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Ordlista

* TillgSngar som Sr avsedda att stadig-
vsrando anv$ndas i fiireningen.

= F6reningeng betalningrf$rm,iga p$
l6ng sikt.

* NSr en ansksffningsutgift fiir en
tillg&ng inte ko*tnads{0rs direkt utan
periodiseras, dvs f6rdelas p& si minga
Ar rom ilr den bsriiknade okonomiska
livslf,ngden.

= Fond f6r framtida reparationer sch
underhAll som fiireningen gtir avsf,tt-
ring till ArliEen. Storleken pS avs$tt-
ningen styrs dels av stadgarna dels av
Arsstimman, Kallas iven yttre repara-
tionsfond. Fonden inneh$ller dock inga
pengar.

* En sammanstillning iivsr fSreningens
tillgSngar, skulder och eget kapital,

* Oel i $rsredovi*tting*n d$r *tyrelsen
rodovisar verksamhetsn i text,

= lnt$kter rom tillhSr rilkenskapr*ret
men dli'r faktura innu ej skickats eller
betalning erhAllits.

= Kostnader som tillh6r riikenskapsSret
men d6,r faktura Snnu ei erh&llits eller
betalning giorts.

= Dan kapitalinsats som hostadsr6ttens
ftireta llgare giorde.

= Sker di en bostadsritt skapas
fdrsta g&ngen vid nyproduktion eller
ombildning.

I

= D& f6reningenr medlenrmar betalar
mer ingatser. Detta kan gtiras f6r att
t.ex. betala av p$ ftireningens l$n eller
reparera huset. Till*kottet kan anvin-
das fdr att minska reavinstskatten.

= En avgift som fireningen kan ta ut
tillsammans med insatsen nir en bo'
stadsriitt uppltt*, Tas ibland ut om ftir'
enlngen upplster en bostadsritt {iiret
di fiirenlngen har varit ig&ng en tid.

- Skulder som f6rfaller till betalning
inom ett ar. - Det avtal som skrivs mellan fSren'

ingen oth hostadsr$ttens kiipare dS
bostadsrf,tten kiips ftir f6r*ta g$ngen.

= Avgiften som bostadsr6tts$gare
betalar till {ireningen fir att tiicka f6r'
eningens utgifter och fondavsiittningar'

* Tillg&ngar 6onr $r avsedda f6r om-
slittni ng ellsr ftirbrukning.

* En sammanrtilllning pS f6reningens
intiikter och kostnader under rSken-
skape&ret.

* Fiireringenr htigsta beslutande crgan.

= Fond avsedd f6r utgifter fdr repara-
tioner i en bostaderiittrliigenhot.

= Fireningens betalningsf6rm&ga pi
kort sikt.

- Skulder som firfaller till betalning
efter mer 5n ett ir.
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Styrelsen liir Bostadsriittsftirening Metropolen, med sdte i Uppsala kommun, fir hiirmed avge
irsredovisning for riikenskapsiret 20 19.

Om inte annat sdrskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parentes avser ftiregiende 6r

Fiirvaltningsberfl ttelse

Verksamheten

A llmrint om verksamheten

Ftireningen iir ett privatbostadsloretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Foreningens dndamil dr
att frdmja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i ftireningens fastigheter upplita
bostadsliigenheter och lokaler med nyttjanderdtt och utan tidsbegrdnsning. Upplitelse i6r dven omfatta
mark som liggcr i anslutning till foreningens hus, om marken skall anvdndas som komplement till
bostadsldgenhet eller lokal.

Bostadsriittsftireningen Metropolen i Uppsala kommun bildades den I juli 2014 ochregistrerades hos
Bolagsverket den 23 augusti 20 I 4.

F<ireningens stadgar
Foreningens giillande stadgar registrcrades hos Bolagsverket dcn 20 oktober 2016

Foreningens fastighet
Ftireningen iiger fastigheten Svartbiicken 5l:4 i Uppsalu ko*.rrn.

