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Styrelscn ibr Brf Korsnabben,rned sate i SOina,far hallned avgc arsredovisning br rakenskapsaret 2019.

Uppgiftcr in01n parentcs avser fbregiendc ar

ÅrsredOvisningen ar upprattad i svcnska kronor,SEK.

Fёrvaltningsberttttelse

Verksamheten

/rJH″″′θ″ ッθrts・α″力ι″
“

Fёrcningcn ar ett privatbOstadsbretag enligt inkOmstskattclagcn (1999:1229). Fё
rcningens

andamal ar att fl・ anla mcdlelmmarnas ekonomiska intresscn gcnonl att i breningens fasughcter

upplita bOstadslagenhetcr Och 10kaler mcd nytlanderatt och utan tidsbegransning.upplitclse ttr

aven omfatta lllark sOnl liggcr i anslutning till fbrcningcns hus,Olll markcn skall anvandas s。
ln

komplcmcnt till bostadslagenhet cllcr lokal.

Ekonomisk plan

Styrelscn har upprattat ckonOlllisk plan br breningens vcrksamhet sOm registrerats hOs

Bolagsverkct 2004-05-03

Fёrcningcns stadOa生

Fёreningells gaHande stadgar rcgistrcradcs hOs BOlagsvcrkct 2018-12-21.

Fёreningcns fastighct

Fёrcningcn brvaⅣ adc fastigheten Korsnabben l i sOina kOl■ llmun 2004-03-04.

Fёrcningens fastighct bestir av tvi punkthus mcd elva viningar Och ett lamcllhus med fyra

viningar salnt kaHarvining mcd tOtalt 87 bostadsrattcr TiH 
ねstighetcn hёr ett garagc med 51

parkcringsplatscr salllt 20 ёppna p― platscr incd mOtOrvarmarc

Den totala bOarea ar 7 038 kvm.I fastighetcn flnns cn lokallncd tOtal uthymingsbar yta onl cirka

56 kvill

Lagcnhctsbrdeining:

26st 2則In och kё k
38 st 3 runl och kё k
21 st 4 mrn och kё k
2 st 6 ru11l och kё k

F
Fastighetcn ar fuHvardesbrsakrad hOs MOderna Fё

rsakringar.

Servitut

Fёrcningcn belastas av ett servitut avsecnde in_Och utfartsvag salllt ledningsratt avscendc ttarvallllc_

ledning.

Fa山 llcも av●■/ね s● ghdsskatt

r糧]:lょ星鰤Ⅷlぶ:思遺[:培鷲驚λ211:lザ節胤暑:鮮::1鳳魂胤:och uppgar m1 37,8kレ
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Fastighetens taxcringsuppgiftcr

Taxeringsvarde ar 205 776 tkr varav byggnadsvarde ar 123 549 tkr och inarkvardc 82 227 tkI

vardcar ar 2005.

Ekonomisk brvaltning
Fёreningen har avtal ol■ ckonornisk 15rvaltning med Fastuin AB.

Tekllttkお rvJtnhg
Fёrcningcn har avta1 01n tckniskお rvaltning och fastighctsskё tscl incd StOrhollncn Fё Ⅳaltning
AB Trappstadningen skё ts av KEAB GrLlppcn AB.

Antalet anst五 1lda

Under aret har fbrcningcn intc haft nagon anstalld

Årsavglier

Årsavgiicr tas ut fl・ inお 1・eningcns medlemmar br attぬ cka breningens lё pande utgiftcr br
drift Och underhiH av lbreningens fastighet,rantebctalningar Och amO■

eringar av ibreningens
fastlg脚 n sanlt htt av lllc¨ h面

驚譜

硼 咄 Ⅳ Wdtt h耐 電∽
underhillsplan.Å rsavgiftcn uppgir til1 720 kr/kvlll

Avsattning ti‖ vttre fond

Avsattning till breningens fOnd br yttre underhin skan gё ras arligen mcd ininst 25 kr/kvm

i:麟 需 ちよ,:Ψ
dmd bК 面鴨 ms飩中 鴻 ydscnsお d電 酬 b劇劉 M■m鴨 矧 9

Fёrcningensね stighetsian

Kreditillstitut,rantc och an10rteringsvillkor fl・ amgar av not lo.

