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Brf  Lyckohjulet  5

Org.nr.  769619-6133

FORVALTNINGSBERATTELSE

Arsredovisningen  ur uppruttad  i svenska  kronor,  SEK.

Verksamheten

AlIniNnt  om  verksamheten

Brf. Lyckolijulet 5 f5rviirvade fiistiglieten Lyckolijulei  5 av Svenska bostiider 2010-05-11 till ett belopp av 62 mi5oner  kronor. Fastiglieien

on'ifattar Dansbaneviigen 8 - 28 i Hiigersten, juinna nuiriiner. Htiskropparna  'ar irevAningsmis i'ned kullare, byggAr  ] 946 ocli  dmefter

renoverade 1982. Marken som omfatiar  7029 kvi'n nr frik5pi  oc)i iigs diirmed av f5reningen. Fastiglietens yta iir  totalt  4294 kvm  och

omfattar 68 liigenheter. Idag 'Ar 61 lugenheter bostadsriitter och 7 liyresriiiter. F5reningen har 8 lokaler, varav  en f5reningslokal.  Den  totala

lokalytan  iir  377 kvm  exUusive  f5reningslokalen.

Styrelse

Pa ordinarie  f5reningsstuinma  2020-05-27  valdes  till  styrelse:

Ordf5riu'ide Birgitta  Gugg,  l ar

Ordinarie  ledai'n5ter Tliomas  Alf.  l Ar

Ulf  Falil6n,  l Ar

Marja  Larsson,  l fir

Ann  Mattsson,  l ,:ir

Lisa  Str5in,  l fir

Suppleanter Birgitta  Heron,  I Ar

Sofia  Str5mberg,  l Ar

Cliristian  Wahlgren,  l flr

Olika  sekreterare  Itar  valts  till  varje  styrelseineite  (oftast  Maija  Larsson).

Valberedning

Valberedningen  liar  haft  f51jande  sanunansitttning:

Linnea  Lind,  Khalied  El-Nawajliali  ocli  Kajsa  Jakobsson.

Revisorer

Extern  revisor  liar  under  perioden  varit  auktoriserad  revisor  Per  Engzell,  Ei'igzells  Revision  AB.  Inget  val  av internrevisor  frAn  f5reningen

skedde  vid  f5regfiende  Arsm5ie.

Vusentliga  hundelser  under  och  efter  rukenskapsAret

Vidtagna  Atgiirder  i fiistig)ieten  -  investerii'igiir  - f5rbnttringsai-beten

Under perioden liar f55ande projekt genomf5rts i fastiglieLen:

Renovering  av  fastigheten

Renoverii'ig  av fasad,  tak,  balkonger  och  f5nster  inleddes  vecka  50 Ar 2019  med  Tresson  soin  entrepren5r.  Projektet  h51l tidsplanen  ocli

slutbesiktning  genon'if5rdes  den  26 oktober  2020.  Kostnaden  f5r  projektet  landade  inom  den  beriiknade  budgeten  pfi 24 miljoner  ki'onor

(Slutsumn'ian  uppgAr  till  21,9  miljoner  kronor).

Takras  under  renoveringen

Under  fasadrenoveringen  utf5rdes  biliiingsarbete  f5r  att demontera  fastiglietens  balkonger,  vilket  fick  till  f51jd  att innertak  i totali  sex

liigenlieter  rasade  in. Drabbade  boende  liar  ersatts  f5r  detta  till  en kostnad  av cirka  700  000  kronor  soin  f5reningen  ligger  ute ined.

Advokatbyran  DLA  Piper  jobbtir  med  frAgan  om  f5reningen  kan ei'siittas  f5r  hela  eller  delar  av kcistnaden,  frAn  entrepren5ren  eller  nfigot

av de inblandade  f5rsiikringsbolagen.  Utfallet  av det arbetet  konuner  att stA klart  under  2021.  Oavsett  titfall  sA l'iar renoveringen  soin

nitmnts lifillit budget trots den extra kostnaden. 1,
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Lokaler

Idag iir samtliga lokaler uthyrda frAnsett f5reningslokalen.  Arbete ined att fiirdigstulla  ytterligare  en lokal  f5r  uthyrning  har  pAb5rjats  ui'ider
2020  med planerad  uthyrningsslart  2021.

