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Styrelsen f6r Brf Skdntorpshdjden fir htirmed avge irsredovisning fdr riikenskapsiLret den I januari 2012 t.o.m.

den 31 december 2012,vrlket zir fdreningens fiiirde verksamhets6r.

Om inte siirskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parentes avser foregiende 6r.

Forvaltningsberiittelse

Fcireningen har till iindamil attframjamedlemmamas ekonomiska intressen genom att i fdreningens hus upplita
bostadsliigenheter och lokaler med nyttjanderiitt och utan tidsbegrdnsning. Upplitelse fir iiven omfatta mark som
ligger i anslutning till fdreningens hus, om marken skall anviindas som komplement till bostadsliigenhet eller
lokal. Bostadsriitt iir den riitt i foreningen som medlem har pi grund av upplitelsen. Medlem som innehar
bostadsriitt kallas bostadsrdttshavare.
Styrelsen ar skyldig att snarast, normalt inom en minad frin det att skriftlig ansokan om medlemskap kom in till
fcireningen avgdra frigan om medlemskap.

Ftirenin gens tomtriitt

Fdreningen har den 15 juni 2010 fdrviirvat tomffatten till Stockholm Siiven 4 i Stockholms kommun. Innehavet
iir inskrivet den 16 maj 2011. Avgtilden iir ofdrdndrad i 10 ir t.o.m. den 30 september 2019. Omforhandling ska
pflkallas i si god tid att nytt avtal traffats senast tolv minader dessftirinnan.

Pi foreningens fastighet finns det tvi flerbostadshus i itta viningar med totalt 65 bostadsriittslligenheter,lotala
boarea ca. 4 828 m2.. Foreningen disponerar 100 garageplatser samt tio oppna besdksparkeringar.

Fastigheten iir fullviirdesfcjrsdkrad hos Trygg Hansa.

Gemensamma utrymmen
I fastigheten finns styrelserum.

Fiirvaltning

Teknisk fcirvaltning
Fdreningen har tecknat avtal med JM AB om teknisk frirvaltning. Avtalet omfattar fastighetsskotsel,

fastighetsjour, trzidgArdsskcitsel, trappstiidning, sndrdjning och kdllsortering. Avtalet giiller till den 30 juni 2013.

Ekonomisk fdrvaltning
Foreningen har tecknat avtal med JM AB om ekonomisk fdrvaltning. Avtalet giillde till 31 december 2012. Ny
ekonomisk f6rvaltare fr.o.m. den l januari 2013 ar Binette Consulting AB.

Parkeringsfrirvaltning
Foreningen har tecknat avtal med Mobil Park om fdrvaltning av fdreningens parkeringsplatser. Avtalet giiller till
den 30 apr1l20l4.
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Fiireningens lokaler

Hyresgiist Lokaltyp Moms Yta m?/platser Loptid t.o.m.

Mobil Park AB garage ja 26461100 2014-04-30

Foreningen dr redovisningsskyldig fdr mervdrdesskatt fcir uthyming av garage och fdr parkeringsplatser som hyrs
ut till andra iin medlemmar i foreningen.

Fiireningens ekonomi

Fdreningens lingsiktiga lin
Fdreningens fastighetslin iir placerade till villkor som framgir av not nummer 8.

Under iret har foreningen amorlerat 144 000 kronor (72 000 kr) i enlighet med overenskommen amorteringsplan.

Slutlig anskaffninqskostnad

Slutlig anskaffningskostnad fdr fcireningens hus uppgir till 205 140 000 kr

F astighetsavgift/fasti ghets skatt
Byggnaderna ftirdigstiilldes 2011 och kommer att deklareras som f?irdigstZilld. Fastigheten kommer troligen att

isiittas viirdeir 201 I .

Bostadslagenhetema iir efter vdrdeiret helt befriade frin fastighetsavgift i fem 6r och diirefter belastas de med
halv fastighetsavgift ir sex - tio. Frin och med 6r elva utgir full fastighetsavgift. Fastighetsskatt fdr lokaler utgir
frin och med faststiillt viirdeir.

Avsdttning till vttre fond
Avsiittning frir f6reningens fastighetsunderhill skall enligt fcireningens stadgar gdras irligen med ett belopp
motsvarande minst 25 krimz boarea fcir liigenhetsarea i foreningens hus. Detta ska ske senast frin och med det

verksamhetsir som infaller niirmast efter det slutfinansiering for fdreningens fastighet har skett. Eftersom
fastigheten tir nybyggd finns inget underhill planerat inom fem 6r.

