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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2016

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Granen i Märsta får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor SEK.

Allmänt om verksamheten

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende
och lokaler åt medlemmarna tifi nyttjade utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas
ekonomjstea intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet
inom föreningen samt, för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov,
främja serviceverksamhet med anknytning till boende samt i all verksamhet värna om miljö genom
att verka för en långsiktig hållbar utveckling.

Föreningen är ett privatbostadsföretag som äger fastigheterna Valsta 4:3, 4:4, 4:5 och 4:6 som
byggdes är 1970.

Fastigheterna årfullvärdesförsäkrade hos Folksam. Frän 2008 ingår gemensamt bostadsrättstillä^ i

fastighets?örsäkringen för samtliga medlemmars bostadsrättslägenheter.

Stadgeenlig fastighetsbesiktning har ägt rum 9 oktober 2016. Medverkande vid besiktningen var
delar av styrelse.

Av föreningens 206 lägenheter har under året 25 st överlåtits och en tidigare hyresrätt upplåtits med
bostadsrätt.

Pä fastigheterna finns 10 bostadshus med tilfsammans 30 trapphus med adresserna
Hugingatan 3-35 och -6-50.

Lägenheter:
Lokaler och förråd:

Garage:
P-plats med ei-stolpe:
P-plats utan el-stolpe:

206 st, 15. 106 kvm (varav 3 hyreslägenheter, 247 kvm)
58 st
30st
88st
71st

Avgiftsbefagda besöksplatser: 10 st

Från l oktober 2016 upphörde kravet pä boendedekal pä 83 av platserna och övergick til! numrerade
avgiftsbelagda platser istället. Det tillkom även 17 st nyanlagda avgiftsbelagda elstolpspiatser fr o m
l oktober 2016.

l föreningen finns bastu.
Även en föreningslokal finns som boende kan hyra.
Alla lägenheter är försedda med uttag för bredband.
l HSB Brf Granen ingår kostnaden för bredbandsanslutning och abonnemangsavgiften för fast telefoni
via Bredbandsbolaget i månadsavgiften.
Byteslokal (med möjlighet att tämna in prylar för att byta till sig andra) finns också.

Medlemsinformation
Ordinarie föreningsstämma hölls den 16 maj 2016. På stämman var 26 medlemmar representerade.
Föreningen hade vid årets slut 269 medlemmar varav HSB Arianda är en medlem.

Styrelsens sammansättning efter ordinarie föreningsstämma 2016
Ordinarie

Yvonne önrling ordförande
Joakim Welander vice ordförande
Patrik Stålilberg sekreterare

Bo Klang i vice sekreterare 4
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Michell Westerman organisatör för studie- och fritidsverksamheten
Peter Jörgensen
Mona Karlsson HSB Arlandas representant

Suppleanter
Peter Tarrodi

Daniel Diedrich
Lena Sporre HSB Arlandas representant

Vid stämman 2017 går mandatperioden ut för ordinarie ledamöterna Patrik Ståhlberg, Michell
Westermgn och Peter Jörgensen samt suppleanten Daniel Diedrich.

l

Styrelsen har hållit 12 protokollförda styrelsemöten.

Firmatecknare har varit Yvonne Öhrting, Joakim Welander, Patrik Stählberg och Tuija Källgren, två i
förening. !

Revisor har varit Assar Gylfe med Hans Bergman som suppleant samt av HSB Riksförbund utsedd
revisor mom BoRevision AB.

Föreningens representanter vid HSB Arlandas stämma har varit Peter Jörgensen och Joakim
Welander med Yvonne Ohrling som ersättare.

Margareta Klang och Stig Olof Carlsson har utgjort valberedning med Margareta Klang som
sammankallande.

Fritidskommittén har bestätt av Peter Tarrodi, Annika Strömqvist och Arja Jörgensen.

Pä föreningsstämman beslutades att fast arvode ska utgå till styrelsen med 20 000 krorkor och
revisorerna med 2 000 kronor, Sammanträdesersättning utbetalas enligt kommunens normer.
Ersättningen är för närvarande 500 kr den företa timmen och därefter 166 kr per timme, upp till max
3 timmar. |75 % av detta till suppleanterna. Faktisk förlorad arbetsförtjänst ska ersättas.

