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= Tillgangar som iir av5€dda att stadig-
varande anvEndac i f6reningen.

. Fiireningeri bctalnlnglltirm6ga pi
ling sikt.

= Ner en amkalfningsutgift {iir en
ti geng inte kostnad3ltirs direkt utan
periodi3eras, dv3 liirdelas pA s5 minga
6r som 5r den ber:iknad€ €konomiska
livstingdon.

= Fond f6r lramtide reparationer och
underhill som {tireningen gtir avsett-
ning till 6rlig€n. Storleken pe avsett-
ning€n styrs dels av stadgarna del3 av
er33t5mm.n. Kallas 5v6n yttre repare-
tiomlond. Fond€n innehiller dock inga
pengar.

= En sammanstellning iiver fiireningens
tillgingar, skulder och eget kapital.

= Del i ersredovisningen dar styrelsen
redovisar v€rksamheten i t€xt.

= lntakter som tillh6r rekenskapsaret
m€n diir faktura :innu ej ski*ats eller
b€talning erhallits.

= Fond avsedd ftir utgiftcr t6r r€para-
tioner i en bostadsrettdag€nhet.

= Kortnader rom tillhair r5kenskapsar€t
ften der Iektur. ennu ej erhillits eller
betalning glorts.

= Den kapitalinsats som boitadrrattens
f6r5ta agare giorde.

= sker de en bostadsratt skapas
tiirsta gengen vid nyproduktion eller
ombildning.

= D6 fiireningens medlemmar b€talar
mer in3atser. Oetta kan 96ras ftir att
t.ex. betala av p; fiireningens lin eller
reparera huset. Tillskottet kan anvlin-
das Iair att minska r€avinstskatt€n.

= En avgift Eom f6reningen kan ta ut
tillsammans med iBatsen nir en bo-
stadsrett upplSts. Tas ibland ut om ftir-
eningen uppl6ter en bostadsrett lairst
dE fiireningen har varit i95n9 en tid.

= Skulder som f6rlaller till b€talning
inom ett 6r. = Det avtal som skrivs mellan fSren-

ingen och bostadsrSttens ktipar€ da
bostadsr5tten kiips ftir fiirsta gengen.

= F6renihEen, betalningsliirmAga pA

kort sikt.

= Avgiften som bost.dsrettsegare
betalar till fiireningen liir att t5cka fiir-
eningens utgifter och fonda6attningar= Skulder som liirfaller till b€talning

efter mer en ett 5r.

= Tillg6ngar som 5r av3edda 16r om-
sattning €ll€r liirbrukning.

= En sammangtiillning pl Iiir€ning€n.
intakter och kostnader under reken-
skapseret.

. Fiireningens h6g.ta bc5lutandG organ.
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Styrelsen for Bostadsriittsforeningen Tollare Marina med sZite i Nacka kommun fir hiirmed avge
irsredovisning f<ir riikenskapsir et 20 1 9 .

Om inte annat siirskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parantes avser ftireg6ende 6r.

F ti rvaltn in gs b e riittels e

Verksamheten

Allmcint om verks amlteten

Bostadsriittsltireningen Tollare Marina i Nacka kommun bildades den 4 april 2016 och registrerades hos
Bolagsverket den 26 april2016.

Ftireningen har till tindam6l att frtimja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i fiireningens hus
upplita bostadsltigenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegriinsning. Upplitelse f6r iiven
omfatta mark som ligger i anslutning till ftireningens hus, om marken ska anviindas som komplement till
bostadsl?igenhet eller lokal.

Ftireninsens skattemiiss i ga status
Fcireningen iir inte ett privatbostadsftiretag (iikta bostadsriittsftirening) enligt inkomstskattelagen
(1999:1229), dvs. ftireningen lir en oiikta bostadsriittsfcirening. Vid beriikning av uppskov med
inbetalning av skatt pi kapitalvinst frin fbrsiiljning av tidigare 2igd bostad jiimsttills dock foreningen med
en ?ikta bostadsr2ittsftirening enligt inkomstskattelagen (1999:1229) dA f<ireningen antingen
tillhandah6ller bostiider i fastigheter diir kommunal fastighetsavgift pA bostadsdelen inte utgir p6
bostadsdelen eller si har byggnaden pi fastigheten iinnu inte Asatts nigot vtirdeir, dvs. tir under
uppftirande.

