhTV2ZiR2xEOVZQbG9lQytTc2poR2plMTVxTE5MME9vcjJIZHVHOXVkTkMyRXB3UUVsL0dsTjNKL1dlS1RrS2V6MUd5Q0NUZitLdHRYPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGNVRDQ0E4MmdBd0lCQWdJSVhVNTQvd1lPY2k0d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakF6TVRZeE1qSXdOVFZhRncwek5ERXlNekV4TWpJd05UVmFNSUdITVFzd0NRWURWUVFHRXdKVFJURW9NQ1lHQTFVRUNnd2ZVM1psYm5OcllTQklZVzVrWld4elltRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNREEzTnpnMk1qRTVNRGNHQTFVRUF3d3dVM1psYm5OcllTQklZVzVrWld4elltRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1NCRFFTQjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUFsTTRQYXZPM05tMTdIYkZBaGVlUjMybGtHSU15Q09sMStJc1FjNi9UOVgzdDVCcEVxYWpFZEJVTU5tV2xMT0QxR0lHRGQwbVZvV1cySGd2RU5nMitqMmE1Rnd5eWNBU2RCVE11M1hxN2VnbEIwNzB3SUllR0pCQnFOU0dISEx2N0RtQUs3cjl4S1gwaUlDSzAzalo1RlFmZTVsV0tleTlWZjdTcFpRVDRseVh1Q1ZOcFB5MHhpQjJhcC8rNnR0aE53a25XZXlkZmU5cVQ1bkxFS1NMNW1wWkE2azYvOW1VNExhMU9IK0VZQnQwclpPVmZmSXN4K0NCc0VEWW10ODVOMk1zd2lMK1hrTXpVaDBIUGw4Nlh3RGZRZUJZVVNORmV2aWh4MXRwWmtBOWgyRTU1eENPNkE4UmJjemM3dVpBWE1zcUp1Vm9xOWJJam4wWW1sMmROZUNHUTBaeTZxVmV6NTFZK3lYZ0dSajlsM0l0RDZVTm42bFVNWFBvdWtGSEhRSm92SWcwa3RSYVFNZCsvZ2dFcGY1bUV6UGR2ZlVXZjZ3cVZnWG1JdFZPcEExUEF4K0xQdmQvUkFjUVdiZUJUSVV5NW5PUHNwZ09ZTGZLR1BhQTdyclUzM1V5aUJjU0tYOCt4K0U1aHBEOGlKdXM4Ym92eGpzZVFFRmtCZ0FaV3ZXTGZIdUJkSU9oTXFKRC9UV0QrUG5SUTVzeXhGYkUyMDZHaDRwSU1MS1hSdEVnbC9hWkFXM0NUM1EwalAzQzNEY0hRSCtobjU3RmJuYmxaNHUvczFaVUxRdExuRE55OXBaWTBJL09EZDI1RGI4K2hTNUZYL3RIMDYzWVFYTXFsNDRGNXNQdTRKWERXcHF6RUwwdzc5VXNJalZabFo0Sm5qdjdUenZkZG56MENBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGSWlNVmtrRXpSSURtcDFMVnBPRUl1ZXdBWjJOTUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVVo0cTZzdXBJSEhyMU8yZzNKM0lHNjVGankxTXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUUV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUI2cTdZMHkvMmZrd2t6U2lGNFZPMFlKQ0tBUlZEV1FOOWRCSlk4UlFWSDFXNTd6Z2NRbDBXNHl2SndZNHVWRlBWTlJjVlVYbC94ajZ2WDd3cjMySFBVS2ZIR0srUEdKNjl2MVErWHRvL3kzR3M1VjFIQmordS80dW1OOS9sZ3FwcDNKcm9DK2k0N1o1VEtoajRmZk4vNC9pTkt2dklUcWtkQldlcVVGRWRNdHBla1lPU0NtMW1NSExOUGpsQ3dVRys5eDN6T3FLS1ZHYUVMUUU2Wm1uYXVEa2tVcGEvUW5XMWsycElLNkIrdHNZVG1qZmhxSEtldzlnZ3Z5NjZmSnVIa0lsRjRKNU9JYWFDVndUSE81M2xQM203d1dJdU9yak5McUtpRmRQVkFFUkkrc3RDb2pSTjRLRTAwb01hSThXd1J1Q0Nld2JJK0JYcHRSWFlQbzV5Q0FCUmpXWHJzY0hkVmNWaVVkeVV5WHpjVlF3amdkNnhkTjE1cVRJOVYyWEhvaU5IODBlblkyRTVmL3FsN2xuNThHbDNBU09vYUk5a2RuaUV6b2pLaG9kSmhRakRRWEZ0R2pYT0RiSVBpTGM0ZXluYjc1Y1hLS29TM2p6Y1ZtSEp2NkxJamVJd0dXSjF2SGs2YWdPSVM5NDBOU0xoQjlvcnVGVy9WN29pWk5VQklIZUt4Rjc0UzlhWWVFdkY3dGlDZTJJTDdIU1hCYmxuclczdCtYaGxEZ2Fqdk1aQVFGampocUYyMUJrd3dhUHJYOXlWYy80S004UHpLVy96UWZQZURFK3JFWjFtV1dXaUpOQWY2aTFuQzlNOFhiQjdHYVRRM0lMTUtLaTN0NVE5K3NHNVU0cEM3VnUyWk9LMnRzbVJSSGtTSDlydHQ0NHZ6eEp3TnNkQnJWdz09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPkNpQWdJQ0JJdzZSeWJXVmtJSE5wWjI1bGNtRnlJR1IxSUdSdmEzVnRaVzUwWlhRNklDZkRoWEp6Y21Wa2IzWnBjMjVwYm1jZ1FuSm1JRVp2Ykd0d1lYSnJaVzRnTWpBeU1TNXdaR1luTGlCSFpXNXZiU0JoZEhRZ2MydHlhWFpoSUhWdVpHVnlJRzFsWkFvZ0lDQWdaR2x1SUdVdGJHVm5hWFJwYldGMGFXOXVJR2R2Wkd2RHBHNXVaWElnYjJOb0lHYkR0bkppYVc1a1pYSWdaSFVnWkdsbklIUnBiR3dnZG1sc2JHdHZjbVZ1SUdrZ1pHOXJkVzFsYm5SbGRDNEtJQ0FnSUZOcFoyNWhkSFZ5Wlc0Z2NtVm5hWE4wY21WeVlYTWdZWFlnWlMxemFXZHVaWEpwYm1kemRHckRwRzV6ZEdWdUlGWmxjbWxtYVdWa0lHOWphQ0JsYmlCaVpXdHl3NlJtZEdWc2MyVUtJQ0FnSUhOcmFXTnJZWE1nZEdsc2JDQmthVzRnWlMxd2IzTjBMZ29nSUE9PTwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHVzck5vblZpc2libGVEYXRhPjlPQXd3VjhhSU9kU0xLZGdMMXBsSzZCWEw0VFN4dWVZUDNXaDRoOHBZWE09PC91c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5Vm1WeWFXWnBaV1FnUjJ4dlltRnNJRUZDTEc1aGJXVTlWbVZ5YVdacFpXUWdSMnh2WW1Gc0lFRkNMSE5sY21saGJFNTFiV0psY2owMU5UWTRPRE14TWpNekxHODlVM1psYm5OcllTQklZVzVrWld4elltRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1N4alBWTkY8L25hbWU+PG5vbmNlPlFuWWhuL2RhMHNFZzBzY0htZi9XY1hSNDh6QT08L25vbmNlPjxkaXNwbGF5TmFtZT5WbVZ5YVdacFpXUWdSMnh2WW1Gc0lFRkM8L2Rpc3BsYXlOYW1lPjwvc3J2SW5mbz48Y2xpZW50SW5mbz48ZnVuY0lkPlNpZ25pbmc8L2Z1bmNJZD48dmVyc2lvbj5OeTR5Tnk0dzwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5RVTVFVWs5SlJBPT08L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+T0M0d0xqQT08L2RldmljZUluZm8+PHVoaT5rY283NlZ3bmwrc0s4eitsR0p3bHR6Mk15aW89PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PHRva2VuPnRva2VuLW5vdC11c2VkPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+
      