Frireningen bestar av 69 bostadsriitter samt en lokal i tv6 flerfamiljshus.
Dcn totala boarean (BoA) iir ca 5 883 kvm och lokalarean (LoA) dr ca g4 kvm.
Foreningcn har 52 bilplatser och tv6 MC-platser i garage.

Llgenhetslordelning:
1l st I rum och kcik
3 st 2 rum och krik

30 st 3 rum och kok
l8 st 4 rum och kcik
7 st 5 rum och krik

Frireningens byggnader iir fullviirdesftirsiikrade hos fiirsiikringsbolaget Moderna ftirsiikringar inklusive
ansvarsftirsdkring ftir styrelscn. Frireningen har ocksi tecknaikollektivt bostadstilliigg ftir samtliga
liigcnheter.

Entreprenaden blev godkiind pi ett slutmote den 2g septembe r 2017.
Garantitiden iir fem ir "men iir jiimkad enligt riverenskommelse" och liper fram till den 20 maj 2022.
Garantibesiktning verkstiilldes inom tv6 6r fr6n godkiind entreprenad.

Fcirvaltning
Frireningen har avtal med Fastum AB giillande ekonomisk fiirvaltning.

Foreningen har avtal med UBC Teknisk Forvaltning i Uppsala AB giillande teknisk fiirvaltning.

r
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Foren ingcns lokalcr/hyrcskontrakt
Kontrakten p[ ftireningcns lokaler kiper cnligt foljande:

2 (12)

Verksamhet Momspliktig
Cal6 Konstapcln AB ia

Ytam2
84

Lriptid t o m
2022-05-09

Foreningen iir momsregistrerad och redovisar moms fiir uthyrning av lokaler

Styrelse
Styrelsen har efter ordinarie loreningsstiimma den l5 maj 2019 haft foljande sammansdttning:

Ledamtiter Nils Uhlin Ordfiirande
Bengt Hansson

Edin Numanagic
Hans Dahlin Avgick i jantari 2020
Jarl Ryberg

Suppleanter Rose-Marie Brundin
Camilla Bonnevier
Marie Ellinge Avgick i oktober 2019

Ftireningcns firma tecknas, {tirutom av styrelsen, av styrelsens ledamoter tvi i forening.

Styrelsen har under 6ret haft tolv (tio) protokolllorda sammantriden.

Valbercdnine
Vid foreningsstimman valdes foljande personer in i valberedningen

Sammankallande Jan Bostrtim
Ove Wiman
Annika Nurmi

Revisorer
Ohrlings PriccwatcrhouseCoopers AB med Niklas Jonsson som huvudansvarig.

Arvoden
Ordinarie stdmma beslot att styrelsearvodet skall vara ett prisbasbelopp exkl sociala avgifter fr6n

ordinaric sttmma 2019 till ordinarie stimma 2020. Ersiittning till ftireningens revisorer blir skiiligt
bclopp cnligt ingiven rdkning.

Yttre fond
Avsdttning lor loreningens fastighetsunderhill skall enligt ftireningens stadgar goras irligen med ett

belopp motsvarande minst 30 kronor per kvadratmeter BOA och LOA exkl areor for garage. Eftersom

fastigheten iir nybyggd finns inget underhill planerat inom de ndrmaste 6ren-

Ekonomisk plan
Styrelsen har upprdttat en ekonomisk plan for ftireningens verksamhet och denna registrerades av

Bolagsverket den I juli 2016.

Arsavgiftcr
Arsavgifler tas ut frin ftircningens medlemmar for att tiicka foreningens lopande utgifter for drift och

underhill av ftireningens fastighet, riintebetalningar och amortering av ftireningens fastighetslin samt

fondering av medel for framtida underhill.

L7pUL \W tr,nr/W
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Fasti ghctens taxeri n gsupp gi fter
Taxeringsvdrde ar 179 452 tkr, varav byggnadsvdrde ar 125 200 tkr och markviirde ir 54 252 tkr.
Av fastighetens taxeringsvdrde avser 174 000 tkr bostdder och 5 452 tkr lokaler. Viirdeflret ar 2017 .

