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Styrelsen for Brf Resolutionen fdr hdrmed avge 6rsredovisning fdr rdkenskapsdret 2016.

Arsredovisningen dr upprdttad i svenska kronor, SEK.

Fiirva ltn i ngsbe rdttelse

Verksamheten

Styrelsen for Bostadsrdttsforeningen Resolutionen (org. nr.7t64t6-3284)istockholm fir hdrmed
avge 6rsredovisning for foreningens verksamhet under Ar 2016. Foreningen bildades den 6/2 1975
och registrerades av Ldnsstyrelsen den 20/3 1975. Bostadsrdttsforeningen Resolutionen dr en dkta
bostadsrdttsforen i ng.

Allmdnt om verksamheten

Foreningen dger och forvaltar fastigheten Resolutionen 4 i Oscars forsamling. Byggnaden omfattar
135 bostadsliigenheter varav en hyrs ut, 1 bostadsrdttslokal, 3 hyreslokaler samt ett varmgarage
med 104 platser. Total yta for bostdder uppg6r till 11 l-83 kvm och for lokaler till 759 kvm.
Tomtarealen uppgSr till 4 874 kvm. Byggnaden dr uppford under 6ren 1977 - 1979.

Ytterligare information finns p6 foreningens hemsida www.resolutionen.se.

Styrelse

Styrefsen har sedan ordinarie foreningsstdmma den 26 maj 2016 haft foljande sammansdttning:

Ordinarie:
Mattias Ohman Ordfdrande
Agneta Ingelsten
Jessica Marmlof Hellstrand
Lennart Lif
Michael Nih16n

Arne Rossel

Torsten Soder

Suppleant:
Elisabeth Ringblom

Styrelsen har under verksamhetsdret haft L1 sammantrdden inkl. konstituerande mote.
styrelsearvode for 2016 har enligt stdmmobeslut 2015 uppgdtt till 174 300 kr.

Revisorer

Ordinarie revisor har varit auktoriserade revisorn Per Engzell med auktoriserade revisorn
Ragnar Santesson som suppleant.

Valberedning

Till valberedning utsig fdreningsstdmman Leif Lundqvist, Per Anders Bergman och Viveca Urwitz.

Vdsentliga hHndelser under och efter rdkenskapsiret
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Ldgenhetsdrenden

Under 6ret har tvi bostadsrdttsldgenheter overlitits till nya dgare. Diirutover har dgarfordndring
inom familj iigt rum, helt eller delvis, for tre ldgenheter genom bodelning, arv eller gdva.

Fastighetens forvaltning och skotsel

Skotsel av fastigheten iir i huvudsak uppdelad pd tre entreprendrer for ekonomisk och teknisk
forvaltning samt fastighetsskotsel, stddning och trddgdrdsskotsel. Ddrutdver tillkommer
entreprendrer for siirskilda omrdden.

Nytt stedavtal har tecknats med Anders Lindberg Stddservice AB som borjade gdlla vdren 2016.

Nytt avtal for bredbandstjdnster med individuell anslutning har tecknats med Ownit Broadband AB.
Det ger bredband till ett formdnligt pris utan kollektivanslutning.

Arsavgifterna

Under 2016 gjordes en justering av foreningens avgifter for att anpassa dem till de verkliga
kostnaderna. Det innebar en hojning med 10 % av milnadsavgiften och en sdnkning av
brdnsletilldgget med 21, %. For de allra flesta medlemmarna medforde det ingen storre fordndring
och pdverkade inte foreningens totala intdkter.

Fastigheten

For att oka hissarnas driftsdkerhet byttes styrskofoder ut i hisskorgar och motvikter. Dessutom
byttes automatdorr i hiss pd Ban6rgatan 85 mot gatan.

Taken och speciellt gesimsrdnnorna rensades frdn lov och skrdp.

Nodbelysning utrustade med batteri och sjdlvtest samt LED som ljuskdlla med 169 energiforbrukning
monterades i kdllargdngar. De gamla fluorescerande skyltarna lyste endast en kort stund vid till
exempel stromavbrott.