FiirrAd

Under triidgArdsdagen h5sien 2020 t5indes ett antal ton'una f5rrfid ocli durefter liar styrelsen  organiserat  sA att alla  trerumsliigenheter  liar
tillgAng  ill  tvA var.  Ytterligare  tomma  f5rrAd  koini'ner  att  hyras  ut under  2021.

Kontrakt  och  avgift  fiir  andrahandsutliyrning

Styrelsen har beslutat om krav pA kontrakt  f5r andrahandsutl'iyrning frAn och ined l januari  2021. I och  med  detta  tar  f5reningen  uven  ut en
avgift  phi 10 % av prisbasbeloppet  per  litgenliet  och  i.

Kontrakt  f6r  ba}konginglasiung

Efter fasadrenoveringen 2020 har styrelsen inf5rt  ki'av  pA att boende  tecknar  avtal  inf5r  inglasning  aV balkong.  Avtalet  reglerar  att
kostnader  som  uppkommer  till  f51jd  av inglasningen  tillfaller  den  boende  ocli  inte  f5reningen.

Byte  av  studleverant5r

FrAn och med halvArsskiftet 2020 utf5r Maries Puts och Sffld  stiidningen  av fastighetei'i.  April  till  september  sker  stiidnii'ig  varannan  vecka,
oktober  till  mars  en gang i veckan.  Bytet  gjordes  f5r  att  h5ja  kvaliteten  pA stiidningen.

Diida  trnd  fullda

TvA d5da trud pA fastighetens  baksida  har  under  vintei-n  2020/2  l tagits  ner  av Stockholms  stad.  Truden  i'iskerade  att falla  och  skada  sfi viil

personer  soin  fastigheten.  Arbetet  utf5rdes  gratis  av staden  efter  att dess anstiillda  rensat  sly  pA f5reningens  mark  av n'iisstag.

Medlemsinformation

Med}emmar

Antal  inedlemmar  79 st vid  Arets slut  (f5regAende  Ar 78 st)

F5regAende  Arssfflmma

F5regAende  Arsstiimma  h51ls  den  2020-05-27  i Electraparken,  i'ned anledning  av covid-19-panden'iin.

Styrelsemtiten

Styrelsen  har  under  perioden  l'iaft  17 st. protokollf5rda  in5ten  samt  ett konstituerande  styrelsei'n5te  efter  Arsstununan.

Styrelsens  arvode

Stiiinman  beslutade  att ett  styrelsearvode  skulle  utgA med 1,75  prisbasbelopp.

Informationsbrev  och  saxiunankomster

Styrelsen har under perioden arbetat tned att fA ut inforination  till inedleinmar  ocli )iyresgiister om vad som  hiinder i f5reningen  genoin  fyra

stycken informationsbrev.  Diirut5ver  h51ls ett informationsm5te  om renoveringen i januari  2020 pfl Restiiurang Mejram  vid  Kartisellplan,

diir entrepren5ren n*varade  ocli boende hade in5jlighet  ittt stulla frAgor. TvA triidgArdsdagar, en pA vAren ocli en pA li5sten, liar  anordnats
d*  alla  har  bjudits  in att arbeta  och  fika  tillsan'unans.

F5reningens  sute ur Stockholi'ns  liin,  Stockholm  kommun
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Brf  Lyckohjulet  5

Org.nr.  769619-6133

FlerArs6versikt

Beloppen  i FlerArs5versikt  visas  i KSEK

Nettooinsuttning

Restiltat  efter  flnansiella  poster

Soliditet  (%)

Balansomslu(i'iing

LAn  ki'/kvin  BR  yta

Avgifter/kvin  BR  yta

Definitioner  av i'iyckeltal,  se noter

yta  bostadsrfftter,  3518  kvm.

