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Styrelsen ftir Brf lGmpevligen, med serc i JeTftlla, lar harmed avge fusredovisning fdr rekenskapsiret

2016. Uppgifter inom parentes avser tbregeende er.

Arsredovisningen ?ir uppratud i svenska kronor' SEK.

Fdrvaltningsberlttelse

Vorkssmheten

Allmiinl om verkomheten

F6reningen er privatbostadsldretag enligt inkomslskanelagen {.1999:I229) ftireningens dndamel er att

fr?imia riedlemmamas ekonomiska intressen genom an i ldreningens fasligheler upplah

i".ilJtfig""ft.t"i *f' ftkaler med nynjanderitt och utan tidsbegransning UpplAtels€ fer 
'ven 

omfara

."* .onifigg", i -tfoming till fdreningens hus' om marten skall anvendas som komplem€nt till

bostadsleg€nhet eller lokal.

F6rcninqens stadaar

R;frinFn, gaGnd..t"dgar registrerades hos Bolagsverket den 25 oktober 2004'

Fdrenineens bvqqnad och tomlriitl
ffiil;" ll';d*"d" f*,igheren sketby 3:572 (det av) i Jiirfii a kommun den 8 december 1999.

Fdreningens fastiShel bestAr av 33 st hgenheter i l3 smAhus och 3 flerfamiljsvillor' Den totala boytan :n

? 723 kvm.

Leq€nhetsfiirdelnine:
6 st 2 rum och kdk
6 sl I rum och kdk
13 st 4 rum och kdk
8 st 5 rum och kok

Fasliqielsfitrs:ikrine
Fastishet€n er fullvardetdrsak.acl hos I ry8g Hansa. De! finns aven en bostadsriinslill{gSs8rslkring f6r

ffifl;HiGJ;;;*"j. *r'o'"io"["a inrc teckna bostadsrettstill{ss till sin hemlirsiiknns'

Fastiehetsavcifi/Fastiehetsskatl
Fasiishetsavciften fiir bostader som ar u-\erade som hyrcshus har under 2016 uppgAtt till I 268 kr per

i#."T.i*i'n" t.art"t till ? 412 k per tomt vid full fasriShetsavgin

Hffiffiffiffi 85 I oo0 k, varav bvggnadsvErdet rr 29 I 52 000 k och markvarde 2 |

699 0OOk Vardear er 1999'

Ekonomisk ldrvaltninq
Fdrening€n har lecknat avtal om ekonomlsx fiirvalttring med Fastum UBC Fdrvaltning AB

Ekonomisk Dlan ^- ftireningens verksamhet sorn registrcrats av Bolagsverkel den
Styrelsen har uppriinal ekonomlsk plan ror I

u"on"-.NJ$t-

5t u^'r,
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Anlalet ansclllda
Under aret har fdr€ningen inte haff negon ansc ld.

Arsaveifter
Arsavgifter tas ut ffin fdreningens medlemmar fdr at! r?tcka ldrcningens ldpande utgifter firr drift och
underhell av tbreningens fastighet' rdntebelarningar och amoneringir av ftircningen"s fastighetsrar saml
fondering av medel fdr framtida underhAll enligr;v sryrelsen fram-tagen und"rf,a'lf.fiu[ i.."rgift.n
uppger dli 698 kAvm bolaa per ar.

AvsSttninq li ll \.ttre fond
Avsanning till rtlre fond sker enligt underhAllsplanen med 499 tk D€r Ar.

Firreninqens fastiehelslan
Kreditinstitut, riinte- och amorteringsvillkor framger av nol I L

Stvrelse
Styrelsen har ener ordinarie fdreningssdmma 8juni 20t6 han lbljande sammansdftning:

Ledamiiter Magdalena Hagelind, ordldraDde
Malin Lindh, s€kretemre
Patic Andersson
Thomas Eriksson

UlfDavidsson
Peter Sandgren

Suppleanter

Fdrenin8ens firma tecLnas, ftjruom av srvrelsen, av Magdalena Hagelind i flrrening med en av styretsensledam(irer eller suDDleanrer.
Styrelsen har undiiAret haft 5 protokollliirda sammantraden saml ett buds€tmdle.