Fast i ghctsav gi ftl fasti ghetsskatt
Enligt nu gdllande lag om fastighetsavgift blir fastigheten helt befriad frin fastighetsavgift avseende
bosttider de forsta 15 6ren efter vrirdeiret.
Fastighetsskatt for lokaler iir for ndrvarande en procent av taxeringsvdrdet ftir lokaler.

Foreningens fastighetsl6n
Kreditinstitut, rdnte- och amorteringsvillkor framgir av not.
Under 6ret har ftireningen amorterat 3 000 000 kr (fg er I 400 000 kr).

Antalet anstdllda
Under 6ret har ltireningen inte haft nigon anstiilld.

Vtis en t I i ga hrind e I s er und er rci ke ns kaps dre t

Tviirsbesiktningen utfordes under tvi dagar i september under medverkan av representanter frin Bonava
och NCC samt styrelserepresentanter. Styrelsen var under besiktningen lorstiirkta med en extcrn
besiktningsman frin Sustend AB. Besiktningen avlopte enligt plan och ett protokoll med avvikelser
uppriittades. Ett itgiirdsprogram iir pibtirjat under november och beriiknas pigi under 2020. F.n
besiktning av fasad och tak kommer att utftiras under viren 2020 dedetta inte skedde under de tv6
dagarna.

Avtal mcd ny stiidfirma har tecknats (Cleanpartner AB) som ett resultat av missnoje med kvaliteten p6
den tidigare stddtjiinsten.

UBC, v6r fastighetsfiirvaltare har fortsatt ansvar fiir ovrig fastighetsservice men vi har omftirhandlat
avtalet dA de tidigare dven hade ansvar ftir st:idtjiinsten.

Styrelsen beslutade att htija medlemsavgifterna fiir liigenheterna med tre procent 2020. Avgifterna
bestiims firligen syftande till en jiimn utveckling pi sikt. Detta innebiir atiavgifterna, ndr rantorna 6r liga,
skall vara tillriickliga ftir ett nollresultat, dvs. de skall fiirutom driftskostnader iiven ticka avskrivningai 

-

och rdntor.

I december har ett l6n pi drygt l9 mkr omsatts till ny riinta pi 0,96 procent och en bindningstid p6
fem 6r.

Medlemsinformation
F drrindr i n gar i medl ems antale t
Antalet medlem mar vid riikenskapsirets borj an
Antalet tillkommande medlemmar under rdkenskaps6ret
Antalet avgiendc medlemmar under riikenskapsiret
Antalet medlemmar vid rikenskaps6rcts slut

Under Sret har sju (nio) bostadsrdtter <iverlitits.

2019
I 16

n
-12
115

2018
119

9
-12
ll6
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Bostadsriittsftirening Metropolen
Org.nr 769628-5951

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

Fastighetsl6n/kvm, kr
Arsavgifter/kvm, kr

2019

50ll
-57

2 267

78,02

l2 2s6
665

2018

4 982
-232

2 092
77,24

t2 766

640

4 (t2)

'l'otalt

resultat

-231 800 258910049

Nettoomsdttning:
Rtirelsens huvudintiikter, fakturerade kostnader, sidointdkter samt intiiktskorrigeringar

Resultat efter finansiella poster:
Rcsultat efter finansiella intdkter och kostnader. men ftire extraordinira intikter och kostnader

Rcsultat exkl avskrivningar:
Arets resultat med justeringar av kostnader for avskrivningar.

Soliditet:
Eget kapital i relation till balansomslutning

Fastighetsl6n/kvm:
Fcireningens totala fastighetslin dividerat med bostadsrdttsarea.

Arsavgifter/kvm:
Foreningens totala irsavgifter dividerat med bostadsriittsarea.

