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Styrelsen f"r Brf Thisbe 4 f!r h rmed avge !rsredovisning f"r r kenskaps!ret 2021-01-01 - 2021-12-31.

 

 

#rsredovisningen  r uppr ttad i svenska kronor, SEK. Om inte annat s rskilt anges, redovisas alla belopp

i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser f"reg!ende !r.

 

 

F!rvaltningsber"ttelse
 

 

Information om verksamheten
 

F"reningen f"rvaltar fastigheten Thisbe 4 i Stockholms kommun, som f"rv rvades 1986-12-30.

F"reningen uppl!ter 25 l genheter samt 2 lokaler med bostadsr tt. Taxeringsv rdet 2021  r

47.800.000kr.

 

F"reningen har sitt s te i Stockholm.

 

Styrelsen och !vriga funktion"rer
 

Ordinarie styrelseledam ter  Valda t.o.m. !rsst"mman

Jan Niklas Ackermand  2022

Andreas Evehag Bhargava  2022

Andreas Lindstr"m  2022

David N  s  2022

   

Styrelsesuppleanter  Valda t.o.m. !rsst"mman

Ola Eriksson  2022

   

 

Ordinarie revisorer  Valda t.o.m. !rsst"mman

Lena Normann HQV Stockholm AB 2022

 

 

 

F!rvaltning
 

Fastighetssk"tsel har under b"rjan av !rets sk"tts av Gamla Stans R"rservice AB.

Den ekonomiska f"rvaltningen har sk"tts av Emvix F"rvaltning & Byggservice AB.

 

 

Avtal
 

Trappst dning har under !ret utf"rts av Lolita St d AB.
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V"sentliga h"ndelser under r"kenskaps#ret
 

- Uppr ttande av systematiskt brandskyddsarbete 

- Byte av kodl!s

- Inlett arbete f"r vidare renovering av stammar

- Diverse mindre underh!llsarbete p! huset

 

 

Medlemsinformation
 

Styrelsen har under !ret h!llit 7 protokollf"rda sammantr den.

Ordinarie st mma h"lls 2021-05-31

Fastigheten har under !ret varit fullv rdesf"rs krad genom Brandkontoret.

Under 2021 har 2 andrahandsuthyrning beviljats.

Under 2021 har 1 "verl!telser skett. 

 

 

 

F!reningens ekonomi
 

 

Fler#rs!versikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018  

Nettooms ttning 1 478 1 511 1 519 1 505  

Resultat efter finansiella poster -86 -149 -402 -2 196  

Kassalikviditet (%) 381,6 476,3 190,4 71,1  

Bel!ning per kvadratmeter 10 432 10 432 10 155 8 631  

Soliditet (%) 7,1 7,7 8,8 11,8  

      

Bel!ning/kvadratmeter  r den totala skulden till banker och kreditinstitut i f"rh!llande till den totala

bostadsytan (BOA) och uthyrningsbar lokalyta (LOA).

 

 

 

F!r"ndring av eget kapital
 Medlems- Kapital- Fond f!r yttre Balanserat  rets Totalt

 insatser tillskott underh#ll resultat resultat  

Belopp vid !rets ing!ng 7 278 284 2 669 000 339 561 -8 942 410 -149 261 1 195 174

Avs ttning yttre fond   55 705 -55 705  0

Disposition av f"reg!ende

!rs resultat:    -149 261 149 261 0

#rets resultat     -85 620 -85 620

Belopp vid #rets utg#ng 7 278 284 2 669 000 395 266 -9 147 376 -85 620 1 109 554
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F!rslag till behandling av ansamlad f!rlust
Styrelsen f"resl!r att den ansamlade f"rlusten (kronor):

 

ansamlad f"rlust -9 147 376

!rets f"rlust -85 620

 -9 232 996

 

behandlas s! att

reservering fond f"r yttre underh!ll 55 705

i ny r kning "verf"res -9 288 701

 -9 232 996

 

F"reningens resultat och st llning i "vrigt framg!r av efterf"ljande resultat- och balansr kning samt

kassafl"desanalys med noter.
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Resultatr"kning Not 2021-01-01

-2021-12-31

2020-01-01

-2020-12-31  

 