       /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/S1uVVdKI9
       Anna Margareta Elisabet
       Kleberg
       margareta.kleberg@bdo.se
       196410023565
       1964/10/02
       89.255.230.200
     
    
     196410023565
     2022-05-18T19:32:08.500Z
   
    
     /envelopes/ryDpGdtLc/recipients/S1uVVdKI9
     Anna Margareta Elisabet
     Kleberg
   
  
 
  398276



 
  2022-05-12 09:08:53 CEST
  94.191.136.24
  Johanna
  Värlander
  1976-06-16
  Johanna Värlander
  197606161706
  


 
  2022-05-17 10:36:42 CEST
  5.150.242.94
  KIM
  HENRIKSSON
  1989-10-20
  KIM HENRIKSSON
  198910200602
  


 
  2022-05-13 15:58:48 CEST
  5.150.242.88
  THOMAS
  SUNDQVIST
  1964-02-07
  THOMAS SUNDQVIST
  196402071119
  


 
  2022-05-15 22:25:30 CEST
  5.150.242.7
  Christopher
  Busby
  1992-02-13
  Christopher Busby
  199202134913
  


 
  2022-05-13 14:02:23 CEST
  162.196.77.33
  MONA
  ABOU EMIRA
  1989-11-13
  MONA ABOU EMIRA
  198911130188
  


 
  2022-05-13 10:25:47 CEST
  213.113.163.101
  DIMITRIOS
  KALAFATIDIS
  1948-05-24
  DIMITRIOS KALAFATIDIS
  194805242197
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Styrelsen för 
Bostadsrättsförening Folkparken


Org.nr: 769621-7004


får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret


2021-01-01 - 2021-12-31







FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE


VERKSAMHETEN


Styrelsen för Bostadsrättsförening Folkparken med säte i Stockholm org.nr. 769621-7004 får härmed avge 


årsredovisning för räkenskapsåret 2021


ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN


Föreningen är en äkta bostadsrättsförening enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningen har till ändamål att 


främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostäder till medlemmarna med 


nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningen bildades 2010-06-30. Föreningens stadgar registrerades senast 2019-


01-15.


Föreningen äger och förvaltar


Föreningen äger och förvaltar byggnaderna på fastigheten:


Fastighet Förvärvsdatum Nybyggnadsår byggnad


Vendelsö 3:2132 1971


Totalt 1 objekt


I Haninge kommun. Fastigheten HANINGE VENDELSÖ 3:2132 ägs av föreningen. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad 


i Folksam Ömsesidig Sakförsäkring kompletterat med en styrelseansvarsförsäkring från AIG. Hemförsäkring tecknas 


och bekostas individuellt av bostadsrättsinnehavarna, kollektivt bostadsrättstillägg ingår ej i föreningens 


fastighetsförsäkring. Nuvarande försäkringsavtal gäller t.o.m. 2022-04-30.


Antal Benämning Total yta m2


173 lägenheter (upplåtna med bostadsrätt) 12054


35 lägenheter (hyresrätt) 2437


105 p-platser 0


98 garageplatser 0


5 lokaler (hyresrätt) 356


Totalt 416 objekt 14847


Föreningens lägenheter fördelas på: 3 st 0 rok, 4 st 1 rok, 114 st 2 rok, 4 st 2.5 rok, 73 st 3 rok, 9 st 4 rok, 1 st 11 rok.


2021 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Folkparken


769621-7004


1 (16)







Föreningen äger dessutom


Namn Typ Org. Nr Andel Ändamål


HANINGE VENDELS


Ö GA:91


G:A - 3 / 5 GROVSOPSTATION


HANINGE VENDELS
Ö GA:92


G:A - 23 / 50 BELYSNINGSANLÄGGNING


Totalt 2 objekt


Styrelsens sammansättning


Namn Roll Fr.o.m. T.o.m.


Johanna Värlander Ordförande 2019-08-13


Dimitrios Kalafatidis Ledamot 2021-05-28


Jim William Ledamot 2020-06-23 2021-02-09


Thomas Sundqvist Ledamot 2020-06-23


Kim Henriksson Ledamot 2021-05-28


Mona Hoda Keys Ledamot 2018-06-15


Christopher Busby Ledamot 2019-08-13


I tur att avgå från styrelsen vid ordinarie föreningsstämma är: Mona Keys, Thomas Sundqvist, Dimitrios Kalafatidis, 


Johanna Värlander. 


 


Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda styrelsemöten, samt ett extra styrelsemöte. 


 


Firmatecknare har varit: Thomas Sundqvist, Johanna Värlander, Mona Hoda Keys, Christopher Busby. 


 


Firman tecknas enligt ovan av Stadgar 2011. 


 


Revisorer har varit: Margareta Kleberg, revisor hos BDO Mälardalen AB.


