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Arsredovisning
Bostadsrdttsf oren i n ge n

Nedre Hdrnet
Styrelsen f6r harmed avge ersredovrsning for rakenskapsaret I januari - 31 december 20'19

FOrvaltn i n gsberdttelse

Verksamheten
Allmant om verksam heten
I styrelsens uppdrag ing;r det att planera underhlll och f6rvaltning av fastigheten, faststalla foreningens irsavgifter
saml se till att ekonomin er god. Via arsavgi{terna ska medlemmarna finansiera kommande underhell och darfor gor
styrelsen 6rligen en budget som Iiqger till grund for dessa berakningar. Storleken p5 avsettningen till fonden for yttre
underhell bor anpassas utifren fdreningens plan frir underhillet. Kommande underhAll kan medfora att nya len
behovs. Foreningen ska verka enligt sjalvkostnadsprincipen och resultatet kan variera 6ver eren beroende pe olika
atgarder. For;ndringen av fdreningens likvida medel kan utlasas under avsnittet Forandring likvida medel.

. Fdreningen foljer en underhSllsplan som stracker sig mellan Sren 2015 och 2055.. Stdrre underhell kommer att ske de narmaie eren. Lis mer i f6rvaltningsberattelsen.
o Medel reserveras edigen till det planerade underhallet- For att se avsdttningens stodek, se fondnoten. Fdreningen har idagsleget inga lan.. Arsavgifterna planeras vara o{orandrade narmaste 6ret.

Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns lengre fram i forvaltningsberattelsen.

F6reningens endamel
Foreningen har till andamal att fremja medlemmarnas ekoiDrniska intresse genom att i fdreningens hus uppl6ta
bostadslagenheter under nyttjander,tt och utan tidsbegransning.

Grundf akta om f 6rcningen
Bostadsriittsforeningen registrerades 1987-09-18. Foreningens nuvarande ekonomiska plan regislrerades 1989-03-06
och nuvarande stadgar registrerades 20'18-10-04 hos Bolagsverket. Fdreningen har sitt sate i Uppsala.

F6reningen ar ett s.k. privatbostadsforetag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utg6r darmed en akta
bostadsrettsldrening.

Styrelsen
Ann-Christine Sigvardsson
Max Eackman
ryrola Backe
Daniel Rados Ekeskog

Ordforande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Maria Wold Troell

Styrelsen har under 6ret avhAllit 10 protokollfdrda sammantr5den

Revisor
Patrik Spets

Valberedning
Kerstin Ganeva
Carmen Negrete
Annika Nodinder

Sammankallande
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StAmmor
Ordinarie f6reningsstamma hdlls 20 1 9-05-21

Fastighetsfakta
Foreningens fastighet har forvdrvats enligt nedan:

Fastighetsbeteckning Forverv Kommun
Fj6rdingen 3:7 1987 Uppsala

Byggnadsl. och ytor
Fastigheten bebyggdes 1886 och bestAr av 2 flerbostadshus
Verdeeret ;r 1981.

Byggnadernas totalyta ar enligt taxeringsbeskedet 1 570 mr, varav 1 485 m2 utgdr lagenhetsyta och 85 m2 utgor
lokalyta.

Legenheter orh lokaler
Fdreningen upplater 20 legenheter med bostadsrifi samt 'l lokal med hyresr;tt.

Lagenhetsfdrdelning:

765I 2
00

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok

Teknisl itatus
Foreningen foljer en underhillsplan som uppr;ittades 2015 och nracker sig fram till 2055.

F6rvaltning
Foreningens f6rvaltningsavtal och ovriga avtal

Avtal Leveranttir
Teknisk f6rvaltning
ugenhetsforteckning
Ekonomisk fdrvaltning

SBC Sveriges Bostadsrattscentrum AB
SBC Sveriges Bostadsretscentrum AB
5BC Sveriges Bostadsrattscentrum AB

Fiireningens ekonomi

om grundfdrstarkning beh6ver genomforas kan foreningen komma att behova finansiera denna med att ta upp l5n,
vilket i sA fall kan komma att pdverka arsavgifterna.