2020

2 983

-22 435

55,71

65319

8078

644

2019

2 878

-555

71,00

83 103

6697

600

2018

2 787

94

70

81 056

6847

554

2017

2 685

67

70

80 954

6876

F6rffindringar  i eget  kapital

Belopp  vid  Arets ingAng

Reservering  yttre  fond

Arets  resultat

Belopp  vid  Arets utgfing

Medlems-

insatser

53 940  000

53 940  000

Upplfttelse-

avgifter

12 832  387

12 832  387

Fond far  3ittre
underhAll

3 793  000

700  000

4 493  000

Fritt  eget

kapital

- 11737560

- 700  000

-22 434  642

- 34 872  202

Resultatdisposition

Medel  att disponera:

Balanserat  resultat

Arets  resultat

F5rslag  till  disposition:

Reservering  till  yttre  fond

Balanseras  i ny riikning

- 12 437  560

-22 434  642

- 34 872  202

700  000

-35 572  202

- 34 872 202

BetrHftande  f5renii'igens  resultat  och  stiillning  i 5wigt  Miwisas  til]  efterf51jande

resultat-  och balansriikningar  med  tillh5rande  noter.
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Brf  Lyckohjulet  5
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RESULTATRAKNING

Riirelseintiikter

Nettoomsuttning

Sumina  riirelseintukter

Riirelsekostnader

Ovriga  externa  kostnader

Siyrelsearvode

Avskrivningar  av materiella  anliiggningstillgAngar

Summa  riirelsekostnader

R6relseresultat

Finansiella  poster

Ovi'iga  runteintukter  ocli  Liknande  resultatposter

Riintekostnader  ocli  liknande  resultatposter

Summa  finansiella  poster

Resultat  efter  iinansiella  poster

Arets  resultat

Not

")

2020-01-01

2020-12-31

2 983  408

2 983  408

- 24 318 180

- 121 288

-667  690

-25 107 158

-22 123 750

21 77 l

- 332  663

-310892

-22 434  642

-22  434  642

2019-01-01

2019-12-31

2 878 155

2 878 155

-2 450  849

- 101 029

- 670  237

- 3 222 115

-343  960

70 489

- 281 6]3

- 211 124

- 555  084

-555  084
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Brf  Lyckohjulet  5

Org.nr.  769619-6133

BALANSRAKNING

TILLGANGAR

Anluggningstillgangar

Materiella  anluggningstillgangar

Byggnader  och  n'iark

Maskiner  och  andra  tekniska  anliiggningar

Sumina  materiella  aiiluggningstillg'angar

Summa  anluggningsti]Igangar

Omsnttningstillgangar

Kortfristiga  fordringar

Kui'id[ordringar

Ovriga  fordringar

F5rutbetalda  kostnader  ocli  upplupna  intiikler

Stunma  kortfristiga  fordringar

Kassa  och  bank

Kassa  ocli  bank

Suinma  kassa  ocli  bank

Summa  omsiittningstillgangar

SUMMA  TILLGANGAR

Not

2020-12-31

62 503  410

656  421

63 159  831

63 159 831

2 595

5 384

6 8 523

7 6 502

2 082  905

2 082  905

2 159  407

65 319  238

2019-12-31

63 128  766

668317

63 797  083

63 797  083

-585

7 214

67515

74 144

19 232  112

J9232112

19 306  256

83 103  339

A
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Brf  Lyckohjulet  5
Org.nr.  769619-6133

BALANSRAKNING

EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Bundet  eget  kapital

Medlemsinsatser

Fond  f5r  yttre  tinderhA1l

Sunima  bundet  eget  kapital

Fritt  eget  kapital

Balanserat  resultat
Arets  resultat

Surnma  fritt  eget kapital

Summa  eget  kapital

LAngfristiga  skulder
Ovriga  skulder  till  kreditinstitut

Suinma  lAngfristiga  skulder

Kortfristiga  skulder
Ovriga  skulder  till  kreditinstitut

Leverai'it5rssktilder

Oviiga  skulder

Upplupna  kostnader  och f5rutbetalda  intiikter

Sumina  kortfristiga  skulder

SUMMA  EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER

Not

6

6

2020-12-31

66 772 387

4 493 000

71 265 387

-12 437 560
-22 434  642

-34 872 202

36 393 185

16 604 752
16 604 752

11 815 041

120517

-7 982

393 725

12321301

65 319  238

2019-12-31

66 772 387

3 793 000

70 565 387

-11 182 476
-555 083

- 11 737 559

58 827 828

11 692 489
11692489

11 869 380

297 096

-12 421

428 967

12 583 022

83 103  339
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Brf  Lyckohjulet  5
Org.nr.  769619-6133

