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Års redovisning för räkenskapsåre t 2019

Styrelsen avger ftiljande årsredovisning.
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Förvaltningsbe rättelse

Styrelsen ftir HSB Brf 71 Ling i Uppsala (716401-3299) far härmed avge årsredovisning ftir
räkenskaps äret 2019 -01 -0 1 - 2019 -12-3 L

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Bostadsrättsftireningen är ett privatbostadsftiretag som bildades 1982. Föreningen äger byggnaderna
på fastigheterna Löten 8:1, Löten 8:3 och Löten 8:4 som byggdes år 1985-1986 i vilka man upplåter
lägenheter och lokaler. Marken innehas med äganderätt. Föreningens huvudsakliga ändamål är att i
ftireningens hus upplåta bostadslägenheter ftir permanent boende åt ftireningens medlemmar.
Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket den 28 november 2019.

Ordinarie foreningsstammahölls den 9 maj2019. Styrelsen har under året hållit 12 protokollftirda
sammanträden, dessutom ett konstituerande möte samt ett extra styrelsemöte i samband med den
nya ftirvaltarens tillträde. Ett antal separata, protokolllorda arbets- och projektmöten har hållits med
bl.a. konsulter och projektledare.

S tyr e I s e ns s amman s cit tning :
Julij ana Arsenovic- Vasilj evic
Martin Wahlstedt
Anna Thornström
Fredrik Idving
Cecilia Johansson
Martin Malmgren
Jan Olof V/altersson
Patrik Alstergren
Janette Brandt
Carina Ljungvik

Ordftirande
Vice ordftirande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

i tur att avgå
i tur att avgå
i tur att avgå
i tur att avgå

i tur att avgå
i tur att avgå
utsedd av HSB Uppsala
i tur att avgå
i tur att avgå

Firman tecknas två i ftirening av ledamöterna.
Styrelsen har sitt säte i Uppsala.

Revisorer har under året varit Viktoria Wennberg, vald av ftireningen och Niclas Wärenfeldt från
BoRevision AB, utsedd av HSB Riksftirbund.

I valberedningen ingår Ulrika Flink, sammankallande, Monika Eklund och Antonio Sassarinis.
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Som vicevärd har Torbjörn Granström (Sweax AB) samt Rasmus Jansson och Mikael Persson (båda
Uppsala Fastighetstjänst AB) fungerat under året.

Under perioden 2019-01-01 till20l9-09-30 har foreningen haft avtal med foljande entreprenörer:

samt levererar vicevärdstjänster innefattandes bl.a. expeditionstid, parkeringsköer, uthyrning
av övernattningsrum mm. Samordning och uppftiljning av de olika entreprenörernas arbete.

ingår skötsel av grönytor, häckar, buskar, rabatter, grusgångar, snöröjning och
halkbekämpning mm. Tillsyn och underhåll i utemiljön. Felavhjälpande underhåll då insatser
och åtgärder beställs av forvaltningen.

undercentraler, värme, ventilation, invändig belysning, utrustning i tvättstugor (ej
städmaterial) samt inre och yttre byggnadsdelar. Felavhjälpande underhåll inom dessa
ftirvaltningsobjekt.

Under perioden 2019-10-01 till20l9-12-31 har ftireningen haft ñljande entreprenörer flor
fastighetsskötsel inkl. vicevärdstjänster, samt teknisk drift skötsel:

Under perioden 201 9-0 1 -0 1 till 2019-12-3 I har ftireningen haft avtal med ftiljande entreprenörer

etc.). Ansvarar ftir att städutrustningen i tvättstugorna kompletteras vid behov.

Dessutom finns ytterligare avtal med Com-Hem (Kabel-TV) - ingår i årsavgiften ftir lägenheterna -
samt AVARN Security (bevakning och störningsjour).

Som studie- och fritidsledare har Cecilia Johansson fungerat under det forsta halvåret 2019 och
Fredrik Idving under det andra halvåret 2019.

ù



HSB Brf 71 Ling i Uppsala
7r640t-3299

4(24)

Medlemsaktiviteter

Trädgårdsdag (som arrangerades av Trädgårdsgruppen), ägde rum lördagen den 25 maj2019.
- Detta var ett tillfülle ñr de som ville bidra till att göra vårt område fint inftir sommaren.

Lingdagen (traditionell, gemensam ftireningsdag) ägde rum lördagen den 15 juni 2019. Till skillnad
från tidigare fokuserade vi på roliga aktiviteter och umgänge.

- 4H Gränby kom med djurhagar inkl. ponnyridning ftjr de mindre barnen. Vår barngrupp
"Planetskötarna" genomftjrde en teaterpjäs. Korvgrillning samt kaffe och bullar serverades.

- Det gavs även tillfrille att träffa representanter från floreningens intressegrupper
(tvättstugegruppen, trädgårdsgruppen, grannsamverkan/nattvandring, styrelsens studie- och
fritidsledare) ftir att ställa frågor och komma med fìirslag till verksamheten.

Adventsfika (en ny tradition für andra året, gemensam föreningsdag) ägde rum söndagen den 1

december 2019.
- Glögg, kaffe, lussebullar, pepparkakor fiìm serverades.
- Korvgrillning (Det gavs tillfÌille att diskutera aktuell information med styrelsen i samband

med korvgrillningen.)
- Vår barngrupp "PlanetskötaÍna" sjöng julsånger och samlade in pengar till Musikhjälpen.