Arsavgifter
Under ir 2012 har irsavgiftema varit ofciriindrade, genomsnittlig total irsavgift var 700Wlmz.
Styrelsen har beslutat om hdjning med 5o/o procent fr.o.m. 1 januari 2013, genomsnittlig total flrsavgift iir diirefter
735k:lmz.

Nvckeltal

Bokfrjrt viirde pi fastigheten per m2 boarea kr
Lin per mz boarea kr
Genomsnittlig skuldriinta %

Fastighetens beliningsgrad %

Nyckeltal fdr ilimftrelseiret har riiknats om fcir att erh6lla j?imfcirbarhet.

20r2
42 454

t0 725

4,21o/o

25,2o

2Att
42 48t
t0 756

25,3%

Genomsnittlig skuldriinta definieras som bokford riintekostnad i forhillande till genomsnittlig lineskuld.
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Fastighetens beliningsgrad definieras som fastighetslin i fdrhillande till bokfbrt viirde pi fastigheten.

Ftireningsfrigor

Fcireningen hade vid irets slut 101 (100) medlemmar.

Under iret har 7 (11) bostadsrritter overlitits. Styrelsen har under flret medgivit att2 (l) liigenheter upplitits i
andrahand.

Verksamhet under 6ret

Styrelsen har l6tit genomfdra stadgeenlig besiktning av f<ireningens hus och fcireningens rivriga tillgAngar genom
fdreningens fdrvaltare.
Under verksamhetsAret har slyrelsen jobbat fortlopande med styrelsearbetet. En ny hemsida fdr fdreningen har
tagits fram ddr medlemmar och andra kan ta del av information om vir fdrening. Aktuella nyheter har iiven delats
ut i form av nyhetsbrev. Under flret gjorde styrelsen det mojligt for boende att hyra styrelserummet som
dvemattningsrum pi helger. Under senare delen av 2012 gick foreningens avtal med JM om ekonomisk
frirvaltning ut. Styrelsen gjorde en upphandling och valde att teckna avtal med Binette Consulting AB.

Nya viisentliga avtal

Frireningen har tecknat nytt avtal med:
Binette Cinsulting AB- ekonomisk f6rvaltning frin och med 1januari2013;
Ldvhagens mark och Triidgird - service pi sopkasuner;
Intrum Justitia - inkasso;
STOKAB - installation av husnod fdr bredband;
Handelsbanken - bankgiro och transaktionskonto.

Planerad verksamhet for kommande 6r

Under kommande verksamhetsir kommer garantibesiktningar att utfdras i foreningens hus,
liigenheter, garage och i trAdgerden. JM kommer ocksi enligt egen information att utfora arbete i
garaget for att komma tillriitta med vattenansamlingarna vintertid. De JM har valt att inte fdrliinga
foreningens nuvarande avtal om teknisk fdrvaltning kommer styrelsen ta in offerter och teckna avtal
med en ny teknisk forvaltare. Ett av foreningens 16n kommer ocksi att omforhandlas. Styrelsen
kommer att fortsatta se 6ver foreningens kostnader och avtal.

Styrelse

Styrelsen har efter f6reningsstiimman den 14 maj2012haft fdljande sammansiittning:

Niklas Karlsson
Marcus Ekholm
Gunilla Ekstrand
Rolf Jonsson
Anette Nordenstrom
Magnus Carbonnier
Ronnie Jansson
Christian Bachs

Ledamot

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Ordfcirande
avgitt29 mu2012
avgitt 31 december 2012

avgitt 3 I december 20 l2

Vid fdreningsstdmman avgick Ivar Stenport, Jan Granmar, Jan Carles och Eva Bondelid Ager ur sffrelsen.
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Foreningens firma tecknas, forutom av styrelsen, av sfyrelsens ledamciter, tvi i fdrening.

Styrelsen har under 6ret h&llit 9 (8) protokollforda sammantriiden.

Fdr styrelsens ledamdter finns ansvarsfcirsiikring tecknad hos Trygg Hansa.

Revisorer

Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB Ordinarie
Huvudansvarig Roberl Holm

Hans Norman Suppleant
Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

Valberedning
Soha Akerfeldt Sammankallande
Erik Lardeniis
Ebba Orman

Fdreningens stadgar

F6reningens stadgar registrerades hos Bolagsverket den 24 september 2008.