Fёrcningcn har avta1 0m rantcdcrivat IRS IDet nol■ linclla vardct uppgar till 10 839 tkr.
S、vapen har ett ncgativt rnarknadsvarde orn_200,8 tkr Rantederivatct fbrfaller 2020-06-22.

蒻   緻 魃 棚 蝙
Stvrclsc

Styrelscn har c■cr OrdinaHe brcningsstamma 2019 ha■ おりande sammanttttning

Lcdamё ter mcd ctt arsぉ rordnande       Linda η
'1ldё

n
Lcna Wcstin

Pamcla ScntOngo

Ayhan Mcrcil
Lcdamё tcrllled tva ars brordnande             Jghan FalkhOlt         ordbrande

Bodil JohanssOn

Dag Tamm
Annelic Eldh

鞘 撫 織 獅 聾 :萄怒驚露‰窯揚
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Utfbrda stё rre underhill

2017-2019

Fasadrenovering

Energideklaration

Planerade stё rre underhill enligt underhillsplan

2020-2030

0VK bcsiktning

Undcrhi‖ tak

UndcrhaH vcntilation

Andra ltgardcr tilnna i samband incd fasadrcnovcringcn
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Forcningcn ckonollll

んSⅣ」■m ttd“ mcd 3%iQm l,nual盤
fhttnfT‖掘a驚∬
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囃:努箇uppgar ti11 1 787 tkI Fё reningcn har ctt pOsiti、

vid irets slut.

Underiretlё ptecttavbrcningcnslinhOsNlrttli」

≒ilit(1::il,liSh° S Nordca och lё pcr
pa 5 arined cn ranta pa 10/。 .Dctta lan amortcra

Fёreningcn har undcr arct mer frekvcnt an tidigarc ar anvant sig av var tckniska brvaltarc

6わ山山К → 面 nel・tal ttm“ n磁鴫 d“n織
踏 潔 棚 ∬[r椒 庶 Ti:鶴 凛

och offcrthantcring Storh01lncn har ocksi anl

skador pi fastigheten nled l■ cra Kostnadcn hr brcningens fastighctsskё tscl ёkat markant

l:11球

ri』

#]lill:fl:鼻 :tilli.Dock har fbrcningcns driftskOstnadcr totalt 
ёkat rncd cndast cirka

Fёreningcns fastlghcl

Undcr 2019 har vcrksamheten iお rcningen fortsatt praglats till stOr del av fasadrcnOveringcn I

och med att ctapp 2 avslutadcs i slutet av aret ar nu arbctct mcd ttalva fasadbytct klart.Dct sOm

l穏永肌驚『燻まLFtti窯署lt:∬[棚期守
Ⅳ呼a哺れ園Cメ

Tyvarr har breningcn drabbats av vattenskador. En stё rre skada pa AlH:ё gatan 29, sOm
mcdbrt skadOr pi flera viningsplan, har inncburit att ctt flcnal badrum har Oitt rcnOvcras,

varav tvi kOlllincr att hclt byggas nya Arbctct rncd itcrstaHning pagar

F6rcningcn har undcr aret bytt cntrcprcn6r br stadttanstcr fl・
an sぬdpOolen tiH KEAB Gruppen

AB.

躍MattIW鵠:l鳴理r上篤寵:ぶ鷺
プ
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Fёrcningen har hatt problcrn ined varmcn soln stundtals inte har fungerat som den ska,vilket

berott pl ctt styrningsfel i den automatiska temperaturregleringen Detta ar nu atgardat.

Energidcklaration ska gcnombras vart 10:e ar.Fё rcningen gcnombrdc detta cnligt plan under
aret.

ⅣledlemsinfOrmatiOn
Fёreningen har 131(132)medlCmmar vi arcts utging.Under iret har 4(6)ё verlitelser skett.
Ingcn medlem har bc宙 uatS andrahandsuthyming.