Frireningens stadgar
Ftireningens gtillande stadgar registrerades hos Bolagsverket den 2l oktober 2016.

Frireninsens fastishet
Fdreningen ziger marken Tollare 1:491 i Nacka kommun.

Fcireningen tecknade entreprenadkontrakt med Bonava Sverige AB den 8 september 2016 ftir uppflorande
av ftireningens byggnader.

F<ireningens byggnader best6r av 97 bostadsriitter samt en lokal i fem flerfamiljshus
Inflyttning i fastigheten har skett frin juni 2018 till mars 201 9.

Den totala boarean (BOA) iir ca 8 428 kvm och lokalarean (LOA) iir ca 31 kvm
Ftireningen har 97 garageplatser samt tvi MC-platser.

L tigenhetsftirdelning :

4 st I rum och krik
2l st 2 rum och kcik
4l st 3 rum och kcik
26 st 4 rum och kcik

5 st 5 rum och kdk
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Fcireningens byggnader itr fullviirdesftirsiikrade hos ftirsiikringsbolaget Moderna ltirsiikringar inklusive
ansvarsltirsiikring lbr styrelsen. Fcireningen har ocks6 tecknat kollektivt bostadsriittstill2igg ftir samtliga
liigenheter.

Entreprenaden blev godkiind pi ett slutmrite den 20 december 2018.
Garantitiden iir fem 6r och loper fram till den 20 december 2023. Garantibesiktning verkstiills dock inom
tv6 6r frin godkiind entreprenad.

Ftirvaltning
Frireningen har avtal med Fastum AB gtillande ekonomisk ftirvaltning. Det nuvarande avtalet har en
ldptid fram till den 3l december 2020.

Frireningen har avtal med Sjddalens Bygg & Fastighetsservice AB giillande fastighetsskritsel inkl
stiidning. Det nuvarande avtalet har en kiptid fram tillden 3l mars2020.

Gemensamhetsanliiggnin gar

Fastigheten skall delta i tvi gemensamhetsanl2iggningar, GAI avseende g6rd, g6ngviigar samt
dagvattenanl?iggning och GA2 avseende fiberntit. GA1 skall ftirvaltas genom del?igarftirvaltning (tvi
deliigare) och GA2 (deliigare samtliga fastigheter inom Tollare omridet) skall frirvaltas genom
samfiillighetsfcirening. Kostnaden bedrims, enligt ekonomisk plan, till ca 420 000 kr/6r.

Viisentliea servitut
Fdreningen belastas med servitut giillande fyra garageplatser, i praktiken sex platser varav tvi iir
dubbelparkeringar, till Kajhusen samt servitut ltir Kajhusen att gipL Marinans mark mellan Kajhusen
och Marinan. Det finns iiven servitut for fiiirrviirme.

Fdreningens lokal/hyreskontrakt
Kontrakt pi ftireningens lokal l6per enligt foljande

Verksamhet Momspliktig Yta kvm/platser
Gelateria/glassbar ja 3l

Lriptid t o m
2022-03-31

F<ireningen tir momsregistrerad och redovisar moms ltir uthyrning av lokaler samt uthyrning av externa
garagep latser/parkeringsp I atser.

Styrelse
Styrelsen hade fr6n ordinarie stiimma den 8 april 2019 till extra stiimma fiiljande sammansiittning

Ledamciter Hans Lindstrom
Eva Bondelid Ager
Sven Larsson
Michael H<igstrom
Peter Strcim
Kjell Augustsson
Mika Kettula
Ninos Afram
Kristoffer Renberg

Suppleanter

h/A vP-
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Styrelsen har efter extra stiimma den I oktober 2019 haft frljande sammansdttning:

Ledamciter Michael H<igstrrim
Peter Strcim
Ninos Afram
Kristoffer Renberg
David Johansson Rad
Mika Kettula
Joachim Eriksson
Vasilij Gunnermark
Griran Kristensson

Suppleanter

Ftireningens firma tecknas, fcirutom av styrelsen, av styrelsens ledamciter tvi i ftirening.
Styrelsen har under 6ret haft tio (fyra) protokollfiirda sammantriiden.

