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Styrelsen f<ir Bostadsriittsfcireningen Stdren 20 far hiirmed avge irsredovisning ftir riikenskapsiret 2020.

Arsredovisningen iir upprattad i svenska konor, SEK. Om inte annat siirskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (k). Uppgifter inom parentes avser friregiende 6Lr.

Fti

rvaltnin gsberiittelse

Verksamheten
A

lhntint om verksumheten

Verksamhetens art och inriktning
Foreningen har till iindamal att framja medlemmamas ekonomiska intressen genom att i f<ireningens hus
upplAta bostiider och lokaler 6t medlemmarna till nytdande utan tidsbegriinsning. Medlems r2itt i
Iiireniagen pi grund av sadan uppli.telse kallas bostadsriitt. Medlem som innehar bostadsratt kallas
bostadsrAthhavare.
Fdreningen registrerades hos PRV 1988-03-04. Ekonomisk plan enligt 3 kap
7002-09-24 och har registrerats hos PRV. Stdren 20 tillfAddes 2002-10-31.

I

$ faststiilldes

pi

stiimma

Stdren 20 Ar behgen pi Htigbergsgatan 8l A-D och Bengt Ekehjehnsgatan 6 i Stockholms kommun.
Fastighetens tomtyta ar I 165 m2 och den har 35 liigenheter om 2 064m2 och 2lokalerom 255 m2.

Byggradsir

Zir 1896. Fastigheten ombyggdes totalt 1986.
Fastigheten air fullviirdesftirsiikad i Brandkontoret.

Ftireningsstimma och styrelse
Ordharie ftreningsstarffna hdlls 2020-05-3 I

Vid stiimman valdes ftiuande styrelse:
Ordinarie ledambler:
Karl Erik Dunder ordfiirande
Michele Saracino
Ake Falck

LaiKimLim
Suppleanler:
Linda Goncalves
Peter Henricson
Anna Samuelsson

Vid stiimman utsigs 6ven:
.Revrsor; Caroline Stihlberg, Islinge Revision

Valberedning:

AB

Kain Malmqvist, Oscar Henningsson,

Vanessa Werkelin

Styrelsen har under eret haft kontinuerlig hontakt i fcireningsangelzigenhcter samt
stvrelsemiiten-

hillit 9 protokollfrirda
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Org.nr 716425-8423

Ltiner och ersettning
Ersathing till styrelsen har utgitt om 26 981 W
Frireningen har sitt siite i Stockholm

Viisentliga hiindelser under rdkens kaps fr ret
Sista fasen av omliiggning av plAttaket slutltirdes 2020 till en kostnad av I 557 542 kr, vilket belastar
erets rdrelseresultat. IstAlet ftir att aktivera kostnaden ftir or aggningen av taket, vilket hade fiirs?imrat
framtida ers resultat, valde ftireningen att kostnadsfiira hela beloppet riikenskapsaret 2020, i enlighet med
den redovisningsprincip som ftireningen tilliimpar. Omliiggningen fanns med i ftireningens
underhiLllsplanering och har en antagen nl,ttjandetid om miast 50 ir.
Under aret, och till ftiljd av konsekvensema av Covid 19 pandemin, har styrelsen beviljat lokalhyresgiist
hotell Tre smA rum hyresreduktion {iir perioden april december. Denna hyresftirlust har till en viss del
kompenserats genom att fiireningen erhalit statligt stdd ftir perioden april- juni.

M;dle msinformation
M edletasantal och iive dtelset
Fdriindring av ftreningens medlemmar har under riikenskapsriret varit ftiljande:
Antalet medlemmar vid 6rets btirjan 46 st.
Antalet tillkommande medlemmar under r?ikenskapstret 6 st.
Antalet avgaende medlemmar under riikenskapseret 3 st.
Antalet medlemmar vid riikenskapsirets slut 49 st.

Flerfl rstiversikt (Tlcr)

2020

2019

NettoomsAttning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)
Lin (k/m'?)