Ftirindring av eget kapital
Fond ftir

yttre

undcrhAll

46 849

Arets

Belopp vid Arets inging
Disposition av liireg&ende
irs resultat

Arets resultat

Belopp vid irets utging

180 000 -41 I 800

1s0 310 0s2 108 844 948 226849 -411 800

Medlems-

insatser

150310052

Upplitelse-

avgift

108 844 948

Balanserat

resultat

0

-469 ttg

r80 000
-649 119
-469 tlg

231 800

-57 3r9
-51 319

0

-57 319

258 912 730

Resultatdisposition
Forslag till behandling av ansamladfdrlust
Styrelsen ftjreslir att den ansamlade lorlusten (kronor):
ansamlad ftirlust
6rets ftirlust

behandlas si att
reservering fond for yttre underhill
i ny riikning riverfores

-411 800
-51 319

Fcireningens resultat och stdllning i ovrigt framgir av efterfoljande resultat- och balansriikning samt
kassafl odesanalys med tilliiggsupplysningar.

tt
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Bostadsrrittsflorening Metropolen
Org.nr 769628-5951

Resultatr:ikning

Rtirelseintflkter
Nettoomsdttning

Summa rtirelseintfl kter

Riirelsekostnader
Driftskostnader

Ovriga externa kostnader
Pcrsonalkostnader

Avskrivningar
Summa rtirelsekostnader

Rtirelseresultat

Finansiella poster
Rdntekostnader och liknandc resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Arets resultat

Not
I

2019-01-01
-2019-12-31

5011048
5 011 048

-t 772 002
-195 015

-52 408

-2 324 050

-4 343 475

667 573

-724 892
-724 892

-57 319

-57 319

s (12)

2018-01-01
-2018-12-31

4 981 970
4 981 970

-l 953 741

-177 663

-62 952
-2 324 050

-4 518 406

463 564

-695 364

-695 364

-231 800

-231 800

2

J

4

5

6

lJru tr4/
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Bostadsrdttslorcning Metropolen
Org.nr 769628-5951

Balansrf,kning

TILLGANGAR

Anliiggningstillgingar

M at e r i e ll a a n I tig g n i n g s ti llg,fi n g ar
Byggnader och mark

Summa materiella anliiggningstillgfl ngar

Summa anliiggningstillgingar

Omsfl ttningstillgingar

K o r tfr k t i g a fo r d r i n g a r
F ordringar hos entreprenor

Ovriga fordringar

Forutbetalda kostnader och upplupna intdkter

Summa kortfristiga fordringar

Summa omsittningstillgfl ngar

SUMMA TILLGANGAR

6(12)

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

6 330 9s6 900

330 956 900

0

706 260

199 013

905 273

333 280 9s0

333 280 950

7 745

1 742 337

261 797

2 otl 879

330 956 900 333 280 950

7

8

905 273 2 otl 879

331 862 173 335292829

7n/

q
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Bostadsraittsfbrening Metropolen
Org.nr 769628-5951

Balansriikning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

Fond for yttre underhill
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

Arcts resultat

Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Lingfristiga skulder
Skuldcr till kreditinstitut

Summa lingfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Leverantorsskulder

Skatteskulder

Ovriga skulder

Upplupna kostnader och lorutbctalda intiikter
Summa kortliistiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 (12)

2019-12-31 2018-12-31Not

9, l0

9, l0

259 155 000

226 849

259 381 849

-4l l 800

-57 319

-469 ll9
258 912 730

70 400 000

70 400 000

l 700 000

85 702

104 490

t6 874

642 377

2 549 443

259 155 000

46 849

259 20t 849

0

-23 I 800

-23r 800

258 970 049

72 800 000

72 800 000

2 300 000

103 700

471 208
t3 607

628 265

3 522 780

lt
t2

331 862 173 335292829

lrq
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B ostadsrdttsftirening Metropolen
Org.nr 169628-5951

Kassafltidesanalys

Den ltipande verksamheten
Resultat efter finansiclla poster
Justeringar lor poster som inte ing6r i kassaflodet
Kassafltide frin den ltipande verksamheten ftire
I'tirindring av rtirelsekapital