Fiirslag till resultatdisposition

Till forenings stammans f6rfo gande stir folj ande resultat :

Arets resultat
Balanserad vinst

Aterst6r till foreningsstammans forfogande

s(1s)

-75 532
3l 580

-43 9s2

Styrelsen foreslir att resultatet disponeras sa

att till foreningens fond for yttre underhflll i enlighet med
stadgarna, avsiittes 120 700
att i ny riikning overfors -164 652

-43 952

Fiireningens ekonomiska stiillning och resultat

Fcireningens ekonomiska stiillning i civrigt framgAr av efterfciljande resultat- och balansrdknin"
kassafl 6desanalys samt tilliiggsupplysningar.
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Resultatriikning

Intiikter
Arsavgifter bostiider
Hyresintiikt er garage, p-platser
D ebiterad varmvattenav gift
Entreprenoren enligt avtal
Ovriga intiikter

Summa intiikter

Kostnader fiir fastighetsfiirvaltning
Fastighetsskdtsel
Taxebundna kostnader
Fasti ghets forsiikring inkl avsvars forsiikring for
styrelsen
Tomtriittsavgiild
IT-kommunikation & TV
Fastighetsskatt

Summa kostnader fiir fastighetsfiirvaltning

Ovriga externa kostnader
Administrationsko stnader
Styrelsearvode, styrelse- och medlemsersiittningar
Revisionsarvode
Arvode for ekonomisk forvaltning
Ovriga externa kostnader

Summa iivriga externa kostnader
Avskrivningar

RESULTAT FORE FINANSIELLA POSTER

Resultat frfln finansiella investeringar
Ovri ga riinteintiikter
Riintekostnader och liknande resultatposter
Riintekostnader for fastighetslin

Summa resultat frfln finansiella investeringar

Arets resultat
Resultatrakningen for 2011 iretspeglar endast en del av
6ret eftersom foreningen slutavriiknades mot
entreprenoren under 201 1

-2 t7l96l -t 084 464

-75 532 31 s81

Not 2012

3 378 ts7
879 720
72 479
79 399
16 070

4 425 825

-432 386
-585 314

-r8 743
-686 068
-r78 743
-86 000

-r 987 254

-26 t79
-43 502
-22 375
-82 000

-6 086

-180 r42
-162 000

2 096 429

t4 617
-686

-2 t85 892

6(1 s)

20rr

644 7t4
372 434
41 050

104 078
-1

2 t62 275

-191 508
-305 650

-9 492
-343 034
-76 604

-926 288

-14 943
-12 500
-12 500
-41 000

-80 943
-39 000

I tl6 044

6 848
-100

-1 091 212
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Balansriikning

Tillgingar

Anlii ggnin gstillgingar

Materiella anl2iggningstillgingar
Byggnader och tomtriitt

Summa materiella anliiggningstillgflngar

Su mma anliiggningstillgingar

O ms iittnin gstillgin gar

Kortfristi ga fordringar
Avgiftsfordringar
Avriikning skattekonto
Ovriga fordringar
Avriikningskonto fowaltare
Forutbetalda kostnader och upplupna intZikter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Bank

Summa kassa bank

Summa omsiittningstillgfl ngar

Summa tillgflngar

7(1s)

Not 2012-12-31 20tt-12-31

4,5 204 939 000 205 101 000

204 939 000

204 939 000

3 538
25 857

259 382
267 262

556 039

232 533

20s 101 000

20s 101 000

5 05;
329 030
377 t73

7tr 260

232 533

788 572

205 727 572

0

7lt 260

205 8t2 260
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Balansriikning

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital
Inbetalda insatser
Upplitelseavgifter

Summa bundet kapital

Fritt eget kapital
Balanserad resultat
Arets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Lingfristiga skulder

Fastighetslfln

Summa lflngfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av lAngfristiga skulder
Leverantorsskulder
Skuld Entreprendren
Skatteskulder
Momsskuld
Upplupna kostnader och fdrutbetalda intiikter

Summa kortfrista skulder

Summa eget kapital och skulder

Stiillda siikerheter
Fasti ghetsinteckningar

Ansvarsfiirbindelser

Not

8(1s)