1768

|

-t

064
62,3
6 335

2018
778
-2 250
64,2
6 335

796

2017

1744

1

108

64,5

6 335

350
66,0
6 335

Fcir definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper

Ftiriindning av eget kapital

Belopp vid irets ingang

UpplAtebe-

Fond ftir yttre

Brhnserat

Arets

insatser

avgift

underhill

resultat

resultrt

28 4s1 824

2 941 111

2 t57 918

-6 741 113
-216 891

107 721

26 917 401
0

-107 721

_1 064 069

0
-1 064 069

-1 064 069

25 853 332

Avsathing yttrefond
Disposition av ftiregiende

216 891

Ars resuitat:

Arets resultat
Belopp vid irets utging

'Iotalt

Medlems-

107

28

451824

294tttl

2 374

809

-6

721

850343
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Bostadsrettsf0reningen St6ren 20
Org.nr 716425-8423

Fiirslag till behandling av ansamlad ftirlust
Sryrelsen ftireslir att den ansamlade liirlusten (konor):
ansamlad ftrlust
ilrets ltirlust

-6 850 343

-t

064 069

-7 914 412
behandlas sA att
reservering fond ftir )ttre underhall
iansprAktagande av fond frir yttre underhAll

i ny riikning dverfiires

216 891

-1 518 750
-6 6t2 s53
-7 914 412

Fdreningens resultat och stAlhing i rivrigt framgir av efterftiljande resultal och balansriikning samt
kassaflridesanalys med noter.
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Resultatriikning

Not

2020-01-01

2019-01-01

-2020-12-31

-2019-12-31

Rtirelseintiikter
Nettoomsatbing
6vriga rdrelseintiikter
Summa rorelseint?ikter

2

I

795 620
12 214

767 647
25 132
792 779

1 807 834

-2 466 233

-t 292 480

I

1

Riirels€kostnader
Driftskostnader

3

dvriga extema kostnader
Personalkostnader
Avskivningar av materiella anlZiggningstillgingar

Summa rtirelsekostnader

Rtirelseresultat

4

-15 243

-43 499

-26 981
-243 912
-2 752 369
-9s9 590

-26 111

Finansiella poster
Resuitat frAn tivriga fmansiella anl2iggningstillgingar

s 899

-l l0 378

Rllntekostnader och liknande resultatposter

-168 098
-l 530 190
277 644

5 196
-175 1 19
-169 923

Summa finansiella poster
R€sultat efter linansiella poster

-t

ilesultat fiire skatt

-1 064 069

107 721

Arets resultat

-l

107 721

-104 479
064 069

064 069

107 721
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Balansrflkning

Not

2020-12-31

2019-12-31

5,6

39 269 602
31 802
39 30r 404

39 481 726
63 590
39 545 316

39 301 404

39 s4s 316

45 600
239 337
106 329
391 266

45
2 037
99 s62
tOt 644

1

821 953
821 953
2 213 219

2 115 037

r

2 tts 037
2 216 681

TILLGANGAR
Anliiggningstillgingar
M ate riella anliigg ning s ti I lg dngar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anl?iggningar
Summa materiella anliiggningstillgingar

7

Sur:naa anliggningstillgingar
0msd ttningstillgingar

I{ e r tfr i s tig a lo r d r in g ar
K':ndfordringar
6vriga fordringar
Fdrutbetalda kostnader och upplupna intiikter
Surnma kortfristiga fordringar
l{assa och bank
Kassa och bank
Sururna kassa och bank
Summa omsiittningstillgingar

SUVIMA TILLGANGAR

8

4t

514 623

41761 997
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Balansr5kning
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Not

2020-12-31

2019-12-31

31 392 935
2 374 809
33 767 744

3t 392 935

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bandet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond fdr yttre underhall
Summa bundet eget kapital

