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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktör

för

HSB ARLANDA EKONOMISK FÖRENING

får hänned avge årsredovisning för

föreningens verksamhet under räkenskapsåret

2016-01-01 - 2016-12-31

VERKSAMHET
HSB Arlanda är en av landets 29 regionala HSB-foreningar.
HSB är en kooperativ organisation, som bedriver sin verksamhet för medlemmarna i bostads-
rättsföreningama samt för Bospargruppen. Bospargmppen består av medlemmar som sparar
för att erhålla en HSB-lägenhet.

HSB Arlandas verksamhetsområde är Sigtuna kommun. Föreningens nuvarande förvaltnings-
objekt är koncentrerade till Märsta med drygt 2 400 lägenheter fördelade på 15 HSB bostads-
rättsföreningar. I den administrativa förvaltningen ingår även 6 externa bostadsrättsföreningar
och l externt uppdrag finns inom teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. Dessa externa
åtaganden omfattar cirka 350 lägenheter.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
HSB Arlandas bas är förvaltande, förvärv, byggnation samt bonära service av hög kvalitet for
ett tryggt och socialt bra boende. Vi bevakar marktillgång och försäljningar samt har en bra
relation med politiken och vi arbetar med alla boendeformer.

MEDLEMSIN FORMA TION
Föreningen ägs av medlemmarna som vid årets slut uppgick till 3 167 stycken.

Årtal 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Medlemsantal 3. 167 3. 138 3. 175 3.217 3.174 3. 154

Antalet bosparare bland medlemmarna var vid årets slut 183 stycken.

HSB Arlanda är medlem i HSB Riksförbund och genom medlemsavgiften bidrar varje
medlem med 2 kronor till den internationella hjälporganisationen We Effect.
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Den 21-22 oktober hölls en styrelsekonferens for bostadsrättsföreningarnas förtroendevalda
och HSB Arlandas styrelse. Sammanlagt deltog 60 personer i konferensen.

HSB Arlanda är delägare i HSB Bostad som svarar f5r nyproduktionen inom vårt verksam-
hetsområde. HSB Arlandas senast färdigställda nyproduktion är landmärket HSB Sätuna
Torg. Fastigheten var inflyttningsklar 2013.

HSB Arlanda har i samverkan med HSB Bostad startat ett nytt projekt, HSB Brf Silverskatten
på Sigtuna Stadsängar. Nyproduktionen som består av ett 70-tal lägenheter omfattas av 1-4
mms lägenheter. Planerad sälj start är den 10 september 2017.

Den 15 mars 2016 slutade VD Johan Nilsson med omedelbar verkan. Under tiden styrelsen
sökte ny VD gick Ulrik Wallström in som arbetande ordförande i verksamheten. Sonny
Johansson tillträdde som VD den l juni 2016.

Styrelsen har efter årsstämman 2016 haft följande sammansättning:

Ordinarie
Bo Albrektsson
Anders Fällmar
Thomas Bemhardsson
Mona Karlsson

Lage Eckeskog
Lars Asplund
Lars Keding
Jan Hellqvist
Abir Karademir
Erik Alkert
Sonny Johansson

Su leanter
Maria Karlsson
Lars Carlsson
Sara Yousef
Ali Wandi
Maud Ringbom

ordförande
vice ordförande
sekreterare

kommimledamot, Sigtuna kommun
arbetstagarledamot, Fastighetsanställdas Förb.
VD-from 2016-06-01

koimnunledamot, Sigtuna kommun
Adjungerad, Unionen

Vid stämman 2017 går mandatperioden ut för ordinarie ledamöterna Anders Fällmar, Mona
Karlsson, Lars Asplund och Jan Hellqvist samt suppleanterna Maria Karlsson och Sara
Yousef.

Föremngens finna har tecknats av Bo Albrektsson, Anders Fällmar, Thomas Bemhardsson
och Sonny Johansson, två i förening. Dessutom har Sonny Johansson rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltiiingsåtgärder.