HSB Arlanda har svarat för administration och fastighetsskötsel enligt avtal med brf Granen. Lena
Sporre har tjänstgjort som omrädesförvaitare med placering pä HSB-kontoret fram tid och med maj.
Bo Wiberg tjänstgjorde junf till september. Ann-Sofie Westlinder tog över från oktober.
Fastighetsskötseln har utförts av omrädesplacerad personal.

HSB Arlanda är sedan 2003 medfinanslärtill en bilburen trygghetsväktarresurs i Sigtuna kommun.
Brf Granen har därmed tillgång till denna resurs. Trygghetsväktarna ska arbeta problemorienterat för
att skapa dkad try^het och säkerhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Det väsentliga för en bostadsrättsförening är att den har ett positivt kassaflöde över tiden.
Föreningen årsavgifter ska täcka kostnader för drift, underhäl! och räntekostnader samt utgifter för
amortering av föreningens län.
Det gänga räkenskapsåret ger verksamheten ett underskott uppgående till -4428 550 kronor, det fria
egna kapitalet uppgår efter detta räkenskapsär till -4 311451 kronor. Planerat underhåll av fastighet
har genomförts för 8 372 596 kronor under räkenskapsåret vilket skapat underskottet, se
specifikation nedan på vilket underhäll som utförts. Styrelsen forslar att stämman tar ut detta
underhäll iur den yttre reparationsfonden.
Underhållsfondens storlek är vid räkenskapsårets slut 5 558 508 kronor. Styrelsen föreslår att
stämman avsätter 3 566 000 kronor till underhållsfonden. Styrelsen förslag till avsättning följer den
rekommenderade avsättningen i underhällsplanen. ^
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En tidigare hyresrätt har upplåtits med bostadsrätt och inbringat l 570 000 kronor i likvida medel
efter mäWararvode.

Årets underhåll 2016
- Installation av nya radiatorventiler och termostater, inregterings- och avstängningsventiler.

Injusteijng.

- Installation av 3 st avgasare, 4 st magnetfiter, I cirkulationspump, 1st regtercentral.
- Asbestsanering i källargångar.
- Nyanläggning av P-platser pä Munlngatan.
- Byte av| a Ila takfläktar
- OVK i
" Isolering av taken.

Aktiviteter 2016

- Alla hjärtans dag dfsco i februari.
- Barndiscoijuni.
- Gårdsfest och hösttoppis i augusti.
- öppet hus med idéutbyte pä aktivitet och kreativa tisdag i september.
- Kreativa tisdag i oktober,
- Kreath/a tisdag och adventsgfögg i november.
- Julgröt och julpyssel i december.

Avgifter och hyror
Månadsavgifterna höjdes med 5 % den l januari 2016 titi i genomsnitt 770 kr/kvm och är och
avgifterna höjs även 2017-01-01 med 5 %.
Ingen höjning av hyreslägenheternas hyror har skett under 2016 men hyrorna höjs 2017-04-01 med
1,6 % för både 2016 och 2017.

Verksamtvt under kommande är
Föreningen haren 20-årig underhällsplan vilken under året har uppdaterats. Planen ligger till grund
för förenidgsstämmans beslut om fondering etter ianspräktagande av fondmedel.

Planerat underhåll och investeringar 2017 och kommande år
- Nya värfmeväxlare.

- Garagemålning.
26-42

- Relining av samlingsledningar i bottenplattor
- Lässystem

Flerårsöverslkt
l l
Nettoomsättnjn tkr
Rörelseresultat tkr l
Resultat efter finansiella öster tkr
Balansomslutnin tkr '
Årsa iftsnivä för bostäder, kr er kvm
Fond för yttre underhåll, tkr

Soliditet % i
Definitioner av nyckeltal:
Soliditet a summa eget kapital delat med totats tillgångar (balansomslutntngen). Visar hur stor del av
tillgångarna som är finansierade med egna medel (inte lån eller andra skulder). Talet bör inte vara
under not), i vilket fall redovisat eget kapital är förbrukat,

2016
12597
-3823
-4429
35921

770
5559

26

2015
12114
3743
2928

39419
733

2500
31

2014
11774
1431)