Ett antal gamla stamventiler byttes ut till nya sjdlvjusterande. For ett antal tr sedan byttes mdnga ut
och nu iir samtliga stamventiler utbytta. Detta bidrar till att vdrmen fordelas jdmnt i ldgenheterna.
Ndr det blev kallare under hosten var det en del problem med mycket luft i vdrmesystemet samt ett
sonderrostat expansionskdrl som gjorde att det var sv6rt att fA upp trycket i systemet. Efter bytet av
stamventilerna luftades elementen i huset, men rormokaren fick inte tillgdng till samtliga ldgenheter
och luft blev kvar i systemet vilket gjorde att det var svdrt att fd upp vdrmen i vissa ldgenheter. For
att komma tillrdtta med problemet krdvdes en del extra arbete av fastighetsskotaren och boende
med luftning av element.

For att fd en bdttre styrning av hur fjdrrvdrme och vdrmepumpar utnyttjas gjordes en uppgradering
av vdr DUC (DataUnderCentral) som dr styrsystem for tappvarmvatten, ventilation och vdrme i vdrt
hus.

M6lning av karm och b6gar pi ytterfonster samt byte av tdtningsliter p6bdrjades h6sten 20i.6
(m6lades senast 2001). Efter inspektion av fcinster beslutades att endast m6la de fonster som dS,
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mest utsatta for vdder och vind. Fdnster pi Ban6rgatan mot Krigsarkivet och de som sitter under
skydd av balkong milas ej. Arbetet drog ut pd tiden och kunde inte slutforas innan vintern. En
mindre del iterstir och mdlningen iterupptas under vlren 20L7.

Aven plittak vid portik och over forskolans entr6 vid Viirtavdgen m6lades.

En ny tvettmaskin till tvattstuga 7V24-26 installerades. Ovriga tvdttmaskiner byts ut ndr det krdvs
stdrre reparationer av dem.

Historik
2Ot6 Utbyte av porttelefoner klart.

M6lning av pldttak vid portik och over forskolans entr6 Vdrtaviigen.
M6lning av f6nster pdborjades.
Montering av nddljusbelysning i kdlla196ngar.
Hissunderh6ll byte av styrskofoder, ny automatd6rr Ban6rgatan g5.

Stamventiler utbytta, samtliga stamventiler dr nu bytta.
Uppgradering av DUC

2Ot5 Utbyte av porttelefoner piborjades.
Renovering av garage.

Obligatorisk ventilationskontrott (OVK) godkii nd (p6 borjad dec 2014).
Skador pd fasad vid forskolerampen lagade.
Elrevision av fastighetens stdllverk.

20L4 Byte av vdrmeslingor for resterande takbrunnar.
Omm6lning av plank och underhSll av trdtrall vid ndgra av uteplatserna.

2OL3 Renovering av pool- och motionsavdelning avslutad.
Byte av innanmdtet itilluftsaggregat TA3 och TA4.
Byte av vdrmeslingor och 6tgdrd av ldckage till fyra takbrunnar.

2OI2 Ombyggnad av vdrmeitervinningscentral inkl. utbyte av fr6nluftsvdrmepumpar.
Renovering av pool- och motionsrum samt stambyte i poolrummet.
Ny nodbelysning trapphus och hissar.
M6lning golv och viiggar i grovsoprum samt tak och vdggar i tvdttstugor och torkrum.

2011" Mdlning golv och vdggar kdllargdngar.
2010 Nya VVC-ventiler (VarmVattenCirkulation).
2009 OVK-besiktning och energideklaration.

Termostater pd radiatorer.
Larmtelefoner hissar.

Spolning avloppssta mmar.
Besiktning balkonger.

2008 Undercentral, vdrmeitervinning och ventilation.
2007 Kameraovervakning garage.

Tveftplats garaget.
Fuktkontroll samtliga badrum.