2 157 918
33 550 853

Frin eget kapital
Balanserat resultat

Arets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

-6 741 173

-6 850 343
-1 064 069
-7 914 412
25 853 332

-6 633 452
26 917 401

t0 500 000

10 500 000

10 500 000

10 500 000

4 000 000
676 232
184 150
141 000
159 909
5 t6t 291

4 000 000
33 271

t07 '121

Lingfristiga skulder
Ovriga skutder till kreditinstitut
Surnma lingfristiga skulder

I(crtfristiga skulder
dvriga skulder till keditinstitut
Leverantdrsshulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och fiirutbetalda intiikter
S,"rrn:rna

kortfristiga skulder

S-IJVIMA EGET

KAPITAL OCH SKULDER

9

9

4t

574 623

t4 78).
141 000
155 544
4 344 s96

4t

761 997
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Not

Kassafltidesanalys

Den ltipande verksamheten
Resultat efter finarsiella poster
Justeringar f<5r poster som inte ingir i lossaflddet
Betald skatt

R€sultat efter finansiella poster
Kassafltide

frin fiiriindring

2020-01-01

2019-01-01

-2020-12-31

-2019-12-31

-1

0&

069

107 721
168 098

243 912

r\ 547
287 366

3 043

-817

tt4

av rtirelsekapitalet

kundfordringar
kortfristiga fordringar
leverantrirsskulder
kortfristiga skulder
l(assafliide frin den ltipande verhsamheten
F<irdndring av
Frirdndring av
FdrAndring av
Fdriindring av

Arets kassalltide

_45

-45 555
-17 741

-578

642 961
4 365
-293 084
-293 084

-21 399

-38 517
226 827
226 827

Likvida medel vid lrets btirjan
Likvida medel vid 6rets brirjan
Likvida medel vid irets slut

2 115 037

I

I 82t

2

953

888 210
tt5 037
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Noter
I{ot t R.edovisningsprinciper
Allmiinna upplysningar
Arsredovisningen iir upprettad i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokftiringsniimldens allmiinna
rAd (BFNAR 2016:10) om arsredovisning imrndre ftiretag.

Fond ftir yttre underhill
till fond ftir yttre underhill enligt stadgar gdrs i e$bokslutet. Fdrslag till iarsprAktaga.nde av
foad ftir yttre underhrill ftir rirets periodiska underhill liimnas i resultatdispositionen.

Reservering

Anllggningstillgingar
Till2impade avslcivningstider:
200 ar

Byggnad
lnventarier
Installationer

5 ar

l0 ar

Flyckeltalsdefinitioner
Nettoomsattning
Rrirelsens hulldint2ikter, faklurerade kostnader, sidointiikter samt int?iktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
R.esultat efter finansiella intakter och kostnader men ftire bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag Itir uppskjuten skatt) i procent av

balansomslutning.

Nor 2 Nettoomsiittning
2020

Arsavgifter bostiider
Hyror bostader
llyror lokaler
Pant och dverletelse avgifter

Ovriga intiikter

1 390 032

2019

|

165 876
207 694
4 000
45

1767 647

t

390 032
162 570
235 824
6 600
594
795 620

6.Jt--
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Not 3 Driftskostnader

Uppviirmning
Ftirvahringsarvode
Fastighetsskdtsel

Sndr6jning/Sandning
Sotning
Sophdmtning

Grovsophiimtning
Reparationer och underhill
Fastighetsel
Vatten och avlopp

Fdrs6kingspremier
Tomftattsavgald
FastighetsslGtt
Kabel TV service avgift

Stiidning
dvriga kostrader

2020

2079

68 055
84 010
84 179
62 083
0
38 711
5 8t1
L 590 734
71 089
58 403

65 994
68 208

81 156
81 462
46 92.4
21 546

1l

133

403 493
72 989
39 553

43 512

42 636

254 200
92 985
0

254 200

91 165

7 750
2 466 233

357
0
11 664
1292 480

2020

2019

4711

Noi 4 Arvoden och personalkostnader

air,,oden och andra ersettningar samt sociala kostnader
Styrelsearvoden
Sociala kostnader