549

38000
719

2000

24

2013

10810
2685
1736

38918
705
300

22

2012
10787

656
.301

41454
705
600

17

vU
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Förändrihg eget kapital

Ingående kapital

Reserver|ng yttre fond
Uttag yttre fond
Förändri(

Disposition resultat
föregående år
Årets resultat

Belopp v årets slut

'14800-2186

Medlems-

Insatser

3780600

22800

3 803 400

Upplåtelse-
av ifter

2 62G 875

1587200

4214075

Under-

håtlsfond

2500000

3500000
-441492

5 558 508

Balanserat

resultat

247209
-3500000

441492

2928398

117 099

Redovisat

resultat

2 928 398

-2 928 398^428550!
-4428550

Förslag till resuitatdisposition

Stämman har att ta ställning till:
Balanserat resultat

Årets resultat

Styrelsen föreslår följande disposition:
Avsättning till fond för yttre underhåll
Uttag ur fond för yttre underhåll
Balanserat resultat

117099
-4428550
-4311451

3 566 000
-8 372 596

495 145

^311451

Resultatetjför föreningens verksamhet under räkenskapsåret framgår av efterföljande
resultaträkning med tillhörande noter. Den elconomiska stäilningen vid räkenskapsårets utgäng
framgår av efterföljande balansräkning med noter.
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Resultaträkning (kr)

!
Röretseintäkter
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter

Rärelsekostnader

Drift- och underhållskostnader

Övriga exteina kostnader
Personalkostnader och arvoden

Av- och nedskrivningar

av materieita sniä^ningstillgénga'
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatpostcr

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat fött skatt

J.
resulfat

Not l

Not 2
Not 3
Not 4

2016-01-01

2016-12-31

12 596 881
12596881

-15 284 712
-219 328
-89 791

-826 250

-16420081

-3 823 200

21939
.627 289
-605350

-4428550

-4 428 550

-4428550

2015-01-01

2015-12-31

12 113 791, 00
12113 791

-7199088
-234161, 00
-110 903, 00
-826 250, 00

-8370402

3 743 389

34802, 00
-849 793,00

-814991

2928398

2928398

2928398

s.
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l

Balansräkn&ig (kr)

TILLGÄNGAB

Anläggningstillgångar
Materiella antäainlnestillgänaar
Byggnader och mark
Summa materiella anlä^ningstillgångar

Finansiella anlaeeninestllleånear

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggnlngstillgängar
Summa anläggnin^tillgängar

Omsättningstillgä ngar

Not 5

Not 6

2016-U-31 2015-12.31

31600268
31600 268

103000
103000

31703268

32 426 518,00

32426518

103000,00
103000

32 529 518

Avgifts-, hyres- och andra fordringar
Övriga fordtingar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfirlstiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättnlngstillgår^ar

SUMMA T11.LGÄNGAR

Not?
Not S

Not 9

47062
216222
442925
706209

3 511 241
3 511241

4217450

35 920 718

21779

126739,00
359 332, 00

507850

6 381943, 00
6381943

6889793

39 419 311

^
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet e etika ital
Medlemsinslatser
Fond för vttfe underhåll

Summa bunilet eget kapital

Fritt e etka ital
Balanserat r&sultat

Årets resultat

Summa frlttjeget kapital

Summa eget kapital

Övri a skuld r ill kreditinstitut

Skulder till kreditinstitut

Summa övriga skulder kreditinstitut

Kortfristi a skulder
Leverantörsskulder

övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa skulder

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

Not 10

NOt 11
Not 12

8 017 475
5 558 508

13 575 983

117099
-4428550
-» 311451

9 264 532

22250520
22 250 520

1293830
1502 105
l 609 731
4405666

26 656186

35920718

6 407 475,00
2 500 000,00

8907475

247209,00
2 928 398,00

3175607

12083082

24021412, 00
24021412

824 300,00
1423 844,00
1066 673,00

3314817

27 336 229

39419311

v^
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Noter j

Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Ärsredovisn^igen har för första gängen upprättats i enlighet med ärsredovisningslagen och
BFNAR 201&10 Årsredovisning i företag.

i

Intäktsredoyisning
Inkomster redovisas till verkligt värde av vad föreningen fatt eller beräknas fä. Det innebär att
föreningen risdovisar inkomster ti!l nominellt belopp (fakturabelopp).

i.
Anläggningstillgångar
Materic

in och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över förväntade
nyttjandepepoder. 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%

Fordringar
Fordringar har upptagits titt de belopp varmed de beräknas inflyta.

t
Fond för yttre underhåll

Reservering för framtida underhåll av föraningens fastigheter sker pä basis av föreningens
underhällsptan. Avsättning och ianspräktagande från underhällsfoncfen beslutas av stämman via
resultatdisposltion.

