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FORVALTNINGSBERATTELSE FOR HSBS BRF BIGARRATRADET NR 197 I STOCKHOLM
Styrelsen far harmed avge arsredovisning for foreningens verksamhet under rakenskapsaret
2016-01-01 — 2016-12-31.
Verksamheten

Imont om verksamheten
Foreningen har till andamal att framja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att
i foreningens fastighet upplata bostadslagenheter med nyttjanderatt och utan
tidsbegransning. Foreningen är ett privatbostadsforetag enligt inkomstskattelagen
(1999:1229).

Foreningens fastigheter
Foreningen ager fastigheten Bigarratradet 9 i Stockholms kommun
I foreningens fastigheter finns:
Objekt
Bostadsratter
Hyresratter
Lokaler
Parkering och
garageplatser

Antal
22
0

Kvm
1269

0
0

FOreningens fastighet är byggd 1934. Vardar är 1947.
Foreningen har sitt sate i Stockholm.
Foreningen ar fullyardesforsakrad i Folksam. I forsakringen ingar bostadsrattstillagg samt
styrelseansvarsforsakring.

SamfaMghet/gemensamhetsanlaggning
Foreningen deltar inte i flagon samfallighet/gemensamhetsanlaggning
Vasentliga handelser under och efter rakenskapsaret

Arsavgifter
Under aret har arsavgifterna varit oforandrade.
Genomfort och planerat underhall
Renovering av balkongracken april 2016

Pagaende eller framtida underhall
Tidpunkt
Byggnadsdel
2017
Hiss

Atgard
Modernisering till att uppfylla boverkets nya
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fareskrif

am issnor

Tidigare genomfort underh all
Tidpunkt Byggnadsdel

Atgard
Entreclorr gatan _ Sli ats och lack
2015
Renovering, malning av tak, vaggar och lister
Trapphus
2015
12013 Stammar
Uteplatser, anlagt tradack, omlaggning Olandssten
G5rden
2013
Ny tvattmaskin, Miele PW6065
Tvattstugan
4
Bra ndskyddskontroll
Eldstader
2012
Sotning och rengorning av ventilation i kOk, badrum
Eldstadei
och tvattstuga
Ventilation
OVK besiktning
2012
Radonmatning, hOgsta uppmatta varde 50Bq/m3
Fastigheteri
1_2012
Nya brandvarnare samtliga lagenheter, trapphus o
Fastigheten
2012
kallare
1011121.1
kTrapphuset am. Nyiarmaturer
Varme
Installation bergsvarme
2011
Malnin
009
Renovering
Fasad
2000
0m15 — nin
Stambyte, renovering badrum
Fastigheten
1991
1
.13yte
r 1486
----ditWW1

1

Ovriga viisentliga handelser
Miljoforvaltningens inspektion av foreningens egenkontroll utfordes juni 2016
Stlimma
Ordinarie foreningsstamma halls 2016-04-18. Vid stamman deltog 19 medlemmar varav 17
var rostberattigade.
Extrastamma halls 2016-10-24 angaende styrelsens forslag om forsaljning av fOreningens
vindsutrymme, vilket innebar att samtliga vindsforrad flyttas, for exploatering till lagenhet.
9 medlemmar rostade ja, 7 medlemmar rostade nej och 6 medlemmar var inte
representerade. Totalt antal lagenheter 22.

Styrelse
Styrelsen har under Aret haft foljande sammansattning:
Christina Fasth
Karin Sandstrom
Inga Gustafsson
Peter Philip
Hanna Bjorck

Ordforande
Vice ordforande
Ledamot, sekreterare
Ledamot, torn oktober 2016 ./
Ledamot
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Anna Ersahin
Ingrid Letsjo
Henrik Ljungqvist

HSB-ledamot
Suppleant
Suppleant

I tur att avga vid ordinarie foreningsstamma är Karin Sandstrom, Hanna Bjorck, Ingrid Letsjo
och Henrik Ljungqvist.
Styrelsen har under 5ret hallit 6 protokollforda styrelsemoten.
Firmatecknare
Firmatecknare har varit ordinarie ledamoter i styrelsen. Teckning sker tva i forening.
Revisorer
Sara Ekelow
Inger Silfversparre
BoRevision AB

Foreningsvald ordinarie
Foreningsvald suppleant
Av HSB Riksforbund utsedd revisor