Fritidsaktiviteter
- Boulegänget under ledning av Antonio Sassarinis har träffats och spelat fvä dagar i veckan.

Från den 1 september 2019 startade möjligheten till gemensanìma aktiviteter i pingislokalen
med inomhusboule, schack och pingis varje dag i veckan, även helger.

- Föreningen har bastu, pingis och gymnastiksal ovanpå fìirskolan Lingonblomman.
- Gemensam träningslokal finns på Lings väg 50. Under året har utrustningen kompletterats

med ett löpband.
- Snickeriet är inhyst i garcgelängan vid vicevärdskontoret och dessutom utrustat med lite

flera maskiner och verktyg.

Grannsamverkan

Grarìnsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en metod att minska det som kallas
vardagsbrottsligheten. Styrelsens kontaktombud hos polisen ftir Grannsamverkan i
ftireningen har varit Jan Olof Waltersson. Som ftireningens sammankallande ftir
Grannsamverkan i foreningen har Antonio Sassarinis fungerat. Styrelsen ser gärna att fler
engagerar sig. Se mer information i Lingbladet.

Lingbladet och ftireningens hemsida

Lingbladet har kommit ut med frra nummer under året. Separata utskick har också gjorts i
inftir Lingdagen och Adventsfikat. Lingbladet som delas ut till medlemmarna firurs även på
ftireningens hemsida. Redaktör ftir Lingbladet har varit Cecilia Johansson. Ansvarig for
hemsidan har varit Martin Malmgren.
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Vüsentliga hündelser uncler rtikenskøpsåret
Ekonomi
Det gångna räkenskapsåret ger verksamheten ett överskott uppgående till I 215 739 kr. Det fria
egna kapitalet uppgår efter detta räkenskapsär till2I 846 201kr. Planerat underhåll av fastigheterna
har genomftirts für 572 766 kr.

Det väsentliga ftir en bostadsrättsftjrening ar att den har ett positir,t kassaflöde över tid. Föreningens
årsavgifter ska täcka kostnader for drift, underhåll och räntekostnader samt utgifter fÌir amortering
av ftireningens lån. Föreningen har ett från verksamheten negatir,t kassaflöde ftir räkenskapsåret, se
kassaflödesanalys på sid 15.

Styrelsen har under året slutflort två större åtaganden som ligger utanÍìir ordinarie
fastighetsunderhåll och -renovering, som är till ftjr att ftirbättra foreningens standard.

Nytt fitrernät: Ett nytt framtidssäkert fibernät togs i drift under sommaren 2019.
Anslutningen erbjuder 1 000 Mbit/s i upp- och nedladdningshastighet vid anslutning till
samtliga lägenheter och gemensaÍrma utrymmen. Fibernätet är också forberett ftir att
användas till fastighetstjänster såsom inpasseringssystem, sensorsystem, informationstavlor
och bokning av tvättstuga. Ett nytt gruppavtal tecknades med Bahnhof ftir alla medlenìmar
och kostar 15Okr/månad per lägenhet.

Byte av låssystem: Sanrtliga låscylindrar har b¡ts ut i lägenheter, balkongdörrar, forråd,
entréer, gatage, källarftirråd, tvättstugor och andra gemensaÍìma utrymmen.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK): Sedan I99l är det en lagstadgad kontroll som
ska utfìiras av en certifierad och sakkunnig funktionskontrollant, så kallad OVK-
besiktningsman. OVK avseende central till- och frånluft for brf Ling genomftirdes under
2019. Besiktningen skedde i samtliga lägenheter i punkthus och lofÌgångshus (radhusen är
undantagna kontrollen).

Obligatorisk energideklaration: Energideklaration är ett dokument med uppgifter om hur
mycket energi som går åt i ett hus när det används. Energideklarationen är giltig i tio år.
Därefter är det fastighetsägarens skyldighet att se till att fi upprättat en ny energideklaration.
En ny energideklaration upprättades for alla fastigheter under 2019.

Containrar: Containrar for grovsopor har ställts ut vid tre tillfÌillen under åtret pët
vändplanerna. Detta for att underlätta bortforsling av större sopor och ftiremål som inte får
läggas i de ordinarie soprummen.
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Underhåll och investeringar
Underhållsfondens storlek är vid räkenskapsårets slut 7 085 609 kr. Styrelsen foreslår att stämman
avsätter 702 760 kr till underhållsfonden. Styrelsens forslag till avsättning foljer den
rekommenderade avsättningen i underhållsplanen. Styrelsen ftireslår också att stämman disponerar
572 766 kr ur fonden ftir täckande av utgifter for genomftirt underhåll.

Under året har foljande kostnader ñr fastighetsskötsel gjorts ft)r totalt 2271 874 kr, varav de mest
utmärkande är:

- Fastighetsskötsel enligt avtal, I 487 I28kr.
- Snörenhållning, 325 038 kr.
- Entreprenadstäd, 231 664 kr totalt, varav trappstädning enligt avtal,l79 738 kr.

I ftirvaltningen ingår också administrativ ftirvaltning enligt avtal,195 6961<r och vicevärdstjänster
enligt avtal,469 1 10 kr.

Under året har ñljande kostnader uppgått fìir energi ftir totalt 4 108 632kr, ftirdelat på:
- Elavgifter fìir drivkraft och belysning enligt avtal,735 700 kr.
- Fjärrvärme enligt avtal,2 487 307 kr.
- Vatten och avlopp enligt ar,tal, 885 625 kT.