Kostnaderna fdr enbart reparation av uppkomna skador 61 10r narvarande oklara varfor even detta scenario kan
komma att peverka arsavgifterna. Byte av undercentral beddms inte peverka Srsavgiftema.
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Fullverdesfdrsekring finns via Moderna Fdrsakringar.
lldrs6kringen inger kollektivt bostadsrettstillegg fdr medlemmarna samt ansvarsldrsakring for styrelsen.

Uppvarmning sker via fj;rrv;rme.



FORANDRING LIKVIDA MEDEL

LIKVIDA MEDEL VIO ARETS BoRJAN

2019

4 460 251

2018

640 trc8

997 894
68
0

89 501

988 986
24

4 990 000
0

5 979 010

UTBETALNINGAR
Rorelsekostnader exkl avskrivningar
Finansiella kostnader
Okninq av kortfristiga fordrinqar
Minskning av lengfristiga skulder
Minskning av kordristiga skulder

TIKVIDA MEDEL VID ARETS SLUT*

ARETS FORANDRTNG Av LIKVIDA MEDEL

*Likvida medel redovisas i balansrekningen under posterna
Kassa och Bank samt Ovriga fordringar.

Fairdelning av intekter och kostnader

I 167 010

4 340 704

-79 547

2 r59 168

4 460 251

3 819 842

1 047 463

1 164 570
'14

2 426
0
0

802 609
5119

0
335 264

'16 1 16

Hyror Reparationer
aYo

Ovrig drift
52Yo

Taxebundna
kostnader

26"/i'

tastighets-
avgift
3%Arsavgifter

96%

Skatter och avgifter
Fastighetsavgiften fdr hyreshus 5r 1 377 kr per bostadslagenhet, dock blir avgiften hogst 0,3 procent av
taxeringsverdet for bostadshus med tillhorande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas
taxerinqsvarde.

Vasentliga hdndelser under ra kenska psaret
Utredningen av siittningsskador har slutforts och Bjerkings har IAmnat en slutrapport. SkadeoIsaken har av Bjerkings
bedcimts vara de tre stora trijd som finns pe Skolgatan och som egs av kommunen genom att tradens rOtter sugit
upp vatten vilket i sin tur orsakat sattningar. F6reningen kommer att tillskriva kommunen med krav pe Stg5rder.
Bjerkings har i nuldget inte fdrordat grundforst5rkning. Fregan er komplex o(h kommer att utredas vidare i samrad
med externa konsulter.

Takreparationer pe huset pe 6vre Slottsgatan 3O har pAborjaG och kommer att slutforas efter vintern
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INBETALNINGAR
Rdrelseinuikter
Finansiella intekter
Medlemsinsatser
Q!rylgqlorttf l@cl{qgr

ning€r
l1%"5e#t
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N/edlemsinformation
Medlemslegenheter: 20 st
overletelser under eret: 2 st

Antal medlemmar vid r;kenskapsereb bdrjan: 30
Tillkommande medlemmar: 3
Avgiende medlemmar: 4
Antal medlemmar vid r;kenskapsArets slut; 29

FlerArsdversikt
Nyckeltal 2019 2018 2017 20r6
Ariavqifvmf bostadsriittsyta
Hyror/m, hyresrattsyta
Lanh, bostadsrattsyta
Elkostnad/m, totalyta
VArmekostnad/m2 totalyta
Vattenkostnad/m2 totalyta
Kapitalkostnader/m, totalyta
Soliditet (%)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Nettoomsattning (tkr)

643
396

0
24

140
25
0

97
-316
998

702
324

0
25

153
24
4

98

989

640
324
990

26
150

19
14
68

-306
907

640
324

1 032
19

151
19
19
70

158
908

Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 1 485 m, bost;der och 85 m, lokaler

Fdrdndringar eget kapital

Belopp vid
lretr utgeng

Fiirendring
under Sret

4 281 692
4 629 451

477 056

0
0

256 089

0
0

-35 122

4 281 692
4 629 451

256 089

Disposition av
f6regeende
ats resultat

enl stammans
berlut

Belopp vid
arets ingeng

Frift eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

9 388 199 256 089 -35 122 9 167 232

-1 129 313
-315 571

-256 089
-315 571

67 395
-32 273

-940 619
32 273

5:a ansamlad fdrlust

S:a eget kapital

-l 444 884

7 3 315

-571 660

-315 571

-908 3/t5

8 258 885

35't22

0
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0verl6telse- och pantsettningevgift tas ut enligt stadgar. overlatelseavgift betalas av kopare.