Föreningens revisorer har varit:
Bo BClang, ordinarie och Connelie Åkerblad, suppleant, valda av HSB Arlanda
samt

Niclas Wärenfeldt forordnad av BoRevision AB

Lars-Erik Hoverberg, Yvonne Ohrling och Arne Ohlsson som ordinarie ledamöter, har utgjort
valberedning, med Arne Ohlsson som sammankallande.

Den ordinarie föreningsstämman hölls den 31 maj 2016.
Styrelsen har hållit 11 protokollförda sammanträden.

t
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

-Fastnet fastighetssystem
I början av 2016 togs Hambo ur bruk av HSB och det installerades ett nytt fastighetssystem
Fastnet som levereras av HSB AfFärsstöd.

-Arbetsmiljö
Ledningen har arbetat hårt med dokumentationen kring SAM (Systematisk Arbetsmiljö
Arbete). Chefer och skyddsombud har utbildats i SAM och det har gjorts skyddsronder på
våra fastighetskontor.

- Försäljning av bostadsrätter i HSB Brf Tågmästaren
Föreningen har sålt 3 st. bostadsrätter i HSB BrfTågmästare för 4 535 000 kronor, som
med avdrag for mäklararvodet 114 250 kronor, gett en ökning av de likvida medlen med
4 420 750 kronor.

-Arets investeringar
Föreningen har påbörjat en konvertering av bilparken mot elbilar och köpt en Renault
Kangoo Z.E skåp. Fortsättningsvis kommer föreningen att byta till elbilar när de gamla
dieselbilorna gjort sitt. Föreningen har dessutom förnyat stora delar av maskinparken.
Det nya affärssystemet HSB Ekonomi har betalats, integrationen mot HSBs servrar har
gjorts, det har införskaffats ID06 id-kort till alla i personalen och Aptus kar installerats
som passagesystem.

-Administrativ och ekonomisk förvaltning
Förvaltningen omfattar samtliga HSB-bostadsrättsföreningar i Märsta jämte eget affärs- och
kontorshus. I åtagandet ingår även lokaler och garage i de förvaltade fastigheterna. I den
administrativa förvaltningen ingår även sex externa bostadsrättsföreningar.

- Fastighetsskötsel
HSB Arlanda svarar för fastighetsskötseln av 15 HSB bostadsrättsföreningar samt det egna
affärs- och kontorshuset. Dessutom finns ett externt förvaltningsuppdrag inom
fastighetsskötseln.

- Övrigt
HSB Arlanda är sedan 2003 medfinansiär till en bilburen trygghetsväktarresurs i Sigtuna
kommun. Trygghetsväktama ska arbeta problemorienterat for att skapa ökad trygghet och
säkerhet för de som bor och vistas i kommunen.

HSB Arlanda har antagit HSBs kod för foreningsstyming. Under de senaste åren har arbetet
successivt pågått med att uppfylla kodens formkrav. Se även föreningsstymmgsrapporten som
är en bilaga till årsredovisningen.

HSB Arlanda tecknade 2008 HSB klimatavtal för att vara med i den gemensamma
klimatstrategi som syfltar till att minska utsläppen av koldioxidekvivalenter fram till 2023 med
50 %.

Då kraven enligt finansinspektionens direktiv för betalt]'änster är väldigt långtgående, har
bostadsrättsföreningarnas likvida medel, som fram till mars funnits på ett klientmedelskonto i
HSB Arlanda, i sin helhet förts över till föreningarnas nya egna bankkonton.
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Flerårsöversikt

Nyckeltal
Nettoomsättning tkr

2016
25191

Rörelseres. före skatt tkr l 256

Årets resultat tkr
Balansomslutning tkr
Eget kapital tkr
Soliditet % *

1170
30610
20630

68

2015
19178

466
742

25551
19461

76,2

2014
16800
2082
2082

34278
18686

54,5

2013
16711

471
370

30609
16636

54,4

2012
16516

225
178

36171
16221

2011
16235

66
58

41523
16033

*Soliditeten har beräknats som eget kapital i förhållande till summa tillgångar i balans-
räkningen.

En justerad soliditet kan beräknas som eget kapital plus övervärden i anläggningstillgångar i
förhållande till totala tillgångar med tillägg av övervärden i anläggningstillgångar. Den
justerade soliditeten uppgår till 89,2 % (92, 2 %).