Revisorcr
Peter Alm
Ohrl ingsPricewaterhousecoopers

OhrlingsPricewalerhous€Coopers

Valberednin'r
Mona NAslund
Elin Bemergerd

ordinarie

Suppleant

Sammankallande

ydsentl 
4<a hAhdelser under rdkenekapsdrcl

Underhallsplan har tagits ft.am.
Utifren denna har vi ansat tred och vextlighet och even genomfd( ventilationskonuoll OVK.Fuktskada pa wA lgh som medfdn stiirre ienoveringo.ir. o"t .ro- to.tnil-*-' " '
Sltddag och lyckad krenskiva med m6nga som deltog.
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Medlemsinformrtion

Fdreningen hade vid ersskiftet 45 (45) medlernmar. Under eret har 0 (4) medlemmar tilltrett samt 0 (5)
medlemmar uttrAfl ur litreningen vid 0 (5) anlal overletelser. lngen medlem har b€viljats
andrahandsuthym ing.

FleriBdversikt (tkr)
Nettoomsetlning

Resultat efter finansiella poster

Soliditet %
Skuldrdnta %
Lan per kvm bostadsyta kr vid
arets utgeng

Lan i fdrhAllande till
taxeringsvardet o4

Fastighelens beuningsg.ad %
Cenomsnitllig Arsavgift bost?ider,
kr/kvm

20t6
I 901

-260

52,26

|,06

5 672

30

46

698

2015

I 901

51.71

1.94

5 860

.lt
11

698

2014

I 901

-20

52.10

2,62

6 016

3l

698

2013

I 901

2l
5t,36
,ol

6212

48

698

Nettoomsathinq
Rdrelsens hu\'trdintakler, fakturemde kostnader, sidoindkler samt intiktskorrigeringar.

Resultal efier finansiella poster

Resuhal ener finansiella int:ikrer och kostnader, men fdre extraordinera int{f,1er och kostnader.

Solidirer %
Eget kapital i r€lation till balansomslutning.

Cenomsninliq skuldrlnta %
Genomsnittlig skuldrenta definieras som bokflird rentekostnad i fdrhelhnde till genomsnittligt
fastighetslan.

FastiqhetslAn&vm
Fdreningens totala faslighetslAn dividerat med boyta av ftireninSens fastighet.

Fastiqhetens belAninqsqrad %
Fastighetens belAningsgrad definieras som fastighetslen i fitrhellande till fdreningens balansomslutning.

Arsavqifter/kvm
Fdreningens totala Arsavgifter dividerat med botla av fdreningens fastighe!.

.\/

!"K"1 "
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Fiiriindring av egct kapital

14 199 990 I 400 0t0 447 829

-363 995

8! 834

2143 I l8

-t53 438

I 989 6m

-517433

5t'7 433

-259 648

-259 64E

t1 673 Sl4

0

-259 644

17413 866

B€lopp vid arets
Ingang

Disposition av
fbregn€nde

Belopp vld lret!
uq.ng l{ t99 990 I .100 0t0

Fdrslag till vinstdisposition
Styrelsen fliresHr an lill ftirfogande stAende vinstmedel (konor):

balanserad vinst
erets lbrlusl

disponeras sa att
reservering lond fiir yttre underhAll
av t'ttre fonden ianspr6ktas
i ny r?ikning dverfdres

I 989 680
-259 618

l 730 032

499 000
-388 844

I 619 876
l 730 032

Fdreningens resuhat och stillning i ttv.iBt framger av efterliiljande resultat_ och balansrakning samt

kassaf lddesanalys med tillaggsupplysningar.



Resultatriikning

Rorelseintdkt€r
Nettoomsathing
Ovriga rdrelseinteker
Summr rdr€lseintSkter

R6rels€kostnader
Driftskostnader

Ovriga extema kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar
Summr 16r€lsekostnrder

R6relser$ult.t

Finatrsielh poster

Ovriga r?inleindikter och liknande resultatposter

Ra ekostnader och liknande resullalPosler

Summs linrnsiella poster

Result.t efter fitrrnsielh poster

Areti resultit

BrfKampevagen
Org.nr 769603-51l7
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2015-01-01
-2015-12-31

Not 20t 6-01-01
-20t6-12-31

190t448
65 352

I 966 800

-990 493

-358 908

-34 431

-677 5',t8

-2 061 410

-94 610

2 005

-167 043

-165 03t

-259 6.tt

-259 6.t8

3

4

5

| 901 ,{48

33177
| 934 625

-I t34 l2l
-29',7 901

-28 781

-677 578
-2 l3t 381

-203156

366

-lt4 043

-313 67?