Kassafltide I'rfln ftirlndring av rtirelsekapitalet
Forrindring av kundfordringar
ForSndring av kortfristiga fordringar
Foriindring av leveranttirsskulder
Fcirdndring av kortfristiga skulder
Kassafltide frfln den ltipande verksamheten

Fin ansieringsverksamh eten
Ftirdndring av lineskulder
Kassafltide frin fi nansieringsverksamheten

Arets kassafliide

Likvida medel och avrdkningskonto
Likvida medel och avrdkningskonto vid 6rets borjan
Likvida medel och avrflkningskonto vid flrets slut

Not 2019-01-01
-2019-12-31

-s7 319

2 324 050

2 266 731

0

447 920
-17 998

-355 339

2 341 314

-3 000 000

-3 000 000

-658 686

r 313 206
654 520

8 (12)

2018-01-01
-2018-12-31

7

-231 800

2 324 0s0

2 092 250

-9 567

-30 745

-677 147

612 329

1987 120

-l 400 000

-1 400 000

587 120

126 086

I 313 206

puL Et/
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Bostadsriittslorening Metropolen
Org.nr 769628-5951

e (12)

Noter
Not I Redovisningsprinciper
Allmfinna upplysningar
Arsredovisningen 6r uppriittad i enlighet med irsredovisningslagen och Bokfijringsndmndens allmdnna
rid (BFNAR 2016:10) lK2l om6rsredovisning i mindre fiiretag.

Anl ii g gnin gstitl g fl n g a r
Avskrivning byggnader berdknas pi byggnadernas ursprungliga ansaffningsviirde och skrivs av enligt
linj [r (rak) avskrivn ingsplan.

Til lzimpade avskrivningsti der:

Byggnader 100 6r

Not 2 Nettoomsittning

Arsavgifter
Hyresintdkter, parkering
Hyresintdkter, lokal
Fastighetsskatt, lokal
Elintiikter
Vattenintikter
Avgift andrahandsupplitelse

Ovriga intdkter

Not 3 Driftskostnader

Fastighetssk<itsel

Tridgirdsskritsel
Stddkostnader

Snorrijning/sandning

Serviceavtal

Hisskostnader

Besiktningskostnader

Reparationer

Hissreparatione r
Fastighetsel

Uppvdrmning
Vatten och avlopp
Avfallshantering
Forsiikringskostnader

Kabel-tv
Forsiikring scrsiittn i ngar
Fcirbrukningsinventarier
Forbrukningsmaterial

2019

3 915 624

658 900

133 124

t0 212

236 564

56 634

0

-10

5 0tt 048

2019

168 210

38 144

3 553

20 09s

t0 327

26 186

22 780
23 618

10 058

483 601

472 463

157 093

107 547

37 494

189 025

0

l 091

717

t 772 002

2018

3 16s 035

656 760

142 800

t0 212
246 654

56 628

ll 340

92 s4r
4 981 970

2018

170 500

50 608

4 144

23 073

9 876

23 402

0

70 329

2 172

558 981

533 356

135 289

110 842

35 303

189 003

- 18 190

55 053

0

I 953 741

l,l
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B ostad srdtts forening Metropo len
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Not 4 Ovriga externa kostnader

Fastighetsskatt

Datorkommunikation

Porto

Revisionsarvode

Ekonomisk ftirvaltning
Bankkostnader

Ovriga poster

Not 5 Personalkostnader

Styrclsearvode

Sociala avgifter

Not 6 Byggnader och mark

lngicnde anskaffni ngsvdrden

Invcstcringsmoms
Utgfl ende ackumulerade anskaffningsvfl rden

Ingiende avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgiende ackumulerade avskrivningar

Ingicndc rcdovisat vdrde mark

Utgflende redovisat viirde mark

Utgflende redovisat vfrrde

Taxeringsvdrden byggnader

Taxeringsviirden mark

Taxcringsvirde uppdelat pi bostdder

Taxeringsvdrde uppdelat pi lokaler

330 9s6 900 333 280 950

l0 (12)