2t 900

Totala Arvoden, andra ersiittningar och sociala kostnader

26 981

s 081

21 000

5u3
tt3

26
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Not 5 Byggnader med tomtriitt

2020-12:31

2019-12-31

lng6ende anskaffningsvzirder
{-ltgfl ende ackumulerade anskaffningsvdrden

42 423 970
42 423 970

42 423 9',70
42 423 970

Ingiende avskir.,ningar
Arets avskrivningar
Utgeende ackumulerade avskrivningar

-2 942 244
-212 124

-2 805 939

-3 154 368

-2 942 244

Utg*ende redovisat verde

39 269 602

39 487 726

Taieringsv2irden byggnader
Taxerfulgsviirden Tomtratt

27 223 000
45 074 000
72 297 000

27 223 000
45 074 000
72 297 000

Bolddfi veirde byggnader
Bokfrirt viirde mark

39 269 602
0
39 269 602

24 318 778
ls 162 948
39 481726

Mark har omldassificerats som Byggnad och skrivs av med 0,5%

frin

-136 305

2020-01-01

Noi 5 Stiillda siikerheter
2020-12-31

2019-1231

17 000 000
17 000 000

l7 000 000
17 000 000

2020-12-31

2019-12-31

IngAende anskaffningsvtirden

408 809

408 809

UtgAende ackumulerade anskaffningsv[rden

408 809

408 809

-345 2t9
-31 788
-377 007

-313 426
-31 793

345 279

31 802

63 590

2020-12-31

2019-12:31

Fastighetsinteckning

Not 7 Maskiner och andra tekniska anliiggningar

lngiende avskrivningar
Arets avskrivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar
Utgfl ende redovisat verde

Not

E Kassa och

bank
s 000

5 000

Ilandelsba:rken

|

498 275

1 791 359

Swedbank

318 678
1 821 953

318 678
2 113 037

Kassa

b^ll'
./2-

\

lie\
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Not 9 Skulder till kreditinstitut
Nedan framgir f<irdelning av lingfristiga l6n

Riintesats

L6ngivare
Swedbank hypotek AB
Swedbank hypotek AB

0,385
0,810

Datum ftir

Linebelopp

riinteiindring

2020-12-31

Linebelopp
2019-12-it

2021-03-28

4 000 000

4 000 000

2022-12-22

l0 500 000

l0 500 000

14 s00 000

14 500 000

4 000 000

4 000 000

Kortfristig del av langfristig skuld

Bostadsftreningar finansierar nomralt en stor del av sina tillgingar genom upplining fran finansiella
institut. De lAn som ftirfaller till omftirhandling under niista riikenskapsAr redovisas i enlighet med SrfuS
som kortfristig del av ett lan. Ofta iir avsikten inte att l6.nen som ftirfaller till betalning ska [6sas i sin
helhet utan att de ersatts med ett nytt lan.

Siockholm
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Kali Erik Dunder
Ordfrirande

Lim

?,-1
Michele Saracino

,{Ud^L!*oD.--''
Miin revisionsber?ittelse har lamnats

Carolhe Stihlberg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberiittelse
Till fiireningsstflmman i Brf Stiiren 20
Org.nr 716425-8423

Rapport om irsredovisningetr
Uttalanden
Jag har utlbrt en revision av irsredovisningen

ftir Brf Stdren 20 ftir

r2ikenskaps

iret 2020.

Enligt min uppfattning har flrsredovisningen upprattats i enlighet med rirsredovisningslagen och ger en i alla
viisentliga avseenden riittvisande bild av ltireningens finansiella stiillning per den 2020-i1-3l ocf, av dess
finansiella resultat och kassafldde ftir iret enligt Arsredovisningslagen. Fdrvaltningsberattelsen iir ftirenlig
med Arsredovisningens dvriga delar.
Jag

titlstyrker diirffir att liireningsstiimman faststiiller resultatrakningen och balansrZikningen ftir liireningen.