-517 433

-517 433
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33 256 362

189 005

33 445 367

21 000

21000
33 466 367

34t 416

90 298

431114

2E0 368

280 36t
112142

34 r7t s09

BalansrIkning

TILLGANGAR

AnliggDingstillgingsr

Mste iella snldggnidgst il lgdngor

Byggnader och mark

Maskiner och andm tekniska anleggningar

Summa mrt€rielh rnllggningstil196ngrr

Finansiella anlaggningstillgingar
Andra lAngfrisliga vardepappersinnehav

Summr frnrntielh .nl6ggningstillgltrg.r
S mmr rnliggningstillsAngar

Omsittningstillg$ngrr

Korllistiga lo.d ngar

Ovriga fordringar
Fdrulbelalda koslnader och uPPtupna indkler

Summ. kortfristig. fordring.r

Kasso och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bsdk

Summ! omslttningstillgingrr

SUMMA TILLGANGAR

Nof 2016-12-ll

32 609 485

t58 304

32 757 149

21 000

21 000

32 7tt 789

211 356

14 954
292 310

238 622

23t 622
530 932

33 319 721

7(r5)

20ltl2-31

6

1

8
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Balansrdkning

ECET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

Fond lbr yttre underhell

Summa bundet eget krpital

Frifl eget *apital
Balanserat resultal

Arets resultat

Summs fritt eget krpit8l
Summa eget kapitll

Lingfristiga !kulder
Skulder till kreditinstitut

Summa lingfristiga skulder

Kortfristigt skulder
6vriga skulder ril I kreditinstitut
Leverantdrsskulder

Skatteskulder

Upplupna kostnader och fitrutb€talda inukter

SummN kortfristigs skuld€r

SUMMA ECET KAPITAL OCH SKULDER

Not 2016-12-ll

8 (15)

20l5.l2-31

ll

II

l5 600 000

83 834

t5 683 t34

I 989 680
-259 648

I 730 032

t7 413 t66

t4 906 000

t4 906 000

540 000

51 065

t3 062

395 728

999 855

33 3r9 72t

l5 600 000

447 829

t6 041 429

2143 ll8
-517 433

I 625 685

l1 673 514

t5 476 000

l5 476 000

480 000

29t 400

l0 459

247 \36
I 028 995

34 r?6 509

l2



Brf K?impevrgen
O.g.nr 769603-5 | l7

-517 433

677 518

211

160 362

-5 147

254 348
26t3

4t2 t76

-480 000

-180 000

-67 424

689 t52
621 324

Kassafliidesanalys

Den ldpande verksrmheten
Resultat efter finansiella posler

Justeringar lbr poster som inte inger i kassaflddet

Fttrandring skaneskuld/fordran

Ksssaflbde frin den ldpande verkssmheten flire
lbrilndring av rdrclsektpital

Kassa{ltid€ frin ltrlindring av rorelsekrpitsl€t
Fitrandring av konfristiga lbrdringar
Fiirendring av leverantdrsskulder

Fdrandring av konfristiga skulder

Krssafldde frin den lopande verksrmheten

Finrn!ieringsv€rklrmhelen
Fdrlndring av lAngfristiga skulder

Ksssafl 6dc frln finsnsieringsverksrmheten

Arets krsssflode

Likvida medel och rvrikningskonto
Likvida medel och avrakningskonto vid Arets botjan

Likvida m€del och rvrikningskonto vid Arets slut

2016-01-01
-20t6-12-31

-259 644

677 574

2 603

420 533

l5 32r
-24o 335

208 591

,|{X I l0

-570 000
-570 m0

-l6s tm

62t 328
455 438

9(r5)

2015-01-0r
-20l5.t2-31
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Noter
Redovisnin gsprinciper

Allmiinna upplysningar
Arsredovisningen er upprettad i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokffiringsnimndens allmenna
red (BFNAR 2016: l0) /K2l om arsredovisning i mindre ftjretag.