2019

54 520

3 578

4 482

23 309

79 399

2 000

27 126

r95 014

2019

40 56u

lt 840

52 408

20t9
233 035 813

-630 n l3
232 40s 000

-2 324 050

-2 324 050

-4 648 100

103 200 000

103 200 000

125 200 000

54 252 000

179 452 000

r 74 000 000

5 452 000

r79 4s2 000

2018

49 970

3 220

4 303

21 000

75 036

2 000

22 134

177 663

2018

4fi 380

t4 5',72

62 952

2018

233 035 813

-630 813

232 405 000

0

-2 324 0s0
-2 324 050

103 200 000

103 200 000

100 826 000

37 171 000

137 997 000

133 000 000

4 991 000

137 997 000

t4
NI, [rl,( 4, 7r/



B ostadsriittsftirening Metropolen
Org.nr 769628-5951

Not 7 Ovriga fordringar

Skattekonto

Avriikningskonto ftirvaltare
Andra kortfristi ga fordringar

Not 8 Ftirutbetalda kostnader och upplupna intflkter

Ekonomisk forvaltning
F asti ghets ftirsdkring
Kabel-tv

Avfallskostnader
Vattenkostnader

Upplupna vattenintrikter
Upplupna clintdkter

Not 9 Skulder till kreditinstitut

ll (12)

2019-12-31

5t 220
654 520

520

706 260

2018-12-31

428 61 t

I 313 206

520

I 742 337

2019-12-31
2t 192

t2 944
47 2s9

0

0

23 220

94 398
199 013

2018-12-31

20 350

ll 606

41 254

47 573

tt 271

23 109

I 00 634

261 797

Lingivare
Stadshypotek

Stadshypotek

Stadshypotek

Stadshypotek

Stadshypotek

-Kortfristig del av lin

Not l0 Stiillda sflkerheter

Fastighetsintcckningar

Not 1l Ovriga skulder

Depositionsavgifter
Mornsskuld

Skatt p6 arvoden

Sociala avgifter pi arvoden

Riintesats
o//o

0,85

0,90

0,96

1,20

0,96

Datum ftir
rinteiindring

2020-03-16
2020-12-01

2021-12-01
2022-12-01

2024-12-01

Lflnebelopp
2019-12-31

I 200 000

19 r25 000

t8 525 000

14 125 000

l9 125 000

-l 700 000

70 400 000

Lflnebelopp
2018-12-31

3 900 000

l9 125 000

l8 825 000

14 125 000

l9 125 000

-2 300 000

72 800 000

2019-12-31
76 500 000

76 500 000

2018-12-31
76 s00 000

76 500 000

2018-12-31

0

9 609

2 100

I 898

t3 607

2019-12-31
6 000

6 293

2 238
2 343

16 874

trY() frtt I ?n/



Bostadsrdttslorening M etropolen
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Not 12 Upplupna kostnader och ftirutbetalda intf,kter

Rzintekostnader

Sfyrclsearvoden

Sociala avgifter

Revision
Fastighctsel

Fjdrrviirme
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Revisionsberflttelse
Till fcirenin gsstdmman i Bostadsrdttsftirening Metropolen, org.nr Z 69628 - SgSr

Rapport om flrsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfcirt en revision av flrsredovisningen fcir Bostadsrdttsfcirening Metropolen fcir flr zo19.

Enligt min uppfattning har S.rsredovisningen upprdttats i enlighet med fi.rsredovisningslagen och ger en i

alla iiisentligu urr.""rrd".r rdttvisande bild'av ftireningens finansiella stdllning per den 3r december zorg och

av dess finansiella resultat och kassafldde fcir Sret enligt Srsredovisningslagen. F<irvaltningsberdttelsen [r
ftirenlig med flrsredovisningens ciwiga delar.

Jag tillstyrker ddrfrir att frireningsstlmman faststdller resultatrdkningen och balansrdkningen ftir

ftireningen.