Grund

fir

uttalanden

Jag har utliirt revisionen enligt Intemational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enlig dessa standarder beskivs nirmare i avsnittet Revlsorn s ansyot. Jag iir oberoende i

ftirhflllande till ftireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar
enliS dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis

jag har inhiimtat

?ir

tillriickliga och iindamilsenliga som grund lbr mina

uttalanden.
Stltrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret ltir att irsredovisningen upprAftas och att den ger en riittvisande bild enligt
irsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar aven {iir den intema kontroll som de bedtjmer iir n<jdviindig ftir att
uppriitta en irsredovisning som inte innehiller nigra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller misstag.

Vid upprlttandet av Arsredovisningen ansvarar styrelsen itir bedomningen av ftireningens {iirmiga att
fortsiitta verksamheten. De upplyser, niir si iir tilliimpligt, om ftirhillanden som kan piverka ftirmigan att
fortsatta verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillempas
dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.
Revisorns ansvar
Mina mil iir att uppni en rimlig grad av siikerhet om huruvida 6rsredovisningen som helhet inte innehiller
nigra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller misstag, och att lamna en
revisionsbertittelse som innehtller mina uttalanden. Rimlig siikerhet 2ir en h<ig grad av siikerhe! men ?ir ingen
garanti ftir att en revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka
en viisentlig felaktighet om en s6dan finns. Felaktigheter kan uppsta pi grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara vtisentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fiirviintas piverka de ekonomiska
beslut som anviindare fattar med grund i irsredovisningen.
Som del av en revision enligl ISA anv?inderjag professionellt omd<jme och har en professionellt skeptisk

instiillning under hela revisionen. Dessutom:
- identifierar och beddmerjag riskema ft)r viisentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror
pi oegentligheter eller misstag, utformar och ut{iir granskningsitgiirder bland annat utifrin dessa risker och
inhimtar revisionsbevis som 2ir tillrickliga och iindamilsenliga ftr att utgdra en grund {iir mina uttalanden.
Brf Stdren 20, Org.nr 716r'.25-8423
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Risken ftir aft inte upptacka en viisentlig felaktighet till ftiljd av oegentligheter iir hOgre tin fiir en v?isentlig
felaktighet som beror pi misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, ft,rfalskning,
avsiktliga uteliimnanden, felaktig information eller isidosiittande av intem kontroll.

- skaffarjag mig en ftirstielse av den del av liireningens intema kontroll som har betydelse ftir min revision
ftir att utforma gransknings6tgerder som ilr liimpliga med hiinsyn till omstiindighetern4 men inte ftir att
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utviirderarjag liimpligheten i de redovisningsprinciper som anvZinds och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillh<jrande upplysningar.
- drarjag en slutsats om liimpligheten i att styrelsen anvander antagandet om fortsatt drift vid upprettandet
av flrsredovisningen. Jag drar ocksi en slutsats, med grund i de inhiimtade revisionsbevisen, om huruvida det
fims nigon viisentlig osikerhetsfaktor som avser sidana hiindelser eller Itirhillanden som kan leda till
betydande wivel om {iireningens {tirmaga att fortsefta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en

viisentlig osiikerhetsfaktor, miste jag i revisionsberiittelsen fista uppmirksamheten pA upplysningarna i
irsredovisningen om den viisentliga osiikerhetsfaktorn eller, om sidana upplysningar iir otillriickliga,
modifiera uttalandet om irsredovisningen. Mina slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhtimtas fram
till datumet ltir revisionsberiittelsen. Dock kan framtida hiindelser eller ftirhillanden g6ra att en fiirening inte
liingre kan fortsiitta verksamheten.
- utviirderarjag den tivergripande presentationen, strukturen och innehillet i irsredovisningen, diiribland
upplysningarna, och om irsredovisningen iterger de underliggande transaktionema och hiindelsema pi ett
sett som ger en rattvisande bild.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
Uttalanden
Ut6ver min revision av irsredovisningen harjag 6ven utftirt en revision av styrelsens ftirvaltning fttr Brl
Stdren 20 Itir riikenskapsiret 2020 samt av fiirslaget till dispositioner betrilffande ftireningens vinst eller

fiirlust.
tillstyrker att ftireningsstiimman behandlar liirlusten enligt ftirslaget i {tirvaltningsberiittelsen och
beviljar styrelsens ledamtiter ansvarsfrihet ltir riikenskapsiret.