Representanter I HSB:s fullmaktige
Foreningens representant i HSB:s fullmaktige har varit Inger Silfversparre
Valberedning
Valberedningen har bestAtt av Staffan Linden, Daniel Ekelow
Underhedisplan
Underhallsplan for planerat periodiskt underhall har upprattats av styrelsen. Planen ligger till
grund for styrelsen/foreningsstammans beslut om reservering till eller i anspr5kstagande av
underhAllsfond.
Underhallsplanens syfte jr att sakerstalla att medel finns for det planerade underhallet som
behovs for att hAlla fastigheterna i gott skick. Under ket utfart underhall framg5r av
resultatrakningen.
Stadgeenlig fastighetsbesiktning genomfordes 2016-11-03
Medlemsinformation
Medlemmar
Foreningen hade 33 medlemmar vid utgAngen av verksamhetsaret 2016._ .
Ti
Under 5ret har 3 averlatelser skett.
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Flerarsoversikt
Nyckeltal
2016
Nettoomsattning
618
Resultat efter
finansiella poster
-76
LArsavgift*, kr/kvm
460
Drift**, kr/kvm
334
ri3e1Sning, kr/kvm
138
Soliditet, %
93
(Nyckeltal i tkr om inte annat anges)

it

2015
623
-211

2013
2014
6271.1.625

2012
643

-0,6

-31
460
368
138
93

-58
460
319
138
93

345
138
93

338
138
93

*Genomsnittlig Arsavgift kr/kvm fordelas p5 kvm-ytan for bostader och ber5knas pa
arsavgifterna exklusive eventuellt separat debiterade konsumtionsavgifter (el, kabel-TV och
liknande).
**Genomsnittlig drift kr/kvm fOrdelas p5 kvm-ytan for bostader och lokaler och beraknas p5
driftskostnader exklusive eventuellt kostnader for planerat underhall.
Forandring av eget
kapital

Belopp vid arets ingang

Insatser
984 800

Uppl.
avgifter
3 967 938

Reservering till fond 2015
Ianspraktagande av fond
2015
Balanserad i ny raking
,
Arets resultat
Belopp vid arets slut

984 800

Yttre uh
fond
120 162

Balanserat
resultat
-74 304

39 000

-39 000

-159 162

159 162
-210 871

210 871

-165 013

-76 438
-76 438

3 967 938

Forslag till disposition av arets resultat
Till stammans f'o'rfogande star foljande belopp i kronor:
Balanserat resultat
-165 013
Arets resultat
-76 438
-241 452

Styrelsen fcireslar filjande disposition:
Reservering till underhillsfond
I ansprakstagande av underhallsfond
Balanserat resultat

70 000
-67 492
-243 960
-241 452/14(

0

Arets
resultat
-210 871
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2016-01-01
2016-12-31

Resultatrakning
Rorelseintakter
Nettoomsattning
Rorelsekostnader
Drift och underhall
Ovriga externa kostnader
Planerat underhall
Avskrivningar av materiella anlaggningstillgangar
Summa rorelsekostnader

Not 1

618 254

623 126

Not 2
Not 3

-423 427
-68 434
-67 492
-128 142
-687 495

-437 334
-84 752
-176 594
-128 142
-826 822

-69 241

-203 696

218
-7 415
-7 197

217
-7 392
-7 175

Rorelseresultat
Finansiella poster
Ranteinffikter och Iiknande resultatposter
Rantekostnader och Iiknande resultatposter
Summa finansiella poster
Arets resultat

2015-01-01
2015-12-31

Not 4
Not 5

-76 438

-210 871i
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Balansrakning

2016-12-31

2015-12-31

Not 6
Not 7

4 667 896
25 327
4 693 223

4 788 449
32 916
4 821 365

Not 8

500
500

500
500

4 693 723

4 821 865

16
326 714
2 518
46 300
375 548

1 113
250 153
2 503
44 824
298 593

375 548

298 593

Tillgangar
Anlaggningstillgangar
Mater/ella anlaggningstillgangar
Byggnader och mark
Inventarier och maskiner

Finansiella anlaggningstillgangar
Andra langfristiga vardepappersinnehav

Summa anlaggningstillgangar

Omsattningstillgangar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar
Avrakningskonto HSB Stockholm
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

Summa omsattningsplIgangar

Summa tillgangar

Not 9
Not 10

5 069 271

5 120 4584K
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2016-12-31

Balansrakning

2015-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatser
Upplatelseavgifter
Yttre underhallsfond