NOTER

Not  l  Redovisnings-  och  vnrderingspruiciper

Arsredovisningen  iir  uppriittad  i enligliet  ined  Arsredovisningslagen  ocli  Bokf5ringsniin'indens  allmuiuia  rAd (BFNAR  2016:10)

oin  Ai'sredovisning  i mindre  fi5retag.  (K2)

Materiella  anltiggningstillg6ngar

Tilliimpade  avskrivningstider:

Byggnader  och  inark

Maskiner  och  andra  tekniska  anliiggi'iingar

Inventarier,  verktyg  ocli  installationer

Antal  Ar

100

20-33

10

Noter  till  resultatrffikningen

Not  2 Nettoomsiittning

Avgifter

Intukter  bostiider

Intiikter  lokaler

Intiikter  p-plats

F5rsiikringsersiittiung

e)vrigt

2020

2 264  616

415  211

276  734

3 600

o

23 247

2 983  408

2019

2111178

429  450

301 280

3 640

17810

14 797

2 878 155

Not  3 0vriga  externa  kostnader

Fastiglietssk5tsel,  avtal,  reparationer

UnderliAl],  f5nster,  fiisad,  balkong

El

Fjhrrviirme

Vatten

Sopor

Fastiglietsf5rsiiki'ing

Kabeltv-bredbitnd

F5rvaltningsarvode

Fastigl'ietsskatt

Revisionsarvode

e)vrigsi r5relsekostnader

2020

873  778

21 859  860

93 553

585 492

140  333

102 343

28 040

20 618

22 3 706

117 332

20 063

253 062

24 318 180

2019

242  075

757  218

68 488

615  607

127  83]

88 137

25 172

41 013

221 249

113 796

19 500

130  763

2 450  849

4
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Brf  Lyckohjulet  5

Org.nr.  769619-6133

NOTER

Noter  till  balansrffikningen

Not  4 Byggnader  och  mark

IngAei'ide  anskaffningsviirden

Mark

UtgAende  anskaffi'iingsvurden

IngAende  avskriviiingar

Ai'ets  avskrivningiir

UtgAende  ;ivskrivningar

Redovisat  viirde

Taxeringssrarden

Mait

Byggnader

Not  5 Maskiner  och  andra  tekniska  anlfiggningar

IngAende  anskaffningsvarden

lnk5p

UtgAende  anskaffningsviirden

I.ngAende  avskrivningar

Arets  avskrivningar

Utgflende  avski'ivningtir

Redovisat  viirde

2020-12-31

45 814  217

23 014  881

68 829  098

- 5 700  332

-625 356

- 6 325  688

62503410

43 794  000

36 222  000

80 016  000

2020-12-31

l 053  514

30 438

I 083  952

- 385 197

-42 334

-427  531

656  421

Not  6 LAngfristiga  Jan

Lan,  riinta

SBAB,  0,89%

SBAB,  0,84%

SBAJ3,  1,33%

SBAB,  1,59%

SBAB,  1,06%

Tid

2021-04-20

2021-03-09

2022-05-10

2024-03-08

2025-02-14

2020-12-31

5 935 725

5879316

5 775 944

5 847  558

4 981 250

28 419  793

Ar 2019.  tvA IAn oinf5rliandlas  under  niist  kon'itniu'ide  fir, 11 869  380  ki'.

Ar 2020.  tvA Ifin  on'if5rliandlas  under  ni'ist kon'iinande  Ar, 11 815 041 kr.

Ovriga  noter

Not  7 Stullda  mkerlieter

Fastigl'ietsinteckningar

2020-12-31

28 600  000

2019-12-31

45 814217

23 014  881

68 829  098

-5 075 167

- 625 165

-5 700  332

63 128  766

43 794  000

36 222  000

80 016  000

2019-12-31

l 021 568

31946

1053514

-340  125

-45 072

- 385 197

668  317

2019-12-31

5 960  738

5 908  642

5 813 173

5879316

o

23 561 869

2019-12-31

28 600  000
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Brf  Lyckohjulet  5
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NOTER

Not  8 Definition  av  nyckeltal

Soliditet

Justerat  eget  kapital  i procent  av balansoinslutning

VAr  revisionsberuttelse  har  lHinnats  den

Engzells gpvi@ion

Per  Engzell

Auktoriserad  revisor

S9=.el-93-,.5E,J-
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Engzells  Revisionsbyra
1 (2)

Revisionsbernttelse

Till  f5reningssfflmman  i Bostadsruttsf5reningen  Lyckol'ijulet  5, org.nr  769619-6133

Rapport  om  Arsredovisningen

Uttalanden

Jag har utf?5it en revision  av Arsredovisningen  f5r

Bostadsrnttsf5reningen  Lyckohjulet  f5r  Ar 2020.