övrigt j
övriga tillgängar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Inkomstskatt

En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag,
belastas vanligtvis inte med inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % för verksamheter

som inte kart hänföras till fastigheten, t ex avkastning på en del placeringar.
Föreningen har sedan tidigare är ett skattemässigt underskott uppgående tlfl 4 218 tkr.

Not l
Nettoomsättning
Årsavgifter, ̂ östäder
Hyror, bostäder
Hyror, lokaler och förräd
Hyror, garage
Hyror, p-pla^er
Elförbrukning medlem
Skadestånd
Övri aintäktier
Brutto j

Avsättning till fond för inre underhåll
Summa

2016
11429873

222 335
148091
130000

278494
719 120

o

40340
12968253

-371372
12 596 881

2015
10826496

312972
187 477
134777
255 440

65 328
80747
31900

12483137

-369 346
12113791

^
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Not 2
Drift- och uBderhållskostnader

Försäkringa?

Forsa krings$kador

Förvaltningsiarvode, HSB
Renhållning!
Fastighetsskjötsel
Uppvärmning
VA-avgifter
El
Kabel-W/internet
Fastighetsa^gift/Fastighetsskatt
Underhåll, löpande
Underhäll, planerat
Summa

Nst3 \
Övriga exteijna kostnader
Revision, extern

Faren ingsavgifter
Fritidsverksaanhet, studier

Hyres/avgiftsförlust
övriga externa tjänster
Övriga externa kostnader
Summa

Not 4
Personalkostnader och arvodenåder och arvoden

Föreningen t^ar ingen anställd personal.

Arvoden förtroendevalda
Styrelsean/oäe, fast
Sammanträcfesersättning

övrigt arvode
HSB-representant
Revisionsarvode

Arbet%ivaraygifter, arvoden
Summa

2016
155 825
59518

381382

339 714
1605471
2 089 31G

395134
1091832

382900
269 138
141 886

8 372 596
15284712

2016
18463
60650
73635
2425

49700
14455

219328

2016

20000
40940

2336
6563
2000

17952
89791

2015
148405
103980
375 986
301470

1560697
l 960 872

261596
1160384

398 821
264428
220957
441492

7199088

2015
17555
60650

121880
o

o

34076
234161

2015

20COO
56144

3000
9449

2000
20310

110903

^
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Nat5 j
Byggnad och mark

Föreningen äger fastigheterna Valsta 4.3, 4:4, 4:5 och 4:6 i Märsta.
Byggnader och ma rk 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde byggnader 18 912 550
Mark | 1400000
Ny- och tillbyggnad 750 000
Stamrenovering 22 400 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 43 462 550

Ingående avskrivningar byggnader
Ingående avskrivning ny- och tillbyggnad
Ingående avskrivning stamrenovering
Arets avskrivningar byggnader
Årets avskrivning stamrenovering
Utgående aokumulerade avskrivningar
U^äende restvärde
Bokförda värden byggnader
Bokförda värden mark

Bokförda värden stamrenovering

8710032
750000

l 576 000
378 250
4480)0

11862 282
31600268
9824268
1400000

20376000

Fastigheternas taxeringsvärde uppgår till totalt 120 793 000 kr Värdeår 1970.

Hustyp
Bostäder/hyreshus

Lokafer
Summa

Not 6

Andra längfrfstiga värdepappersinnehav
Andelar i HSB Arlanda

fiat 7 i
övriga fordringar
Skattefordran
Skattekonto
Momsfordrap

Övriga fordringar
Summa l

Not 8
Fönrtbetaldaj kostnader och upplupna Intäkter

Förutbetald amortering
Kabel-TV, l:a< kvartalet

Försäkringspcemfer
Bredbandsbalaget
Medlemsel, 4:e kvartalet
Summa

10

2015-12-31
18912550
1400000

750000
22400000
43462550

8331782
750000

1128000
378 250
448000

11036032
32426518
10 20Z 518
1400000

20824000

Bveenader

84000000
793000

84 793 000

2016-12-31
103000

2016.12-31

4883
165 293

6058
39988

216 222

2016-12- l

17723
18511

160500
51500

194691
442925

Mark

36000000
o

36000000

Totaft
120000000

793000
120793000

2015-12-31

103000

2015-12-31
9593

110 070
7076

o

126739

2015-12-31
18976
18475

155825
51500

114 556
359332
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Not9 j
Kassa och bjank
Resurs Bank
Swedbank
Summa