R!relsens int"kter      

#rsavgifter och hyror 2 1 477 539  1 510 809  

  1 477 539  1 510 809  

      

R!relsens kostnader      

Driftskostnader 3 -741 552  -558 492  

$vriga kostnader 4 -344 445  -305 494  

Avskrivningar av materiella anl ggningstillg!ngar  -357 968  -357 968  

  -1 443 965  -1 221 954  

R!relseresultat  33 574  288 855  

      

Resultat fr#n finansiella poster      

R ntekostnader och liknande resultatposter  -119 193  -438 116  

  -119 193  -438 116  

Resultat efter finansiella poster  -85 619  -149 261  

      

Resultat f!re skatt  -85 619  -149 261  

      

 rets resultat  -85 620  -149 261  
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Balansr"kning Not 2021-12-31 2020-12-31
 

 

TILLG NGAR      

      

Anl"ggningstillg#ngar      

      

Materiella anl"ggningstillg!ngar      

Byggnader och mark 5 13 730 696  14 088 664  

Konst  5 181  5 181  

  13 735 877  14 093 845  

      

Finansiella anl"ggningstillg!ngar      

Andelar i intressef"retag och gemensamt styrda f"retag 6 700  700  

  700  700  

Summa anl"ggningstillg#ngar  13 736 577  14 094 545  

      

Oms"ttningstillg#ngar      

      

Kortfristiga fordringar      

Avgifts- och hyresfordringar  3 656  4 730  

$vriga fordringar 7 491  53 502  

F"rutbetalda kostnader och upplupna int kter 8 89 228  24 368  

  93 375  82 600  

      

Kassa och bank  1 767 192  1 310 522  

Summa oms"ttningstillg#ngar  1 860 567  1 393 122  

      

SUMMA TILLG NGAR  15 597 144  15 487 667  
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Balansr"kning Not 2021-12-31 2020-12-31
 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

      

Eget kapital      

Bundet eget kapital      

Medlemsinsatser  7 278 284  7 278 284  

Kapitaltillskott  2 669 000  2 669 000  

Fond f"r yttre underh!ll  395 266  339 561  

  10 342 550  10 286 845  

      

Fritt eget kapital      

Balanserad vinst eller f"rlust  -9 147 376  -8 942 410  

#rets resultat  -85 620  -149 261  

  -9 232 996  -9 091 671  

Summa eget kapital  1 109 554  1 195 174  

      

L#ngfristiga skulder      

Skulder till kreditinstitut 9 14 000 000  14 000 000  

Summa l#ngfristiga skulder  14 000 000  14 000 000  

      

Kortfristiga skulder      

Leverant"rsskulder  177 591  39 314  

Aktuella skatteskulder  18 844  51 680  

$vriga skulder  8 188  8 188  

Upplupna kostnader och f"rutbetalda int kter 10 282 967  193 311  

Summa kortfristiga skulder  487 590  292 493  

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  15 597 144  15 487 667  
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Kassafl!desanalys Not 2021-01-01

-2021-12-31

2020-01-01

-2020-12-31  

 

Den l!pande verksamheten      

Resultat efter finansiella poster  -85 620  -149 261  

Justeringar f"r poster som inte ing!r i kassafl"det  357 968  357 968  

Kassafl!de fr#n den l!pande verksamheten f!re

f!r"ndring av r!relsekapital  272 348  208 707  

      

Kassafl!de fr#n f!r"ndring av r!relsekapitalet      

F"r ndring av kundfordringar  1 074  5 819  

F"r ndring av kortfristiga fordringar  -11 848  -21 284  

F"r ndring av leverant"rsskulder  138 277  -40 466  

F"r ndring av kortfristiga skulder  56 819  -119 334  

Kassafl!de fr#n den l!pande verksamheten  456 670  33 442  

      

Finansieringsverksamheten      

Upptagna l!n  0  483 166  

Kassafl!de fr#n finansieringsverksamheten  0  483 166  

 rets kassafl!de  456 670  516 608  

      

Likvida medel vid #rets b!rjan      

Likvida medel vid !rets b"rjan  1 310 522  793 914  

Likvida medel vid #rets slut  1 767 192  1 310 522  
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Noter
 

Not 1 Redovisnings- och v"rderingsprinciper
 

 

Allm"nna upplysningar
#rsredovisningen  r uppr ttad i enlighet med !rsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 #rsredovisning

och koncernredovisning (K3). 