Valberednine
Vid extra stiimma valdes f<iljande personer in i valberedningen:

Sammankallande Elissa Chahine
Julia Kiiskinen
Krister Kiillberg

Revisorer
6hrlings PricewaterhouseCoopers AB med Niklas Jonsson som huvudansvarig.

Arvoden
Extra stiimma besl<it att arvodet till styrelsens ledam<iter och suppleanter skall vara tre prisbasbelopp
exkl sociala avgifter. Ersiittning till ftireningens revisorer blir sktiligt belopp enligt ingiven riikning.

Yttre fond
Avsiittning ftir foreningens fastighetsunderh6ll skall enligt ftireningens stadgar griras irligen med ett
belopp motsvarande minst 30 kr/kvm bostadsarea och lokalarea exklusive areor fcir garage. Eftersom
fastigheten Zir nybyggd finns inget underhill planerat inom de nlirmaste fem till tio 6ren.

Ekonomisk plan
Styrelsen uppriittade en ekonomisk plan ftir ftireningens verksamhet och denna registrerades av
Bolagsverket den 23 september 2016. Tillstind att upplAta bostadsriitt erholls av Bolagsverket
den l3 februari 2018.

Arsavsifter
Arsavgifter tas ut frin fcireningens medlemmar ftir att tiicka fcireningens kipande utgifter ftir drift och
underhill av fcireningens fastighet, riintebetalningar och amortering av ftireningens fastighetslAn samt
fondering av medel ltir framtida underhill.

Fasti ghetens taxeringsupoeift er
Taxeringsviirde ar 236 648 tkr, varav byggnadsviirde ar 169 600 och markviirde ar 67 048 tkr. Av
fastighetens taxeringsvdrde avser 227 000 tkr bosttider och 9 648 tkr lokaler. Viirde6ret iir 2018.

Fasti ghetsav gift /fast i ghetsskatt
Enligt nu giillande lag om fastighetsavgift blir fastigheten helt befriad frin fastighetsavgift avseende
bostZider de fcirsta I 5 6ren efter viirdeiret 2018. Fastighetsskatt lbr lokaler iir ftir niirvarande en procent
av taxeringsviirdet for lokaler.

pA
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Fdreninsens fasti ehetslen
Kreditinstitut, rdnte- och amorteringsvillkor framg6r av not.

Antalet anstiillda
Under 6ret har foreningen inte haft nigon anstiilld.

Vcisentliga hcindels er under rcikenskapsdret

Avriikning mot Bonava Sverige AB
Tidpunkten for slutlig avriikning faststiilldes till den 31 mars 2019. Entreprenriren har svarat ftir
ftireningens samtliga kostnader samt uppburit fcireningens int5kter fram till avriikningstidpunkten i
enl i ghet med entreprenadkontraktet.

F<ireningens anskaffningskostnad och fi nansieringsbalans
Vid avriikningstidpunkten den 3 I mars 2019 var anskaffningskostnad och finansieringsbalans enligt
fdljande uppstiillning:

Anskaffningskostnad
Likviditetsreserv

7s3 780 000
s0 000

Insatser
UpplAtelseavgifter
Fastighetsl6n
S:a finansiering

329 588 295
304 241 705
120 000 000
7s3 830 000

Det slutliga anskaffningsvtirdet ltir ftireningens fastighet inklusive likviditetsreserv uppgir till
753 830 000 kr, varav mark ing6r med 244 800 000 kr.

S:a anskaffningskostnad 753 830 000

Fririindrine av likvida medel
Avgifter och dvriga intiikter
Kostnader exkl avskrivningar
FrirZtndring av likvida medel frin den lopande verksamheten

F<ir2indring fordringar och kortfristiga skulder exkl amortering
Inbetalningar av medlemsinsatser
Investeringar i byggnad och mark
Frirtindring av byggnadskreditiv
Fastighetslin
Arets amortering

Frirtindring av likvida medel

Likvida medel vid irets b<irjan
Likvida medel vid 6rets slut

2019
4 96s 280

-2 777 595
2 187 685

18977 753
338 932 975

-239 300 000
-239 ss8 507
120 000 000

-450 000

789 906

201 8

672 828
-263 629
409 199

-24 455 125
264 s27 499
-7s 000 000

-166 312 125
0
0

-830 552

I 454 436
623 884

623 884
I 413 790

Medlemsinformation
Ftireningen hade vid irsskiftet 79 (60) medlemmar. Under 6ret har 26 (65) medlemmar tilltriitt samt sju
(nio) medlemmar uttrdtt ur frireningen. Under 6ret har 24 @tta) bostadsriitter <iverl6tits.