Grundfor uttalanden

Jag har utftjrt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige'

Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet Reutsorns ansuor. Jag ir oberoende i

ftirhillande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i owigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar

enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat dr tillrdckliga och dndamilsenliga som grund frir mina

uttalanden.

Stgrelsens lnsuar

Det dr styrelsen som har ansvaret frir att flrsredovisningen upprdttas och att den ger en r[tMsande bild

enligt irsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar dven fcir den interna kontroll som den bed<imer dr

n6dvandig fcir att upprdita en drsredovisning som inte innehiller n&gra vdsentliga felalitigheter, vare sig

dessa beror pi oegentligheter eller p& fel.

Vid upprdttandet av flrsredovisningen ansvarar st)'relsen for bedomningen av f<ireningens fdrmflga att

fortsdtta verksamheten. Den opplyr"r, nlr si Ir tillhmpligt, om ftirh&llanden som kan plverka formflgan att

fortsdtta verksamheten och attanvhnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilliimpas

dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten'

Reufsorns ansuar

Mina m1l dr att uppnfl en rimlig grad av sdkerhet om huruvida flrsredovisningen som helhet inte innehfrller

nflgra vdsentliga feiaktigheter, ,raie sig dessa beror pfl oegentligheter eller pl fel, och att ldmna en

revisionsberdttelse som-innehill"...ri.ru uttalanden. Rimlig s[kerhet dr en htig grad av sdkerhet, men dr

ingen garanti frir att en revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att

,rp"ptaJt u en vdsentlig felaktighet om en sidan finns. Felaktigheter kan uppsti pfl grund avoegentligheter

eller fel och anses vara vesenlliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fijrvdntas p&verka de

ekonomiska beslut som anvdndare fattar med grund i flLrsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvdnder jag professionellt omdcime och har en professionellt skeptisk

instdllning under hela revisionen. Dessutom:
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. identifierar och bedrimer jag riskerna fcir vdsentliga felaltigheter i irsredovisningen, vare sig dessa

beror pi oegentligheter eller pi fel, utformar och utfcir granskningsitgdrder bland annat utifrfln dessa
risker och inhdmtar revisionsbevis som dr tillrdckliga och dndamilsenliga fcir att utgcira en grund fdr
mina uttalanden. Risken frir att inte uppt[cka en vdsentlig felaktighet till fdljd av oegentligheter d.r

hrigre dn fcir en vdsentlig felaktighet som beror pfl fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, ftirfalskning, avsiktliga utellmnanden, felaktig information eller flsidoslttande av intern
kontroll.

. skaffar jag mig en fcirstielse av den del av frireningens interna kontroll som har betydelse ftir min
revision fcir att utforma granskningsitgdrder som dr ldmpliga med hiinsyn till omst[ndigheterna, men
inte ftir att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

o utvdrderar jag liimpligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillh<irande upplysningar.

. drarjag en slutsats om llmpligheten i att stlrelsen anvdnder antagandet om fortsatt driftvid
upprdttandet av f,.rsredovisningen. Jag drar ocksfl en slutsats, med grund i de inhdmtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns nf,gon vlsentlig osdkerhetsfalitor som avser sfldana hdndelser
eller f<irhillanden som kan leda till betydande tvivel om frireningens frirmflga att fortsdtta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en vdsentlig osd.kerhetsfaktor, mflste jag i
revisionsberdttelsen frsta uppmdrksamheten pfl upplysningarna i irsredovisningen om den vdsentliga
osdkerhetsfaktorn eller, om sidana upplysningar iir otillriickliga, modifiera uttalandet om
&rsredovisningen. Mina slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhdmtas fram till datumet f<ir
revisionsberdttelsen. Dock kan framtida hdndelser eller f<irhflllanden gtira att en fcirening inte ldngre
kan fortsd.tta verksamheten.

r utvdrderarjag den rivergripande presentationen, strukturen och innehillet i f,rsredovisningen,
diiribland upplysningarna, och om flrsredovisningen iterger de underliggande transaktionerna och
hdndelserna pfl ett sdtt som ger en rdttvisande bild.