 

 

Int"ktsredovisning
Int kter har tagits upp till verkligt v rde av vad som erh!llits eller kommer att erh!llas och redovisas i

den omfattning det  r sannolikt att de ekonomiska f"rdelarna kommer att tillgodog"ras bolaget och

int kterna kan ber knas p! ett tillf"rlitligt s tt.

 

 

Anl"ggningstillg#ngar
Immateriella och materiella anl ggningstillg!ngar redovisas till anskaffningsv rde minskat med

ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

 

Avskrivning sker linj rt "ver den f"rv ntade nyttjandeperioden med h nsyn till v sentligt restv rde.

F"ljande avskrivningsprocent till mpas:

 

Stomme och restpost 1 %  

F"nster, v rme, el, vatten- och avloppstammar 2 %  

Tak, fasad, tidigare renoverade stammar 2,5 %  

Ventilation 3,33 %  

Trapphus 5 %  

Takf"nster 4 %  

   

 

 

Skatter
Eftersom f"reningen hyr ut mer  n 60 % av aktuellt fastighetsinnehav till egna medlemmar beskattas

f"reningen som en privatbostadsf"retag ( kta bostadsr ttsf"rening). Int kter som h"r till fastigheten tas

inte upp till beskattning och kostnader som h"r till fastigheten f!r inte dras av fr!n int kterna. Int kter

som inte h"r till fastigheten skall tas upp i inkomstslaget n ringsverksamhet. F"reningen ska ta upp och

beskattas f"r kapitalint kter. Kapitalkostnader skall dras av s!vida de inte h"r till fastigheten. 
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Nyckeltalsdefinitioner
Nettooms ttning

R"relsens huvudint kter, fakturerade kostnader, sidoint kter samt int ktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella int kter och kostnader men f"re bokslutsdispositioner och skatter.

Kassalikviditet (%)

Oms ttningstillg!ngar exklusive lager och p!g!ende arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag f"r uppskjuten skatt) i procent av

balansomslutning.

 

 

 

 

Not 2 Nettooms"ttningens f!rdelning
 2021-01-01 2020-01-01  

 -2021-12-31 -2020-12-31  

    

    

#rsavgifter 1 020 108 1 018 554  

Avgift lokal ej moms 451 908 451 908  

Bredband 0 11 580  

$verl!telse- och pants ttningsavgift 1 659 2 121  

$vriga r"relseint kter 0 18 981  

Andrahandsuthyrning 789 4 730  

Utdelning Brandkontoret 3 075 2 935  

 1 477 539 1 510 809  
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Not 3 Driftskostnader
 2021-01-01 2020-01-01  

 -2021-12-31 -2020-12-31  

    

El 17 937 12 641  

V rme 294 169 256 020  

Vatten 154 074 52 526  

St dning 46 375 41 994  

Soph mtning 10 432 13 957  

Rep & Underh!ll Bost der, VVS 3 823 29 325  

Rep & Underh gemens utrymmen 38 430 5 317  

Rep & Underh Installationer 52 227 14 740  

Rep & Underh Huskropp utv 2 250 2 783  

Fastighetsf"rs kringspremier 65 632 70 608  

Fastighetssk"tsel 21 875 38 819  

Kabel-TV avgift 0 11 712  

$vriga fastighetskostnader 12 368 6 174  

Sn"r"jning 17 710 1 876  

$vriga serviceavtal 4 250 0  

 741 552 558 492  

    

Not 4 $vriga externa kostnader
 2021-01-01 2020-01-01  

 -2021-12-31 -2020-12-31  

    

Fastighetsskatt/fastighetsavgift 179 989 180 583  

F"rvaltningskostnader 43 256 43 136  

Ers ttningar till revisor 25 000 28 390  

Konsultarvoden 38 186 32 825  

Bankkostnader 2 792 4 854  

$vriga f"rvaltningskostnader 11 431 6 041  

$vriga externa kostnader 43 791 9 665  

 344 445 305 494  

    



Brf Thisbe 4

Org.nr 716419-2903

11 (13)

 

   

 

 

 

 

Not 5 Byggnader och mark
 2021-12-31 2020-12-31  

    