Bundet eget kapital
lnbetalda insatser
UpplAtelseavgifter
Fond f6r yttre underhell
S:a bundet eget kapital
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Resu ltatdisposition

Betreffande foreningens resultat och stallning i dvrigt hanvisas till foljande resultat- och balansrdkning med noter.
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Till foreningssGmmans f6rfogande $ar fdljande medel:

Srets resultat
balanserat resultat fore reservering till fond lor yttre underhill
reservering till fond i6r yttre underh5ll enligt stadgar
summa balanserat resultat

Styrelsen foresler foljande disposition:
att i ny rikning iiverttirs

-3r 5 571
-873 224
-256 089

-1 444 AA4

-l 444 884
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Resultatrdkning

1 JANUARI .3I DECEMBER

RoRELSEINTAKTER
Nettoomsattning

16relseintaikter
Summa rtirelseinGkter

RORETSEKOSTNADER
Driftkostnader
ovriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella

Summa riirelsekostnader

R6RELSERESULTAT

FINANSIELLA POSTER
ovriga ranteintekter och liknande resultatposter
Rentekostnader och liknande
Summa rinansiella poster

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

ARETS RESULTAT

2018

988 986

988 986

Not 2
Not 3

Not 4
Not 5
Not 6
Not 7

-500 659
-269 094

-32 456
-148 949

-95'l 558

37 424

24
-5179
-5 155

32 273

32 273
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997 W
10 0

2019

997 894

-581 373
-550 790

-32 407
-144949

-r 313 520

-3r5 526

68
-14
54

-3r5 571

-3t5 571
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Balansrdkning

TILLGANGAR

arulAoGt'trrucsrrucArucaR
Materiella anlSggningstillglngar
Byggnader och mark
lnventarier

20't8-12-?1

Not 8
Not 9

3 970 439
0

3 970

3 970 439

4 417 441
4 477 U1

0

4 477 U1

8 448 280

Summa materiella anlaggningstillgangar

sUMMA ANTAGGNTNGSILTGANGAR

ovrsATtrutrucsllLcArclR
Kortf ristiga f ordringar

inkl SBc Klientmedel No1 10
summa kortfristiga fordringar

KASSA OCH BANK
Kassa och bank
Summa kassa och bank

sUMMA OMSATTNINGSTII.IGANGAR

sUMMA TII.LGANGAR

0
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2019-12-31

3 821 490
0

3 821 490

4 297 142

r03 537
r03 537

44/m720

a 222 210

3 821 490

4 297 182
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Balansriikning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond for underhSll
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa tritt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAT

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverant6rsskulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader o€h forutbetalda
intakter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

201&12-31

Not11

Not 13

8 911 143
256 089

a2 024
1 422

105 948

9 167 232

-940 619
32 273

-908 :r45

8 258 885

189 394

8 /148 280
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-r 129 313
-315 571

8 911 143
47 7 056

9 388 199

-1 444 484

7 943 315

189 062
3 502

86 331

278

I222 210
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Noter

Not 1

Eelopp anges i kronor om inte annat anges.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Arsredovisningen har upprattats ienlighet med BFNAR 2016:10, Arsredovisning i

mindre foretag (K2).

Fdrenklingsregeln gallande periodiseringar har tillimpats.

Samma varderingsprinciper har anvants som {oregeende ar.

Reservering tillfond for yttre underhall enligt stadqar 90rs i 6rsbokslutet. Fdrslag till
iansprlktagande av fond fdr yttre underhell for erets periodiska underh6ll limnas i

resultatdispositionen-

Avskrivningar pe anlaggningstillgangar enligt plan bas€ras pe ursprungliga
anskaffningsverdet och berdknad nynjandeperiod. toljande avskrivningar uttryckt i antal
er tillampas.