AnliggrirgstillglDgar
Tillampade avskivningslider:

Byggnader

Maskiner och andra tekniska ar eggningar

Not I Nettoomsittning

Arsavgifter

Not 2 Ovriga riirelseintekter

VattenavSifter

Aterbetalning av vattenavgift

6res- och kronutjemning

60 er

l0 ar

2016

I 90t 448

I 901 ,l,lt

2016

65 352

0

0

65 352

20r5

| 90r 448

r 901 44t

2015

73 176

-40 000

I

33 177
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Not 3 Driftskostnader

Tradgerdsskbtsel

Sndrdjningsandning
Serviceaflal
Besiklningskostnader

Reparationer

TradgArd och utemiljd

Planerat underhell

Fastighetsel

Vatten och avlopP

Avfallshantering
Fdrsekringskostnader

Kabel-tv

Fdrbrukningsinventarier

Fdrbrukningsmateial

Fastighelsavgift

Hemsida

Porto

Fdreningsgemensanma kostnader

Revisionsarvod€

Ekonomisk ldwaltning

Bankkostnader

Underhellsplan

Medlems-/flireningsavgift er

GAvor

Ovriga Poster

I r (15)

2016

t43 475

35 827

t2 800

0

5? E8?

20 E00

388 8,r4

19 751

I l2 384

64ll4
52 291

54 032
8 873

l9 415

990 493

20t5

63 188

36 203
0

2 644

50 263

0

516 548

l8 5s2

251 349

68 892

46 216

52 824

7 000

t4 342
I t34l2l

PlaneratunderhAl|avserkostnaderftilstaket,vlirmepumpar,oljningavtrappor,rdroche|arbeten-

Not 4 ovriga externa kostnader
2016

170 868

I t57
2195

l3 19l
40 375
'1t 924

3 488

35 E75

11 456

7 000

| 319

35t 90t

2015

167 418

I 157

2 452

l4 035

za 625

73 887

2150
2 8ll
3 464

0

I 300

291 nt
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lot 5 Personalkostnader

St]'.elsearvode

Sociala avgifter

Not 6 Byggnrder och msrk

Ingaende anskaffningsverden

Utgiende eckumulcrrd€ .nskalfningsvirden

Ingeende avskivningar
Arets avskivningar
Utg6etrde ackumulerrde avskrivninglr

Redovisat verde mark

Utgiende v{rde merk

Utgl€nde redovisrt virde

Taxeringsvarden byggnader

Taxeringsverden mark

Not ? Mrskiner och .ndrr tekniskr ooliggtringrr

Ingeende anskaffningsvarden

UtgAende sckumul€rade snskrlfningsvirden

Ingaende avskivningar
Arets avskivningar
Utglende rckumulerrd€ rvskrivning'r

UtgAeDde redovisrt vlrde

20t6

26 200

8 23t
34 4ll

2015

21 900

6 881

28 781

2016

36 336 967

36 336 7

-6 580 605

-646 87',1

-7 221 442

3 500 000

3 500 000

32 609 ,lt5

29 152 000

2t 699 000

50 851 000

2016

307 009

307 {n9

-t 18 004

-30 701

-148 705

r5t 3rx

2015

36 336 967

36 336 967

-5 933 728

-646 471

i 580 605

3 500 000

3 500 mo

33 2$ 362

29 t52 000

21 699 000

50 851 000

2015

107 009

307 009

-87 301

-30 701

-ll8 004

l t9 005
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Not 8 Andra lingfristiga vArdepappersinnchav

Aktier i Fastum UBC Fdrvaltning AB; 556730-0883

14 st aktier a I 500 k.

Not 9 Ovriga fordringrr

Skaftekonto

Avrekningskonro fltrvaltare

Not l0 Fdrutb€talds kosttrrder och uppluPnr intekt€r

Snitrdjning

Kab€l Tv
F66rkring
Ekonomisk fttrvaltning

r3 (r5)

20lGt2-31

21 000

21 000

20t6-12-3r

539

216 817

2t7 356

20rGr2-31

3 824

13 787

35 3t9
21 964
14954

201tl2-31

21 000

21 000

2015-12-31

516

340 960

311416

20t512-31

3 824

l3 508

52291
20 61s
90 298

J'ilffi^-
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Not I I Skulder till kreditinstitut