Enligt  min  uppfattning  har  Arsredovisningen  uppruttats  i

enlighet  med Arsredovisningslagen  och ger  en i alla

vusentliga  avseenden  ruttvisande  bild  av t?6reningens

finansiella  stallning  per den 31 december  2020  och av

dess finansiella  resultat  f5r  Aret enligt

Arsredovisningslagen.  F5rvaltningsberuttelsen  ur f8renlig

med Arsredovisningens  5vriga  delar.

Jag tillstyrker  durf5r  att f5reningsstumman  fastsfflller

resultatrukningen  och balansrukningen  f5r  f5reningen.

Grund  far  uttaianden
Jag har utf?5rt revisionen  enligt  Intei'national  Standards  on

Auditing  (ISA)  och god  revisionssed  i Sverige.  Mitt

ansvar  enligt  dessa standarder  beskrivs  narmare  i avsnittet

Revisorns  ansvar.  Jag ur oberoende  i t6rhAllande  till

f5reningen  enligt  god  revisorssed  i Sverige  och har i

5vrigt  har fullgjort  mitt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa

krav.

Jag anser att de revisionsbevis  jag  har inMmtat  Ar

tilMckliga  och nndamAlsenliga  som grund  far  mina

uttalanden.

Styrelsens  ansvar

Det  ur styrelsen  som har ansvaret  f5r  att Arsredovisningen

uppruttas  och att den ger en ruttvisande  bild  enligt

Arsredovisningslagen.  Styrelsen  ansvarar  aven f5r  den

interna  kontroll  som den bed5mer  Kr n5dvflndig  f5r  att

uppratta en Arsredovisning som inte innehAller n%ra
vusentliga  felaktigheter,  vare sig dessa beror  pA

oegentligheter  eller  misstag.

Vid  upprnttandet  av Arsredovisningen  ansvarar  styrelsen

f5r  bed5mningen  av f?jreningens  f5rmAga  att fortsutta

verksamheten.  Den upplyser,  nur sA ur tillumpligt,  om

f5rMllanden  som kan pAverka  f5rmAgan  att fortsutta

verksamheten  och att anvunda  antagandet  om fortsatt

drift.  Antagandet  om fortsatt  drift  tillumpas  dock  inte om

beslut  har fattats  om att avveckla  verksamheten.

Revisorns  ansvar

Mitt  mal 'ar att uppnA  en rimlig  grad av sukerhet  om

huruvida  Arsredovisningen  som helhet  inte innehAller

nAgra vflsentliga  felaktigheter,  vare sig dessa beror  pA

oegentligheter  eller  misstag,  och att lumna  en

revisionsberuttelse  som innehA]]er  mina  uttalanden.

Riinlig  sukerhet  ar en h5g  grad av sukerhet,  men Hr ingen

garanti  f5r  att en revision  som utf5rs  enligt  ISA  och god

revisionssed  i Sverige  alltid  kommer  att uppfflcka  en

vusentlig felaktighet  om en sAdan finns.  Felaktigheter  kan

uppstA  pA grund  av oegentligheter  eller  misstag  och anses

vara  vusentliga  om de enskilt  eller  tillsammans  rimligen

kan f5rvuntas  pAverka  de ekonomiska  beslut  som

an4ndare  fattar  med  grund  i Arsredovisningen.

