
Arsredovisning for

Bostadsrattsfdreningen Trollholmen i Sollentuna
716418-7630

RakenskapsSret
2020-01-01 -2020-12-31



1(14)Bostadsrattsforeningen Trollholmen i Sollentuna
716418-7630

Forvaltningsberattelse

Styrelsen for Bostadsrattsforeningen Trollholmen  i Sollentuna, 716418-7630, f§r harmed avge
arsredovisning for rakenskapsaret 2020.

Verksamheten

Fastigheter
Foreningen Innehar med aganderatt fastigheten Rotsystemet 68 i Sollentuna kommun. Byggnaderna, i
vilka man upplater bostadslagenheter och lokaler, uppfordes 1985. Fastighetens areal uppgar enligt
taxeringsbeskedet til! 14 787 m^. Taxeringsvardet ar 128 095 tkr, varav byggnadsvardet ar 71 512 tkr
och markvardet 56 583 tkr.

Fastigheten har under aret varit fullvardeforsakrad genom Trygg Hansa Forsakrings AB.
I forsakringen ingar bostadsrattstillaggsforsakring for samtiiga medlemmar.

Bostadsrattsforeningen ar ett privatbostadsforetag enligt Inkomstskattelagen (1999:1 229), eller s.k.
akta bostadsrattsforening.

Foreningens innehav fordeiar sig enligt foljande:

Totalyta (kvm)
7 660

Antal objektKategori
Bostader, Rotsystemet 68

Garage
Parkeringsplatser

90

22
61

7 660173

Fastighetsadresser
Samtiiga bostadslagenheter ar u
andra hand.

pplatna med bostadsratt. 2 lagenheter har vid arets slut varit uthyrda i

Fastighetsadresser
Tomtegrand 1-13
Huldregrand 1-3
Stromkarlsgrand 2-24

Tomtegrand 2-6
Huldregrand 2-32

Forvaltning
Under 2020 har foreningen bl a haft avtal med:

HSB Norra Stor-Stockholm -teknisk forvaltning och fastighetsskotsel.
Forvaltare under aret har varit Christofer Larsson och Thomas Mocker.
HSB Norra Stor-Stockholm - administrativ/ekonomisk forvaltning.

Gron Tradgard Asa Malmberg samt Stinas Tradgard.
Q-park for gastparkeringen och kontroll av felparkerade fordon.
Stadhuset I Stockholm AB for stadning av trapphusen, tvattstugan och styrelselokalen.
Entema fortvattstugeutrustning.
Lovhagen mark & tradgard - sndrojning och grusborttagning
Stena Recycling
byBrick IT-support
Corn-Hem - Kabel-TV

Home Solutions - enhetsmatning
//



For utredningsarbeten gallande styr- och regler samt undercentral, takkonstruktion, brandtatning,
ytterdorrar och ventilation/inomhusklimat
harfoljande foretag anlitats:

●  JKON
●  Coordia Consult
●  Bricon
●  Creator consult

Organisation

Styrelse
Ordinarie Styrelseledamoter
Mikael Krona

Richard Reimann

Peter Sandervag
Per-Erik Iwar

Annesoife Ampen

Sarah Ljungo

Ordforande tom 2020-12-29

Ordforande fr o m 2020-12-29

Vice ordforande, ekonomiansvarig
Ledamot

Ledamot

Ledamot, avgatt

Styrelsesuppleanter
Dariusz Erdmanski
Hans Tuvesson

Suppleant

Suppleant

Firmatecknare

Firmatecknare harvarit Richard Reimann, Peter Stenkvist och AnneSofie Ampen, tva I forening.

Medlemmar

Foreningen hade vid arets slut 114 (116) medlemmar.

Revisorer*

Avforeningsstamman valda revisorer

Revisorsuppleant
Peter Olofsson

Goran Holmgren

Revisor

Bengt Beergrehn
Johan Stenkvist

Finnhammars revisionsbyra
**

*Ovan organisation gallerfran stamma till stamma.