Llngivrrc
Nordea Hypotek

Nordea Hypolek

Nordea Hypotek

Avgar korlfiistig del

RAntesats

0.84

0,48

1,02

Drtum mr
16ntelndring

Ritrligt
20t 7-04-18

2018-03-21

LAnebelopp
20lGr2-31

3 436 000

5 990 000

6 020 000

-540 000

14 906 000

14 (r5)

Llnebelopp
20ltl2-31

3 636 000

6 t60 000

6 160 000

-480 000

t5 476 000

RAntesats pl rdrliga l6n Ar p€r I 6 I 23 |

Not l2 UpplupDs kostnrder ocb ldrutbetddr intakter

Rentekostnader

Styrelsearvoden

Sociala avgifter
Revision

Fastighetsel

Avfallskostnader

Planerat underhalL t6r och elarbeten

Fdrutbetalda avgifter och hyror

20rGl2-3r

t4146
23 000

'7 227

33 000

2313
0

l7 | 046

t44 396

395 728

2015-r2-31

3',t 019
20 000

6 244
24 500

2109
2 300

0

154 8tt
247 136

\",E-



BrfKampeviigen
Org.nr 769601-51 l7

\ot l3 Stiillda siikcrheter

Fastighetsinteckningar

l5 ( l5)

201Gl2-31

24 423 000
24 423 00n

20t5.l2-31

24 423 N0
24 423 000

Malin Lindh

RL)\"1'.-
Patric Andersson

ver revisionsberetelse har ta-nas {( l0 t1'

Auktoriserad revisor

fl

- Zcrt-

ffi\$:-U"
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Reuisionsberiittelse i bosto ds rii t tsfi)rening ar

Revisionsberittelse
Till fttrenings$emnu i Brf Kimp€ve8en, org.nr 7696o3-Su7

R.pport om arsredovisinaen

Uftalonde'r

Vi har utlitrt en revision av ersr€dovisniqen lijr Brf Kenpevegen lijr Ar 2016.

Enli8t ver uppfattning har arsredovisningen upprattats i €nlighet med tusredovisningslagen och ger en i alla
vasendira avseenden rettvisande bild av fitr€ningens finansiela st?illning per d€n 3r december 2()16 och av dess
finansiella resultat och kassafliide fiir ar€t €nligt arsredovisniryslaren.

vi tillstlrker darfitr att fitrcninSsstiimrnan fastste er resultatalningen och balansr:ikningen fitr fdreningen.

Gnndlir utto'l,'','de't

U har umjn revisionen enligt Int€matioml Standards on AuditinS 0SA) och sod Evjsionssed i Sverite. ve.t
ansvar enli$ dessa standarder b€skri\r nermare i arsniftet Reuirorns ansuor. \n ar obero€nde i fttrhelhnde till
fttrenin8en €nligt 8od revisorssed i Svense ocb har i ijwitt tulldort vtrt 

'rkesetjska 
an$ar enligt desq kIav.

Vi anser att de revisionsb€vis vi har inhiimtat iil tilhacklira och ;indmusentiga som grund fttr vara uttalanden.

Styrelseru ansuot

Det er sBrelsen som har Naret lijr att ersredovisninSen upprettas och att den se. en retuis:nde bild enliSt

Arsredovisningslagen. st r€lsen ansvarar iiven lijr den interna kontroll som den Hi;mer ?n nijdv,indig fttr att

uppretta en aEred@isning som inte inn€heler ne$a vesentlira felaktiSh€ter, vare si8 dersa beror pe

o€gentligheter eler pa fel.

vid upprattandet av arc.edovisning€n ansvarar stlrelsen fitr beditnningen av fijreninSens fdrnAga aft fortsatta

!€rksamheten. Den upptys€r, ner se er tilumpliSt, om fi;rhAllanden son kan pnverka fijrmesan att fortsAtta

verksamheten och att anvanda antaSandel om fortsatt drift. Antagand€t om fortsatt drift tilampas dock inte om

beslut har fattats om aft aweckla verksamheten.