2006 Radonmdtning
2005 Trapphus omm6lning och byte belysning och nodbelysning

Renovering belysning gd rden
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Kommande fastighetsunderhill

Under de ndrmaste 6ren dr foljande underhdll planerat:

o gpolning av avloppsstammar
o Qmmilning av smidesrdcken pA gdrden
o fteparation av kakelfogar pi fasader samt fasadsprickor
r [Jnderh6ll av befintlig girdsbelysning
r [Jnderh6ll av yttertak som m6lning och ersdtta saknade popnitar
o gyte eller renovering av samtliga entr6dorrar
o lll6lning av fonsterbdgar och karmar utvdndigt (i tv6 etapper)
o fteparation gSrdsbjdlklag
o $yte av tvdttstugeutrustning

Observera att det i de flesta fall ror sig om planerat underh6ll och inte fattade beslut om 6tgdrd.

Information till medlemmarna

Under 6ret har 6tta informationsblad publicerats. Styrelsen beslutade upphora med utdelning av
Informationsblad ivarje brevlida frin 2016. Informationsblad anslis pd anslagstavlor i

entr6er/hissar samt publiceras pii Resolutionens hemsida. N6gra exemplar ldggs i motionsrum for
avhdmtning.

Styrelsens kommentar till fcireningens bokslut och ekonomi

For 6r 2016 redovisas ett underskott efter avskrivningar pe 654 586 kr. Likviditeten dr god. F6r
kommande 6r av planerade renoveringar iir det frdmst reparation av gArdsbjdlklag som kommer att
vara kostsamt. Ndr det blir aktuellt med reparationen av 96rdsbjdlklaget kommer det troligtvis
behovas nya 16n for foreningen. .4/7
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Flerirsiiversikt (Tkr) 2OL6 ZOts 2OL4 2}tg ZOtz
Arsavgifter och hyror 7 0zg 6 886 6 894 6 993 6 981
Resultat efter finansiella poster -655 500 1 089 t3r7 1378

90,0 gg,g gg,g 97,LSoliditet (%) 89,6

Fdrdndring av eget kapital

Inbetalda Yttre under- Egna Balanserat
insatser fond bostadsrdtter resultat

Arets
resultat

Belopp vid 6rets inging 61 400 000 Z t67 535
Avsdttning yttre
UH-Fond 806 400
lanspriktagen yttre
UH-fond
Disposition av

fdreg6ende
6rs resultat:
Arets resultat

-446270 -4 833 419 499760

-806 400

L 395 852

499760 -499760
-654 585

-1 395 852

Belopp vid 6rets utging 51 400 000 1 578 083 -446270 -3744207 -654586

Fiirslag till behandling av ansamlad ftirlust
Styrelsen foresl6r att den ansamlade forlusten (kronor):

Ansamlad forlust
6rets forlust

behandlas si att
Arets stadgeen I iga avsiittn i ng ti | | yttre u nde rht I lsfo nd
Arets uttag ur yttre underhillsfond
i ny rdkning dverfores

BRF Resolutionen
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-3 744 207
-6s4 586

-4398793

973 200
-943 4t2

-4 428 581,

-4398793

F6reningens finansiella stdllning och resultat i ovrigt framg6r av efterfoljande likviditetsanalys samt
resultat- och balansrdkning med tilldggsupplysningar. -/7
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Resultatrdkning

Riirelseintfi kter, lagerf6rdnd ringar m. m.

Nettoomsdttning

Su m ma riire lsei nt6 kte r, lage rfiird nd ri nga r m. m.

Riirelsekostnader

Drift- och underhillskostnader
0vriga externa kostnader
Persona lkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
a nliiggningstill96 nga r

Summa rdrelsekostnader

Riirelseresultat

Finansiella poster

Ovriga renteintekter och liknande resultatposter
Rdntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat ftire skatt

Arets resultat

BRF Resolutionen
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Not 2016-01-01
-20L6-L2-3L

7 055 981

7 055 981

-6 506 589

-94 006

-215 284

-774 924
-7 s90 803

-534822

51

-119 815

-1,L9 764
-554 586

-554 585

-654 586

2015-01-01
-20L5-L2-3I

6 914752
69t47s2

-5 167 626
-93 067

-220 705

-8to 847

-629L645
623 LO7

418
-r23 765
-L23947

499760

499760

3,4
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Balansrdkning

TILLGANGAR

Anl5ggningstil lgingar

M ate ri e I I a a n lii g g n i ngsti I I g d n go r
Byggnader och mark
Inventarier