Avskrivningar 2019 2018
Byggnader 50 6r 50 ar

Not2 NErroot\,tsATTNtNG 2018

Not 3 OVRIGA RORELSEINTAKTER

intrkter

946 935
33 660
8 400

-9
988 986

2018

0
0
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Arsavgifter
Hyror lokaler
Hyror forred
Oresutl;mning

2019

954 633
33 660
9 600

-9
9978f,.

2019

't0
10
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Not 4 DRTFTKoSTNADER

Fastighetskostnader
Fastighetsskotsel bestellning
Fastighetsskotsel 96rd besullning
Sn6rojning/sandning
stadning enligt best5llning
Myndighetstillsyn
GArd
Serviceavtal
Fdrbrukningsmateriel

Reparationer
Gemensamma utrymmen
Tvattstuga
Entre rapphus
LAs

Vdrmeanlaggning/undercentral
Ventilation
Elinstallationer
Tak
Fasad
Vattenskada

Periodiskt underhlll
W5

Taxebundna kostnade;
EI

Vijrme
Vatten

dvriga driftkostnader
Forsakring
Kabel-W

FastighetsskatuKommunal avgift

TOTALT DRIFTKOSTNADER

2018

7 717
0
0

3 946
0

1 265
2 149

0
0

15 137

0
0

3 449
278/.
1 437

0
0

4 496
6 455
4 096

0
22 717

35 122
35 122

779
176

34173
21 325

36 740
222 435

34 221

Not 5 ovRrGA EXTERNA KoSTNADER

Kreditupplysning
Tele- och datakommunikation
Revisionsarvode extern revisor
Fcireningskostnader
Styrelseomkostnader
Fritids- och trivselkostnader
Fdrvaltningsarvode
Administration
Ko nsulta rvode

55 498

29 010

500 659

2018

613
450

l5 000
3 388

1 't 688
1 894

148 549
3187

84 325
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269 094

1796
7$a
2 620

0
13 750
5 545
2 't85

962
608

2019

34904

560
4 039

0
6 823
9 528
5 873
8 599

0
8 125

0
64 320

107 867

0
0

36 923
2r9 550

38 508
50 449

345 430

40 214
2',t 808

082

31 090

581 373

2019

613
501

15 625
3 496
6 993

0
153 248

4 370
365 9M
550 790
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Not 6 PER5ONALKOSINADER

Anstellda och personalkostnader
Fdreningen har inte hatt neqon anielld.

Ftiliande ers5ttningar har utgatt
Styrelse och internrevisor
Sociala kostnader

Not 7 AVSKRIVNINGAR

Not 8 BYGGNADER ocH t\rARK

Ackumulerade anrkaff ningsv6rden
Vid erets

Arets en
avskrivning enligt plan

Planenligt restvarde vid are6 slut
I restvirdel vid erets slut inger mark med

Taxeringsv6rde
Taxeringsvarde byggnad

mark

Uppdelning av taxeringsverde
Bostader
Lokaler

UtgAende anskaffningsvdrde

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid arets borjan

20t8

25 000
7 856

-4 033 075
-148 949

32 856

2018

148 949
148 949

2018-12-31

8 152 463
8 152 463

-4 1AZ O24

3 970 439
705 000

21 827 000

21 827 000

12 948 000
8 879 000

21 600 000
227 000

Sida 11av 13

Byggnad
148 949

2019

25 000
7 407

32 407

2019

r48 949

8 152 463
8 152 453

-4 142 024
-148 949

-4 330 973

3 821 490
705 000

r4 638 000
12 917 000
27 555 000

27 200 000
355 000

27 555 000
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Not 9 TNVENTARTER
Ackumulerade anskaff ningsverden
Vid 6rets borjan
Nyanskaffningar

Utg6ende anskaff ningsvdrde

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid erets bdrjan
Arets avskrivningar enligt plan

ack. avskrivningar enligt plan

Redovisat restvarde vid Arets slut

Not 10 ovRrGA FoRDRTNGAR

Skattekonto
Klientmedel hos SBC

Not 11 FoND FoR YTIRE UNDERHALL

Vid Arets borjan
Reservering enligt stadgar
Reservering enligt.stimmobeslut
lansprektagande enligt stadgar

stAmmobeslut
Vid Arets slut

Not 12 STALLDA SAKERHETER

Fastighetsintecknin gar

Not 13 UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FORUTBETATDA INTAKIER