Ing!ende anskaffningsv rden 18 568 508 18 568 508  

Utg#ende ackumulerade anskaffningsv"rden 18 568 508 18 568 508  

    

Ing!ende avskrivningar -4 479 844 -4 121 876  

#rets avskrivningar -357 968 -357 968  

Utg#ende ackumulerade avskrivningar -4 837 812 -4 479 844  

    

Utg#ende redovisat v"rde 13 730 696 14 088 664  

    

Taxeringsv rden byggnader 15 400 000 15 400 000  

Taxeringsv rden mark 32 400 000 32 400 000  

 47 800 000 47 800 000  

    

 

 

Not 6 Andelar i intressef!retag
 2021-12-31 2020-12-31  

    

Ing!ende anskaffningsv rden (insats SBC) 700 700  

Utg#ende ackumulerade anskaffningsv"rden 700 700  

    

Utg#ende redovisat v"rde 700 700  

    

 

 

Not 7 $vriga fordringar
 2021-12-31 2020-12-31  

    

Skattekonto 491 489  

Fordringar p! leverant"r 0 53 013  

 491 53 502  
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Not 8 F!rutbetalda kostnader och upplupna int"kter
 2021-12-31 2020-12-31  

Ekonomisk f"rvaltning 10 814 10 784  

Medlemsavgift 4 760 4 710  

F"rutbetald F"rs kring 73 654 6 061  

Sn"jour 0 2 813  

 89 228 24 368  

    

 

Not 9 Skulder till kreditinstitut
Nedan framg!r f"rdelning av l!ngfristiga l!n.

 

L#ngivare

R"ntesats

%

Datum f!r

r"nte"ndring

L#nebelopp

2021-12-31

L#nebelopp

2020-12-31

SEB 0,85 2025-11-28 7 000 000 7 000 000

SEB 0,85 2025-11-28 7 000 000 7 000 000

   14 000 000 14 000 000

     

Kortfristig del av l!ngfristig skuld   0 0

     

 

Not 10 Upplupna kostnader och f!rutbetalda int"kter
 2021-12-31 2020-12-31  

    

R ntekostnader 660 662  

F"rutbetalda int kter 102 669 118 287  

V rme 44 336 34 221  

El 2 319 1 213  

Revision' 24 000 24 000  

Bankkostnader 0 411  

Reparation och underh!ll 0 4 296  

Vatten 107 244 8 762  

Soph mtning 1 739 1 459  

 282 967 193 311  
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Not 11 St"llda s"kerheter
 2021-12-31 2020-12-31  

    

Fastighetsinteckning 14 000 000 14 000 000  

 14 000 000 14 000 000  

    

 

 

Stockholm 2022-

 

 

 

  

Jan Niklas Ackermand Andreas Evehag Bhargava

Ordf"rande  

  

  

  

Andreas Lindstr"m David N  s

  

  

 

 

Min revisionsber ttelse har l mnats 2022-

 

 

 

 

Lena  Normann  

Auktoriserad revisor 
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Bostadsrättsföreningen Thisbe 4, Org.nr 716419-2903 

Revisionsberättelse 

  

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Thisbe 4 

Org.nr 716419-2903 
 

Rapport om årsredovisningen 

  
Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Thisbe 4 för räkenskapsåret 2021. 
  
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 2021-12-31 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 
  
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 
  
Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 
  
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 
  
Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en 
revisionsberättelse daterad 2021-05-10 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 
  
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 de 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. De 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 likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta. 
  
Revisorns ansvar 
Mina 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 mina 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. Om 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. 
  
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. 
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Bostadsrättsföreningen Thisbe 4, Org.nr 716419-2903 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

  
Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Bostadsrättsföreningen Thisbe 4 för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust. 
  
Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
  
Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
  
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
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 situation och att tillse att föreningens 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt.  
  
Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende: 
  
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller 
  
- på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, tillämpliga delar av 
lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna. 
  

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens 
vinst eller förlust, och därmed mitt 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 garanti 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 jag 
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 
min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att jag 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. Jag går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som 
underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med 
bostadsrättslagen. 

  
  
Stockholm den dag som framgår av min elektroniska signering 
  
  
_________________________________  
Lena Normann   
Auktoriserad revisor  
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