2012-12-31 20tt-12-31

51 640 000 51 784 000

s1 640 000 51 784 000

53 208 000
99 977 000

153 185 000

31 s80
-75 53r

-43 95t

153 I4t 049

144 000
229 09r

4 618
86 000
56 529

426 285

946 523

205 727 572

80 000 000

Inga

53 208 000
99 977 000

153 185 000

31s8i

31 581

1s3 216 581

144 000
208 273

4 618

15 686
439 102

811 679

205 8t2 260

80 000 000

Inga
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Tillii g gs up p lys nin gar

Redovisnings- och viirderingsprinciper

Arsredovisningen har uppriittats enligt Arsredovisningslagen och Bokforingsniimndens allmiinna rid.
Om inte annat framgir 6r de tilliimpade principema oforiindrade i jiimforelse med fdreg&ende ir

Resultatriikning

Intlkter
Intiikter som intj iinats intiiktsredovisas enligt folj ande;
Arsavgifter i den period avgiften avser.
Hyresintiikter i den period uthymingen avser.
Rdnteintiikter i enlighet med effektiv avkastning.

Linekostnader
I foreningen redovisas samtliga linekostnader som kostnader i den period till vilken de hiinfdr sig.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de zir finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella
leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsf6rs linjdrt dver leasingperioden.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhillas avseende aktuellt flr samt justeringar
avseende tidigare irs akfuella skatt. Skatteskulder/-fordringar viirderas till vad som enligt foreningens beddmning

skall erltiggas till eller erhillas frin Skatteverket.

Anliiggnin gstillgingar

lmmateriella tillgflngar
Utgifter fdr f6rviirvad tomtratt balanseras och redovisas i irsredovisningen tillsammans med fdreningens
byggnad som materiell anliiggningstillging. Detta di styrelsen anser att det ger en mer riittvisande bild att
redovisa tomtratt och byggnad tillsammans.

Avskrivningsprincip
Tomtriitten skrivs av enligt en progressiv avskrivningsplan vilket innebiir att de irliga avskrivningarna 2ir liga i
bdrjan av avskrivningstiden och diirefter okar successivt. Avskrivningsplanen innebiir att den totala
avskrivningsperioden uppgAr till 200 6r. Avskrivning pibdrjas efter avriikningsdagen.

Aretsavskrivningaruppgirtill4000kronor(1000kronor). Planeradavskrivningfrjr2013uppgirtill5000
kronor.

Materiella anliiggningstillgingar
Materiella anliiggningstillgingar redovisas till anskaffningsvdrde minskat med avskrivningar. Utgifter fdr
fcirbiittringar av tillgingars prestanda, utdver ursprunglig niv6, cikar tillgingens redovisade viirde. Utgifter fdr
reparation och underhill redovisas som kostnader.

Fcireningens byggnad har rinnu inte isatts viirdeir eller erhillit slutligt taxeringsviirde. Avskrivningar iir baserade
pi preliminiir fordelning av anskaffningsviirdet mellan byggnad och tomtriitt. Niir taxeringsv2irdet faststiillts
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kommer slutlig fdrdelning av anskaffningsviirdet ske. Avskrivningsplanen kommer di justeras i enlighet med
detta.
Avskrivningsprincip
Byggnaden skrivs av enligt en progressiv avskrivningsplan vilket innebiir att de irliga avskrivningarna ar lhga r

brirjan av avskrivningstiden och dkar diirefter successivt. Avskrivningsplanen innebiir att den totala
avskrivningsperioden uppgir till 100 6r. Avskrivning pibdrjas efter avriikningsdagen.

Arets avskrivningar uppgir till 158 000 kronor (38 000 kronor). Planerad avskrivning for 2013 uppgir till 172

000 kronor.

Omsiittningstillgfl ngar

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prdvning beriiknas inflyta.

Ovrigt

Fiireningens fond fiir yttre underhill
Reservering till fdreningens fond for yttre underhill ingir i styrelsens fdrslag till resultatdisposition. Efter att

beslut tagits pi foreningens irsstiimma sker civerfciring frin balanserat resultat till fond fdr yttre underhill.