Arvoden
sociala avgifter

och

2018-12-31

-125 833

0

2018-12-3r

833
0
0

17 590
4 460 251

25 000
7 855

73 093

0
0

125 833

105 948

2s 833

-125

4 477 U1

201*'12-31

72 900
255 089

0
0

-72 900
256 089

201&12-3 t

3 941 000

201&12-31
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20 016
4 217 166
4 297 142

2019-12-31

256 089
256 089

0
0

-35 122
477

3 941 000

833
0
0

25

833
n
0

-125

125 833

1

-125 833

0

25 000
7 855

53 476
85 331



Brl Nedre HOrnet
716422-2144

NOt 14 VASENTLIGA HANDELSER EFTER ARETS 5LUT

Beroende pA vad som framkommer angaende sattningsskador kan reparationsatgarder
komma att vidtas under kommande verksamheGar.

Takreparationen pA Ovre Slottsgatan 30 slutfordes under februari 2020.

Byte av undercentral kan komma att genomfdras.

Styrelsens underskrifter

UPPSALA den lSr c( 2024

"&u^a-- S
Ordf6rande

ledamot

Min revisionsber;ttelse har lemnats den

Patrik Spets
Aukto6erad revisor

Max Backman
Ledamot

D"*tl (L-
Daniel Rados Ekeskog
Ledamot

0,E 2ozo

€;,arntr-
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IBDO
REVISIONSBERITTELSE

Titt f6reningsstamman i Bostadsrettsfdreningen Nedre Htirnet
Org.nr. 716422-2148

Rapport om Arsredoyisningen

Uttolonden
Jag har utfiirt en revision av ersredovisningen f6r
Bostadsriittsfiireningen Nedre Hdrnet ftir er 2019.
Enligt min uppfattning har arsredovisningen upprattats i
entighet med arsredovisning5tagen och ger en i atta
vasentliga avseenden rattvisande bitd av ftireningens
finansiella stattning per den 31 december 2019 och av dess
finansiella resultat fiir eret entigt ersredovisningslagen.
Fiirvattningsb€retEtsen ar fiirentig med arsredovisningens
t vriSa detar.
Jag tillstyrker derfiir att ft reningss6mman faststetter
resuttatrakningen och batansr5kningen.

Grufr tair uttolanden
Jag har utfiirt revisionen entigt lnternationat standards on
Auditing (l5A) och god revisionssed i sverige. ,l^itt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs nermare i avsnittet
"Revisorns ansvar", Jag ar oberoende i fiirhittande titt
ftireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i tivrigt
futtSjort mitt yrkesetiska ansvar entigt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar
tittrecktiga och Sndamitsenliga rcm grund ftir mina
uttatanden.

dvrigo upplysningar
Revisionen av arsredovisningen ftir ir 2018 har utftirts av en
annan revisor som lemnat en revisionsberdttetse daterad 25
aprit 2019 med omodifierade uttatanden i Rapport om
irsredovisningen.

Stytrelsens onsvor
Det ar 5tyrelsen 5om har ansvaret fijr att ersredovisningen
upprattas och att den 8er en rettvisande bild entigt
irsredovisningstagen. Styretsen ansvarar aven ftir den
interna kontrotl som den beddrner Ar niidvandig fiir att
uppratta en arsredovisning som inte innehitter nigra
vesenttiga fetaktigheter, vare sig dessa beror pi
oegenttigheter etter misstaS.

Vid uppriittandet av ersredovisningen ansvarar styretsen fiir
bediimningen av firrenjngens ftirmega att forBetta
verksamheten. Den upplyser, ner d iir tilliimptigt, om
ftirhittanden som kan piverka fiirmigan att fortsetta
verkamheten och att anvenda antagandet om fortsatt drift
Antagandet om fortsatt drift tiltampas dock inte om bestut
har fattats om att aweckla verkamheten.