Som del av en revision  enligt  ISA  anvnnder  jag

professionellt  omd5me  och har en professionellt  skeptisk

instullning  under  hela  revisionen.  Dessutom:

identifierar  och bed5mer  jag  riskerna  f5r  vusentliga

felaktigheteriArsredovisningen,  vare  sig dessa beror

pA oegentligheter  elder misstag,  utfomiar  och utf?5r

granskningsAtgurder  bland  annat  utifrAn  dessa risker

och inhumtar  revisionsbevis  som ur tillruckliga  och

andamAlsenliga  f5r  att utg5ra  en grund  far  mina

uttalanden.  Risken  f5r  att inte uppfflcka  en v/isentlig

felaktighet  till  f51jd av oegentligheter  ur h5gre  un f5r

en vusentlig  felaktighet  som beror  pA misstag,

eftersom  oegentligheter  kan innefatta  agerande  i

maskopi,  f5rfalskning,  avsiktliga  utelumnanden,

felaktig  information  eller  Asidosuttande  av intern
kontroll.

skaffar  jag  mig  en f?5rstAelse av den del av

f5reningens  interna  kontroll  som har  betydelse  f5r

min  revision  f5r  att utforma  granskningsAtgurder  som

ur lumpliga  med  Mnsyn  till  omsfflndigheterna,  men

inte f5r  att uttala  mig  om effektiviteten  i den interna
kontrollen.

ut4rderar  jag  lumpligheten  i de

redovisningsprinciper  som an4nds  och rimligheten  i

styrelsens  uppskattningar  i redovisningen  och

tillh5rande  upplysningar.

drar  jag  en slutsats  om lumpligheten  i att styrelsen

anvunder  antagandet  om fortsatt  drift  vid  uppruttandet

av Arsredovisningen.  Jag drar  ocksA en slutsats,  med

grund  i de inMmtade  revisionsbevisen,  om huruvida

det finns  nAgon  4sentlig  osukerhetsfaktor  som avser

sAdana Mndelser  eller  f5rhAllanden  som kan leda till

betydande  tvivel  om f5reningens  f5rmAga  att fortsutta

verksamheten.  Om jag  drar  slutsatsen  att det finns  en

vusentlig  osukerhetsfaktor,  mAste jag  i

revisionsberuttelsen  fasta  uppmurksamheten  pA

upplysningarna  i Arsredovisningen  om den vusentliga

osukerhetsfaktorn  eller,  om sAdana upplysningar  Ar

otillruckliga,  modifiera  uttalandet  om

Arsredovisningen.  Mina  slutsatser  baseras pA de

revisionsbevis  som inMmtas  fram  till  datumet  f5r

revisionsberuttelsen.  Dock  kan framtida  Mndelser

eller  f5rhAllanden  g5ra  att en f?'rening  inte lungre  kan
fortsutta  verksamheten.
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utvurderar  jag  den 5vergripande  presentationen,
strukturen  och innehAllet  i Arsredovisningen,

duribland  upplysningama,  och om Arsredovisningen
Aterger  de underliggande  transaktionerna  och
hundelsei'na  pA ett s/itt som ger en rHttvisande  bild.

Jag mAste infoi'mera  styrelsen  om bland  annat  revisionens
planerade  omfattning  och inriktning  samt  tidpunkten  f5r
den. lag  mAste OCkSEl informera  om betydelsefulla
iakttagelser  under  revisionen,  daribland  de eventuella
betydande  brister  i den intema  kontrollen  som jag
identifierat.

Rapport  om  andra  krav  enligt  lagar  och

andra  f6rfattningar

Uttalanden

Ut5ver  min  revision  av Arsredovisningen  har  jag  uven
utf5rt  en revision  av styrelsens  f5rvaltning  far
Bostadsruttsf5reningen  Lyckohjulet  f5r  Ar 2020  samt  av
f5rslaget  till  dispositioner  betruffande  f5reningens
5verskott  eller  underskott.

Jag tillstyrker  att f5reningssfflmman  behandlar
underskottet  enligt  f5rslaget  i f5rvaltningsberuttelsen  och
beviljar  styrelsens  ledam5ter  ansvarsfrihet  f5r
rnkenskapsAret.

Grund  fiJr uttalanden
Jag har utt'6rt  revisionen  enligt  god  revisionssed  i Sverige.
Mitt  ansvar  enligt  denna  beskrivs  nurinare  i avsnittet
Revisorns  ansvar.  Jag Ar oberoende  i t6rhA]lande  till
f5reningen  enligt  god revisorssed  i Sverige  och har i
t5vrigt  fullgjort  mitt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis  jag  har inhumtat  Hr
tillruckliga  och undamAlsenliga  som grund  f?5r mina
uttalanden.