Not 11

Ansamlad forlust
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa eget kapital
Skulder
Langfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Korfristiga skulder
Leverantorsskulder
Skatteskulder
Fond for inre underhall
Upplupna kostnader pch forutbetalda intakter

Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

Not 12

Not 13

984 800
3 967 938
0
4 952 738

984 800
3 967 938
120 162
5 072 900

-165 013
-76 438
-241 452

-74 304
-210 871
-285 175

4 711 287

4 787 725

174 863
174 863

174 863
174 863

85 588
2 134
17 366
78 034
183 122

61 902
1 729
17 366
76 873
157 870

357 985

332 733

5 069 271

5 120 458,K--
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Kassafloclesanalys

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Lopande verIcsarnhet
Resultat efter finansiella poster

-76 438

-210 871

Justering for poster som inte ingar i kassafloclet
Avskrivningar
Kassaflode fran lopande verksamhet

128 142
51 704

128 142
-82 729

-394
25 252
76 562

695
-6 747
-88 781

Investeringsverksamhet
Kassaflode fran investeringsverksamhet

0

0

Finansieringsverksamhet
Okning (+) /minskning (-) av Iangfristiga skulder
Kassaflode fran finansieringsverksamhet

0
0

0
0

76 561

-88 781

Likvida medel vid arets borjan

250 153

338 934

Likvida medel vid arets slut

326 714

250 153

Kassaflode tract forandringar i rorelsekapital
Okning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar
Okning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflode fran lopande verksamhet

Arets kassaflode

I kassaflodesanalysen medraknas foreningens avrakningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.
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Redovisnings- och varderingsprinciper samt Ovriga bokslutskommentarer
Foreningen tillampar sig av av arsredovisningslagen och bokforingsnamndens allmanna rad BFNAR 2012:1(K3).
Belopp anges i kronor pm inget annat anges.
Tillgangar och skulder har varderats till anskaffningsvarden om inte annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beraknas inflyta.
Avskrivning fastighet
Fastighetens betydande komponenter bed6ms ha vasentligt skilda nyttjandeperioder/ayskrivningstider och darmed har
fastighetens anskaffniggsvOrde fordelats pa vasentliga komponenter. Nyttjandeperioden for komponenterna bedoms vara
mellan 15 till 120 ar. Kpmponentindelningen har genomf6rts med utgangspunkt i SABOs vagledning fOr komponentindelning
av hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrattsforeningens sarskilda forutsatningar.
Byggnadens komponeriter skrivs av linjart Over nyttjandeperioden och har under aret skrivits av med 1,7 % av
anskaffnincisvardet.
Avskrivning inventarier och maskiner
Avskrivning sker med 10- 20% pa anskaffningskostnaden.
Fond for yttre underhall
Reservering for framticla underhall av foreningens fastigheter sker genom vinstdisposition pa basis av f6reningens
underhallsplan. Avsattning och iansprakstagande fran underhallsfonden beslutas av stamman.
Fastighetsavgift /fastighetsskatt
F6reningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift pa bostader som hogst far vara 0,3 % av taxeringsvardet f6r
bostadsdelen. Foreningens fastighetsavgift var for rakenskapsaret 1 268 kronor per lagenhet.
For lokaler betalar foreningen statliqa fastiqhetsskatt med 1 % av taxeringsvardet for lokaldelen.
Inkomstskatt
En bostadsrattsforening, som skattemossigt Or att betrakta som ett privatbostadsforetag, belastas vanligtvis inte med
inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % f6r verksamheter som inte kan hanfOras till fastigheten, t ex avkastning pa en dela/
placeringar.
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Noter
Not 1

54 064
35 939
139 828
21 687
20 594
20 004
53 460
27 896
46 908
3 047
423 427

53 556
72 289
114 345
19 323
19 074
19 051
53 008
27 346
50 603
8 739
437 334

3 497
46 437
8 500
0
10 000
68 434

5 026
44 244
8 100
17 382
10 000
84 752

116
102
218

109
108
217

Ranteintiikter och Iiknande resultatposter
Ranteintalcter avrakningskonto HSB Stockholm
Ovriga ranteintakter

Not 5

583 884
33 000
6 242
623 126

Ovriga externa kostnader
Farbrukningsinventarier och varuinkOp
Administrationskostnader
Extern revision
Konsuldcostnader
Medlemsavgifter

Not 4

583 884
33 000
1 370
618 254

Drifts och tpnderhall
Fastighetsskatsel och lokalvard
Reparationer
El
Vatten
Sophamtning
Fastighetsffirsakring
Kabel-TV och bredband
Fastighetsskatt
Forvaltningsarvoden
Ovriga driftskostnader