Verkliga värden för mark och fastighet har värderats utifrån taxeringsvärdet 2016.
Taxeringsvärdet antas motsvara 75 % av det verkliga värdet.

Fastighet
Mark
Summa

8 266 667
4 050 666

12317333

Finansiella tillgångar har värderats till anskaffiiingsvärdet, som får anses motsvara verkligt
värde. Undantaget är värdet av bostadsrätter som tidigare är nedskrivet.

Förändring eget kapital

Ingående kapital

Vinstdisp. enl.
stämmobeslut

Insatsförändring

Årets resultat

Belopp vid
årets slut

Medlems-

insatser

2 771 900

-1400

2 770 500

Reserv-

fond

641 500

37100

678 600

Balanserat

resultat

15 305 489

704 960

16'

Årets resultat

742 060

-742 060

1170 474
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FÖRSLAG TILL DISPOSITION A V FRITT EGET KAPITAL
<*

Till föreningsstämmans förfogande står

Balanserat resultat
Årets resultat

16010449
l 170 474

17 180 923

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat - efter stadgeenlig avsättning
till reservfond - överförs resterande till balanserat resultat.

Till reservfonden avsätta
Till balanserat resultat överföra

58524
17 122 399
17 180 923

Föreningens resultat under 2016 och dess ekonomiska ställning vid årets utgång fi-amgår av
efterföljande resultat- och balansräkning.
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Resultaträkning (kr)

Rörelseintäkter

Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter

Rörelsekostnader

Drift-och underhållskostnader

Övriga externa kostnader
Personalkostnader och arvoden

Av- och nedskrivningar
av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Inkomstskatt

Årets resultat

Not l

Not 2
Not 3
Not 4

Mot 5

2016-01-01

2016-12-31

25 190 619
25 190 619

-5 096 674

-4 305 183
-13 893 817

-638 461

-23 934 135

l 256 484

221 249
-2700

218 549

l 475 033

l 475 033

-304 559

1170 474

2015-01-01
2015-12-31

19 178 469
19 178 469

-3289315
-2 887 703

-11851 752
-683 369

-18 712 139

466 330

276 008
-278

275 730

742 060

742 060

o

742 060
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Balansräkning (kr)

TILLGÅNGAR

An läggni ngsti l Igå nga r

Materiella anlä nin still ån ar

Byggnader och mark
Maskiner och inventarier

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anlä nin still ån ar

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Övriga finansiella anläggningstillgångar
Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristi a fordrin ar

Avgifts-, hyres- och andra fordringar
Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

2016-12-31 2015-12-31

Not 6

Not 7

Not 8
Not 9

4 501 357

l 352 269
5 853 626

2 948 576
2 446 074

5 394 650

11 248 276

4 773 810
238 161

5 011 971

2 347 576
2 848 761
5 196 337

10 208 308

Not 10
Not 11

Not 12

820 345
3 448 984
2 142 107
6 411 436

12 950 354
12 950 354

19 361 790

30 610 066

642 661
2 196 951
l 529 202
4 368 814

10 973 402
10 973 402

15 342 216

25 550 524
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet e et ka ital

Medlemsinsatser

Reservfond

Summa bundet eget kapital

Fritt e et ka ital

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristi a skulder

Leverantörsskulder

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa skulder

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

Not 13
Not 14

2016-12-31

2 770 500
678 600

3 449 100

16 010 449
1170 474

17 180 923

20 630 023

4 347 935
3 612 889

2 019 219
9 980 043

9980043

30 610 066

2015-12-31

2 771 900
641 500

3 413 400

15 305 489
742 060

16 047 549

19 460 949

628 633
2 938 015

2 522 927
6 089 575

6 089 575

25 550 524
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2016:10 Årsredovisning i företag (K2).

Intäktsredovisning

Inkomster redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller beräknas få. Det innebär att
föreningen redovisar inkomster till nominellt belopp (fakturabelopp).