Not 10
Skulder till kreditinstitut

ngivare l Räntesats
Sta s ypotek 2,35%
Sta s ypote 3,53%
Stadshypotek 1,54%
Stadshypotek 1.16%
Summa

Varav kortfristig del

2016.12-31
1551144
1960097
3 511241

Bun et till
2019-06-30
2018-07. 30
2019-10-30
2020-06.30

Be opp 2016
3499270
8250000
7150000
3 351 250

22250520
1770892

11

2015.12- l
3530756
2 851187
6 381943

Be opp 2015
3 535 162
9750000
7350000
3386250

24021412
1770892

Årets amortering uppgick till l 771 tkr. För de kommande 5 åren beräknas 8 855 tkr amorteras.
!

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

Uttagna fast|ghetsinteckning,.r
Summa ställa säkerheter

i
Hot 11
Övriga skulder
Avdragen skatt dec
Sociala avg dec
Övrig kortfrisTig skuld
For.d för inre underhäll

Summa |

Not 12
Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter

Ber. upplupna revisionskostnader, BoRevision
Ber. upplupna räntekostnader

Förutbetalda avgifter och hyror
Upplupet underhäll

övri a upplu na kostnader
Summa

2016. 12-31
30 920100

30920100

2016-12-31
o

o

51949
1450 156
1502105

2016-12-3
18000
19229

1054488
465754
52260

1609 731

2015.12-31

30920100
30920100

2015. 12-31
22845
19799
36105

1345 095
1423844

2015-12. 31
17500
40835

923 279
o

85059
1066673

t
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Märsta 2017- i>^- o 5'
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Yvonne Öhrling ^ " Patrik Ståhlberg
'^då^ ̂  åå^..^'

Peter Jörgensen

!.^]it^^.
Joakim Welander

Ta^krT^trotijt'

Vår revisionsberättelse beträffande denn? ärsredovisninE har avgivits 2017- <1>(<- ' 3
s.,-'3'^. ~

^^"^ ^"^/^
.^... :.A... :-..... -^--: "~/^. "-

Assar Gylfe '"' ' '
Av föreningen vald revisor

t.»»**<-»-;SS..

NiclasWärenfeldt
BoRevision AB
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Revisionsberättelse
Til! föreningsståmmw i HSB Brf Granen, oq.nr. 7146CO-2186

Rapport om Årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en i^vision av åreredovisningen för HSB Brf Granen
for är 2016. f

Enligt var up{rfattpli^ har äfsrGdovisningen uppräUats l enighet
med årsredtxrisnjigslagen cch ger en l alfa våsentliga avseendff)
rättvlsancte bUd sti föreningens finansieffa stållnk^ per den 31

arsiedorisningslagen. Förvdtnfngsba'ait^se'1 ar förerlig med
åisredovisningens övriga delar,

W tälstyrker därfär att färeningsstanman fastställer
resuttattäfciringen och balansräkningwi törf&eningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisjsnen ailgt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas sv^ia enligt denna sed beskrivs nännare l avsniUen
Remsan ulsedct av HSB RiksSriwrxisansvafodh Den
Smiingsvalda levtsoms ansvar,

Vi är oberoende l iförtiälande Bil förenhgen enlis? god pBvlsorssed l
Svaige. Revisomj utsedd av HSB Rksfoibund har fullgjort sitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

V) ans» att de revisionsbevte vi har inhämlat är tillräckliga och
ändanälsenliga spm grund far våra uttalanden.

Styrelsens ansvfr

Det ar styrelsen söm har ansvaret för att äreredovisninger
upprättas och afi den ger en rättvisande bild enligt
äisredovlsnfngsla^en. Styrdsen ansvarar sven får den iiKema
kontroll som de bedömer är nödvändig lör att upprääa en
årsredovisning som inte ihnehåUer några väsenti^aféfaktigheter.
vare sig dessa beror pä oegentligh^er eller på fel.