Kostnaderna ftr energi under 2019 motsvarar 92 0/o av motsvarande kostnader 2018.

Under året har ftiljande reparationer gjorts ftir totalt, 2 364 428 kr varav de mest utmärkande är:
- Reparationer bostäder, totalt 764 396 kr, som avser ett flertal vattenläckor i lägenheter och

kök samt renovering efter brand.
- Reparationer tak, totalt 632 822kr, som avser omfattande fuktskada efter läckage.
- Reparationer vatten och avlopp, totalt 330 283 kr, som avser översvämningar i bl.a.

källarftirråd efter stopp i avloppspumpar till ftiljd av nedspolning av olämpliga saker t.ex.
tvättlappar.

Under året har ñljande planerat underhåll gjorts for totalt, 572766 kr varav de mest utmärkande
är (se not 4):

- Planerat underhåll tvättmaskiner ft)r totalt, 204 859l<t.
- Planerat underhåll ventilation fìir totalt, 116 129 kr samt Obligatorisk ventilationskontroll

(OVK), 120 000 kr.
- Planerat underhåll mark ftir totalt,76 790l<r.

Under året har ftiljande större underhålVåtgärder (investeringar) genomñrts flor att aktiveras ftir
avskrivning (se not 9):

- Installation av nytt fibernät (schaktarbete och fastighetsnät) lor totalt 2 I54 425 kr
(budgeterat 1 681 000 kr).

- Byte av låssystem inkl. nyckelhantering ftir totalt 924 964 kr (budgeterat 856 250 kr).
- Slutñrande av renovering av ftireningens hissar (Lings vag 47,77,79 och 83) lor totalt 4

168 396 kr (budgeterat 1 884 000 k).
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Renovering/underhåll som planeras påbörjas och/eller avslutas under verksamhetsãret2}2}
(omfattningen kommer att bestämmas av status och prioriteringar varfür vissa åtgärder kan komma
att påbörjas senare Ìin2020):

- Fortsatt arbete med återställande av bjälklag i sex lägenheter i loftgångshus (budgeterat 1

875 000 kr) - arbetet påbörjat i två lägenheter i slutet av 2019.
- Fortsatt utbyte av tvättmaskiner sanrt torkskåp, torktumlare och mangel (kostnad 778 680 kr

enligt Åtgardsplan, budgeterat 575 000 kr).
- Fasadkompletteringar med byte av stuprör, hängrännor (kostnad 2 260 975 fu enligt

Ä,tgardsplan 2020).
- Samtliga takdetaljer ska åtgärdas med målning i olika omfattningar (kostnad 553 185 kr

enligt Åtgärdspla n 2020).
- Enheter i värmeanläggningar (värmeväxlare, ventiler, shuntgrupper) ska bytas (kostnad 695

304 kr enligt Åtgärdsplan2}2}).
- Byte av elinstallationer i utrymmen, våtrum, trapphus mm är planerat (kostnad 789 153 kr

enligt Åtgärdsplan2020). Dessutom har styrelsen bett fiirvaltaren att göra en total
genomgång av behovet av îy, bättre och energisnål belysning (LED) ftir att göra trapphus
och källarftirråd säkrare.

- Ett antal (fyra) betongtrappor till tvåvåningshus är i behov av reparation/renovering.
- OvK-besiktningen visade på ett stort antal åtgärder som måste göras ftir ett godkant

protokoll, bl.a. kompletterande besiktning, rengöring i samtliga ventilationskanaler, ätgarda
anmärkningar. Styrelsen har beslutat att ilgarda husen vid en gård i taget ftir att ñ en
uppfattning av kostnaderna.

Under året har kostnader ftir ett antal större konsultarvoden gjorts ftir totalt 513 694 kr varav de
mest utmärkande är:

- Konsultarvoden ñr upphandling av ny totalftirvaltning ftir totalt 255 943 kr.
- Förnyad energideklaration av fastigheterna, fast pris 157 000 k offererat.
- Konsultarvoden flor skadebesiktning av loftgångshus samt slutbesiktning av åtgärdad

lägenhet ftir totalt 54 000 kr.
- Konsultarvode ftir geoteknisk undersökning av markstabiliteten ftir samtliga garage, som är

den underliggande orsaken till problemen med garageportarna, für totalt 43 363 kr.

Styrelsen har bordlagt ftiljande renovering/underhåll efter utredningsresultat.:
- Justering av garageportar/byte av garageportar. Orsak: Markstabiliteten är ftjr dålig for att

rekommendera justering/utbyte av garageportar. En annan lösning ftir såväl befìntliga
garageplat ser som ö nskemål om ko mplettering, utö kning av bilupp ställning splatser.
Styrelsen arbetar på en långsiktig lösning ftir att kunna tillhandahålla laddplatser ftir
laddhybrid- och elbilar i framtiden.
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Styrelsen uppdaterar årligen underhållsplanen, med ett fokus på närmaste 10 åren. Den årliga
underhållskostnaden ligger på mellan 500 000 kr och I 500 000 kr. Kända, nödvändiga kostnader
ftir underhåll och investeringar ligger på cirka 10 000 000 de kommande 10 åren. De närmaste åren
planerar styrelsen ftir ftiljande större åtgärder.