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärden minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över förväntade
nyttjandeperioder. Ursprunglig byggnad skrivs av enligt en rak avskrivningsplan på 50 år.
Tillkommande utgifter skrivs av linjärt enligt förväntad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Ursprunglig byggnad 2%
Tillkommande utgifter 2 %, resp 10 %

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övrigt
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Not l
Nettoomsättning
Förvaltningsarvoden
Medlemsavgifter
Föreningsavgälder
Övriga adm. intäkter
Fastighetsskötsel
Varuförsäljning
Hyror o intäkter, egen fastighet
Försäljning 3 lägenheter
Summa

Not 2
Drift-och underhållskostnader
Driftskostnader, fastighetskötseln
Driftskostnader, egen fastighet
Varuförsäljning
Summa

Not 3
Övriga externa kostnader
Adm. och förv. kostnader
Arvode BoRevision
Summa

3 653 121
804 763
164 000

l 921 940
11261476
l 315 302
l 640 017
4 430 000

25 190 619

2016
3 159 959

933 315
l 003 400
5 096 674

2016
4 247 183

58000
4 305 183

2015
3 585 761

752 275
176 000

1186 992
10 536 723
l 289 253
l 651 465

o

19 178 469

2015
l 669 913

611 342
l 008 060
3 289 315

2015
2 834 703

53000
2 887 703
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Not 4
Personalkostnader och arvoden

Medelantalet heltidsanställda under 2016
Fastighetsskötsel
Kontoret

Summa

Anställda

Lön och ersättning till VD
Övriga löner o ersättningar
Reseersättningar
Sociala kostnader
Pensionskostnader

Utbildning
Övriga personalkostnader
Summa

Arvoden till förtroendevalda

Styrelses rvode enligt stämmobeslut
Sammanträdesersättning

Arvoden till HSB-representanter
Övrig ersättning
Arvode till revisor

Arvode till valberedningen
Sociala kostnader

Summa

Summa personalkostnader och arvoden

Not 5
Finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

Utdelningar

Räntor och utdelningar

10

Män
10
2

12

2016
l 109 346
8 726 484

22032
3 191113

295 298
265 245
131 214

13 740 732

2016
44500
19695

o

44198

4450
4450

35792
153 085

13 893 817

2016
84297
-2700

136 952
218 549

Kvinnor
7

7

14

2015
624 000

8 084 498
36489

2 601 613
388 561

o

o

11 735 161

2015
44500

29897
5838

550
4450
4450

26906
116 591

11185 715

2015
102 034

-278
173 974
275 730

Not 6

Föreningen äger fastigheten Sätuna 3:200 i Sigtuna kommun.

Byggnad och mark
Ingående anskaffningsvärde byggnad
Ombyggnader
Mark

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar byggnad och ombyggnad
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde

Bokförda värden byggnad och ombyggnad
Bokfört värde mark

2 112 632
10 710 000

160 450
12 983 082

8 209 272
272 453

8 481 725

4 501 357
4 340 907

160 450

2015

2112632
10 710 000

160 450
12 983 082

7 936 819

272 453
8 209 272

4 773 810
4 613 360

160 450
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Fastighetens taxeringsvärde uppgår till totalt 9 238 000 kronor. Värdeår 1976.

Hust\

Hyreshus/Lokaler

Not 7
Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde maskiner och inventarier
Nyanskaffningar maskiner och invenstarier
Årets försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar maskiner och inventarier
Årets försäljning/utrangering
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Restvärde vid årets slut