Styrelsens  ansvar

Det  Hr styrelsen  som har  ansvaret  f5r  t?5rslaget till
dispositioner  betruffande  f5reningens  5verskott  eller
underskott.  Vid  f5rslag  till  utdelning  innefattar  detta  bland
annat  en bed5mning  av om utdelningen  Ar f6rsvarlig  med
hnnsyn  till  de krav  som f5reningens  verksamhetsart,
omfattning  och risker  stnller  pA storleken  av t?5reningens
egna kapital,  konsolideringsbehov,  likviditet  och stullning
i 5vrigt.

Styrelsen  ansvarar  f5r  f5reningens  organisation  och
f?5rvaltningen  av f5reningens  angelugenheter.  Detta
innefattar  bland  annat  att foitl5pande  bed5ma  f5reningens
ekonomiska  situation  och att tillse  att f5reningens
organisation  ar utformad  sA att bokf?5ringen,
medelsf5rvaltningen  och f5reningens  ekonomiska
angelugenheter  i 5vrigt  kontrolleras  pA ett bettyggande
sutt.
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Revisorns  ansvar

Mitt  mAl betruffande  revisionen  av f6rvaltningen,  och
durmed  mitt  uttalande  om ansvarsfrihet,  Hr att inMmta
revisionsbevis  f5r  att med  en rimlig  grad av sukerhet
kunna  bed5ma  om nAgon styrelseledamot  i nAgot
vusentligt  avseende:

f5retagit  nAgon Atgurd  eller  gjort  sig skyldig  till
nAgon f5rsummelse  som kan  t?5ranleda
ersuttningsskyldighet  mot  f5reningen,  eller

pA nAgot  annat  sutt handlat  i strid  med
bostadsruttslagen,  tillumpliga  delar  av lagen om

ekonomiska  f5reningar,  Arsredovisningslagen  eller
stadgarna.

Mitt  mAl beWffande  revisionen  av f?5rslaget till
dispositioner  av t?5reningens  5verskott  eller  underskott,
och durmed  mitt  uttalande  om detta, ur att med  rimlig
grad av sakerhet  bed5ma  om f?5rslaget Hr f5renligt  med
bostadsruttslagen.

Rimlig  sukerliet  ur en h5g grad av sukerhet,  men  ingen

garanti  f5r  att en revision  som utf5rs  enligt  god
revisionssed  i Sverige  alltid  kommer  att uppfflcka  Atgurder
eller  f5rsummelser  som kan t6ranleda

ersuttningsskyldighet  mot  f5reningen,  el)er  att ett f5rslag
till  dispositioner  av f5reningens  5verskott  eller  underskott
inte ur f5renligt  med  bostadsruttslagen.

Som en del av en revision  enligt  god  revisionssed  i
Sverige  anWtnder  jag  professionellt  omd5me  och har en

professionellt  skeptisk  instullning  under  hela  revisionen.

Granskningen  av f5rvaltningen  och f5rslaget  till
dispositioner  av f5reningens  5verskott  eller  underskott
grundar  sig frnmst  pA revisionen  av rnkenskapema.  Vilka
tillkommande  granskniiigsAtgurder  som utf5rs  baseras pA
min  professionella  bed5mning  med  utgAngspunkt  i risk
och vusentlighet.  Det  innebur  att jag  fokuserar
granskningen  pA sAdana Atgurder,  omrAden  och
f5rhAllanden  som Hr vflsentliga  f5r  verksamheten  och dur
avsteg  och 5veitrndelser  skulle  ha surskild  betydelse  far
f5reningens  situation.  Jag gAr igenom  och pr5var  fattade
beslut,  beslutsunderlag,  vidtagna  Atgurder  och andra
f5rMllanden  som u  relevanta  f5r  mitt  uttalande  om
ansvarsfrihet.  Som underlag  far  mitt  uttalande  om

styrelsens  f5rslag  till  dispositioner  beWffande

f5reningens  5verskott  eller  underskott  har  jag  granskat  om

f5rslaget  Hr f5renligt  med bostadsrnttslagen.

Stockholm  2021-05,2-5

Per Engzell

Auktoriserad  revisor
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