- Löpande b¡e av utrustning i tvättstugor, pågått sedan 2018.
- Måla plåtdetaljerlplät pä tak och ev. b¡e av vindskivor.
- Byte av hängrännor och stuprör på en del byggnader.
- Byte till LED-belysning i trapphus och källare med rörelsedetektor (alknänna utrymmen)
- Byta rökluckor i punkthusen.
- Besikta tak som är belagda med betongparmor.
- Utreda om det är möjligt att belägga vissa tak med solceller.

Den stadgeenliga besiktningen gjordes den 6 november 2019, med representanter från styrelsen och
ftirvaltare.

,Årsavgifterna uppgick under året till i genomsnittT4l kr/kvm bostadslägenhetsyta. Överskott ftir att
finansiera byggnadens underhåll uppgår till205 kr/kvm. (Visar föreningens avgiftsuttag per kvmför
att finansiera byggnadens underhåll. )
Den for äret 2019 upprättade budgeten visade ett höjningsbehov med 0 o/o och styrelsen beslöt att
inte höja årsavgifterna fr. o. m. 2020-01-01. Emellertid hade en tidigare investering i ett nytt fibernät
med 1 000 Mbit/s upp- och nedladdningshastighet beslutats under 2018. Genom ett gruppavtal for
samtliga medlemmar med en kostnad på 150 kr/månad och lägenhet, blev detta klart billigare än
enskilda, privata abonnemang.

Genom ett fÌirbiseende aviserades inte den beslutade, fasta höjningen av årsavgiften fr. o. m.2020-
01-01. Information om kostnad och datum hade dock ut till alla medlemmar långt tidigare i bl.a.
Lingbladet maj2019 "Debiteringfar det nya bredbandet kommer inte startaförrän 2020-01-01,
vilket ger alla gott om tid att avsluta sina nuvarqnde kontrakt. Hemsidan
(wvwv.hsb.se/uppsala/brf/ling/service/internet) kommer uppdateras l\pande. " Avgiften kommer nu
att tas ut fr. o. m.2020-04-01.

Styrelsen anser att ftireningens ekonomi är god

Föreningen har tre olika lån i Nordea Hypotek AB och ffra olika lan i Stadshypotek, med en
sammanlagd kapitalskuld på 85 353 311 kr. Ett lån är med rörlig ranta, och två lån är bundna till
2022 resp. 2023. Under året har ftireningen amorterat 7 50 014 kr. Föreningen gjorde en
extraamortering vid årsskiftet 201812019 med likvida medel (5 166 000 kr) hos Nordea och
klientmedel hos HSB (5 000 000 kr).

För kommande år fÌjrväntas amorteringarna uppgå till979 300 kr och räntekostnaderna till 855 507
kr. Snittrantan ftjr de sju lånen är 7,004 o/o.

\
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Medlemsinformation

Vid räkenskapsårets slut uppgår årsavgifterna filliT4l kr per kvm lägenhetsyta och år.
,Arsavgifterna ska täcka ftlreningens löpande kostnader ftjr drift och finansiering samt beräknat
planerat underhåll av fastigheten i enlighet med fastställd underhållsplan.

Vid räkenskapsårets slut var medlemsantalet3T3 (371).
Under året har 26 (22) bostadsrätter överlåtits.
Inom parentes anges antal foregående år.

Föreningens fastigheter Löten 8:1, Löten 8:3 & Löten 8:4 har ett taxeringsvärde uppgående till
275 215 000 kr, varav byggnadsvärdet är 183 052 000 lff. Fastigheterna bebyggdes 1985-1986.

Föreningen har fo lj ande bo stadsrätt s- o ch uthyrningsenheter :

Bostadslägenheter med bostadsrätt 1 rok 20 st
med sammanlagd yla av 22 109 kvm 2 rok 124 st

3 rok 81 st
4 rok 50 st
5 rok 14 st
6rok 2st

Summa bostadslägenheter 291 st

e(24)

Studentrum
Hyreslägenheter
Lokaler
Garage
P-platser
P-plats med motorvärmare

6st
8st
2st

121 st
57 st

116 st

Fullvärdesftlrsäkrad i Folksam. Det ingår inte bostadsrättstillägg i ñreningens ftirsäkring.
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Flerårsöversikt

Om inget annat anges redovisas nyckeltalen i tusentals kronor. I "likvida medel" ingår både
perìningplaccringar på kort och lång sikt. "Kassalikviditet" visar fiireningens betalningsformåga på
kort sikt. "Överskott fìir underhåll" är ett mått som visar ftireningens möjlighet att finansiera
byggnadens ftirslitning.

Genomsnittlig årsavgift bostäder kr/kvm
Låneskuld kr/kvm
Likvida medel
Kassalikvidifet iYo
Soliditet i %
Överskott ftir underhåll kr/kvm
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
,4¡ets resultat
Eget kapital