Revisorns ansvor
Mina mat ar att uppni en rimtig grad av sekerhet om
hurrrvida ersredovisningen som hethet inte innehetler nAgra
va5enttiga fetaktigheter, vare sig dessa beror pa
oegenttigheter eller misstag, och att ldmna en
revisionsberattetse som innehatler mina uttatanden. Rimtig
sakerhet er en haig g.ad av sekerhet, men er ingen garanti
ftir att en revision som utfors entigt ISA och god revisionssed
i sveriSe atttid kommer att upptacka en viisenttig

felaktighet om en sedan finns. Fetaktigheter kan uppsti pi
grund av oegenttigheter elter misstag och anses vara
vasenttiga om de enskitt eller tittsamman5 rimtigen kan
firrventas paverka de ekonomiska beslut som anviindare
fattar med grund t ersredovisningen.
Som det av en revision entigt ISA anvander jag professionellt
omdtime och har en professionettt skeptisk instettning under
hela revisionen. Dessutom:
. identifierar och bediimer jag riskerna fiir vAsentliga
fetaktigheter i ersredovisningen, vare sig dessa beror pi
oegenttigheter eller misstag, utformar och utfiir
Sranskningsetgarder btand annat utifrin dessa risker och
inh:imtar revisionsbevis som ar tittriicktiga och
endamatsentiga fiir att utgtira en grund fiir mina uttatanden.
Risken fiir att inte upptacka en vasenttig fetaktighet titt
fiiljd av oegentligheEr er hdgre en fiir en vdsentlig
fetaktighet som beror pi misstag, efte.som oegenttigheter
kan innefatta agerande i maskopi, fiirfatskning, avsikttiga
utetemnanden, felaktiS information elter isidosattande av
intern kontrotl.
. skaffar jag mig en fiirsteelse av den det av fiireningens
interna kontrotl som har betydetse ft r min revision ftir att
utforma granskninSsitSarder som er tamptiga med hansyn
till omstendigheterna, men inte ftir att uttata mig om
effektiviteten i den interna kontrolten.
. utverderar jag [amptigheten i de redovisningsprinciper
som anviinds och rimtigheten i styretsens uppskattningar i
redovisningen och tillhiirande upptysningar.
. drar jag en slutsats om tamptigheten i att styrelsen
anviinder antagandet om fortsatt drift vid upprattandet av
arsredovisningen. Jag drar ocksa en stutsats, med grund i de
inhamtade revisionsbevisen, om huruvida det finns negon
vasenttig osakerhetsfaktor som avser sadana handetser etter
fiirhettanden som kan teda tilt betydande tyivet om
f6reningens fiirmaga att fortsatta verksamheten. Om jag
drar stut5atsen att det finns en vesenttig osakerhetsfaktor,
maste jag i revisionsberiittetsen fdsta uppmerksamheten pi
upptysningarna i ersredovisningen om den vesenttiga
osakerhetsfaktorn etter, om sedana upplysningar ar
otittrAcktiga, rnodifiera uttatandet om ersredovisningen.
Mina stutsatser baserar pe de revisionsbevis som inhimtas
fram tilt datumet fiir revisionsberattetsen. Dock kan
framtida handelser etter fdrhathnden giira att en fiirening
inte t:ingre kan fortsetta verksamheten.
. utverderar jag den t vergripande presentationen,
strukturen och innehellet i ersredovisningen, deribtand
upplysningarna, och om arsredovisningen iterger de
undertiggande transaktionerna och h:indetserna pA ett sett
som ger en rattvisande bitd.
Jag maste informera styretsen om btand annat revisionens
ptanerade omfattning och inriktninS samt tidpunkten fiir
den. Jag maste ocksi informera om betydetsefutta
iakttagetser under revisionen, daribtand de eventuella
betydande brister i den interna kontrotten som jag
identr'fierat.
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Rapport om andra kray enllgt lagar och andra
ftirfattningar

ekonomiska situation och att titlse att ftireningens
organisation ar utformad se att bokftiringen,
medetsf tirvaltningen och fiireninSens ekonomiska
anSeHsenheter i itvrigt kontrotteras pi ett betryggande
satt.