 


Valberedning har varit: Niclas Hermin (sammankallande) och Margareta Forsnacke, valda vid föreningsstämman.


Föreningsstämma


Ordinarie föreningsstämma hölls 2021-05-25. På stämman deltog 28 medlemmar, varav 17 stycken poströster samt 11 


stycken fysiska röstberättigade medlemmar var närvarande. 


 


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET


Årsavgiften har under året varit oförändrad. Föreningen har en underhållsplan som redovisar fastighetens 


underhållsbehov samt en investeringsplan som redovisar större åtgärder som kräver investering. 


 


Styrelsen ska besluta om reservation till föreningens underhållsfond i enlighet med gällande stadgar. 


 


Senaste stadgeenliga fastighetsbesiktning utfördes i enlighet med föreningens underhållsplan den 2021-08-27.
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Den enskilt största händelsen under räkenskapsåret var renovering av hissar i hus fem, sju, nio, elva och sjutton. Under 


vintern 2021/2022 byttes belysningen i trapphusen till ny ledbelysning med resultatet att all gemensam belysning ute 


och inne är uppgraderad till modernare led-armaturer vilket skapar en bättre miljö och är mer energieffektivt. 


 


I syfte att kunna planera för kommande års större underhållsåtgärder beställde styrelsen en verksamhetsanalys av 


föreningens ekonomi av HSB. I samband med detta har HSB tagit fram en nyckeltalsrapport som gett styrelsen 


information om föreningens kostnader och hur dessa förändrats över tid.    


  


Trots den pågående Corona-pandemin under våren 2021 beslutade styrelsen att genomföra den lagstadgade OVK-


besiktningen (Obligatorisk ventilationskontroll) samt spolning av avloppsstammar för att inte komma efter med 


obligatoriska besiktningar och det löpande underhållet av fastigheten. I samband med spolningen filmades avloppen i 


syfte att ta reda på stammarnas skick och kunna planera för den kommande stamrenoveringen.   


 


Under hösten 2021 färdigställdes utomhusparkeringen och påkörningsskydd monterades med numrering för tydligare 


uppmarkering av platserna. Antalet parkeringsplatser utökades också. Styrelsen beslutade även att höja 


månadskostnaden för bil- och garageplatser för att ha utrymme för kommande renovering av framförallt garaget. I 


samband med detta byttes alla avtal ut till nya med en klausul att föreningen inte tillåter andrahandsuthyrning av 


parkeringsplatser. 


   


Under 2021 beslutade styrelsen att byta entreprenör till Trivselträdgårdar för snöröjning i syfte att förbättra den. En 


beställning av borttagande av dåliga träd i enlighet med 2017 års trädinventeringsplan genomfördes samt 


föryngringsbeskärning av buskar. Styrelsen beslutade även om inköp av ett nytt picnicbord och en ny bänk och 


anläggning av ett planlager för förvaring av sand och kompost. Inför planering av framtida underhåll och eventuella 


investeringar av utemiljön fick styrelsen en gratis genomgång av utemiljön av HSB.   


 


Den årliga vårstädningen genomfördes under våren och i samband med den samlade styrelsen in boendes åsikter och 


tankar om föreningen och vad som bör prioriteras framöver genom utdelning av en boendeenkät. Vid två tillfällen 


under året har styrelsen beställt container för grovsopor. 


 


Den årliga säkerhetsbesiktningen av lekplatser och bollplaner har genomförts och SBA (systematiskt 


brandskyddsarbete) har gjorts regelbundet. En ny fastighetsdeklaration har lämnats in för föreningens räkning av HSB. 


   


  


Aktiviteter som påbörjades under 2021 och som fortsatt in på 2022 är statusinventering av hyresrätterna och 


uppdatering av föreningens låssystem. Inventering och besiktning av fastighetens avloppstammar, vattenledningar och 


elstammar kommer fortgå i syfte att få ett bra beslutsunderlag inför kommande större renoveringsbehov. 