varav underhållsfond
Utftirt underhåll

2019
74r

3 861
9 821

15,4
29,8
205

17 829
| 2t6
| 216

38 054
7 086

573

738
4 357

20 922
53,5
26,9
304

17 73t
2 869
2 869

36 838
7 816
1 364

727
4 428

19 648
326,4
24,9
300

17 446
3 828
3 828

33 969
5 425

124

2018 2017 20r6
727

4 s00
ls 632
374,9
23,2
291

17 470
l7t7
| 7t7

30 141
6 406
3 024

D eJin itío n e r ny c ke ltø I
Genomsnittlig årsavgift bostdder lcr/kvm beräknas på årsavgifterna exklusive eventuellt separat
debiterade konsurntionsavgifter (el, kabel-TV och liknande).
Låneskuld lcr/kvm. Föreningens totala fastighetslån ftirdelas på kvm-ytan ftir bostäder och lokaler.
Likvida medel består av foreningens placeringar, banktillgodohavanden och avräkningskonto hos
HSB Uppsala samt klientmedelskonto hos Upplands Boservice AB.
Kassalikviditet beräknas som omsättningstillgångar exklusive lager i ftirhållande till kortfristiga
skulder. De lån som forfaller till omÍìirhandling under nästa räkenskapsår redovisas från och med
2018 i enlighet med SrfUS som kortfristig del av ett lån
Soliditet beräknas av summa eget kapital delat med totala tillgångar (balansomslutning). Visar hur
stor del av tillgångarna som är fìnansierade med egna medel (inte lån eller andra skulder). Talet bör
aldrig vara under 0 vilket innebär att allt eget kapital är ftirbrukat.
Overskott för underhåll tcr/kvm beräknas utifrån årets resultat +avskrivningar -l planerat underhåll
per kvm-yta ftir bostäder och lokaler.
Nettoomscittning - de olika delposterna redovisas i not "nettoomsättning".
Resultat efter finansiella poster och årets resultat - se resultaträkningen.
Eget kapital ochunderhållsfond - se balansräkningens skuldsida.
Utfört underhåll visar utfiirt planerat underhåll i enlighet med ftireningens stadgar.

\
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Förändring i eget kapital

Belopp vid årets ingång
Avsättning till fond for yttre underhåll
Årets uttag från fond ftir yttre underhåll
Balanseras i ny räkning
Upplåtelse av ny bostadsrätt
Årets resultat

Belopp vid årets utgång

r1(24)

Fond ftir
Medlems- yttre

insatser underhå11
9 122 t33 7 816 386

633 000
-t 363 777

3 600 0s4 -2 869 277

I 2ls 739 t 215 739

9 122 133 7 085 609 20 630 462 I 2ts 739 38 053 943

Balanserat Årets
resultat resultat Totalt

17 030 408 2 869 277 36 838 204

Resultatdisposition

Till foreningsstämmans ñrfogande står ftiljande medel:

Balanserat resultat
Ä¡ets resultat

Att disponera

Styrelsen ftireslår att medlen disponeras enligt ñljande
Till ftireningens underhållsfond avsätts enligt plan
Uttag ur ftireningens underhållsfond ftir utftirt underhåll
Balanserat resultat

20 630 462
r 215 739

2t 846 201

702 760
-572 766

2t 716 207

Summa 21 846 201

Ekonomisk ställning och resultat
Resultatet av ft)reningens verksamhet under räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid årets
utgång framgår av efterloljande resultat- och balansräkning.

\
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Resultaträkning

Rörelseintäkter
Nettoomsättning

Summa rörelseintäkter

Rörelsekostnader
Driftskostnader
Periodiskt underhåll
Övriga externa kostnader
Personalkostnader och arvoden
Av- och nedskrivningar av materiella
anläg gningstillgångar

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster
Öwiga ränteintäkter o ch liknande re sultatpo ster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat füre skatt

,&rets resultat

t7 829 228 17 l3l 165

t7 829 228 17 731 t65

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

-11 595 033
-s72 766
-600 436
-248 563

9 600
-855 794

t2(24)

2018-01-01
-2018-12-31

-9 620 t03
-t 363 777

-112262
-251 535

0
-1 031 700

2

J
4
5
6

7 -27s0 497 -2 482 5rt

-Ls 767 295 -13 830 188

2 06t 933 3 900 977

I

-846194 -1 031 700

r 215 739 2 869 277

I 215 739 2 869 277

I 2t5 739 2 869 277

\
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Balansräkning

Tillgångar

Anläggnin gstillgån gar
Materie IIa ønläg gnin gstìllgån gar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggning

Summa materiella anläggningstillgångar

Fínønsíella ønltiggningstíllgångør
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa fïnansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgån gar

Omsåittningstillgångar

Ko rtfristig ø fo rdrin g ar
Avgifts, hyres- och kundfordringar
Öwiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och Bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLG.A.NGAR

13(24)

2019-12-31 2018-12-31Not

9
10
11

t2

13
l4

15

rt7 758 825 tls 763 176

500

500

II7 759 325 ll5 763 676

116 537 08s
t6 747

| 204 993

0
9 663 r98

302 9s7

112 035 229
21 315

3 706 632

20 096
t5 764 771

327 422

500

500

9 966 155 16112289

t66 r70 5 166 t70

t0 t32325 21 278 459

t27 89t 650 r37 042t35

I
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Balansräkning

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget køpitøl
Medlemsinsatser
Fond for yttre underhåll

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Ä¡ets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Långfristìgø skulder
Öwiga skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Kortfrßtigø skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Öwiga skulder
Upplupna kostnader och ftjrutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

r4(24)