Fdreningen har en hemsida www.tollaremarina.se diir medlemmarna kan htimta aktuell information om
ftireningens verksamhet.

NN
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Org.nr 769632-1665

Flerflrstiversikt
Nettoomsiittning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Resultat exkl avskrivningar, tkr
Soliditet, %

Fastighetslin per kvm, kr
Arsavgifter per kvm, kr

Ftiriindring av eget kapital

Medlems-

insatser

s (13)

2019

4 965

-l 630

2 188

84,0

14 l8s
539

Ar 2019 speglar perioden 2019-04-01 -- 2019-12-31.

Ftireningen tilliimpar rak avskrivningsplan ftir ftireningens byggnad i enlighet med giillande regler.
Ftireningen redovisar ett negativt resultat till fl6ljd av h<iga avskrivningskostnader. Den bokftirda
ltirlusten som iir hiinftirlig till 6rets avskrivningar har inte ntgon piverkan pi fcireningens kassaflride
(likviditet), pi Arsavgiften eller den lingsiktiga ekonomiska uth6lligheten.

Nettoomsiittning
Rtirelsens huvudintiikter, fakturerade kostnader, sidointiikter samt intZiktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intiikter och kostnader. men fcire extraordiniira inttikter och kostnader

Resultat exkl avskrivningar
Arets resultat med justerin gar av kostnader fcir avskrivningar.

Soliditet (.%)

Eget kapital i relation till balansomslutning.

FastighetslSn/kvm
Frireningens totala fastighetslAn dividerat med bostadsr2ittsarea.

Arsaveifter/kvm
Frireningens totala Srsavgift er dividerat m ed bostadsriittsarea.

Belopp vid 6rets inging

Okning av insatskapital

Omklassificering

Enligt slutreglering

Arets resultat

Belopp vid flrets utging

276 209 500

357 620 500

-304 241 705 304 241 705

70 981

329 588 295 304241 705 70 981

Upplitelse-

avgift

0

Fond fiir
yttre

underhill

0

Arets

resultat

-t 629 665

-t 629 66s

Totalt

276 209 s00

3s7 620 s00

0

70 981

-t 629 665

632 271 3t6

0

?s
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Resultatdisposition
Forslag till behandling av ansamladfdrlust
Styrelsen frireslir att den ansamlade ftirlusten (kronor):

irets ftirlust

behandlas si att
reservering fond for yttre underhill
i ny riikning 6verftires

6 (r3)

-t 629 665

190 328
-l 819 993
-t 629 665

Ftireningens resultat och stZillning i 6vrigt framg6r av efterftiljande resultat- och balansriikning med
ti ll2iggsupplysningar.

l'-/n
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Resultatriikning Not
I

Rtirelseintiikter
Nettoomsiittning

Summa rtirelseintiikter

Rtirelsekostnader
Driftskostnader

Ovriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar
Summa rtirelsekostnader

Rtirelseresultat

Finansiella poster
Riintekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Arets resultat

Resultatriikningen speglar perioden 2019-04-01 t.o.m. 20 1 9- I 2-3 1

2

2019-04-01
-2019-12-31

4 965 280

4965280

-t 672 839

-190 098

-42 053

-3 8r7 350

-s 722 340

-757 060

-872 605

-872 605

-t 629 665

-t 629 665

7 (13)

2018-01-01
-2018-12-31

0

0

J

4

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alu
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Balansriikning

TILLGANGAR

Anl[ ggnin gstillgin gar

M aterie I lo an ldgg ning stillg dng or
Byggnader och mark
Pigiende nyanliiggningar

Summa materiella anl?iggningstillgingar

Summa anlfl ggningstillgingar

Omsiittningstillgingar

Ko rtfr istig a fo r dr in g ar
Fordringar hos entreprendr

Ovriga fordringar
Ftirutbetalda kostnader och upplupna intiikter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank
Summa omsiittningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR

8 (13)

2019-12-31 2018-12-31Not
I

6

7

8

9

749 962 650 514 480 000

749 962 6s0

0

749 962 650

1 406392
1 401 140

135 100

2 942 632

t2 650

12 650

2 955 282

244 800 000

269 680 000

514 480 000

832345
623 884

54 538

I 510 767

0

0

I 510 767

752917 932 515990767

Ul.,
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Balansriikning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

Fond ftir yttre underhill
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Arets resultat

Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Lfrngfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Summa lingfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Fdrskott frin kunder

Leverantrirsskulder
Skatteskulder

dvriga skulder

Upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

e (13)

2019-12-31 2018-12-31Not
I

10, l1

10,11

12

2 600 000

15 000

361 117

96 480

18 246

605 773

3 696 616

633 830 000

70 981

633 900 981

-1 629 665

-t 629 66s

632 271316

l l6 9s0 000

116 950 000

276 209 500

0

276209 500

0

0

276209 500

239 ss& 507

239 55E 507

0

0

97 313

0

0

125 447

222 760

7s2917 932 515990767

(
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Noter

Not I Redovisningsprinciper

Allmiinna upplysningar
Arsredovisningen Zir upprZittad i enlighet med irsredovisningslagen och Bokftiringsniimndens allmiinna
rid (BFNAR 2016:10) lK2lom irsredovisning imindre fiiretag.

Anliiggningstillgingar
Avskrivning byggnader beriiknas pi byggnadernas ursprungliga anskaffningsv2irde och skrivs av enligt
linj?ir avskrivningsplan. F<ir 5r 20 I 9 sker avskrivning med 9/ I 2-delar av det irliga beloppet med
3 817 350 kr.

Ti I liimpade avskrivningstider:
Byggnader

Not 2 Nettoomsiittning

Arsavgifter
Hyror lokaler
Hyror parkering

Fastighetsskatt

Vattenavgifter

Elavgifter
6vernattni ngs-/gtist I iigenhet

Avgift andrahandsupplitelse
Ovriga inttikter
6res- och kronutj iimning

Not 3 Driftskostnader

Fastighetssk6tsel

Sncir6jning/sandning

Gemensamhetsanltiggning

Reparationer

Fastighetsel

Uppviirmning
Vatten och avlopp
Avfallshantering
Fdrsiikringskostnader

Frirbruknings inventarier
Frirbrukningsmaterial

100 6r

2019

3 407 019

23 2s0
t 322 100

I 950

32 010

I l9 388

7 250

r0 553

4t 730
30

4 965 280

2019

290 404

9 719

109 044

32 115

343 485

480 534

230 842
97 742

42 t74
3r 850

4 930
t 672 839

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Not 4 Ovriga externa kostnader

Fastighetsskatt

Datorkommunikation
Porto

Ekonomisk frirvaltning
Bankkostnader

Ovriga poster

Not 5 Personalkostnader

Styrelsearvode

Sociala avgifter

Not 6 Byggnader och mark

I ngiende anskaffni ngsviirden byggnader
Omklassificeringar

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden byggnader

Arets avskrivningar
Utgiende ackumulerade avskrivningar

Ingiende redovisat veirde mark
Inkrip

Utgiende redovisat virde mark

Taxeri ngsviirden byggnader
Taxeringsviirden mark

Taxeringsviirde uppdelat pi bostiider
Taxeringsv?irde uppdelat pi lokaler

2019

32 000

10 053

42 053

2019

0

s08 980 000

508 980 000

-3 817 3s0
-3 817 350

244 800 000

0

244 800 000

169 600 000

67 048 000

236 648 000

221 000 000
9 648 000

236 648 000

0

244 800 000

244 800 000

r r (13)

il.1\

2019

72 360

17 990
4 546

69 809

I 500

23 893

190 098

2018

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

Utgflende redovisat viirde byggnader och mark 749 962 650 244 800 000

0

0

0

0

0

0

I
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Not 7 Pigiende nyanliiggningar