Summa materiella anldggningstillgingar

Summa anl6ggningstillgSngar

OmsdttningstillgAngar

Kortfristig a ford ri nga r
Kundfordringar

0vriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intdkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bdnk
Kassa och bank

Summa kassa och bank
Summa omsettningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR

BRF Resolutionen

Org.nr 7L64L6-3284

Not 201.6-L2-3r 20t5-t2-3L

58 382 328

46 051

58428979

58 428379

2 000

947

I94 405

L97 352

6 230 t6r
6230t6L
6427 st3

64 855 892

59 L31 858

7t 445

s9 203 303

s9 203 303

5 304

L 887

189 398

196 589

5 955 375

5 955 375

6 151 954

65 355 267,a
/7
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Balansrdkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapitol
Medlemsinsatser

Fond f6r yttre underh6ll
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kopital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Lingfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Ovriga skulder
Summa lSngfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantorsskulder

Skatteskulder

Ovriga skulder

Upplupna kostnader och forutbetalda intdkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

BRF Resolutionen
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Not 20t6-L2-3L 20L5-t2-3L

60 9s3 730

1 s78 083

62 531 813

-3 744 207

-654 586

-4 398 793

58 133 020

5 250 000

18 000

5 268 000

401_ 400

84230
33 640

93s 602

L 454872

64 855 892

60 953 730

2 167 535
6312L265

-4 833 419

499 760
-4 333 659

58 787 606

5 250 000

18 000

s 268 000

2s8 516

23 525
16248

t 001 372

1.299 66I

65 355 267,
,/7
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Noter

Redovisningsprinciper

Allmdnna upplysningar
Arsredovisningen dr upprdttad i enlighet med 6rsredovisningslagen och Bokforingsndmndens
allmdnna rid (BFNAR 2016:10)om 6rsredovisning i mindre foretag.

Anldggningstil l96 nga r
Tilld m pade avskrivningstider:

Nyckeltalsdefinitioner
Arsavgifter och hyror
Rorelsens huvudintdkter, fakturerade kostnader, sidointdkter samt intdktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intdkter och kostnader, men fdre extraordindra intdkter och kostnader.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag for uppskjuten skatt) i
procent av balansomslutning. 4/(
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Noter

NOT 1

Arsavgifter

Hyror

Ovriga intdkter

Nettoomsdttning

2016

3 926 rr2
r759 864

L 370 00s

2015

3 565 844

t 620 748

1728 L60

NOT 2

Fastighets-/trddgd rdssk6tsel

Stddning, sotning mm

Besiktningar och bevakning

Reparationer

Underh6ll

EI

Uppvdrmning

Vatten och avlopp

Sophemtning/ renh6llning

Fastighetsforsd kringa r

Kabel-TV

Fo rva ltn i ngs-/ko nsu lta rvode n

Drift- och underhd llskostnader

7 055 981

2016

391 30s

3t4 479

34 694

753 113

L9701,1,4

558 326

816 703

179 256

279 405

t53 244

148 136

532 642

375 L7t

69L47s2

2015

327 890

248345

32780
48t2L8

1 395 852

50220I
811 088

159 683

271,777

153 606

L44828

332 550

305 808-/skatt

NOT 3 Arvoden och l6ner

6 505 s88

20t6
t74 300

40 984

0

0

5167 626

2015

t70700
32 873

15 000

I532

Styrelsearvode

Sociala kostnader

Ovriga utbeta lda ersiittningar

Sociala kostnader

2L5284

20t6

220 tos

NOT 4 Anstdllda och personalkostnader

2015
Foreningen har inte haft nigra anstdllda och ndgra loner
har ej utbetalats.16

It
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NOT 5 Avskrivningar och nedskrivningar
Anldggningstillgingar skrivs av enligt plan 6ver den forvdntade nyttjandeperioden med hdnsyn till
vdsentl igt restve rde. Folja nde avskrivn i ngsprocent til ld m pas:

Materiella anlSggningstil lgingar
Byggnader

Ombyggnader/ renoveringar
Inventarier

NOT 5 Byggnader och mark

t,2yo
4%

10%

2016 20L5
I ngiende anskaffningsvdrden byggnad

Renoverings-/underhd llsdtge rder

Mark

Utgiende ackum. anskaffningsvdrden

In96ende avskrivninga r

Arets avskrivningar

Utgiende acku mulerade avskrivningar

Utgdende redovisat vfi rde

Taxeringsvd rden byggnader

Taxeringsvdrden mark

NOT 7 Inventarier, verktyg och installationer

5LO7L529

4 323 77t
16 586 500

71 981 800

-12 849 94r
-749 530

-13599 47t

58 382 329

136 800 000

187 600 000

324 400 000

5LO7I529
4 323 771

16 586 500

71 981 800

-L2064 490

-785 451

-L284994t

59 131 859

128 600 000

140 200 000

258 800 000

20t5
Ingdende a nskaffningsvd rden

Utgdende ackum. anskaffningsvdrden

I ngdende avskrivninga r

Arets avskrivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utg6ende redovisat vdrde

BRF Resolutionen
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253 962

253962

-r82517

-25 394

-207 gLt

46 051

2s3962
253962

-r57 tzL
-2s 396

-182517

7t 44srt
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NOT 8 Skulder till kreditinstitut

Rdntesats

%

Datum fiir Linebelopp
20L6-12-31

Linebelopp
20t5-t2-31

Stadshypotek724047

Stadshypotek773997

StadshypotekT24OS4

Stadshypotek724048

Stadshypotek773996

Stadshypotek758677

rdntednd

2,67 2077-03-0L

2,0L 20t7-O9-Ot

2,67 2017-O3-OL

2,67 20T7-O3-OL

2,01. 20L7-O9-OL

2,29 20t7-06-30

8s0 000

1 800 000

500 000

600 000

1 000 000

s00 000

8s0 000

1 800 000

500 000

600 000

1 000 000

500 000

Kortfristig del av lSngfristig skuld

.Stdllda sdkerheter f6r skulder till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar

Uttagna pantbrev i fastighet

201.5

21 000 000

5 250 000

0

5 250 000

0

2015

21 000 000

Summa stSllda sdkerheter

Mattias 0hman

21 000 000 21 000 000

Stockholm de4 , /\

/lm"l'L \,hfitu{ ,\l0^"
Michael\ih16n

lnV,"4{A/7'-,
Agneta Ingelsteh

/*r.4
C,tu ("'t*
Torsten Soder

20L7

. r.-"
Jessica Marml6f Hellstrand

Min revisionsberdttelse har ldmnats ZOLT- A9O&

Per Engzell

Auktoriserad revisor

BRF Resolutionen
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Eng zells Reuisio nsbg r &.

Revisionsberzittelse
Ti ll foreningsstdmman i Bostadsrtittsforeningen Resolutionen, org.nr i | 64 | 6 -328 4

Rapport om irsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfdrt en revision av Arsredovisningen frir
B ostadsriittsfcireningen Res olutionen f6r ttr 20 I 6 .

Enligt min uppfattning har drsredovisningen upprrittats i
enlighet med irsredovisningslagen och ger en i alla
viisentliga avseenden riittvisande bild av fcireningens
finansiella stiillning per den 3 I december 2016 och av
dess finansiella resultat ftr 6ret enligt
6rsredovisningslagen. F6rvaltningsberiittelsen iir fcirenlig
med irsredovisningens civriga delar.

Jag tillstyrker dtirfcir att f6ren ings sttimm an fastsfiil ler
resultatriikningen och balansrlikningen fOr fcirenrngen.

Grundfdr uttalsnden
Jag har utfrirt revisionen enligt Intemational Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mirt
ansvar enligt dessa standarder beskivs niirmare i avsnittet
Revisorns ansvqr. Jag iir oberoende iftirhillande till
fdreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i
dvrigt har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhrimtat rir
tillriickliga och tindamilsenliga som grund fcir mina
uttalanden.