Valberedning

Valberedning harvarit Henry Benham och Mia Gustafsson med Henry Benham som sammankallande.
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Ekonomi

Flerarsoversikt
201620172019 20182020
6 5446 3196 395 6 4816 306Nettoomsattning, tkr

Arets resultat, tkr

Fond for yttre underhSil, tkr

Belaning, kr/kvm totalyta
Soliditet, %

Arsavgifter bostader, kr/kvm*

Utrymme for underhall och
aterinvesteringar, kr/kvm totalyta

135 456698 656 -57
3 434

4 975
3 410
4 873

3 061
4 787

2 836
4 633

2 412
4 685

161618 1619
734727727727 727

279312292245** 239

* Exki el, varme vatten

Utrymme underhalls- och aterinvesteringar = Berakningen visar hur mycket som iterstar av
intakterna nar lopande drift, skatt och rantor ar betalda, till att tacka kostnader for kommande
investeringaroch underhall. Bor vara 100-250 kr/kvm/ar.

**

Forandring av eget kapital
Balanserat

resultat Arets resultat
Fond for

Insatser yttre underhill
656 355
-656 355

698 164

537 251

231 668
2 411 5804 473 000Vid arets borjan

Vinstdisp. enl. stammobeslut
Arets resultat

424 687

698 164768 9192 836 2674 473 000

Styrelsens kommentarer
Foreningen visar for 2020 ett overskott pa 698 tkr. Foreningen har under de senaste Sren haft en
ekonomisk strategi att minska belaningen, oka likviditeten samt gora investeringar nar rantelaget ar

gynnsamt eller nar behov foreligger.

Handelser under aret

Med aniedning av Corona pandemin har under 2020 arbetet i foreningen fokuserats pa normalt drift
och underhallsarbete.

Foreningsstamma
Ordinarie foreningsstamma avholls 2020-06-30. Vid stamman deltog 25 (27) rostberattigade
medlemmar, samt 4 (2) fullmakter.
Stamman avholls i Brf Trollholmens garage med aniedning av Covid-19.

Styrelsemoten
Styrelsen har under verksamhetsaret 2020 hallit 9 stycken protokollforda sammantraden samt ett
flerta! arbetsmoten och moten med leverantorer. Darutover har styrelsen haft en endags

budgetkonferens.

Arlig besiktning
Besiktning utfors fortlopande enligt underhallsplanen.
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Overiatelser
Av foreningens 90 bostadslagenheter har totalt 7 stycken (5) overlatits under 2020.
I detta antal ingar aven overiatelser inom familjen samt arv (3 stycken) och gava.

Ombyggnad och underhall
Under Sret har det genomforts mindre arbeten, bade planerat underhallsarbete och en hel del gaiiande
var utemiljo och allman trivsel.

Ombyggnad, underhiill samt inkop
Utredningsarbeten gaiiande styr- och regler samt undercentral, takkonstruktion, brandtatning,
ytterdorrar och ventilation/inomhusklimat.

●  Lopande underhallsarbete gaiiande utemiljon

Foljande atgarder har genomforts i foreningen under aret:
Rengoring av soprum (2ggr/ar).

●  Systematisk brandskyddsplan har uppdaterats.

Kommande verksamhetsar

Planerade underhall och investeringar
Det planerade underhallet som sker efter framtagen underhallsplan syftar till att erhalla lang och
varaktig livsiangd pa foreningens tillgangar. Planen ar ett levande dokumenl som arligen revideras
(nagra kommande atgardsexempel, se nedan):

2021

Malningavtaksprang(gjordesej2020).
Utredningsarbeten gaiiande styr- och regler samt undercentral, takkonstruktion, brandtatning
och ventilation/inomhusklimat.

Igangsattning av brandtatnings- och takomlaggnings-projektet under hosten
Fortsatt underhall av vara gronytor (skotsel/forvaltning).

Utbyte alt. lagning av hangrannor och stupror.
Underhallsarbete gaiiande garage.
Stamspolning
Uppsattning av nya brandvarnare i foreningen

Brf Trollholmen foljer den fastlagda underh&ilsplanen samt genomfor lopande underhallsbesiktningar.
Vidare beslutas kommande underhall och investeringar arsvis.