I ngiende anskaffningsviirden

Arets aktiveringar

Omklassificeringar

Utgflende ackumulerade anskaffningsvirden

Not 8 Ovriga fordringar

Avriikningskonto ftirvaltare

Not 9 Ftirutbetalda kostnader och upplupna intlikter

F<irutbetald ekonomisk ltirvaltning
Frirutbetald ftirs?ikring

Upplupna vattenintiikter

Upplupna elintiikter

Not 10 Skulder till kreditinstitut
Riintesats Datum fiir

riinteiindring

t2 (13)

Lingivare
Byggnadskreditiv

Handelsbanken

Handelsbanken

Handelsbanken

Handelsbanken

-Kortfristig del av lin

Not 11 Stiillda siikerheter

Fastighetsinteckningar

o//o

0,95 2020-03-01

2021-03-01

2022-03-01
2023-03-01

2019-r2-31
269 680 000

239 300 000

-508 980 000

0

2019-12-31

r 40r r40

I 401 140

2019-12-31
25 716

27 234

r8 989

63 t6t
135 100

Llnebelopp
2019-t2-31

0

12 000 000

36 000 000

35 775 000

35 775 000

-2 600 000

116 950 000

2019-12-31
r 20 000 000

120 000 000

2018-12-3r
194 680 000

75 000 000

0

269 680 000

2018-12-31

623 884

623 884

2018-12-31

23 781

30 757

0

0

s4 s38

Linebelopp
2018-t2-31

239 558 507

0

0

0

0

0

239 ss8 s07

0,95

0,95

1,04

2018-12-31

0

0

Ux
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Bostadsriittsftireningen Tol lare M arina

Org.nr 769632-1665

Not 12 Upplupna kostnader och fiirutbetalda intiikter

Fastighetsel

Fjiirrvtirme

Avfallskostnader

Fdrutbetalda avgifter och hyror

Nacka Jo2o- of, oJ

Michael Peter

A Kristoffer

Vir revisionsberiittelse har liimnats ZZ
6hrlings PricewaterhouseCoopers AB

apa\ zoz-Cr

fv.tr
Niklas J
Auktoriserad revisor

r3 (r3)

2019-12-31
45 118

99 237

4 087

457 331

605 773

2018-12-31
0

0

0

125 447

r25 447
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Revisionsberflttelse
llll ftireningsstlmman i Bostadsrittsfcireningen Tollare Marina orgnr 769632-1665

Rapport om flrsredovisningen

Uttalanden

Vi har utbrt en revision av irsredovisningen ftir Bostadsrittsftireningen Tollare Marina ftir flr zor9.

Enligt vlr uppfattning har lrsredovisningen upprittats i enlighet med &rsredovisningslagen och ger en i alla
viisentliga avseenden riittvisande bild av f<ireningens finansiella stillning per den 3r december zorg och av dess
finansiella resultat ftir iret enligt arsredovisningslagen. F<irvaltningsberittelsen dr ftirenlig med
fl rsredovisningens ciwiga delar.

Vi tillsffier dirftir att ftireningsstdmman faststdller resultatriikningen och balansrikningen Ibr ftireningen.

Grundfor uttalanden
Vi har utftirt rcvisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Virt
anwar enligt dessa standarder beskrivs ndrmare i arsnittet Reuisorru ansuor. Vi [r oberoende i ftirhflllande till
ftireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i ciwigt fullgiort vert yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhimtat iir tillrlckliga och iindam&lsenliga som gmnd for v&ra uttalanden.

Styrelserc ansuar

Det dr styrelsen som har anwaret ftir att flrsredovisningen upprdttas och att den ger en rdttvisande bild enligt
irsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar dren ftir den intema kontroll som den bedcimer ir ncidvdndig ftir att
upprdtta en flrsredovisning som inte inneh&ller n&gra vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pfl
oegentligheter eller misstag.

Vid upprdttandet av flrsredovisningen ansvarar styrelsen ftir bed<imningen av {iireningens ftirmlga att fortsltta
vertsamheten. Den upplyser, nirsi Ir tilllimpligt, om ftirhflllanden som kan p&verka {tirmflgan att fortsdtta
verksamheten och att anvinda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillimpas dock inte om
beslut har fattats om att aweelda verksamheten.