Styrelsens snsvsr
Det iir styrelsen som har ansvaret f6r att frrsredovisningen
uppriittas och att den ger en riittvisande bild enligt
irsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar iiven fcir den
interna kontroll som den beddmer iir ncidviindig fcir att
upprAtta en irsredovisning som inte innehiller nhgra
viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p6
oegentligheter eller pi fel.

Vid uppriittandet av irsredovisningen ansvarar styrelsen
fcir beddmningen av fcireningens fcirmiga att fortsiitta
verksamheten. Den upplyser, niir s6 tir tilltimpligt, om
fcirhillanden som kan piverka fcirmigan att fortsiitta
verksamheten och att anviinda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tilliimpas dock inte om
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns unsvat
Mitt mil iir att uppni en rimlig grad av siikerhet om
huruvida irsredovisningen som helhet inte innehiller
nigra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p6
oegentligheter eller p6 fel, och att liimna en
revisionsberiittelse som innehdller mina uttalanden.

Rimlig stikerhet iir en hdg grad av siikerhet, men iir ingen
garanti frir att en revision som utfcirs enligt ISA och god

| (2)

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka en
viisentlig felaktighet om en s6dan finns. Felaktigheter kan
uppst6 p5 grund av oegentligheter eller fel och anses vara
viisentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
fcirvlintas p6verka de ekonomiska beslut som anviindare
fattar med grund i drsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anviinderjag
professionellt omdcime och har en professionellt skeptisk
instiillning under hela revisionen. Dessutom:

o identifierar och beddmer jag riskerna fdr viisentliga
felaktigheter i Arsredovisningen, vare sig dessa beror
p6 oegentligheter eller pd fel, utformar och utf6r
granskningsitgiirder bland annat utiflin dessa risker
och inhiimtar revisionsbevis som iir tillrrickliga och
zindamAlsenliga f6r att utgcira en grund fdr mina
uttalanden. Risken fdr att inte upptiicka en viisentlig
felaktighet till fdljd av oegentligheter iir hcigre tin fcir
en viisentlig felaktighet som beror p6 fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
frirfalskning, avsiktliga uteliimnanden, felaktig
information eller isidosiittande av intern kontroll.

r skaffarjag mig en f6rst6else av den del av
fcireningens interna kontroll som har betydelse fdr
min revision fcir att utforma granskningsitgiirder som
rir ltimpliga med hiinsyn till omstiindigheterna, men
inte fcir att uttala mig om effektiviteten i den interna
kontrollen.

o utviirderar jag liimpligheten i de
redovisningsprinciper som anviinds och rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen och
til lhcirande upplysningar.

o drar jag en slutsats om liimpligheten i att styrelsen
anviinder antagandet om foftsatt drift vid uppriittandet
av irsredovisningen. Jag drar ocksA en slutsits, med
grund i de inhiimtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns nigon viisentlig osiikerhetsfaktor som avser
sidana hiindelser eller f<irhillanden som kan leda till
betydande tvivel om fcireningens fcirmAga att fortsiitta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
vlisentlig osrikerhetsfaktor, miste jag i
revisionsberiittelsen f?ista uppmiirksamheten p6
upplysningarna i Arsredovisningen om den viisentliga
osiikerhetsfaktorn eller, om sidana upplysningar rir
otillriickliga, modifi era uttalandet om
irsredovisningen. Mina slutsatser baseras p6 de
revisionsbevis som inhiimtas fram till datumet fcir
revisionsberiittelsen. Dock kan flamtida hAndelser
eller fcirhSllanden grira att en frirening inte liingre kan
forls iitta v erks amh elen 
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r utviirderar jag den civergripande presentationen,
strukturen och innehillet i 6rsredovisningen,
diiribland upplysningarna, och om irsredov isningen
Aterger de underliggande transaktionerna och
hiindelserna pi ett siitt som ger en rtittvisande bild.