Not 3

2015-01-01
2015-12-31

Nettoomsattning
Arsavgifter
Bredband
Ovriga intakter
BruttoomsatIning

Not 2

2016-01-01
2016-12-31

Rantekostnader och lilmande resultatposter
Rantekostnader langfristiga skulder

7 415
7 415

7 392
7 392 90"
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2016-12-31

2015-12-31

7 124 712
495 200
7 619 912

7 124 712
495 200
7 619 912

-2 831 463
-120 553
-2 952 016

-2 710 910
-120 553
-2 831 463

Utgaende hokfort varde

4 667 896

4 788 449

Taxeringsvarde
Taxeringsvarde byggnad - bostader
Taxeringsvarde byggnad - lokaler

11 000 000
0

11 400 000
0

21 600 000
0
32 600 000

14 400 000
0
25 800 000

94 346
94 346

94 346
94 346

-61 430
-7 589
-69 019

-53 841
- 7 589
-61 430

25 327

32 916

Ingaende anskaffningsvarde
Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden

500
500

500
500

Andel i HSB Stockholm

500

5000c

Noter
Not 6

Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvarden
Anskaffningsvarde byggnader
Anskaffningsvarde mark
Utgfiende ackumulerade anskaffningsvarden
Ingaende ayskrivningar
Arets ayskrivningar
Utgaende ackumulerade ayskrivningar

Taxeringsvarde mark - bostader
Taxeringsvarde mark - lokaler
Summa taxeringsvarde
Not 7

Inventarier och maskiner
Ackumulerade anskaffningsvarden
Ingaende anskaffningsvarde
UtgAende ackumulerade anskaffningsvarden
Ackumulerade ayskrivningar enligt plan
Ingaende ayskrivningar
Arets ayskrivningar
Utgiende ackumulerade ayskrivningar
Bokftirt varde

Not 8

Aktier, andplar och vardepapper
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Noter
Not 9

2016-12-31

2015-12-31

2 518
2 518

2 503
2 503

46 300
46 300

44 824
44 824

ovriga kortfristiga fordringar
Skattekonto

Not 10

Forutbetalda kostnader och upplupna intakter
Forutbetalda kostnader

Ovanstaende poster bestar av forskottsbetalda kostnader ayseende kommande rakenskapsar samt
intaktsfordringar for innevarande rakenskapsar.
Not 11

Forandring av eget kapital

Belopp vid arets ingang
Resultatdisposition
Arets resultat
Belopp vid arets slut
Not 12

Uppl.
avgifter
3 967 938

Yttre uh
fond
120 162
-120 162

Balanserat
resultat
-74 304
-90 709

984 800 3 967 938

0

-165 013

Ranta
3,90%

Ranteandr
dag
2017-01-30

Insatser
984 800

Skulder till kreditinstitut

Laneinstitut
Danske bank

Lanenummer
12350124118

Belopp
174 862
174 862

Nasta ars
amortering
0

0

Langfristiga skulder exklusive kortfristig del

174 862

Om fern ar beraknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppga till

174 862

Stallda sakerheter
Fastighetsintekningar stallda for skulder till kreditinstitut
Not 13

Arets resultat
-210 871
210 871
-76 438
-76 438

2 153 000

2 153 000

19
52 982
25 033
78 034

19
55 022
21 832
76 873

Upplupna kostnader och forutbetalda intakter
Upplupna rantekostnader
Forutbetalda hyror och avgifter
Ovriga upplupna kostnader

Ovanstiende poster bes-ttr av forskottsinbetalda intakter ayseende kommande rakenskapsar samt skulder
som ayser innevarande rakenskapsar men betalas under ntstkommande Ar.
Not 14

Vasentliga handelser efter arets slut
Ftireningam har lanat 750 000kr samt hiijt avgiften fran 1 april 2017 med 10 %. 14f,

(16
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Noter
Stockholm, den

2016-12-31 2015-12-31

20 (1-03-0 A-/

_a/114114W
Zita Christina Fasth

Var revisionsberattelse har2(063 - t,clamnats betraffande denna Arsredovisning

Av foreningen vald revisor

Av HSB Riksffirbund Mrordnad revisor

Revisionsberattelse
Till fareningsstamman i HSB Brf Bigarratradet nr 197 i Stockholm, org.nr. 716417-4745.