2019-12-3t 2018-t2-31Not

I6

t6

16207 742 16 938 s19

9 t22 r33
7 085 609

20 630 462
1 2r5 739

6t 241 738
1 689 322

71 322
340 489

2 383 063

9 122 r33
7 816 386

17 030 408
2 869 277

21 846 201 19 899 68s

38 0s3 943 36 838 204

24 ln 773 60378766

24 rtt 773 60 378 766

17
18

35 939
1243

59
433

2 148

698
344
746
558
819

65 725 934 39 82s t65

127 89t 650 137 042 135

c\
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Kassaflödesanalys

Löpande verksamhet
Å¡ets resultat

Justering für poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar

Kassaflöde från den löpande verksamheten fÌire
fïirändrin g av rörelsekapital

Kassaflöde från fürändring i rörelsekapital
Öt<ning (-) iminskning (+) övriga kortfristiga fordringar
Ötcning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder (exkl.
kortfristig del av skulder till laeditinstitut)

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investerin gsverksamheten
Förvärv/ftirsäljning av byggnader och mark

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Öt<ning (+) / minskning (-) av lån till kreditinstitut

Kassafl öde från finansierin gsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

| 2ts 739 2 869 277

2 750 497 2 482 5II

3 966 236 5 351 788

44 9t3 93

598 729 -661 341

4 609 878 4 690 s40

-4 746 146 -t 834 557

-4 746 146 -l 834 557

-10 964 953 -t 582 460

-10 964 953 -l s82 460

2019-01-01
-2019-t2-31

-n t}l 221
20 92t 918

rs(24)

2018-01-01
-2018-r2-31

I 273 523
19 648 395

Likvida medel vid årets slut 9 820 697 2092t 9t8

I kassaflödesanalysen medräknas ft)reningens awäkningskonto hos HSB Uppsala samt floreningens
konto i Nordea in i de likvida medlen.
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t6(24)

Noter

Not L Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper
,Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Ärsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
,Å¡sredovisning och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning
Inkomster redovisas till verkligt värde av vad frireningen fitt eller beräknas ñ. Det innebär
att ftireningen redovisar inkomster till nominellt belopp (fakturabelopp).

Materiella anlä ggnin gstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärden minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Anskaffiringsvärdet består av inköpspriset och
utgifter som är direkt hänflorliga till ftirvärvet ftjr att bringa den på plats och i skick att användas.
Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är
sannolikt att framtida ekonomiska ftirdelar som är fÌirknippade med posten kommer att tillfalla fÌireningen
och att anskaffningsvärdet ÍÌir densamma kan mätas på ett tillftirlitligt sätt. Alla övriga kostnader fÌjr
reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de
uppkommer.
Då skillnaden i ftirbrukningen av en materiellanläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara
väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsfìirs så att tillgångens anskaffningsvärde,
skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter
skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. (För byggnad sker en viktad
avskrivning, baserad på komponenternas respektive värde ien modell. )

Fö ljande årliga avskrivningsprocent tillämpas

Byggnader I,7 o/o

Boule-bana 12,5 o/o

RCO-nyckelsystem 10,0 Yo

Fiberanslutning 3,3 o/o

Hissrenovering 3,3 Yo

Låssystem 6,7 o/o

Inventarier skrivs av på 5 och 10 år.

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar tillgångar
Vid varje balansdag analyserar ftireningen de redovisade värdena ftir materiella anläggningstillgångar
for att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde Om så är
fallet, beräknas tillgångens värde ftir att kunna fastställa storleken på en eventuell nedskrivning.

'Ì



Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Fond für yttre underhåll
Reservering ftir framtida underhåll av ftireningens fastigheter sker på basis av füreningens
underhållsplan. Avsättning och ianspråktagande från underhållsfonden beslutas av styrelsen.

Skulder till kreditinstitut
Av ftireningens lån ftirfaller 60 938 tkr till omftlrhandling under 2020. Enligt kreditvillkoren fìirlängs
lånet med motsvarande villkorsperiod som tidigare om kreditgivaren inte säger upp lånet. I enlighet
med SrfUS redovisar füreningen dessa lån som kortfristiga.

FastighetsavgiftlFastighetsskatt
Föreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift på bostäder som högst far varc 0,3 o/o av
taxeringsvärdet ftjr bostadsdelen. Föreningens fastighetsavgift var fÌir räkenskapsåret 1 377 kronor
per lägenhet.
För lokaler betalar ft)reningen statlig fastighetsskatt med I o/o av taxeringsvärdet ftlr lokaldelen.

Inkomstskatt
En bostadsrättsforening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsfi)retag, belastas
vanligtvis inte med inkomstskatt. Beskattning sker med 21,4 o/o för verksamheter som inte kan
hänftiras till fastigheten, t ex avkastning på en del placeringar.

Upplysnin gar till resultaträkningen

Not 2 Nettoomsättning

HSB Brf 71 Ling i Uppsala
71640t-3299

Ärsavgifter bostäder
Hyresintäkter bostäder
Hyresintäkter lokaler
Hyresintakter garage
Hyresintäkter p-platser
Överlåtelseavgift
P antfti rskrivning savgift
Övriga intäkter*

Summa nettoomsättning

* 2019 bokftirs en kreditfaktura på 44 tl<r avseende hisservice
frän2016.