 


Sedan föreningen startade har följande större åtgärder senast genomförts:


Sedan föreningen startade har följande större åtgärder senast genomförts: 
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Årtal Ändamål


2012/2013 Förbättrad inomhusmiljö samt sänkning av uppvärmningskostnader


2012 Hissrenoverning


2013 Takrenovering på hus 5, 11, 21 och 23


2013 Hissrenovering i hus 15 och 19


2014 Renovering av nio stycken hyresrätter


2014 Ombyggnation av grovsoprum till garage


2014 Besiktning och uppdatering av skyddsrummen


2015 Byte av stamventiler


2015 Takrenovering på hus 9, samt besiktning av alla tak


2015 Ledkonverterat stolp-, fasad- och trapphusbelysning


2015 Ombyggnation av samtliga soprum för att passa källsortering


2016 Byte av undercentral


2016 Takrenovering på hus 19


2016 Byte av fem stycken belysningsstolpar


2016 Dränering av tvättstugans framsida


2016 Renovering av värmebatterier och inköp av nya fläktmotorer


2017 Dränering av garagevägg mellan hus sju och 11.


2017 Byte till av ventilationssystem till FTX


2018 Renovering av tvättstugan, byte av fönster och fasad


2019 Pelarförstärkning i garaget


2019 Asfaltering av gård och parkering


2019 Målning av fasadsidor och socklar


2019 Takrenovering på tre hus


2020 Byte av belysning i källare


2020 Byte av belysning vid parkering och på gården


2020 Upphandling av brandriskinventering


Föreningen utför och planerar följande åtgärder under de närmaste 5 åren:


Föreningen utför och planerar följande åtgärder under de närmaste 5 åren:


Årtal Ändamål


2022 Uppdatering av låssystemet


2022 Underhåll och investering i utemiljön


2022 Besiktning av betong i garage och balkonger


2023 Renovering av garaget


2023 Trapphusrenovering


2023 Byte av elstigar och stamrenovering


2025 Renovering av fasader och balkonger


2026 Byte av tvättmaskiner och torktumlare
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MEDLEMSINFORMATION


Under året har 17 bostadsrätter överlåtits och 0 upplåtits. 


 


Vid räkenskapsårets början var medlemsantalet 106 och under året har det tillkommit 18 och avgått 23 medlemmar. 


 


Antalet medlemmar vid räkenskapsårets slut var 101.


FLERÅRSÖVERSIKT


  2021


Sparande, kr/kvm 242


Skuldsättning, kr/kvm 7 444


Räntekänslighet, % 13


Energikostnad, kr/kvm 219


Driftskostnad, kr/kvm 567


Årsavgifter, kr/kvm 703


Totala intäkter, kr/kvm 841


Nettoomsättning, tkr 12 801


Resultat efter finansiella poster, tkr −1 285


Soliditet, % 49


Sparande: 


Definition: Årets resultat + summan av avskrivningar + summan av kostnadsfört/planerat underhåll per kvm total yta 


(boyta + lokalyta) 


Varför? Ett sparande behövs för att klara framtida investeringsbehov eller kostnadsökningar. 


 


Skuldsättning: 


Definition: Totala räntebärande skulder per kvm total yta (boyta + lokalyta) 


Varför? Finansiering med lånat kapital är ett viktigt mått för att bedöma ytterligare handlingsutrymme och 


motståndskraft för kostnadsändringar och andra behov. 


 


Räntekänslighet: 


Definition: 1 procentenhets ränteförändring av de totala räntebärande skulderna delat med de totala årsavgifterna 


Varför? Det är viktigt att veta om föreningens ekonomi är känslig för ränteförändringar. Beskriver hur höjda räntor kan 


påverka årsavgifterna – allt annat lika. 


 


Energikostnad: 


Definition: Totala kostnader för vatten + värme + el per kvm total yta (boyta + lokalyta) 


Varför? Ger en ingång till att diskutera energi- och resurseffektivitet i föreningen. 
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Driftskostnad: 


Definition: Totala kostnader för drift inklusive energikostnad per kvm total yta (boyta + lokalyta) 


Varför? Ger en bild av föreningens löpande utgifter för drift och förvaltning av dess fastighet(er). 


 


Årsavgifter: 


Definition: Totala årsavgifter per kvm total boyta (Bostadsrättsytan) 


Varför? Årsavgiften påverkar den enskilde medlemmens månadskostnad och värdet på bostadsrätten. Därför är det 


viktigt att bedöma om årsavgiften ligger rätt i förhållande till de andra nyckeltalen – om det finns en risk att den är för 


låg.


FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL


Bundet eget kapital


Belopp vid 


årets ingång


Disposition av 


föregående års 


resultat enligt 


stämmans beslut


Förändring 


under året*


Belopp vid 


årets utgång


Inbetalade insatser, kr 116 306 400 0 1 822 800 118 129 200


Kapitaltillskott/extra insats, kr 0 0 0 0


Upplåtelseavgifter, kr 27 680 963 0 3 762 200 31 443 163


Uppskrivningsfond, kr 0 0 0 0


Underhållsfond, kr 982 039 0 129 568 1 111 607


S:a bundet eget kapital, kr 144 969 402 0 5 714 568 150 683 970


Fritt eget kapital


Balanserat resultat, kr −36 701 287 −1 405 558 −129 568 −38 236 413


Årets resultat, kr −1 405 558 1 405 558 −1 284 566 −1 284 566


S:a ansamlad vinst/förlust, kr −38 106 845 0 −1 414 134 −39 520 979


S:a eget kapital, kr 106 862 557 0 4 300 434 111 162 991


* Under året har reservation till underhållsfond gjorts med 1 127 000 kr samt ianspråktagande skett med 997 432 kr
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RESULTATDISPOSITION 


Enligt föreningens registrerade stadgar är det styrelsen som beslutar om reservation till eller ianspråktagande från 


underhållsfonden.


Till föreningsstämmans förfogande står följande belopp i kronor:


Balanserat resultat enligt föregående årsstämma, kr −38 236 413


Årets resultat, kr −1 284 566


Summa till föreningsstämmans förfogande, kr −39 520 979


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:


Reservation till underhållsfond, kr -1 127 000


Ianspråkstagande av underhållsfond, kr 997 432


Balanseras i ny räkning, kr −39 650 547


Ytterligare upplysningar gällande föreningens resultat och ekonomiska ställning finns i efterföljande resultat- och 


balansräkning med tillhörande noter
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Resultaträkning 2021-12-31 2020-12-31


Rörelseintäkter
Nettoomsättning Not 1 12 801 223 12 656 355


Rörelsekostnader
Drift och underhåll Not 2 -7 720 885 -7 288 710
Övriga externa kostnader Not 3 -333 286 -278 346
Planerat underhåll -726 622 -854 621
Personalkostnader och arvoden Not 4 -489 562 -491 511
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -4 150 884 -4 148 504
Övriga rörelsekostnader Not 5 -20 289 0
Summa rörelsekostnader -13 441 528 -13 061 692


Rörelseresultat -640 305 -405 337


Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 6 78 625 46 192
Räntekostnader och liknande resultatposter Not 7 -722 886 -1 046 413
Summa finansiella poster -644 261 -1 000 221


Årets resultat -1 284 566 -1 405 558
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Balansräkning 2021-12-31 2020-12-31


Tillgångar


Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark Not 8 198 668 424 202 410 954
Inventarier och maskiner Not 9 378 110 25 452
Pågående nyanläggningar Not 10 4 159 120 0


203 205 654 202 436 406


Summa anläggningstillgångar 203 205 654 202 436 406


Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres- och andra kundfordringar 29 060 12 897
Avräkningskonto HSB Stockholm 3 184 678 7 205 642
Övriga fordringar Not 11 369 002 308 282
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 12 341 695 610 932


3 924 435 8 137 753


Kortfristiga placeringar Not 13 15 000 000 9 000 000


Kassa och bank Not 14 3 132 505 3 132 505


Summa omsättningstillgångar 22 056 939 20 270 258


Summa tillgångar 225 262 593 222 706 664
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Balansräkning 2021-12-31 2020-12-31


Eget kapital och skulder


Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatser 118 129 200 116 306 400
Upplåtelseavgifter 31 443 163 27 680 963
Yttre underhållsfond 1 111 608 982 039


150 683 971 144 969 402
Fritt eget kapital/ansamlad förlust
Balanserat resultat -38 236 413 -36 701 287
Årets resultat -1 284 566 -1 405 558


-39 520 980 -38 106 845


Summa eget kapital 111 162 991 106 862 557


Skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 15 86 750 000 25 000 000


86 750 000 25 000 000
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 16 24 437 500 88 000 000
Leverantörsskulder 491 205 670 020
Skatteskulder 12 366 6 126
Fond för inre underhåll 496 095 534 852
Övriga skulder Not 17 22 747 1 147
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 18 1 889 689 1 631 962


27 349 602 90 844 107


Summa skulder 114 099 602 115 844 107


Summa eget kapital och skulder 225 262 593 222 706 664


Väsentliga händelser efter årets slut Not 19 1
Ansvarsförbindelser Not 20
Föreningsavgäld 0 0
Summa ställda säkerheter 0 0