Anstiillda
Fdreningen har i likhet med fciregiende &r inte haft nigra anstiillda och nigra l6ner och ersiittningar har inte

utbetalats.
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Noter

Not L Fastighetssk0tsel

Fastighetsskdtsel
Inkdp av parkeringstjtinst
Stiidning enligt avtal
Stiidning utover avtal
Lopande underhill
Periodiskt underhflll

Summa

Not 2 Taxebundna kostnader

Fastighetsel
Uppviirmning
Vatten och avlopp
Sophantering

Summa

Not3 Styrelsearvode,styrelse-ochmedlemsersiittningar

Styrelsearvode
Sociala kostnader

2012

270 492
100 839

7 425

48 131

s 499

432 386

2012

287 559
2t0 t64
57 554
30 037

s8s 314

34 329
9 173

43 s02

20tt

r35 246
46 t89

1 095
I 478
7 500

I 1(rs)

191 508

20tt

138 876
128 683
25 700
t2 39t

30s 6s0

20tt

9 5r2
2 988

t2 500

20t2
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Not 4 Byggnader

Ingiende ackumulerade anskaffningsviirden
Omklassificering

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Ingiende ackumulerade avskrivningar
Arets avskrivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgiende restviirde enligt plan

Taxeringsviirde
Taxeringsvtirde mark
Taxeringsvirde byggnad

Not 5 Tomtriitt

Ingiende ackumulerade anskaffningsvirden
Omklassificering

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Arets avskrivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgiende restviirde enligt plan

20t2-t2-3t

153 053 000
-9 455 000

143 598 000

-38 000
-1s8 000

-196 000

t43 402 000

26 000 000
44 000 000

20r2-r2-3t

52 087 000
9 455 000

6t 542 000

-5 000

-5 000

61 537 000

12(1s)

20lr-r2-3r

153 0s3 000

153 053 000

-38 000

-38 000

1s3 015 000

26 000 000
4 400 000

20tt-t2-3t

52 087 000

s2 087 000

-1 000

-1 000

52 086 000
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Not 6 Fiirutbetalda kostnader och upplupna intiikter

Forutbetald internet
Forutbetalda lorsiikringspremier
Upplupna intiikter Mobil Park
F drutbetald tomtriittavgiild
Upplupen vattenintiikt

Summa

Not 7 Eget kapital

Insats-
kapital

53 208 000

20t2-12-3t

6 276
63 409

t7r 5r7
26 060

267 262

13(1s)

20tl-t2-31

2s 535
6 190

132 881
t7t 517

41 050

377 173

Arets
resultat
31 580

-31 s80
-75 532

,+tL

34 933 950
16 994 050

-144 000

Belopp vid flrets inging
Disposition av foreg6ende 6rs

resultat
Arets resultat

Belopp vid irets utging

Not 8 Lflngfristiga skulder

SBAB, r anta 4,0 6To, fdrfallodatu m 20 13 -0 5 -28
S B AB, r atta 4,5 3 

o/o, ft irfall o datu m 20 I 4 - 02 - I 2

Avgflr kortfristig del

Summa

53 208 000 99 977 000

Upplitelse-
avgifter

99 977 000

Balanserad

vi!$

31 580

31 580 -7s 532

- 20t2

34 801 850
t6 982 150

-144 000

51 640 000 51 784 000
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Not 9 Upplupna kostnader och fiirutbetalda intiikter

Upplupna riintor
Forskottsbetalda flrsavgifter och hyror
Upplupna styrelsearvoden
Upplupna revisionsarvoden
Upplupna sociala avgifter
Upplupna el kostnader
Upplupna viirmeko stnader
Upplupen kostnad sophantering
Upplupna koshrader parkeringstj iinst
Ovriga poster

Summa

2012-12-3r

64 108

232 532
23 84t
18 000
6 726

28 649
34 939

s 679
7 312
4 499

20tr-t2-31

64 ts3
233 t95

9 5t2
12 500
2 988

30 563
61 200

9 060
15 93r

14(1s)

439 r02426 285
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Stockholm 2013-0t-0{
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Anette Nordenstrdm

Vir revi sionsberiittelse har liimnats 20 1 3 - 05-. 06

Ohrli n gs PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Carbonnier Akerfeldt
Ledamot Qfu-&,2-r4'

ts-(r9
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Revisionsberdttelse
Till fiireningsst:imman i
Bostadsriittsfiireningen Skiintorpshiij den,
org. nr 7696t9-34o3

Rapport om irsredovisningen

Vi har utfort en revision av Arsredor.isningen f'rir Bostadsrattsfdr-
eningen Skrintorpshrijden for 6r zorz.