Reuirorru anfr'ar

vlra m ar aft upp l en rimlig grad av s?ikeihet om humvida eNredovisningen som helhet inte innehAllff ne$a
vesentliga felattigheter, vare si8 dessa b€ror pe oeSentligbeter el€r pe fel och att hmna en revisionsberiittelse

som inneheler v8ra uttalanden- Rirnlig sakerhet er en hijt grad av s:ikerhet, men ;r inSen Saranti fiir att en

revision soin utfttrs enlist tSA och 8od revisionssed i Sr€ri8e altid kommer att uppucka en v;isentli8 felakithet
on en s:dan 6-nns. Felatligheter kan uppste pe Srund av o€gentliSheter ener fel och anses vara ds€ntliSa om de

enskilt eller tilsanmans rin iten kan fttrvantas plverka de ekonomiska beslut som anv?iDdare fattar med Srund i

Som del av en r€vision enligt ISA anvihder vi profersionellt omdiine och har en professionelt skeptisk instillninS

under hela revisionen. Dessutom:
. identifierar och beditmer vi risk€ma fiir vasertliga f€lakiSbeter i e6r€dovisniryen, mr€ si8 d€€sa beror pa

oe8entligheter eler pa f€L utformar och utfdr $anskningsetgarder bland annat utifian dessa isker och

inhamtar revisionsbevis som er tilreckliga och endamelsenlisa fijr att utsijra en gund fijr vAra uttaland€n.



.L
we

Risken fiir att inte upptacka en ve€entlig felakid€t till fdljd av o€gentlisheter ar hijgre;in ftjr en vasendis

felaktighet som b€ror pa fel, eftersom oesentlideter kan innefatta a8€rande i maskopi' fbrfalsking.
a\6ikli8a uteumnanden, felaktit i ormation eller tuidoseftande av intern kontrol.

. skaffar vi oss en fttrsteebe av den del av ftjreningens interna kontroll son har b€tyd€lse fi;r ver revision fitr att

udorma gmnskninSsetgarder som :ir htnplita rned hansrr til omstendkhetema, men hte fiir ati uttala oss

om effetliviteten i den interna kontrollen-

. utvirdenr vi hmpliSheten i de redovisnirysprinciper som anvands och rimliSheten i stlrelsens

uppskattningari r€dovisningen ochtilhitrandeupplvsninSar.

.drarvienslutsatsoml?implithetenianstlrelsenanvanderantaSandetomfortsaftdriftviduppraftandetav
Arsr€dovisnirsen. vi drar ockse en slutsats, med Srund i de inhembde r€visionsbevis€n, on hDruvida det

finns nigon v;isentlig osiikerhetsfaktor som avs€r sedana handelser € er fdrh:Ianden som kan leda tiu

beV<tanrle Mvel om ftjreninSens ftjrnega att fodsetta verksamheten om vi dra' slutsats€n att det 6tm en

viisentlig osakerhetsfakor, mrste vi i revisionsberettelsen fCsta uppmerkiarleten pl uppb'Eninsama i

Arsredovisningen orn den v:isentliSa osiikerhetsfaktorn €ller' om sedana uppbsninsar Ar otilreck[8a'

modifierauttalandetolnenr€dovisningen.Varaslutsats€rbas€raspeder€visionsbevissominhamtasham
titl datumet fi;r revisionsberettelsen. Dock kan framtida handels€r eler fijrhllland€n Sitra aft en fttreninS inte

Iingre kan forts:itta verksamheten

. utvarderd vi den 6vergripanile presentationen' struktur€n och innehelet i arsredovisninsen' daribland

upplysninean*, och orn irsred;visnin8en ete.ger de underliSSande transaktionerM och handels€ma pa ett

*itt som 8€r en rawisand€ bild.

\^ naste info.mela st,felsen om bland annat revisionens planerade onfaftniry Gh inriktninS samt tidpunkten

f6r den. Vi naste ocksa i ormera om betvdels€tulla iatltagels€r uder revisionen' daribland de b€tvdande brister

i den interna kontro en som vi identifierat.