Underskrifter Not 21 1
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Kassaflödesanalys 2021-12-31 2020-12-31


Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster -1 284 566 -1 405 558


Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 4 150 884 4 148 504
Kassaflöde från löpande verksamhet 2 866 318 2 742 946


Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar 192 355 -137 294
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder 67 995 -98 455
Kassaflöde från löpande verksamhet 3 126 668 2 507 197


Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter -4 559 120 0
Investeringar i maskiner/inventarier -329 534 0
Kassaflöde från investeringsverksamhet -4 888 654 0


Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (-) av skulder till kreditinstitut -1 812 500 -625 000
Inbetalda insatser och upplåtelseavgifter 5 585 000 3 625 000
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 3 772 500 3 000 000


Årets kassaflöde 2 010 514 5 507 197


Likvida medel vid årets början 19 338 147 13 830 949


Likvida medel vid årets slut 21 348 660 19 338 147


I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto


hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.
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Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer


Avskrivning fastighet


Avskrivning inventarier och maskiner


Klassificering av skulder till kreditinstitut


Fond för yttre underhåll


Fastighetsavgift /fastighetsskatt


Inkomstskatt


En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag, belastas vanligtvis inte med 


inkomstskatt. Beskattning sker med 20,6 % för verksamheter som inte kan hänföras till fastigheten, t ex avkastning på en 


del placeringar.


Föreningen tillämpar sig av årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1(K3). 


Belopp anges i kronor om inget annat anges. 


Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.


Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.


Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och därmed har 


fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna bedöms vara 


mellan 15 till 120 år. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i SABOs vägledning för 


komponentindelning av hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar. 


Avskrivning sker med 20% på anskaffningskostnaden.


Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens 


underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av styrelsen.


Föreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift på bostäder som högst får vara 0,3 % av taxeringsvärdet för 


bostadsdelen. Föreningens fastighetsavgift var för räkenskapsåret 1 459 kronor per lägenhet.


För lokaler betalar föreningen statlig fastighetsskatt med 1 % av taxeringsvärdet för lokaldelen.


Lån som förfaller till betalning inom 12 månader från balansdagen redovisas som kortfristiga skulder till kreditinstitut. 


Lånen är av långfristig karaktär och kommer att omsättas på förfallodagen.
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Noter 2021-12-31 2020-12-31


Not 1 Nettoomsättning


Årsavgifter 8 471 238 8 211 850


Individuell mätning el 314 680 485 137


Hyror 3 631 177 3 719 907


Bredband 202 113 198 218


Övriga intäkter 308 224 154 675


Bruttoomsättning 12 927 432 12 769 787


Avgifts- och hyresbortfall -115 374 -112 435


Hyresförluster 116 -997


12 812 174 12 656 355


Not 2 Drift och underhåll


Fastighetsskötsel och lokalvård 1 403 604 895 587


Reparationer 951 918 1 329 359


El 857 082 850 305


Uppvärmning 1 692 902 1 589 125


Vatten 1 037 675 899 412


Sophämtning 335 216 310 278


Fastighetsförsäkring 236 383 258 061


Kabel-TV och bredband 245 022 244 342


Fastighetsskatt och fastighetsavgift 276 629 327 392


Förvaltningsarvoden 620 830 532 025


Övriga driftkostnader 63 624 52 825


7 720 885 7 288 710


Not 3 Övriga externa kostnader


Bevakningskostnader 24 601 21 383


Förbrukningsinventarier och varuinköp 63 075 31 327


Administrationskostnader 101 527 69 896


Extern revision 40 000 49 213


Konsultkostnader 98 941 106 527


Medlemsavgifter 5 143 0


333 286 278 346


Not 4 Personalkostnader och arvoden


Arvode styrelse 374 028 322 080


Övriga arvoden 0 51 920


Sociala avgifter 115 534 117 511


489 562 491 511


Not 5 Övriga rörelsekostnader


Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter


Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 1 221 3 081


Ränteintäkter HSB bunden placering 76 056 32 767


Övriga ränteintäkter 1 348 10 344


78 625 46 192


Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter


Räntekostnader långfristiga skulder 722 316 1 045 043


Övriga räntekostnader 570 1 370
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Noter 2021-12-31 2020-12-31