Budget for 2021
Budget for 2021 visar pS ett positivt resultat.
Ingen forandring av arsavgift.
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Forslag till resultatdisposition

Belopp i kr

Till arsstamman forfogande star foljande medel

Tidigare ars balanserade resultat
Arets resultat

768 919
698 163

1 467 082

Styrelsen foresISr foljande disposition;

Attdisponera
Overforing frSn fond for yttre underhall motsvarande arets kostnad for underhall

Overforing till fond for yttre underhSII enligt underhallsplan

Balanserat resultat efter disposition

1 467 082
88 313

-565 000

990 395

Fond for yttre underhall
Fond for^re underhall vid arets slut
Arets forandring enligt ovanstaende disposition

Fond for yttre underhall efter forslag till stammobeslut

2 836 267

476 687

3 312 954

Vad betraffar foreningens resultat och stallning  i ovrigt, hanvisas till efterfoljande resultat- och
balansrakningar med tillhorande noter.
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Resultatrakning
2020-01-01-

2020-12-31

2019-01-01-

2019-12-21
NotBelopp i kr

Rorelseintakter

Nettoomsattning 6 394 7622 6 305 963

Rdrelsekostnader

Driftskostnader
Planerat underhai!

Fastighetsskatt
Avskrivningar

-3 916 583
-64 313
-375 352

-1 155 831

-3 883 429
23 257

-388 960

-1 155 831

3
4

5

-5 512 079-5 404 963

882 683901 000Rorelseresultat

Finansiella poster
Ranteintakter och liknande resultatposter

Rantekostnader och liknande resultatposter

6 566

-232 894
7 252

-210 088

6
8

-226 328-202 836

656 355698 164Arets resultat
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Balansrakning
2019-12-312020-12-31NotBelopp i kr

tillgAngar

Aniaggningstiligangar

Ma teriella aniaggningstiligangar

Byggnader och ombyggnader
Mark

Pagaende nyanlaggningar och forskott
avseende materiella aniaggningstiligangar

39 600 493
1 576 000

38 444 661
1 576 000

7

327 246283 9809

41 503 73940 304 641

41 503 73940 304 641Summa aniaggningstiligangar

Omsattningstillgangar

Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar
Avrakningskonto HSB

Ovriga fordringar
Forutbetaida kostnaderoch upplupna intakter

2 939

2 267 927
4 907

3 084 444
21 904

167 209

36810

44 87811

2316 1123 278 464

1 363 8641 768 60812Kassa och bank

3 679 9765 047 072Summa omsattningstillgangar

45183 71545 351 713SUMMA tillgAngar
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Balansrakning
2020-12-31 2019-12-31NotBelopp i kr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

Fond for yttre underhali

4 473 000
2 836 267

4 473 000
2 411 580

7 309 267 6 884 580

Fritt eget kapital
Balanserad resultat
Arets resultat

537 251
656 355

768 919
698 164

1 467 083 1 193 606

8 776 350 8 078 186Summa eget kapital

Langfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 35100 82513

35 100 825

Kortfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Leverantorsskulder

Skatteskulder

Ovriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och forutbetalda intakter

782 700

292 199

16 491
56 338

856 976

35 492 175

293 529

23 440
41 621

724 598

14

15

2 004 70436 575 363

45183 71545 351 713SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflodesanalys

2019-01-01-
2019-12-31

2020-01-01-
2020-12-31Belopp i kr

Den lopande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 698 164 656 355

Justeringar for poster som inte ingir i kassafiddet

Avskrivningar

Kassaflode fr&n den lopande verksamheten fore

forandringar av rorelsekapital

1 155 831 1 155 831

1 853 995 1 812 186

Kassaflode fritn forandringar i rorelsekapital

Okning(-)/Minskning {+) av rorelsefordringar

Okning(+)/Minskning (-) av rorelseskulder

Kassaflode frdn den lopande verksamheten

149 030

57 063
-145 834

-138 815

2 018 2791 569 346

Investeringsverksamheten
Investeringar i fastigheter

Kassaflode frdn investeringsverksamheten

-253 31243 266

-253 31243 266

Finansieringsverksamheten
Amortering av langfristiga skulder

Kassaflode frin finansieringsverksamheten

-782 700-391 350

-782 700-391 350

982 267
2 649 522

1 221 262
3 631 790

Arets kassaflode

Likvida medel vid arets borjan

Likvida medel vid ̂ rets slut 3 631 7894 853 052

Likvida medel
2019-12-312020-12-31

Foljande delkomponenter ingir i likvida medel:
Avrakning HSB
Kassa och bank

2 267 927

1 363 864
3 084 444

1 768 608

3 631 7914 853 052
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Noter

Not 1 Redovisnings- och varderingsprinciper
Arsredovisningen har upprattats i enlighet med irsredovisningsiagen och BFNAR 2012:1
Arsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ovriga tillgingar och skulder har upptagits til! anskaffningsvarden dar inget annat anges.