Jag miste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten f6r
den. Jag m6ste ocksi informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, diiribland de betydande
brister i den intema kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra fiirfattningar

Uttalanden
Utciver min revision av irsredovisningen har jag iiven
utfcirt en revision av styrelsens fcirvaltning fcir
Bostadsriittsfcireningen Resolutionen frjr 61 2016 samt av
frirslaget till dispositioner betriiffande fdreningens
riverskott eller underskott.

Jag tillstyrker att fcireningsstiimman behandlar
underskottet enligt fcirslaget i fcirvaltningsberilttelsen och
b evi lj ar styrelsens ledamciter ansvars frih et fcir
riikenskapsiret.

Grund Jbr uttslanden
Jag har utfdrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt denna beskrivs niirmare i avsniftet
Revisorns ansver. Jag iir oberoende iftrhillande till
fcireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i
dvrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhtimtat ar
tillriickliga och iindam&lsenliga som grund f6r mina
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret fcir f(irslaeet till
dispositioner betriiffande fdreningens civers-kott eller
underskott. Vid frirslag till utdelning innefattar detta bland
annat en bedcimning av om utdelningen iir fcirsvarlig med
hiinsyn till de krav som frireningens verksamhetsart,
omfattning och risker stiiller pi storleken av fcireningens
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och strillnins
i rivrigt.

Styrelsen ansvarar fcir fcireningens organisation och
fcirvaltningen av fcireningens angeliigenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlcipande beddma fcireningens
ekonomiska situation och att tillse att fcireninsens
organisation iir utformad sd att bokfciringen,
medelsfcirvaltningen och fcireningens ekonomi ska
angeliigenheter i dvrigt kontrolleras pi ett betryggande
satt.

2 (2)

Revisorns &nsvar
Mitt mil betrriffande revisionen av fcjrvaltningen, och
drirmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, iir att inhiimta
revisionsbevis fcir att med en rimlig grad av slikerhet
kunna bedclma om nigon styrelseledamot i nAgot
viisentligt avseende:

o fciretagit n6gon 6tgiird eller glorl sig skyldig till
nigon frirsummelse som kan ftranleda
ersiittningsskyldighet mot fcirenin gen, eller

. pa nigot annat siitt handlat i strid med
bostadsriittslagen, tillzimpliga delar av lagen om
ekonomiska fcireningar, 6rsredovisningslagen eller
stadgarna.

Mitt mil betrliffande revisionen av fdrslaset till
dispositioner av fcireningens 0 vers kott e I l-er un derskott,
och diirmed mitt uttalande om detta, rir att med rimlig
grad av siikerhet bed<ima om fcirslaget rir fcirenligt med
bostadsrrittslagen.

Rimlig siikerhet rir en hOg grad av siikerhet, men ingen
garanti fcir att en revision som utfcirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka Atgrirder
eller fcirsummelser som kan f<iranleda
ersiittningsskyldighet mot fdreningen, eller att ett fcirslag
till dispositioner av fcireningens civerskott eller underskott
inte iir fcirenligt med bostadsriittslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige anvlinder jag professionellt omdcjme och har en
professionellt skeptisk instrillning under hela revisionen.
Granskningen av fdrvaltningen och fcirslaget till
dispositioner av fcireningens 6verskott eller underskott
grundar sig friimst p6 revisionen av rdkenskaperna. Vilka
tillkommande gransknings6tgarder som utfcirs baseras pA
min professionella bedrimning med utgingspunkt i risk
och viisentlighet. Det inneblir att jag fokuserar
granskningen p6 sidana Ffigarder, omriden och
fcirhAllanden som iir viisentliga fOr verksamheten och diir
avsteg och civertriidelser skulle ha silrskitd betydelse fdr
fcireningens situation. Jag g&r igenom och prdvar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna AtgArder och andra
fci'rhAllanden som iir relevanta fOr mitt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag f6r mitt uttalande om
styrelsens fdrslag ti I I dispositi oner betriiffande
fcireningens dverskott eller underskott harjag granskat om
fdrs laget iir fcirenl i gt med bostadsriittslagen.

Stockholm 2017-05-08

Per Engzell
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