Jag m&ste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten fiir den. Jag mlste ocksfl informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, diiribland
de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar
Uttalanden

Utciver min revision av irsredovisningen har jag dven utfcirt en revision av styrelsens frirvaltning f<ir
Bostadsrdttsfrirening Metropolen fcir ir zorg samt av fcirslaget till dispositioner betrdffande frireningens
vinst eller fcirlust.

Jag tillstlrker att fcireningsstimman behandlar fcirlusten enligt f<irslaget i fcirvaltningsberdttelsen och
bevilj ar st1'relsens ledamtjter ansvarsfrihet fcir rdkenskapsfl ret.

Grundfir uttalanden

Jag har utfcirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs ndrmare i
avsnittet Reuisorns ansuor. Jag dr oberoende i f<irhillande till fcireningen enligt god revisorssed i Sverige
och har i <iwigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
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Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat dr tillrdckliga och dndamilsenliga som grund fcir mina
uttalanden.

Styrelsens ansuar

Det dr styrelsen som har ansvaret fcir frirslaget till dispositioner betrdffande fcireningens vinst eller frirlust.
Vid frirslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedcimning av om utdelningen dr fcirsvarlig med
hdnsyn till de krav som frireningens verksamhetsart, omfattning och risker stdller pfl storleken av
ftireningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stdllning i owigt.

Stgelsen ansvarar fcir fcireningens organisation och fcirvaltningen av ftireningens angeligenheter. Detta
innefattar bland annat att fortkipande bedcima fcireningens ekonomiska situation och att tillse att
frireningens organisation d.r utformad s& att bokfriringen, medelsfrirvaltningen och f<ireningens ekonomiska
angeldgenheter i riwigt kontrolleras pi ett betryggande sdtt.

Reuisorns lnsulr
Mitt mil betrdffande revisionen av frirvaltningen, och ddrmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, d.r att
inhdmta revisionsbevis fcir att med en rimlig grad av slkerhet kunna bedcima om n&gon styrelseledamot i
ni.got vlsentligt avseende:
. ftiretagit nigon ltgird eller gjort sig skyldig tiIl nflgon frirsummelse som kan fciranleda

ersdttningsskyldighet mot fcireningen, eller

. pa nigot annat sdtt handlat i strid med bostadsrdttslagen, tilldmpliga delar av lagen om ekonomiska
fcireningar, flrsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mfll betr[ffande revisionen av frirslaget till dispositioner av fcireningens vinst eller frirlust, och ddrmed
mitt uttalande om detta, dr att med rimlig grad av sdkerhet bedcima om ftirslaget dr frirenligt med
bostadsrittslagen.

Rimlig sdkerhet dr en hcig grad av sdkerhet, men ingen garanti for att en revision som utfcirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka fltgdrder eller fcirsummelser som kan friranleda
erslttningsskyldighet mot fcireningen, eller att ett frirslag till dispositioner av fcireningens vinst eller ftirlust
inte dr frirenligt med bostadsrdttslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvdnder jag professionellt omdcime och har en
professionellt skeptisk instdllning under hela revisionen. Granskningen av fcirvaltningen och f<irslaget till
dispositioner av ftireningens vinst eller fcirlust grundar sig frdmst pfl revisionen av rdkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsitg[rder som utfcirs baseras pfl min professionella bedcimning med utgflngspunkt
i risk och vdsentlighet. Det innebdr attjag fokuserar granskningen pi sidana fltgdrder, omriden och
ftirhflllanden som dr vdsentliga fcir verksamheten och ddr avsteg och civertrldelser skulle ha sdrskild
betydelse for fcireningens situation. Jag gflr igenom och prcivar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
fltgdrder och andra fcjrhflllanden som [r relevanta f<jr mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag frir
mitt uttalande om styrelsens fcirslag till dispositioner betrdffande fcireningens vinst eller forlust har jag
granskat om ftirslaget iir fcirenligt med bostadsrdttslagen.

Stockholm den 7O maj zozo
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