Fordringar tas upp till de belopp varmed de beraknas inflyta.

Inkomster redovisas till verkligt varde av vad foreningen fatt eller beraknas Det innebar att
foreningen redovisar intakter till nominellt belopp (fakturabelopp).

Avskrivningsprinciper for anlaggningstillgdngar
Fastighetens betydande komponenter bedoms ha vasentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider
och darmed har fastighetens anskaffningsvarde fordelats pa vasentliga komponenter.
Nyttjandeperioden for komponenterna bedoms vara mellan 15 till 120 ar. Komponentindelningen har
genomforts med utgangspunkt i vagledning for komponentindelning av hyresfastigheter, men med
anpassning till bostadsrattsforeningens sarskilda forutsattningar.

Slutar
2104

%Aniaggningstillgangar
Byggnader
Ombygg, home solutions

Ombygg, takfonster

Ombygg. hissar

Avskr. plan

Komponentavskrivning
Linjar

Linjar

Linjar

2
20216,7
20453.3
20414

Pagaende ombyggnad
Ny-, till- eller ombyggnad redovisas som pagSende  i balansrakningen till dess att arbetena fardigstallts,
Rantekostnader avseende ny-, till- eller ombyggnad tillg&ngsfors.

Fond for yttre underbill
Reservering for framtida underhall av foreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och
baseras pa foreningens underhallsplan. Minimiavsattning regleras i stadgarna.

Lang- och kortfristiga skulder
Lan som forfaller inom 12 manader redovisas som kortfristiga aven om de kommer att forlangas.

Skatter och avgifter
En bostadsrattsforening ar i normalfallet inte foremal for inkomstbeskattning. Ranteintakter ar
skattefria till den del de ar hanforliga till foreningens fastighet. Beskattning sker av andra
kapitalinkomster, samt i forekommande fall inkomster som inte ar hanforliga till fastigheten. Efter
avrakning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 21,4 procent. Foreningens
underskottsavdrag uppgick vid rakenskapsarets slut till 26 803 tkr.

Darutover betalar foreningen kommunal fastighetsavgift motsvarande 1 429 kr per lagenhet och
8 349 kr per smahus, samtfastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvardet pa lokaler.

Ovriga bokslutskommentarer
20192020

Foreningen har inte haft nagra anstallda under aret

150 194
9 000

3 000

16 553
45 465

198 621
6 000

6 000
13 458

57 922

Styrelsearvode enligt stammobeslut
Arvodeforeningsvald revisor

Ovriga arvoden och ersattningar

Utbiidning och konferenser
Social kostnader

282 001224 212
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Not 2 Nettoomsattning
2020

5 571 480
308 291

2019
5 571 480
308 772
26 425
299 778
144 788

43 519

Arsavgifter bostader

Hyresintakter garage och p-platser
Forsakringsersattning
Intakter el
Intakter vatten

(!)vriga intakter

262 965
138 935

24 292

6 394 7626 305 963

Not 3 Drift
20192020

342 666
197 813

523 646

741 516
285 490

209 835

99 734
69 279

320 624
12 187
45 000

282 001

132 620

10 360
217 919

205 192
220 701

469 374
260 120

388 512

642 876
304 004

225 742
114 692

76 718
437 142
175415

57 313

224 212
134 050

9 677

197 846
68 747

96 989

Fastighetsskotsel
Lopande underhal!
El

Uppvarmning
Vatten

Sophamtning, extra staddag
Fastighetsforsakring
Stadning

Forvaltningskostnader
Konsultkostnader
Extern revision

Personalkostnader

Kabel-TV

Bredband

Ovriga avtal, b! a Hald Tech, Home Solutions
Vinterskotsel

(!)vrig drift, Energideklaration 2019
3 916 5833 883 429

Not 4 Planerat underhall
2019

59 375
2020

Underhall fasader

Underhall hissar, kredit

Underhall planteringar
Underhall Lekutrustning

-55 785

32 528
4 938

64 313-23 257

Not 5 Avskrivningar
20192020

1 155 8311 155 831Byggnader
1 155 8311 155 831

Not 6 Ranteintakter och liknande resultatposter
2020 2019

4 668

1 453
4 744

2 281
Ranteintakter bankkonto

Ranteintakter avrakningskonto HSB

(Dvriga ranteintakter 227 445

7 252 6 566
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Not? Byggnaderoch ombyggnader