Wd upprättandet gv érsredowsningen ansvarar styrelsen för
bedänmhgen av föreningens ffirmäga att fortsätta vsrksanheten.
De upplyser, nar ä är tillgmpligt, om KrtiällBnden som kan
påverka fömäganilatt forteåtta verksamheten och ät använda
antagandet om foijsatt drift. Antagandrt om fortsatt drift dllåmp»
dock inte om beslilt har fettets om att avveckla verksaniheten,

l
Rwrisom utseefdw HSB Riksfårbunds ansvar

Jag har utfört revisionen enl^t Intemafional Standards on Auditing
(ISA) och god revi»ionss«l i Sverge. MiU mal är att uppnå en
rimlig grad av såkärttöt om huruvkia åraredovisnlngen scm helhet
Inte innehäner näya våsenfflga felalttigheter, vae sig dessa beror
på oegentllgheter ̂llerpé fd, och att lämna en reirisionsbefättelse
som innehåller vers uttalanden. Rimlig såirertiet år en hög grad av
såkertiet men år tagen garanti för att en revision som utföre eniigt
ISA och god revisipnssed i Sverige alltkj kominer att Ufytäcka en
vaent

Som del av en revisfon enligt !SA använder jag professionellt
orr-déme och har en professioneilt skeptisk instälning under hela
revisfonen, Dessutom:

. identifierar och bedömer Jag riskerna fö? väsentliga
féfakllghetH l åisredovlsnfngwi, vare sig dessa beror på
oeger. ffigtieter Biter på fd, utfomar och utför
gransknlngsägänter Dland annat utifrån dessa risker o&*i
Irftämtar revisionsbevis som s CTräddiga oäi
ändan-.älseriga för att utg&a en gn-nd for mha uitalanden.
Risken fwa  inte upptäcka en väsentlig felaklighet tiN föTjd av

beror pé (d. eflersom oegaitligtieteT kan inn^atla anande i
maskopi, föffälsknlng, svsiKtgga utelämnaRden, felakl^
irfomiation eaeråsidreättande av Intern kontro».

. skaffar jag mEg en förståelse av den del av förenlngais
Interna Itontroll som har betydelse för min revision (or att
ulforme ̂ anskningsätgärtBr som är lämpUga med hänsyn till
omstäxf^hetema, men Inta för ait uttala mig om
rffeWiufteten l den intsma kontrollen.

. utvärterarjag fämpligheten l de fBdovisningsprindper scm
används och rimligheten i styrelsens uppskattrlngar i
redovisningen och tilthärande uwlysnhgar.

. drar jag en slulsals om lämplighäen i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drfft vid upprätlandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, ired grund i de
Inhämtade revtelonsbevlaen, om huruvhte det finns någon
väsentlig osåkertietsfaktor som avser sådana händelser elter
fortiällaKfen som kai leda till betydande tvivel om
föreningens (Snnäga att fortsätta vBfksanheteo. Om jag drar
slutsateen dt det finns en väsendig osäkerhetsfalctor, måste

upplysnii^ams l ftsredovlsiiingai oiti den väsenlliga
osåkerh^faktom eller, om sådana uwlysningar är
otillrädtBga, modifiera uttalandet om åisredovisningen. Mina
slutsatser teseias pä de revlslonsbevis som hhémtas fram
DU datumet för iwiBfonsberattelsen. Dodt kan (TanSds

händelser eBer (orftätanden göia rtt en lorening hte !ångre
kan fortsätta veiksamhden.

. utväfderarj^ den övergripande piesentflltoiwn, stTuklunen
och innehållet i ärsredovlsnlngen. däribland upplysriingama,
och om ärsredovlsningen äerger de underiiggapde
transaffttonema och händelserna pä ett sålt som ger en
rättvisande bikJ,

Jag inöste Infom-era styrdsen om bfand annat revisionens
planerade cmfattning och inriktning samt tidpunkten för den, Jag

laom
de ensldH elter Bllsammans rimligen kan fönåntas päveria {fe
ekonomiska beslut som användare fattar (ned grund i
åfsfedovisnhgeo.

revisionen, däribland de betydande brista- i den Interna kontrottei
somjagidailiiierat,