Not 8 Byggnader och mark


Ackumulerade anskaffningsvärden


Anskaffningsvärde byggnader 181 906 084 181 906 084


Anskaffningsvärde mark 44 961 885 44 961 885


Årets investeringar 400 000 0


Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 227 267 969 226 867 969


Ackumulerade avskrivningar enligt plan


Ingående avskrivningar -24 457 015 -20 313 688


Årets avskrivningar -4 142 530 -4 143 327


Utgående ackumulerade avskrivningar -28 599 545 -24 457 015


Utgående bokfört värde 198 668 424 202 410 954


Taxeringsvärde


Taxeringsvärde byggnad - bostäder 102 000 000 102 000 000


Taxeringsvärde byggnad - lokaler 1 923 000 1 923 000


Taxeringsvärde mark - bostäder 34 000 000 34 000 000


Taxeringsvärde mark - lokaler 1 093 000 1 093 000


Summa taxeringsvärde 139 016 000 139 016 000


Not 9 Inventarier och maskiner


Ackumulerade anskaffningsvärden


Ingående anskaffningsvärde 51 767 51 767


Årets investeringar 329 534 0


Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 381 301 51 767


Ackumulerade avskrivningar enligt plan


Ingående avskrivningar -26 315 -21 138


Årets avskrivningar -8 354 -5 177


Utgående ackumulerade avskrivningar -34 669 -26 315


Bokfört värde 346 632 25 452


Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott


Årets investeringar 4 159 120 0


Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 159 120 0


Not 11 Övriga kortfristiga fordringar


Skattekonto 369 002 288 919


369 002 288 919


Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter


Förutbetalda kostnader 301 656 415 622


Upplupna intäkter 40 039 195 310


341 695 610 932


Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt


intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår.
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Noter 2021-12-31 2020-12-31


Not 13 Kortfristiga placeringar


Bunden placering 6 månader HSB Stockholm 7 000 000 6 000 000


Bunden placering 12 månader HSB Stockholm 8 000 000 3 000 000


15 000 000 9 000 000


Not 14 Kassa och bank


Nordea 90 90


Övriga bankkonton 3 132 415 3 132 415


3 132 505 3 132 505


Not 15 Skulder till kreditinstitut


Villkorsändr Nästa års


Låneinstitut Lånenummer Ränta dag Belopp amortering


Nordea 0,47% 2024-03-20 24 437 500 750 000


Nordea 0,75% 2025-06-18 38 812 500 750 000


Nordea 1,00% 2023-03-15 25 000 000 0


Nordea 0,25% 2022-03-30 22 937 500 750 000


111 187 500 2 250 000


Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 99 937 500


Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 86 750 000


Föreningen har lån som förfaller till betalning inom ett år och är att betrakta som kortfristig skuld,


men föreningen har inte för avsikt att avsluta lånefinansieringen inom ett år.


Ställda säkerheter


Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 115 000 000 115 000 000


Not 16 Skulder till kreditinstitut


Kortfristig del av långfristig skuld 24 437 500 88 000 000


24 437 500 88 000 000


Not 17 Övriga skulder


Momsskuld 22 747 -19 363


Övriga kortfristiga skulder 0 1 147


22 747 -18 216


Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


Upplupna räntekostnader 70 587 41 498


Förutbetalda hyror och avgifter 1 039 249 1 029 509


Övriga upplupna kostnader 1 024 679 560 955


2 134 515 1 631 962


Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder 


som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år.


39758201255


39758214373


39788900402


39798272676
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Noter 2021-12-31 2020-12-31


Not 19 Väsentliga händelser efter årets slut


Inga väsentliga händelser har skett efter årets slut


Not 21


Denna årsredovisning är elektroniskt signerad av


Christopher Busby Dimitrios Kalafatidis Johanna Värlander


Kim Henriksson Mona Hoda Keys Thomas Sundqvist


Min revisionsberättelse har lämnats beträffande denna årsredovisning enligt digital signering


Margareta Kleberg


Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE 


Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Folkparken 
Org.nr. 769621-7004 


Rapport om årsredovisningen 


Uttalanden 


Jag har utfört en revision av årsredovisningen för 
Bostadsrättsföreningen Folkparken för år 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 och andra 
författningar 


Uttalanden 


Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning för 
Bostadsrättsföreningen Folkparken för år 2021 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. 


 


Stockholm datum enligt digital signering 


 


 


Margareta Kleberg 


Auktoriserad revisor 
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