Rrpport om andra krav €nlkt lasar och andn fdrfatrninAar

Uftnla .le

Utajver vlr revision av ersredovisningen har vi aven utlbrt en revision av sttt€lsens fitrvaltning fttr Brf

Kimpwiigen fiir Ar zo16 samt av fdrslatei till dispositioner betrafiande fitreningens vinst e[er fdrlust'

vi tilstrrker att fitr€ningsstemman disponerar vinsten enligt fijrslaget i fi;naltninssberattelsen och b€viljd

sbrelsens ledamiiter ansvarsfrihet f6r dkenskapsl'et'

crwrdJiir uftalontun

Vi har tfiirt revisionen enlist god revisionssed i Svense Vert ansvar enlist denna beskdvs nernde i avsnittet

Reunorns ansuar. \a ar obe;o€nde i fitrha ande tiu fijreninsen enlig 
'od 

reviso*sed i sverige och har i itrist

tullgjort vArt Fkesetiska anwar enlist dessa laav

vi ans€r att de revisionsbsis vi har inhemtat ar tilrickliga och andamebenlita som srund fijr vara uttalanden'

Styrelr€trs onsuat

Det in sbrelsen sorn har ansvaret fijr fdrslag€t till dispositioner betraffande fiireninS€ns-vinst.ell€r ftirlust Vid

fij."r", ,iri r.aa"irg i"*r"ttar dena bland annat er fuitmnint av om utdelninsen ar fijrsvailit m€d h:insvtr till

l" l.* *. O*.i.t"* 
"erkamhetsart, 

omfattnins och riske; *iner pl storleken av fir€IiDtens esna kapital'

konsolideringsbehov, likviditet och sralning i ijvrid'
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Sbrelsen ansvarar fitr fbreninSens oBanisation och fi;rvaltnin8er av fitreningens anSeliiSenneter. D€tta innefattar

bland annat att fo.tlijpande beditma ftireningens ekonomiska situation och att tils€ att ftjreninge$ organisation

ar utfornad sa att bokfttringen, mdelsfdrvaltninten dh fitreningens ekonomiska anSelage.neter i ijwigt
kontroleras pA €n betry8tade sett.

Reuisor'ts q'|ruat

vert mal betretrand€ revisionen av ftirvaltningen, och d;imed vht uttalande om ansvarsfiihet, er att in}l;imta

revisionsbevis f6r att med en dmliS Srad av s:il(erhet t-unna beddma om nAton stlrelsel€danot i neSot viisentligt

. fttEtasit neSon etSard eller giort si8 skyldit till neSon ftjrsummels€ som kan fdranleda e6:ittningsslTldith€t

mot fijreninSen, eller

. pa negot annat satt handlat i strid med tusredovisningsla8en eler stadSarna.

vart m betreffande revisionen av fitrslaS€t till dispositioner av fdredn8ens vi.st eler fttrlust och derm€d \art
uttalande om d€tta, ar att rned rin iS grad av s:ikerhet Hiina om fitlslatet ir fitredigt med bostadsrettslaS€n'

Rimlis siikerh€t ar en hitg grad av sakerhet, men ingen garanti fijl att en rcvisiotr son utfitrs enli8t 8od

revisionss€d i Sverige alltid konmer att upptiicka Atgerder eler Grsummelser som kan fttBnleda

€rsnthinssskyldi8her mot fitreninren, eller att €tt ftirslag til dispositioner av fdreningens vinst eller fiirlust inte ar

ft trenlist med bostadsdittslagen

Som en del av en reision enlist tod revisionssed i SveriSe anvAnder vi profeclionellt omd6me och har €n

profNionellt skeptisk instalnint under hela.evisionen- Granskninsen aY fttrvaltsingen och fttElaSet till
iispositioner av fireningens vinst eler fitrtust $undar si8 franst pa revisionen av r;ikenskapems vitka

tillkommande granskningsAtg:haler som utfiirs baseras pa ver profecsionella b€dttnning med utSanSspunk i risk

och v?isentliSh;. Der inn;bar att vi fokuserar granskdDgen pe sedana ttSerder, omreden och fiirhrllander som ar

v:s€ntliga litr v€rksamheten och &ir avsteg och i;verhadeber skule ha sarskild betldels€ fdr fdreningens

situatio;. Vi ge. igenom och pritvar fattade beslut, b€stutsunderlag, vidtagna atsiirder och a E fiirhAlanden soln

ar retevanta for vSrt uttalande on ansvarsfiihet. som underlar fttr vert uttalande om stlrelseN lijrslas tj]l

dispositioner beti.itrand€ fiireningens vinst eler ftirlust har vi granskat on fttrslaget ar ftire'list med

bostadsrattslagen.

Uppsala den'F maj zorz
Ohrlings Pncewaterhousecoop€rs AB

Aukonserad r€\'lsor
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