Ocn förenlngsvaltla rewswns ansvar

Jag har utfart en revision enligt revl&ionslagen och dänned enligt
god revsicnssed i Sverige. Mitt ma är att uppfli en rimfö grad av
säkerhet om huruvida årsredovisnhigen har upprätlals i enlighet
med äfsredovisningstagen och om ärsredovjsningen ger en
råtvfeande Utö av fSreningens resultat och ställning,

^



Rapport om ajndra krav enligt lagar, andra
författningar ?amt stadgar

Uttalanden

Utöver vår revtston av äfsratovisningen har vi även utkwt en
revision av s^re-sens fönaltnlng för HSB Brf Granen far år 2016
samt avförsl^ct till disposittoner beträffande Srenlngers vinst
elter förlust

Som en del au en revision enligt god revtstonssed i Sverige
använda-revisorn ulsedd av HSB Riksföfbund pofessionein
Oiniöme odi haren professioneUf skeptisk friställnmg under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget tiB
dispositioner av föreningens vinst e8er förtust grundar sig främst pä
revisionen av räkenskaperna. Vilka titlkoinmafidfi
gFanstaiingsAtgärder SCTI utförs öaseras oå nateom utsedd av
HSB Riksförbunds pnotKSiondla bedOTning .-ned uigängspuikt'
risk och väsentlighet Det innebär att vi fokuserar grandwingen på
sådana åtgänfer, oirtråden och förtiätanden som är väsentliga for

ansvarsfrihet för råkensk^séret,

Grund för unatanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisfanssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs nännare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi år obeioende! förtiåltande W föreningen enligt god revisorssed i
Sve^ge. Ravisoni utsedd av HSB Riksfoibund har i övrigt fu!Ig;ort
sitt yrkeseUska arsvar enligt dessa krav.

Vi anser ett de revistonsbevls vi her Inhämtat är lil;räckl;ga odi
ändamäsenljga som grund för våra uttalanden,

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen sem har ansvaret för förslaget W (i-sposltigner Mälsta del^
beträffade föreningens vins) eller förlust. Vid 'örslig till utdeilnjQg--
innefattar detta b'w>d annat en bedSmrfcg av cm uldeWngeffTr
töisrariig med härisyn 1(11 de krav som fämifnse.ts vertaBarhctsa'!, ̂ --
omfattning och risker stättor på stoiteliKi av (OTenfngens egna C_,
kap?ta!, konsotiderin^behov, likvidilet och sfäBrfng i övrist.

betydelse för föreningens situation. Vi gar Igenom och pröva-
fälade beslut, beslutsunderlag, vkltagna åtgärder och andra
förtiåtlandeFi san är relevanta f6r vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Som undertag förvart utiaiande om styrelsens fä's!ag till
dispositiuier belraffande föreningens vinsl eile- förtust har vi
gwskti om (örslaget s förenBgt med bosladsfättstagen,
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Styreteen ansvara-ffir föreningens organlsatton odi förvatiningen
av föreningens angel^enheter. Detta (nn^attar biand annat att
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska siluatiw och att (Slse
att föreningens or$ianiisticn är ulfonnal se att bolrfSnngen,
medelsförvaltningen odi föFenlngOTS ekonomiska angeiägenneter i
övri^ kortnollerasjpå ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av ffirvaltrangen, och därmed värt
utta'ande om ansvarsfrihet, är an inhämta revisicrabevls för att
flned en rimlig grad av såksitiet kunna b&d&na om niscn
styrelseledamot i något väsentligt avseende:

. fSfetögit någon ätgäideflersjort sig skyldig tlD någon
försummelse som kan föranleda ereättningsskyldighet mot
förwingen, eller

. på något amd sätt haidtat i strid med bostadsrättstagen.
Ullämpliga delar av tagen om ekonomiska fofeningar,
äreredovtsningslagffl eller staigana

Värt nrål beträffande revteionw av forslar till (fisposifioner av
föreningens vinst eller förlust, odh dänrod värt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget er förenligt
fnedbcstads-åttsl^en.

Rimlig såkertist är en h^ grad av säftefhet, rren ingen garanti (Sr
att en reviäon som utförs enligt god revislcnssed i Sverge alltid
kommer att upptäcka ätgäfder eller fersuminetssr som kan
föranleda eisättnlngsskyidighel mot föreningen, eitef att etttörslag
till dispositioner awföreningens vinst dter färtust fnte är BrenUgt
med bastadsrättsl^gen.
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