Reuborra anstrur

Vflra mil ir att uppn& en rimlig grad av sdkerhet om huruvida Arsredovisningen som helhet inte inneh6ller nAgra
visentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pfr oegentligheter eller misstag, och att limna en revisionsberfrttelse
som innehiller vfira uttalanden. Rimlig sikerhet ir en hcig grad av sdkerhet, men Ir ingeu garanti fcir att en
revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i Srerige alltid kommer att uppticka en visentlig felaktighet
om en sldan finns. Felaktigheter kan uppste pe gnrnd av oegentligheter eller misstag och anses vara vlsentliga
om de enskilt eller tillsammans rinrligen kan ftirvdntas pflverka de ekonomiska beslut som anviindare fattar med
grund i flrsrcdovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvinder vi professionellt omdcime och har en professionellt skeptisk instillning
under hela revisionen. Dessutom:

. identifierar och bedcimer vi riskerna fcir vdsentliga felaktigheteri 6rsredovisningen, vare sig dessa berorpA
oegentligheter eller misstag, utformar och utftir granslningsttglrder bland annat utifrin dessa risker och
inhemtar revisionsbevis som dr tillrickliga och indam&lsenliga Itir att utgcira en grund 6r v&ra uttalanden.
Sfl,"" ftir att inte uppticka en vdsentlig felaktighet tiil Ittljd av oegentligheter Ir hcigre in ltir en visentlig
felaktighet som berorpfl misstag, eftersom oegentligheterkan innefatta agerande i maskopi, fi5rfalskning,
avsiktliga utelhmnanden, felaktig information eller Asidoshttande av intem kontroll.

v
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. skaffar vi oss en ftirstielse av den del av ftireningens interna kontroll som har bebdelse Iiir vlr revision ftir att
udorma granskringsltglrder som ir limpliga med hinsyn till omstindighetema, men inte ltir att uttala ms
om effektiviteten i den interna kontnollen.

. utvinderar vi ldmpligheten i & redovisningsprinciper som anvdnds och rimligheten i styrelseus
uppskattningar i redovisningen och tillhrirande upplysningar.

. drar vi en slutsats om liimpligheten i att styrelsen anviinder antagandet om fortsatt drift vid upprittandet av
flrsredovisningen. Vi drar ocksi en slutsatg med grund i de inhimtade revisionsbevisen, om hunrvida det
finns nflgon vdsentlig osdkerhetsfaktor som avser sidana h'indelser eller ftirhf,Ilan&n som kan leda till
betydande Mvel om ftireningens ftirmlga att fortsiitta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
vdsentlig osikerhetsfaktor, meste vi i revisionsberiittelsen fista uppmdrksamheten pi upplysningama i
frrsredovisningen om den vdsentliga osdkerhetsfaktorn eller, om sldana upplysningar ir otillrlckliga,
modifiera uttalandet om flrsredovisningen. Vfrra slutsatser baseras pl de revisionsbevis som inhimtas fram
till datumet ftir revisionsberdttelsen. Dock kan framtida hlndelser eller fiirhlllanden grira att en fiirening inte
liingre kan fortsiitta verksamheten.

. utvdrderarvi den <ivergripandepresentationen, stnrkturen ochinnehllleti flrsredovisningen, &dribland
upplpningama, och om irsredovisningen iterger de underliggande transaktionerna och Landelsema pl ett
sdtt som ger en rdttvisande bild.

!i rleste inforrnera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattrring och inriktning samt tidpunkten
ftir den. Vi miste ocks& informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, diribland de eventuella
betydande brister i den interna konEollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfathringar
Uttalanden

Utciver vir revision av flrsredovisnilgen har vi dven utftirt en revision av sprelsens ftirvaltning ftir ir zorg samt av
fiirslaget till dispositioner betriffande ftireningens vinst eller fijrlust.

Vi tillsEtker att ftineningsstimman behandlar ftirlusten enligt ftirslaget i fiirvaltningsberfrttelsen och beviljar
styrelsens ledamriter ansvarstrihet fcir rdkenskapsfrret.

Grundfor uttalanden
M har utftirt revisimen enligt god revisionssed i Srerige. Vllrt arxvar enligt denna beskrivs niirmare i avsnittet
Reuisorns ansuar. vi dr oberoende i ltirhtllande till ftireningen enligt god-revisorssed i Sverige ocn n"r i .;*igi
firllgjort virt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat ir tillrlckliga och Indamfllsenliga som grund ftir vflra uttalanden.