2019-12-312020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvarden:

-Vid ̂ rets borjan

Summa ackumulerade anskaffningsvarde byggnader

56 67814656 678 146

56 678 14656 678 146

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

-Vid Srets borjan
-Arets avskrivning enligt plan pa anskaffningsvardet

-15 921 822
-1 155 831

-17 077 653

-1 155 832

-17 077 653-18 233 485

39 600 49338 444 661Summa bokfort varde byggnader och ombyggnader

Taxeringsvarde

Byggnader - bostader, hyreshus (punkthus)
Byggnader - bostader, smahus {rad- och parhus)

Byggnader - lokaler

40 000 000
31 062 000

450 000

40 000 000
31 062 000

450 000

71 512 00071 512 000

55 910 000
673 000

55 910 000

673 000
Mark - bostader

Mark - lokaler
56 583 00056 583 000

128 095 000 128 095 000Summa taxeringsvarde

Not 8 Rantekostnader och liknande resultatposter
20192020

229 576

3 318
206 788

3 300
Rantekostnader for tangfristiga skulder

Ovriga rantekostnader
232 894210 088

Not 9 Pagaende nyanlaggningar
2019-12-31

73 934
327 246

-73 934

2020-12-31
327 246
63 757

-107 023

Vid §rets borjan
Arets anskaffningar
Kostnadsfort som underhall

Redovisat varde vid arets slut 327 246283 980

Not 10 Ovriga fordringar
2020-12-31

17 580
4 324

2019-12-31

368Skattekonto

(Dvriga kortfristiga fordringar
36821 904

Not 11 Forutbetalda kostnader och upplupna intakter
2020-12-31

33 707

122 136

11 366

2019-12-31

33 512Kabel-tv och bredband

Fastighetsforsakring
Ovrigt 11 366

44 878167 209
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Not 12 Kassa och bank
2019-12-31
1 363 864

2020-12-31
1 768 608SBAB

1 363 8641 768 608

Not 13 Skuldertill kreditinstitut
Linenummer Ranta
3978 89 69941 0,34

L^neinstitut
Nordea

2019-12-31
11 667 575
15 375 950
8 840 000

2020-12-31
35 492 175

Konv.datum
2021-04-15

35 883 52535 492 175

-782 700Nasta ars beraknade amortering
Nasta ars omforhandling

Summa kortfristiga skulder

-35 492 175

-782 700-35 492 175

35 100 825
Langfristiga skulder exklusive kortfristig del

31 970 02535 492 175Om fern ar beraknas nuvarande skulder uppga till

Fastighetsinteckningar
2019-12-31
50 135 000

2020-12-31
50 135 000Uttag pantbrev i fastighet

Varav obelanade

Stallda panter for skulder till kreditinstitut
50 135 00050 135 000

Not 14 Ovriga kortfristiga skulder
2019-12-31

30 605
25 733

2020-12-31
21 770
19 851

Kallskatt

Arbetsgivaravgift
56 33841 621

Not 15 Upplupna kostnader och forutbetalda intakter
2019-12-31

467 904
44 376
50 591
49 217
99 668
20 935
124 285

2020-12-31
477 677
25 735
55 048
26 417
89 820
13 354
36 547

Forutbetalda hyror och avgifter
Upplupna rantekostnader
Upplupen el
Upplupen vatten
Upplupen varme
Upplupen sophamtning
Ovriga upplupna kostnader och forutbetalda intakter

856 976724 598
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Richard Reimann Peter Stenkvist