Not 8

Långfristiga värdepappersinnehav
Andelar i HSB Riksförbund

Andel i OK
Andel i Fonus

Aktier i HSB Projektpartner AB
Aktier i HSB Bostad AB

Ägartillskott HSB Bostad AB (2009/2010)
Summa

Not 9
Övriga finansiella anläggningstillgångar
Reversfordrin ar

Ingående fordringar
Årets amortering
Ackumulerade utgående reversfo raringar

Bostadsrätter

Summa övriga finansiella anläggningstillgångar

Not 10
Övriga fordringar
Skattefordran

Skattekonto

Momsfordran

Övriga fordringar
Summa

Byggnader

6 200 000

itarier

T

Mark

3 038 000

2016-12-31
4 668 258
l 480 116

-l 297 000
4 851 374

4 430 097

-l 297 000
366 008

3 499 105

l 352 269

2016-12-31

541 300

250
200

404 000
l 880 826

122 000
2 948 576

2016-12-31

2 673 761
-297 687

2 376 074

70000
2 446 074

2016-12-31
344 725

1195 885
698 926

l 209 448
3 448 984

Totalt
9 238 000

2015-12-31

4 500 282
167 976

o

4 668 258

4 019 181
o

410 916

4430097

238 161

2015-12-31

541 300
250
200

404 000
l 279 826

122 000
2 347 576

2015-12-31

4 049 706
-l 375 945
2 673 761

175 000
2 848 761

2015-12-31
658 274

l 376 479
o

162 198
2 196 951
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Not 11

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Ränteintäkter

Upplupet fakturerat/att fakturera
Försäkringar
Lokalhyror

Trygghetsväktarna

Upplupna hyresintäkter, gruppboende
Upplupen intäkt Folksam
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Not 12
Kassa och bank

Resurs Bank

Nordea

Swedbank, f.d. klientmedelskonto

Swedbank, övriga konton
OK
Fonus

Kassa

Summa

Not 13

Övriga skulder
Källskatt, december

Arbetsgivaravgifter, december
Särskild löneskatt

Momsskuld, nov-dec

Avräkning förvaltade enheter
Övriga skulder
Summa

Not 14
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlöneskuld

Förskottsbetalda hyror, medlemsavgifter
Övriga upplupna fastighetsskötseln
Övriga upplupna förvaltningskostnader
Summa

12

2016-12-31

23875
917011
153 926

o

25795
o

835 296
186 204

2 142 107

2016-12-31

5 765 816
1196 313
5 785 722

122 508
70527

925
8543

12 950 354

2016-12-31
256 904
279 865

101 355
782 020

2 150 844
41901

3 612 889

2016-12-31
l 637 263

258511
49937
73508

2 019 219

2015-12-31
17286

l 296 907
17396
71069

25794
61970

o

38780
l 529 202

2015-12-31
5 731 334

471 312

4 079 584
606 571
70162

892
13547

10973402

2015-12-31
225 062
254 940
112 900

794 033
l 546 655

4425
2 938 015

2015-12-31
l 529 988

180 104
83400

729 435
2 522 927
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Härmed försäkras att årsredovisningen upprättats i enlighet med bokföringsnämndens allmänna
råd och god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av föreningens ställning och
resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av föreningens
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
föreningen står inför.

Märsta 2017- Ö^-/F

Bo Albrektsson

&-1

J Hellqvi

Lag Eckeskog
\

^. o<Ays<-
Erik Alkert
arbetstagarledamot
utsedd av Fastighets-
anställdas Förbund

Anders Fällmar

,.^d^Y
Mona Karlsson

Thomas Bernhardsson

ny Jo s n Vö

QL^-

Lars Keding

^

Lars Asplund

7
r

.?

Abir Karademir
kommunledamot

utsedd av Sigtuna
kommun

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivi 6-^

Bo Klang
Av föreningen
vald revisor

N idas Wärenfeldt
Av BoRevision AB
förordnad revisor
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i HSB Arlanda ek för, org.nr. 714800-0628

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Arianda ek
för för år 2016, Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 1-12 i
detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

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

Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
den andra informationen. Den andra informationen består av en
Föreningsstyrningsrapport men innefattar inte årsredovisningen
och vår revisionsberättelse avseende denna.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.

l samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
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 på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören 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 och verkställande
direktören avser att likvidera föreningen, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra
något av detta.

Rewsorns ansvar

Våra 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 på fel,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller fel 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 vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

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

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

. utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

. drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen, Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet



om årsredovisningen. Våra 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 vi 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.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen
som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar, andra
författningar samt stadgar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
HSB Arianda ek förför år 2016 samt av förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och veri<ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens 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 '
av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tills
att föreningens organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att föreningens bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt,

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören 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 lagen om ekonomiska
föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

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

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 lagen om ekonomiska föreningar.

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

Märsta den 22 juni 2017

Niclas Wärenfeldt

Av HSB Riksföri3und

Förordnad revisor

Bo Klang

Av föreningen vald revisor