Reisorns onsvor
Mitt met betreffande revisionen av fiirvattningen, och
darmed mitt uttatande om ansvarsfrihet, er att inhemta
revisionsbevis fiir att med en rimtig grad av sikerhet kunna
bedtima om nigon styretseledaopt i nagot vasenttigt
avseende:
. fiiretagit nagon atgard etter gjort sig skytdig titt nagon
ftirsumrnetse som kan fiiranteda ersettningsskyldighet mot
fiireningen, etter
. pa nigot annat satt handtat i strid med bostadsrattstagen,
tittemptiSa detar av tagen om ekonomiska ft reningar,
ersredovisningstagen elter stadgarna.

Mitt mat betraffande revisionen av fijrslaget titt
dr'spositioner av ftireningens vinst etter fiirtust, och darrned
mitt uttatande om detta, er att med rimtig grad av sekerhet
bedtima om ftirstaget er f6rentigt med bostadsrattstagen.
Rimtig s5kerhet er en h6g grad av sekerhet, men ingen
garanti ftir att en revision som utfiirs enligt god revisionssed
i Sverige atttid komrner att upptacka atSarder etter
ftirsumrnetser som kan firranleda ersattningsskytdighet mot
fiireningen, etter att ett ftirstag tilt dispositioner av
fiireningens vinst eller fiirtust inte er f6rentiSt med
bostadsrattslagen.
Som en del av en revision entigt god revisionssed i Sverige
anvander jag professionettt orndtirne och har en
professionellt skeptisk in5tettning under he(a revirionen.
GranskninSen av firrvattningen och forstaget titt
dispositioner av ftireningens vinst etter ftirtust grundar sig
framst pe revisionen av r:ikenskaperna. Vitka tiltkommande
granskningsetgarder som utftirs baseras pe min
professionella bedirmning rned utgingrpunkt i risk och
vasenttighet. Det innebar att ja8 fokuserar granskningen pe
sidana itgarder, omriden och fairhettanden som er
vasentliga fiir verksamheten och dar avsteg och
iivertredeker skutte ha serskitd betydetse ftir ftireningens
situation. Jag gar igenom och praivar fattade bestut,
bestutsundertag, vidtagna itgdrder och andra ftirhittanden
som er relevanta fiir mitt uttatande om ansvarsfrihet. Som
undertag fiir mitt uttatande om styretsens fiirslag titt
dispositioner betreffande ftirenin8ens vinst etler fiirtust har
ja8 granskat om fiirslaget ar fdrentigt med
bostadsrattslagen.
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Uttaloden
Utaiver min revision av irsredovisningen har jag dven utf6rt
en revision av styretsens ftirvaltning ftir
Bostadsrattsfiireningen Nedre Hiirnet ft r ar 2019 samt av
fiirstaget titt dispositioner betreffande fttreningens vinst
etter fiirtust.
Jag tittstyrker att ftireningsstemman behandtar fiirtusten
entigt f6rslaget i fiirvattningsberattetsen och bevitjar
styretsens ledamtiter ansvarsfrihet ftir r:ikenskapsaret.

Grund fair uttolooden
Jag har utftirt revisionen entigt god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar entiSt denna beskrivs nermare i avsnittet
"Revisorns ansyai. Jag ar oberoende i ft rhathnde till entigt
god revisoBsed i Sverige och har i iivrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat iir
tittrecktiga och andamatsenliga som grund fttr mina
uttalanden.

Styrelsens ansYor
Det iir styretsen som har ansyaret fiir firrstaget titt
dispositioner betreffande fiireningens vinst etter firrtust. Vid
fairstag titt utdetning innefattar detta btand annat en
bediimning av om utdetningen er fairsvartig med hinsyn titt
de krav som ftireningens verksamhetsart, omfattning och
risker statter pa storteken av fdreningens egna kapitat,
konsolideringsbehov, tiMditet och steltning i 6vri8t.
Styretsen ansvarar ftir fiireningens organisation och
fiirvattningen av ftireningens angelagenheter. Detta
innefattar b(and annat att forttiipande bedtima fdreningens