Per-Erik Iwar

Var revisionsberattelse betraffande denna arsredovistw

INu
Johan Stenkvist
Av stamman vald revisor

Bengl Beergrehn
Auktoriserad revisor



FINNHAMMARS
AUKTORISERAOE OCH GODKANDA REVISORER

REVISIONSBERATTELSE

Till Ibreningsstamman i Bostadsrattsforcningen Trollholmcn
Org.nr. 716418-7630

Rapport om arsredovisningen

Uttalandcn

Vi har ullort en revision av arsredovisningen ISr Bostadsnitlsior-

cningen Tmllholmcn for ̂  2020-01-01—2020-12-31.
Soni del av cn revision enligi ISA anvflndcr jag profcssionelli

omdOmc och hur en professioncllt skcpiisk instSllning under hela
rc\-isionen. Dcssutom;

OniigI var upplallning liar arsredovisningen uppriittats i cniighei

med iirsredovisningslagcn och ger cn i alia vuscntliga uvseenden

rattvisande bild av fSreningens finjinsiella siallning per den 3!
december 2020 och av dess llnansiella resuhat och kassidlode l^r

are! enligt arsreduvisningslagen. FOrvakningsberaueisen fir fbr-

enlig med arsredovisningens (Wriga dehir.

Vi lillslyrker dfirfbr all Ibrcningssiamman fasisulller rcsukainik-

ningen ock balansriikningcn Rirloreningcn.

● ideniifierar och beddmer jap riskema lor vflsentliga felaklig-

lieier i arsredovisningen. vare sig dessa bemr pa oegcntligheier

cller missiag. utlomiar och ulfCr granskningsatgarder bland an
nul utifran dessa riskcroch inhamiar revisionsbevis soin ariill-

rSckliga oeli Undamaisenliga lOr alt uiglira cn grand fJir mina

ullalunden. kisken fur aft inle upptiicku en vilscntlig Iclaklighct

lilf fOljd av oegenlligheicr dr hOgre an Rir cn vascnilig felaklig-

het som beror pa missiag. cfiersom ocgenllighetcr kan innefatta

agerande i ma.skopi. torfalskning. avsiklliga uteliimnanden. fel-

akiig informaiion eller asidosaiiande av iniem kontroll.

● skulTar jag mig en lorsiaelsc av den del av lOreningens inicma

konlrolier som har hetydcise (t»r min revision Rir all uilbrma

granskningsatgarder som ar liimpliga med hSnsyn till omslSn-

dighciema. men inle fbr all ullala mig om cffcktivilcicn i den
inicma koniroilen.

● utviirderar jag lllmplighelen i dc rcdovisningsprinciper som an-

viinds och rimlighelcn i styrelscns uppskallningar i redovis-

ningen och litlhdrondc upplysningur.

● drar jag en sluisais om l&mplighcten i an siyrelscn anvilnder

aniagandct om forisait drift vid uppraitandet av arsredovis

ningen. Jag drur oeksa en slutsats. med grund i dc inhfimlade
revisionsbevisen. om hunivida del linns nagon viiscnilig osiS-

kcrhelslaklor «>m avser sadana handclser cller fbrhillandcn

som kan Icda till bclydandc tvivcl om tbreningens Rirmkga alt

lortsatla verksamheten. Om jag drar slulsalson att dot linns cn

vasemlig osiikerhclsfaktor. ma.sie jag i rcvisionsbcratielsen

t^la uppmarksamhelen pa upplysningama i arsredovisningen

den viisentllga osakerhclsfakiom cller. om sadana upplys-

ningar ar oiillrtekliga. modifiera utialiindel om arsredovis

ningen. Mina slutsalser bu.seras pft de rcvi.sionsbevis som in-
lifinilus Irain till datumei fbr revisiomsbcrattelsen. Dock kan

framlida handclser eller ffirtiallanden gdra all fbreningen into

iangre kiui I'ortsailu vciksamheten.

● utvarderor jag den Overgripande preseniationen. sirukturen och

innehallel i arsredovisningen diirihUind upplysningama. och

om arsredovisningen aicrger de underliggtuidc iransaklioncma

och handelsema pd clt salt som ger en rdltvisande bild.