2019-01-01
-2019-12-31

16 387 956
375 985
275 484
430 705
257 545

24 423
13 395
63 73s

17(24)

2018-01-01
-2018-r2-31

t6 327 300
393 888
270 210
420 955
257 800

27 258
13 104
20 650

t7 829 228 t7 73t 165

\
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Not 3 Driftskostnader

Fastighetsskötsel
Serviceavtal
Entreprenadstäd
Besiktningskostnader
Snörenhållning
Förbrukningsmaterial
Reparationer
Elavgifter
Uppvärmning
Vatten och avlopp
Sophämtning
Fastighetsftirsäkringar
Kabel-TV, bredband m.m.
Fastighetsskatt/fastighetsavgift
Administrativ ñrvaltning enligt avtal
Vicevärdstjänster enl avtal
Öwiga externa tjänster, drift
Studie- och fritidsverksamhet
Medlems- och ftireningsavgifter
Bevakningskostnader
Öwiga driftskostnader

Summa driftkostnader

Not 4 Periodiskt underhåll

Planerat underhåll mark
Planerat underhåll bostäder
Planerat underhåll ventilation
Planerat underhåll el-installationer
Planerat underhåIl vatten och avlopp
Planerat underhåll tvättstugeutrustning
Planerat underhåll lås-system
Planerat underhåll öwig utrustning

2019-01-01
-2019-12-31

t8(24)

2018-01-01
-2018- r2-31

1 758
6s

236
131
32s
47

2 364
735

2 487
885
457
196
258
750
195
469
24
31
86
82

5

303
115
812
075
038
264
428
700
307
62s
721
537
918
671
696
109
093
570
800
119
132

I t2t
31

270
26

574
24

I 144
734

2 546
767
387
2rs

96
716
189
s77
JJ
18
86
55

1

423
207
377
253
181
354
46r
349
2s0
833
683
387
919
6tl
588
980
577
2t5
400
155
900

11 595 033

2019-01-01
-20t9-r2-3r

76 790
t7 tr3

n6 t29
0

t32 375
204 859
25 500

0

9 620 t03

2018-01-01
-2018-12-31

591 156
0

r54 544
113 081

0
2t9 4t9

0
285 577

Summa underhållsko stnader s72 766 I 363 777

\
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Not 5 Övriga externa kostnader

Hyror och arrende
Förbrukningsinventarier o dyl.
Kontorsmaterial och liknande
Telefon och porto
Konsultarvoden
Revisionsarvode extern revisor

Summa övriga externa kostnader

Not 6 Personalkostnader och arvoden

Styrelsearvoden
Arvoden foreningsrevisor
Arvode valberedning
Arbetsgivaravgift er och löneskatter

Summa personalkostnader och arvoden

Föreningen har ingen anställd personal

Not 7 Av- och nedskrivningar

Avskrivning byggnader
Avskrivning markanläg gning
Avskrivning maskiner och inventarier

Summa av- och nedskrivningar

2019-01-01
-2019-t2-31

0
30 001
44 8t9
n 243

488 373
26 000

600 436

2019-01-01
-2019-12-31

160 000
I 000

24 s00
56 063

248 563

2019-01-01
-2019-t2-31

2 731 650
14 279
4 568

2 750 497

te(24)

201 8-0 I -0 1

-2018-12-3t

I 200
49 237

s 707
t6 156
15 062
24 900

II2 262

2018-01-01
-2018-12-31

162 700
I 800

24 s00
5s s35

251 535

2018-01-01
-2018- I2-3r

2 459 225
14 279
9 007

2 482 511

\
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Not I Finansiella poster

Ränteintäkter från awäkning, bank och dyl.
Räntekostnader

Summa finansiella poster

Upplysningar till balansräkningen

Not 9 Byggnader och mark

Byggnader, ingående anskaffningsvärde
A¡ets anskaffiring
Omklassificering
Ingående avskrivning på byggnader
Ä¡ets avskrivningar, byggnader

Bokfürda värden byggnader

Mark

Utgående redovisat värde byggnader och mark

Taxering svärde byg gnad
Taxeringsvärde mark

Not 10 Maskiner och inventarier

Ingående anskaffiringsvärde
Ingående avskrivningar på inventarier
Ärets avskrivning på inventarier

-846 r94 -1 031 700

2019-12-31 2018-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

9 600
-855 794

20(24)

2018-01-01
-20r8-t2-31

0
-1 031 700

r44 638 02s
0
0

-38 ttt 292
-2 413 504

159 531 000
75 278 000

78 968
-48 646
-9 007

144 638
4 670
2 577

-4r 184
-2 745

02s
096
689
796
929

107 9s5 085 r03 453 229

8 582 000 8 582 000

116 537 085 rr203s229

183 0s2 000
92 t63 000

78 968
-57 6s3
-4 568

20t9-t2-3r 2018-12-3r

Utgående redovisat värde 16 747 2t 3ts
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Not 11 Pågående nyanläggningar

Ingående anskaffiringsvärden
Ä¡ets anskaffiring
Omklassificering till byggnad

Utgående redovisat värde

Pågående nyanläggning avser plåtarbeten samt arbetet med bjälklagen.