Styrelserc ansuar

Detiir styrelsen som har ansrza$ ftir ftirslaget till dispcitioner betriffande ftireningens vinst eller fiirlust. vid
9$.s till utdelning innefattar detta bland annat en bed<imning av-om utdelningen"lir ftirwarlig med hlnsyn till
{e laay 9om ftileningens verksamhetsart, omfattning och riskeistruer pa Jo.te{e; ;; ftlrifi;e"r 

"g"i ""Jpitir,konsolideringsbehov, likviditet och ste[ning i d,{igt.

St]'relsen ansvarar ftir liiren1nggns or-ganisation och ftirvaltningen av ltireningens angeldgenheter. Detta innefattar
plan{ annal att fortle-ryande beddma ftireningens ekonomiska iituation och a[ tiltse itt 6.e"insers organisationIr utformad sl att boldiiringen, medelsftirvaltningen och ftireningens ekonomiska ani"tas""hde.l6#gt
kontrolleras pl ett betryggande sfrtt.

Reuisorns ansuar

Vlrt mil betrdffande revisionen av ftirvaltningen, och ddrmed vlrt uttalande om ansvarsfrihet, dr att inh,jmta
revisionsbevis ftir att med en rimlig grad av sikerhet kunna bed6ma om nlgon styrelseledamoi inigot 

"iiseniligtavseende:

?
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. ftiretagit nlgon fltgend eller glort sig skyldig till nlgon ftirsummelse som kan ftiranleda ersiittningsslcyldighet
md fiireningen, eller

' pfl nlgot annat sdtt handlat i strid med bostadsrdttslagen, tilliimpliga delar av lagen om ekonomiska
ftireningar, irsredovisningslagen eller stadgarna.

Vfrrt mfll betrdffande revisionen av Ibrslaget tin dispositioner av ftireningens vinst eller ftirlust, och dirmed v&rt

"["tu"a" 
o- detta, ir att med rinrlig grad av sakeihet bedtima om ftirsliget iirftirenligt med bostadsrittslagen.

Rimlig slkerhet dr en h<ig grad av siikerhet, meg ilgen garanti ftir att en rewisiqr som ud6rs enligt god

revisiSnssed i Sverige a[[d kommer att upptlcka frtglrder eller ftirsummelser som kan foranleda

"*ati"lni*t 
ylaigfet *ot Ore"i"g"n, uGi 

"tt 
utt fiirslag till dispositioner av ftireningens vinst eller Iiirlust inte iir

ftirenligt med bostadsrdttslagen.

Som en del aven revision enligt godrevisionsedi Srrerige anvinderviprofessionellt omdcimeoch haren

ffifr5i;"ltt 
"[e,p-ti"t 

i"stalirii""g under hela rwisionen Granskningen av ftirvaltningen och ftirsla-get till
ii"p*iti*". al, Or.niogeos virsi eller fiirlust gnrndar sig frlmst plrevisi3nen av riikenskapema. Vilka

t1ri"**r"a" so"rk"ii;;etge[;;; ;td"b.seras pi'rrir-p.oiessione[abedomn]r]c mq ltgan-gspunkt i risk

*t ":i*"tri*Jt. 
oet innEl#att vi fokuserar granskningen pfl-sidana ttgdrder, omr{den och ftirh&llanden som iir

"Gnifig"ffr 
verksamheten och d6r avstegoch Orett adebei skulle ha serskild bety- delse fiir ftireningens 

-

rit*ioT. vi s5i ige"oro i[ p.ti""i f"tr"a6 beslut, beslutsunderlag, yrdtagna &tgdrder och andra forhillanden som

ii. *tu*"t, ffr "irt "tt**d" 
r* **"*f*ra. Stm underlag fttr vfrt uttalande om styrelse-ns fiirslag till

di"p;t;;;; Uut :if*a"E[ri"g-ns vinst eller Iiirlust har vi granskat om fiirslaget iir ftirenligt med

bostadsrdttslagen.

Stockholm Z( apilzozo

Onrtngs hicewaterhouseCoopers AB

/..J rr;)-
lliklas.lon5ot'
Auktoriserad revisor
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