Jag misie infomicra siyrelscn om bland annal revisionens plane-

radc omfatlning och inriktning samt lidpunklcn Rir den. Jag
mastc oeksa inlormera om bclydcIseCulla iakllagdscr under rc-

visionen. daribland de betydande bristcr i den interna kontrollcn

som Jag idcntiflcrat.

om

Grand for utLilanden

Vi har ulRirt revisionen cnligl god revisionssed  i Sverige. Revi-

soremas tinsvar enligi denna sed beskrivs narmare  i avsnitien lh:n

auktoriscratk revisorns ansvar xamt Foreningsrevisorm dnyt-ar.

Vi ar oberoende i Rirtiailande till ibreningen cnligl god revisors-

sed i Sverige. Jag som auktorisenid revisor bar fullcion mitt yr-

ke.setiska iinsvar cnligl dessa krav.

Vi anscr all dc revisionsbevis vi liar inhamtal ar lillrackliga och

andamalseniigu sum gmnd ibr vum uiialondcn.

Styrelscns ansvar

Dei ar .siyrelscn som har ansvarci Ibr ail ̂ redovisningen upp-

riiitas och all den ger en rattvLsandc bild cnligl drsredovisnings-

lagcn. Siyrelscn ansvarar Sven for den inicma konlrotlcn .som de

bedbmer iir nbdvdndig Rir all uppriiita cn arsredovisning som inle

innehallcr nagra vasenlliga relakliglieter. vare sig dessa beror pa

oegenlligheicr eller missiag.

Vid uppratiandel av arsredovisningen ansvarar siyrelscn Ibr bc-

diimningen av ibreningens fiirmaga an fonsaita verk.samheten.

Dc upplyscr. ndr sa 8r lillampligl, om ibrhfillandcn som kun pa-

verka Ibrmagan all fonslilla verksamhcicn och all anvSnda ania-

gandet om lortsaU drift. Anlagandcl om rortsalt drift lillampas
dock inle om siyrelscn avser alt likvidcra loreningen. upphbra

verksamheten cller inle har nigot realisiiski alicmaiiv till all gOra
delta

Den nuktoriscradc revisorns ansvar

Jac har an uilbra revisionen enligi Iniemaiional Standards on Au

diting (ISA) och god revisionssed i Sverige. MiU mal ar all uppna

en rimlig grad av sakerhei om huruvida arsredovisningen som

heihci inle innehillcr nagra viLscnlliga fclaklighetcr. vaa* sig

dessa beror pli oegenlligheicr eller missiag. Rimlig silkerhet ilrcn

hbg grad av .sakerheu men ar ingen garanii lor all en revision som

uifbrs enligi ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer

att uppiileka en vasenilig felakiighel om en sadan finn.s. l-clakiig-

helcr kan uppsia pa gmnd av oegcntligheier eller missiag och an-

scs vara vasenlliga om de enskili eller lillsammans rimligen kan

fbrvhnlus puverka de ekonomiska beslul som anvandarc fatiar

med grund i Arsredovisningen.

Foreningsrevisorns ansvar

Jag har i uppdrag alt utfora cn revision cnligl revisionslagcn och

darmed enligi god revisionssed i Sverige. Mitt mil Sr all uppna

rimlig gnid av silkerhet om huruvida ar.srcdovisningcn har

uppratiats i enlighel med iirsredovisningslagcn och alt arsredo-

visningen ger en riitlvisande bild av Rireningens resuliat och

stiillning.

en
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar

Revisorns ansvar

mal bctrafTinuic rcvisioncn av fimallningcn, och dJlrmcd
viirt uiluiandc om ansvarsfrihcl. Sr alt inhumta rcvisionshcvis

fbratl mod en riiniiggrad avsiikerhct kunna hcddma om nagoii
styrclselcdamol i niigot vdscnlligt avsccndc:
● fftrctagh nagon atgilrd cllcr gjon sig skyidig till nagon Rtr-
summdsc som kan loninieda crsaUningsskyldighci mot lor-
cningcn cllcr

● pi nagot annat siiti handiat i strid mcd bostadsraitsiagcn. liil-
lampliga dclar av lagcn om ckonomiska Rlrcningar. arsrcdo-
visningslagcn cllcr siadgama.

Vart mal mcd rcvisioncn av Ibrslagcl till dispositioner av lore*
ningens vinsl cllcr (orlusL och dSniicd virl utialandc om dcliit
ar an mcd rimlig grad av sSkerhet bedoma om (orslagct iir lor-
cnligt mcd hostadsrSuslagcn.