Styrelsens ansu ar ftr drsredouisning en
Det hr st1'relsen som har ansraret fdr att uppratta en irsredovisning
som ger en rittvisande bild enligt irsredovisningslagen och ftir den
interna kontroll som stl.relsen bedrimer dr nridvindig f<ir att upprdtta
en irsredovisning som inte innehiller vdsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel.

Reuisorns ansuer
ViLrt ansvar dr att uttala oss om flrsredovisningen pi grundval av vir
revision. Vi har utftirt revisionen enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder krdver att
vi fdljer yrkesetiska krav samt planerar och utfcir revisionen frir att
uppni rimlig sdkerhet att &rsredovisningen inte innehiller vdsentliga
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika itgdrder inhdmta revisionsbe-
r.is om belopp och annan information i flrsredovisningen. Revisorn
vdljer vilka &tgdrder som ska utfdras, bland annat genom att bedrima
riskerna for vdsentliga felaktigheter i flrsredovisningen, vare sig dessa
beror p& oegentiigheter eller pA fel. Vid denna riskbedrimning beak-
tar revisorn de delar av den interna kontrollen som hr relevanta frir
hur foreningen upprdttar Arsredovisningen fdr att ge en rdttvisande
bild i sfte att utforma granskningsAtgdrder som dr dndamAlsenliga
med hdnsyn till omstdndigheterna, men inte i s14te att gdra ett utta-
lande om effektiviteten i ftireningens interna kontroll. En revision
innefattar ocksi en utvdrdering av dndam&lsenligheten i de redovis-
ningsprinciper som har anvdnts och av rimligheten i styrelsens upp-
skattningar i redovisningen, liksom en utvdrdering av den dvergri-
pande presentationen i flrsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat dr tillrickliga och
dndam&lsenliga som grund ftir vira uttalanden.

IIttalanden
Enligt r'flr uppfattning har irsredovisningen upprdttats i enlighet
med Srsredovisningslagen och ger en i alla I'dsentliga avseenden rd!!
visande bild av frireningens finansiella stdllning per den 3r decer
zorz och av dess finansiella resultat fcir Sret enligt irsredovisnin
gen. Fiirvaltningsberhttelsen 6r fdrenlig med irsredovisningens
riga delar.

Vi tillstyrker diir{dr att frireningssthmman faststdlier resultatrlkning- Au
en och balansrrikningen frir frireningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra for-
fattningar
Utover r'.&r rer''ision ar. Arsredor'isningen har vi lven utfdrt en revision
av ftirslaget till dispositioner betriffande fcireningens vinst eller fcir-
lust samt stgelsens fdrvaltning fdr Bostadsrdttsf<ireningen Skcin-
torpsh<ijden fcir 6r zorz.

Styrelsens ansuar
Det hr st5,relsen som har ansvaret fcir fdrslaget till dispositioner be-
trdffande fcireningens vinst eller frirlust, och det dr styrelsen som har
ansvaret frir fcirvaltningen enligt bostadsrdttslagen.

Reuisorns ensuar
Vift ansrar dr att med rimlig sdkerhet uttala oss om fdrslaget till
dispositioner betrdffande f<ireningens vinst eller frirlust och om frir-
valtningen pA grundval av vir revision. Vi har utfrirt revisionen enligt
god revisionssed i Sverige.

Som underlag frir virt uttalande om styrelsens forslag till disposit-
ioner betrdffande frireningens vinst eller fcirlust har vi granskat om
frirslaget dr frirenligt med bostadsrdttslagen och frireningens stadgar.

Som underlag frir r'irt uttalande om ansvarsfrihet har r,'i utover vir
revision av irsredovisningen granskat vdsentliga beslut, fltgdrder och
ftirhillanden i f<ireningen frir att kunna beddma om nigon styrelsele-
damot dr ersdttningssLfldig mot frireningen. Vi har dven granskat om
nigon styrelseledamot pfl annat sdtt har handlat i strid med flrsredo-
visningslagen eller frireningens stadgar.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhlmtat dr tillrdckliga och hnda-
milsenliga som grund fcir vira uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstlrker att fdreningsstdmman behandlar frirlusten enligt fcirsla-
get i frirvaltningsberdttelsen och beviljar sty'relsens iedam6ter an-
svarsfrihet frir rhkenskapsfr ret.
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