Rapport om arsredovisningen

Som del av en revision enligt ISA anvander jag professionellt
omdome och har en professionellt skeptisk installning under hela
revisionen. Dessutom:

Uttalanden

•

identifierar och bedamer jag riskema for vasentliga
felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror pa
oegentiigheter eller pa fel, ufformar och uffer
granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och
andamalsenliga for att utgara en grund for mina uttalanden.
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till WO av
oegentiigheter ar hagre an for en vasentlig felaktighet som
beror pa fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, farfalskning, aysiktliga utelamnanden, felaktig
information eller asidosattande av intem kontroll.

•

skaffar jag mig en farstaelse av den del av foreningens
intema kontroll som har betydelse for min revision for att
utforma granskningsatgarder som 5r lampliga med hansyn till
omstandighetema, men inte for all uttala mig om
effektiviteten i den intema kontrollen.

Vi är oberoende i forhallande till fareningen enligt god revisorssed i
Sverige. Revisom utsedd av HSB Riksfarbund har fullgjort sift
yrkesetiska ansvar enligt dessa kray.

•

utvarderar jag lampligheten i de redovisningsprinciper som
anvands och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhOrande upplysningar.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och
andamalsenliga som grund for Ara uttalanden.

•

drar jag en slutsats om lampligheten i all styrelsen anvander
antagandet om fortsatt drift vid upprattandet av
arsredovisningen. Jag drar ocksa en slutsats, med grund i de
inhamtade revisionsbevisen, om huruvida det finns nagon
vasentlig osakerhetsfaktor som ayser sadana handelser eller
forhallanden som kan leda till betydande tvivel om
foreningens farrnaga att fortsatta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en vasentlig osakerhetsfaktor, maste
jag i revisionsberattelsen fasta uppmarksamheten pa
upplysningama i arsredovisningen om den vasentliga
osakerhetsfaktom eller, om sadana upplysningar ar
otillrackliga, modiflera uttalandet om arsredovisningen. Mina
slutsatser baseras pa de revisionsbevis som inhamtas Pram
till datumet for revisionsberattelsen. Dock kan framtida
handelser eller forhallanden gara att en farening inte langre
kan fortsatta verksamheten.

•

utvarderar jag den Overgripande presentationen, strukturen
och innehallet i arsredovisningen, daribland upplysningama,
och om arsredovisningen aterger de underliggande
transaktionema och handelsema pa eft salt som ger en
rattvisande bild.

Vi har uffart en revision av arsredovisningen for HSB Brf
Bigarratradet for al. 2016.
Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet
med arsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga ayseenden
rattvisande bild av foreningens finansiella stallning per den 31
december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflade for
aret enligt arsredovisningslagen. Farvaltningsberattelsen är
forenlig med arsredovisningens avriga delar.
Vi tillstyrker darfar all fareningsstamman faststaller
resultatrakningen och balansrakningen for fareningen.
Grund far uttalanden
Vi har uffart revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisoremas ansvar enligt denna sed beskrivs narmare i aysnitten
Revisom utsedd av HSB Rikskirbunds ansvar och Den
fareningsvalda revisoms ansvar.

Styrelsens ansvaDet är styrelsen som har ansvaret for att arsredovisningen
upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt
arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar aven for den intema
kontroll som de bedamer är nadvandig for att uppratta en
arsredovisning som inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel.
Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen for
bedamningen av foreningens fermaga att fortsatta verksamheten.
De upplyser, nar sa är tillampligt, om forhallanden som kan
paverka fOrmagan att fortsatta verksamheten och att anvanda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillampas
dock inte om styrelsen ayser att likvidera fareningen, upphara med
verksamheten eller inte har nagot realistiskt altemativ till att gora
nagot av detta.
Revisom utsedd av HSB Riksfarbunds ansvar
Jag har uffart revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mal är all uppna en
rimlig grad av sakerhet om huruvida arsredovisningen som helhet
inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
pa oegentligheter eller pa fel, och att lamna en revisionsberattelse
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet 5r en hag grad av
sakerhet, men 5r ingen garanti for att en revision som utfars enligt
ISA och god revisions* i Sverige alltid kommer att upptacka en
vasentlig felaktighet om en *an finns. Felaktigheter kan uppsta
pa grund av oegentlighgter eller fel och anses vara vasentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de
ekonomiska beslut som anvandare fattar med grund i
arsredovisningen.