Not12 Andralångfristigavärdepappersinnehav

Andel i HSB Uppsala

Summa andra långfr. v.pappersinnehav

Not 13 övriga fordringar

I awäkning med HSB Uppsala
Skattekonto

Summa övriga fordringar

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Försäkringspremier
Kabel-TV avgifter m.m.
Förvaltningsavtal
Öwigt upplupet och ftirutbetalt

2r(24)

20t9-12-31 2018-r2-31

1 204 993 3 706 632

20t9-12-31 20t8-t2-31

500 500

500 500

3 706 632
4 746 146

-7 247 785

2019-01-01
-20t9-t2-31

9 6s4 527
I 671

9 663 r98

2019-01-01
-2019-r2-31

216 r9r
58 678
19 956
I 132

I 872 075
| 834 s57

0

2018-01-01
-2018-12-3t

ls 7s5 748
9 023

15 764 771

2018-01-01
-2018-12-31

21s 725
27 740
83 957

0

Summa fürutbet kostn och uppl intäkter 302 957 327 422

\
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Not 15 Kassa och bank

Nordea

Summa kassa och bank

Not 16 Skulder till kreditinstitut

Öwiga skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Ställda säkerheter für skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar
Uttagna pantbrev i fastighet

Summa ställda säkerheter fÌir skuld till kreditinstitut

Skulder till kreditinstitut frirdelat med nedanstående villkor:
Räntan är

Lånsivare Rânta%o bunden tom

2019-01-01
-2019-t2-3r

22(24)

2018-01-01
-2018- r2-31

166 170 s 166 r70

166 t70 s 166 t70

2019-r2-3t 20t8-r2-31

85 353 511 96 3r8 464

85 353 511 96 318 464

14s 082 000 145 082 000

145 082 000 145 082 000

Lånebelopp
2019-12-3r

Nordea 0,84
Nordea 0,93
Nordea 1,11
Stadshypotek 1,05
Stadshypotek 1,05
Stadshypotek 1,05
Stadshypotek 1,05
Summa
Avgår kortfristig del (nästa års amortering)
Avgår lån ftir omsättning 2020
Totalt

Upplysning om skulder som ftirfaller senaÍe an 5 är

2020-11-30
2022-01-r9
2023-0t-18
2020-r0-30
2020-0r-30
2020-12-01
2020-06-01

10 084 913
t3 495 04r
10 912 500
9 774 srs

t0 773 000
2t 286 566

9 026 976
85 353 s1 1

-303 900
-60 937 838
24 rtl 733

22 888 04r

\
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Not 17 Övriga skulder

Momsskuld
Fond ftir inre underhåll
Källskatt ftir arvoden och personallöner
Arbetsgivaravgift
Depositioner
Övriga kortfristiga skulder

Summa övriga skulder

Not 18 Upplupna kostnader och färutbetalda intåikter

Löner och arvoden
Arbetsgivaravgifter
Reparationskostnader
Arvode revison
Övriga fastighetsforvaltningsko stnader
Elavgifter
Uppvärmningsko stnader
S ophämtningsko stnader
Förutbetalda hyror och avgifter
Uppþna räntekostnader
Öwigt uppþet och ftirutbetalt

Summa uppl kostn och fürutbet intäkter

2019-01-01
-20t9-12-31

t4 400
212 953

0
0

104 006
9 130

340 489

2019-01-01
-2019-12-31

23(24)

2018-01-01
-20t8-r2-31

t4 400
220 822
24 640
23 459

141 s06
I 73r

433 558

2018-0 r -01
-2018-12-31

t73
54

t97
2l

8
77

313
10

1 400
105
20

400
482
132
900
843
244
626
033
944
459
000

113
35

600
694

0
000
165
785
863

0
90s
807
000

2I
48
78

334

| 39r
104
20

2 383 063 2 148 8r9

\
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Anna Thornström

Cecilia J

Vår revisionsberättelse har lämnats otA¿A - ô(,-/6.

Viktoria Wennberg
Av foreningen vald revisor

Martin Malmgren

Patrik

Niclas
BoRevision AB, Utsedd av HSB
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REVISIONSBERATTELSE
Till föreningsstämman i HSB Brf 71 Ling i Uppsala, org.nr. 716401-3299

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfort en revision av årsredovisningen för HSB Brf 71 Ling i

Uppsala för räkenskapsåret 201 I
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar,

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige, Revisorernas
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Revisorn utsedd
av HSB Riksförbunds ansvar och Den föreningsvalda revisorns
ansvar,

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i

Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav,

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag,

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten, Den
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att Iikvidera föreningen, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta,

Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar
Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige, Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen,

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen,
Dessutom:

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i

den interna kontrollen.

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i

redovisningen och tillhörande upplysningar.

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen, Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens
förmåga att fortsätta verksamheten, 0m jag drar slutsatsen att
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening
inte längre kan fortsätta verksamheten,

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

aa

a

a

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
Den föreningsvalda revisorns ansvar

Jag har utfört en revision enligt lagen om ekonomiska föreningar, Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.
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Rapport om andra krav enligt, lagar, andra författningar samt stadgar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens förvaltning för HSB Brf 71 Ling i Uppsala för
räkenskapsåret 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret,

Grund för uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige, Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar, Vi är
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige
Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har i övrigt fullgjort sitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav,

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden,

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust, Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av
föreningens angelägenheter, Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska siiuation och att tillse att
föreningens organisation är utformad så ati bokföringen,
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i

övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig
grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

a a på något annat sätt handlal i strid med bostadsrättslagen,
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,
årsredovisningslagen eller stadgarna,

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen,

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanli för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens
vinst eller förlust inte är förenligt med bostadsrättslagen,

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på revisorn utsedd av HSB
Riksförbunds professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet, Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat
om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen, eller

uppsata ¿"n 16 t6' zozo

Niclas Wärenfeldt
BoRevision i Sverige AB
Av HSB Riksförbund utsedd revisor

Viktoria Wennberg
Av föreningen vald revisor
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