Rimlig sSkcrhcl Sr en hog grad av sSkcrhcL men ingen garanii
(or all en rcvisiiMi som utlSrs enligt god revisionssed i Sverige
alllid kommer all opplacka StgSrdcr cllcr rdrsummclscr som
kan fiiranlcda crsHttningsskyldighet mol Rireningen. cllcr all
eti l(Jrslag till disposiiioncr av Rtreningens vinst cllcr lilrlusi
inlc ar Rircnligt mcd bostadsrSttslagcn.

Som en del av en revision enligt god revisionssed  i Sverige an-
vandcr den auktoriscradc revisom profcssionelll omdOmc och

bar en profcssionelll skeplisk inslSllning under hcla rcvisioncn.
Granskningen av Rlrvaltningcn och lorslagcl till disposiiioncr
av lorcningcns vinsl cllcr fbriust grundar sig frSmsl pa rcvis
ioncn av rakenskapema. Vilka lillkommandc granskningsal-

gSrdcr som utRlrs bascras pa den auktoriscradc revi.soms pro-
fcssionclla bcdbmning och ovriga valda revisorers bediimning
mcd utgangspunkl i risk och va-scnilighci.
Del innebar all vi fokuscrar granskningen pa sudana atgilrdcr.
omraden och Rlrlisillanden som ar va.scmliga (iir vcrksamhclen

och dUr av.sleg och Ovcrtradelscr skullc Iia sarskild bclydclsc
Rlr fbreningens silualion. Vi gar igenom och prOvar fatladc hc-
sluu bcslulsundcrlag. vidlagna algardcr och andra fbrhallandcn
som ar rclcvanla lor van ultalandc om ansvarsfrihcl. Som un-

dcrlag tor van ultalandc om styrcLsens liirslag till disposiiioncr
belrafTandc filrcningcns vinst cllcr IT*rlusl har vi granskat om
R5rslagci ar Rircnligi mcd bostadsraiislagcn.

Ultalandc

Uidver var revision av arsredovisningen liar vi aven utlort en
revision av siyrdsciis Rlrvakning Rir BosladsraitsR5rcningcn
frollholmen fbrar2O2(M)l-0l—2020-12-31 samt av forslagci
till disposiiioncr bclriilVandc lorcningcns vinst cllcr i^rlust.

Vi lillstjrkcr all lorcningsslamman dLsptmerar vinsten cnligi
lorslagcl i lorvallningsbcrdltclscn och bcviljar slyrclscns Icda-
mdter ansvarsfrihcl Rlr rakcnskap-sirei.

Grand Rir uttataiidcn

Vi htu’ ulRirt rcvisioncn enligl god revisionssed  i Sverige. Van
ansvar enligl denna beskrivs narmare i avsnittci Revisorns an-
svar. Vi 3r oberoende i lorhallandc till Rlrcning god revisors-

sed i Sverige. Jag som aukiori.serad revisor har  i ovrigt fullgjon
mill yrkesciiska ansvar enligl dcssa krav.

Vi anscr all dc revisionsbevis vi bar inhilmtal ar tillrSckliga och

ilndam31scnliga som grund Rlr vara ultalandcn.

Styrelsens ansvar
Del ar slyrcisen .som Inir ansvarct IBr irirslagct till disposiiioncr
bciriilTandc lorcningcns vinsl cllcr forlust. Vid Rirslag till ui-
dclning inncfaltar delta bland annat en hixlOmning av om ut-
dclning Sr fdrsvarlig mcd hiinsyn lil! dc krav som Rireningens
vcrksamhcusari. umfaltning och risker slUllcr pa Rlrcningcns

cgna kapilal. komsolidcringsbchov. likvidilct och slallning i 6v-
rigl.
Stvrciscn ansvarar Rlr ((Ireningcns organisation och fbnali-
nimi av lorcningcns angeUigenhetcr. Della innefattar bland an-
nal all forllOpandc bedoma Rireningens ckonomiska silualion
och all lillsc all Rireningens organisalinn iir uiformad sii alt
bokliiringcn. medcIsRirvalmingen och Rireningens ckono
miska angciagcnhcter i Ovrigl konlrollcras pa ell betryggande
salt.
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