Jag maste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten for den. Jag
maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, daribland de betydande buster i den intema kontrollen
som jag identifierat.
Den foreningsvalda revisoms ansvar
Jag har uffart en revision enligt revisionslagen och armed enligt
god revisionssed i Sverige. Mill mal ar all uppna en rimlig grad av
sakerhet om huruvida arsredovisningen har upprattats i enlighet
med arsredovisningslagen och om arsredovisningen ger en pc
rattvisande bild av foreningens resultat och stallning.

Rapport om andra krav enligt laga lndr=
forfattningar samt stadgar
Uttalanden

Utover var revision av arsredovisningen har vi aven utfOrt en
revision av styrelsens forvaltning fOr HSB Brf Bigarratradet fOr ar
2016 samt av forslaget till dispositioner betraffande fOreningens
vinst eller %dust.
Vi tillstyrker att fareningsstamman behandlar resultatet enligt
forslaget i farvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamater
ansvarsfrihet far rakenskapsaret.
Grund for uttalanden
Vi har utfart revisionen enligt god revisionssed i Sverige. \fart
ansvar enligt denna beskrivs narmare i aysnittet Revisoms ansvar.
Vi ar oberoende i forhallande till fareningen enligt god revisorssed i

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anvander revisom utsedd av HSB Riksforbund professionellt
omdOme och har en professionellt skeptisk installning under hela
revisionen. Granskningen av forvaltningen och fOrslaget till
dispositioner av foreningens vinst eller fOrlust grundar sig framst pa
revisionen av rakenskapema. Vilka tillkommande
granskningsatgarder som utfOrs baseras pa revisom utsedd av
HSB Riksforbunds professionella bedomning med utgangspunkt i
risk och vasentlighet. Det innebar att vi fokuserar granskningen pa
sadana atgarder, ornraden och forhallanden som Or vasentliga for
verksamheten och dar aysteg och overtradelser skulle ha sarskild
betydelse for foreningens situation. Vi gar igenom och pravar

fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna atgarder och andra
forhallanden som Or relevanta fOr vart uttalande om ansvarsfrihet.
Som underiag fOr vart uttalande om styrelsens forslag till
dispositioner betraffande fOreningens vinst eller MI-lust har vi
granskat om fOrslaget Or fOrenligt med bostadsrattslagen.

Sverige. Revisom utsedd av HSB Riksfarbund har i Ovrigt fullgjort
silt yrkesetiska ansvar enligt dessa kray.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och
andamalsenliga som grand for vara uttalanden.
Styreisens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner
betraffande foreningens vinst eller ferlust. Vid forslag till utdelning
innefattar delta bland annat en bedomning av om utdelningen ar
forsvarlig med hansyn till de krav som foreningens verksamhetsart,
omfattning och risker staller pa storleken av foreningens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stallning i Ovrigt.
Styrelsen ansvarar for foreningens organisation och forvaltningen
av foreningens angelagenheter. Della innefattar bland annat att
fortlapande beciama foreningens ekonomiska situation och att tillse
all foreningens organisation ar utformad sa alt bokforingen,
medelsfarvaltningen och foreningens ekonomiska angelagenheter i
ovrigt kontrolleras pa ett betryggande salt.
Revisorns ansvar
Vart m51 betraffande revisionen av forvaltningen, och darmed vart
uttalande om ansvarsfrihet, Or alt inhamta revisionsbevis for att
med en rimlig grad av sakerhet kunna beclama om nagon
styrelseledamot i nagot vasentligt ayseende:
•

faretagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till *on

fOrsummelse som kan foranleda ersattningsskyldighet mot
fOreningen, eller
•

pa nagot annat salt handlat i strid med bostadsrattslagen,
tillampliga delar av lagen om ekonomiska fareningar,
arsredovisningslagen eller stadgama.

Vart mal betraffande revisionen av forslaget till dispositioner av
foreningens vinst eller fariust, och armed vart uttalande om delta,

ar alt med rimlig grad av sakerhet bed6ma om forslaget ar fOrenligt
med bostadsrattslagen.
Rimlig sakerhet Or en h69 grad av sakerhet, men ingen garanti for
att en revision som uffars enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer alt upptacka atgarder eller farsummelser som kan
foranleda ersattningsskyldighet mot fareningen, eller att ett forslag
till dispositioner av foreningens vinst eller %dust inte Or fOrenligt

med bostadsrattslagen.

Stockholm den( C/ 5-2017

Joakim Hall
BoRevision AB
Av HSB Riksffirbund
utsedd revisor

Av fOreningen vald revisor