Jag

Grundlbr uttalanden

Jag hai utftirt revisionen enlig god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs nilrmare t
avinittet Revjsorz s ansvar. Jag iir oberoende i ftirhtllande till {iireningen enligt god revisorssed i Sverige
och har i dvrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa kav.
Jag anser att de revisionsbevis

jag har inhemtat ar tillriickliga och iindamilsenliga som grund ltir

m

ina

uttalanden.
Styrelsens ansvar
ftrlust.
D-et ar sryrelsen som har ansvaret ftir liirslaget till dispositioner betraffande fiireningens vinst eller
med
iir
ltirsvarlig
utdelningen
av
om
beddmning
Vid fi:rsiag till utdelning innefattar detta bland annat en
pi
av
storleken
stdller
hansyn tilide kav som Itireningens verksamhetsart, omfattning och risker
ftireningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stallning i 6vrigl'

Detta
Styrelsen ansvarar liir ftireningens organisation och {tirvaltningen av liireningens angel?igenleter.
att
ltireningens
att
tillse
och
situation
innefattar bland annat att fortldpande bedoma fiireningens ekonomiska
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organisation iir utformad si aft bokftiringen, medelsftirvaltningen och Idreningens ekonomiska
angeliigenheter i rivrigt kontrolleras pi ett betryggande siitt.
Revisorns ansvar

Mitt mil betriiffande revisionen av fiirvaltningen, och diirmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhamta
revisionsbevis ftir att med en rimlig grad av siikerhet kunna beddma om nigon styrelseledamot i negot
vAsentligt avseende:

- ftiretagit nigon itgiird eller gjort sig skyldig
ersattningsskyldighet mot ftireningen, eller

till nigon liirsummelse

som kan {tiranleda

pi nigot annat siitt handlat i strid med bostadsriittslagen, tilliimpliga delar av lagen om ekonomiska
Itireningar, trsredovisningslagen eller stadgama.
-

Mitt mil betraffande revisionen av Itirslaget till dispositioner av lbreningens vinst eller Iiirlust, och diirmed
mitt uttalande om detta, ar att med rimlig grad av s?ikerhet bed<ima om Itirslaget iir fiirenligt med
bostadsriittslagen.

Rimlig siikerhet iir en hdg grad av sikerhet, men ingen garanti ftir att en revision som utfiirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka atgarder eller liirsummelser som kan {iiranleda
ersiittningsskyldighet mot liireningen, eller att ett ltirslag till dispositioner av liireningens vinst eller Iiirlust
inte er ftirenligt med bostadsrattslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anviinderjag professionellt omddme och har en
professionellt skeptisk instiillning under hela revisionen. Granskningen av itirvaltningen och ftrslaget till
dispositioner av ftireningens vinst eller ltirlust grundar sig friimst pi revisionen av riikenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsAtgerder som utltirs baseras pii min professionella bedtimning med utgflngspunkt i
risk och viisentlighet. Det innebAr att jag fokuserar granskningen pi sidana itgiirder, omriden och
ftirhillanden som iir vAsentliga ltr verksamheten och diir avsteg och Overtriidelser skulle ha siirskild
betydelse ftir lbreningens situation. Jag gir igenom och prdvar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
atgarder och andra ftirhillanden som iir relevanta liir mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag ftir mitt

uttalande om styrelsens ft)rslag till dispositioner betriiffande {iireningens vinst eller ftirlust harjag granskat
om forslaget iir liirenligt med bostadsriftslagen.

Lidingd den 7 maj 2021

Caroline Stihlberg
Auktoriserad revisor
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