Flerirsё versikt(tkr)                 2019        2018        2017        2016

Nctt00msattning                     5 660       5 512       5 412       5 183

Resultat efter inansieHa poster            49        119      _2159      _1309

Årets resultat exkl avskrivningar        1 787       1 857        _422        429

Soliditet(%)             67,51    67,25    67,01    67,42
Fastighctslin/kvm(kr)           9335     9378     9380     9534
Skuldranta(%)             1,62     1,37     2,76     2,99
Årsavgift/kvm(kr)                720 699        686        652

Nettoomsattnin負

Rёrclsens huvudintakter,fakturcrade kOstnader,sidointakter samt intaktskonrigeringar

Resultat eftcr finansiclla poster

Rcsultat efter flnansicHa intakter och kostnadcr,Inen bre cxtraordinara intakter och kostnadcr.

Soliditet

Egct kapital i relatiOn till balansomslutning

kostnadcr fbr avskrivn ing av breningens fastighet.

Fastithetslin/kvm

Fё reningcns tOtala fastighctslin dividerat ined bOarca av brcningcns fastighct

Gcnolllsnittlig skuldranta

Genomsnittlig skuldranta dcЯ nieras s0111 bokbrd rantckostnad lin Och rantckostnad
rantedenvat i brhtthnde● ll genomsitJtttね slghctsttn/
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Fiiriindring av eget kapital

Belopp vid arets

ingang

Disposition av

fol‐cgiendc

ars rcsultat:

Årcts rcsultat

Belopp vid arets

utgang
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ⅣIedlenls‐     Upplltelse―    Fond br yttre    Balanserat       Årets        Totalt

insatser          avgift        underhi‖          resultat        resultat

82779000   59946000     3548377   ‐7046348     119472   139346501

281520     ‐162048    -119472            o

49062        49062

82779000   59946000     3829897   ‐7208396      49062   139395563

Fёrsiag tili behandling av ansanllad fbrlust

Styrelsen ttrcslar att den ansamladc b‖usten(krOnOr):

ansamlad brlust -7208396
arcts vinst

49062
‐7159334

behandlas si att

reservering fOnd ibr yttrc undcrhiH
281520

i ny rakning 6verbrcs -7440854
-7159334

k::::Illles:I:l翼
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Resultatrflkning

Riirelseint:ikter
Nettoomsettning

Ovriga rrjrelseintdkter
Summa riirelseintikter

Riirelsekostnader
Driftskostnader

Ovriga externa kostnader
Personalkostr.rader

Avskrivningar
Summa riirelsekostnader

Rtirelseresu Itat

Finansiella poster
Rdntekostnader och liknande resultatposter
Summa fi nansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Arets resultat

Not 2019-01-01
-2019… 12-31

5659948
14300

5674248

-2776065

-360652

-116775

-1737489

4̈990981

683267

‐634205
-634205

49062

49062

6(13)

2018‐01‐01
‐2018‐ 12‐31

5511598
10102

5521700

-2665549
-423229

-103705

-1737489
‐4929972

591728

-472256

-472256

119472

119472

3

4

5

う
乙

つ
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Balansrikning

TILLGANGAR

Anliggningstillgingar

/ra″″ルJra α
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Byggnader och inark

SunHna rnateriella anl五 ggningstillgingar

Fi4α 7rsル〃αα″ragg″ ′ngSrlirrg′ rrgα′

Andra lingfl・ istiga vardcpappersinnchav

Sumina rlnansiella anl五 ggningstillgingar

Sunlnla anlaggningstillgingar

ornsatiningstillgingar

κθ′げViSrなαメ♭″″″滋gα″
KundfOrdrillgar

Ovriga brdringar

Fёlutbetalda kostnadcr Och upplupna intaktcr

Sulnl■a kortfristiga fOrdringar

Kassα  θ
`乃

bα′,ル

Kassa och bank

Sumina kassa Och bank

Summa Omsattningstiligingar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not 2019-12… 31

201994952
201994952

47500
47500

202042452

1489

4046202
169259

4216950

233482

233482
4450432

206492884

7(13)

2018-12-31

203732441

203732441

47500

47500
203779941

0

3258075
161969

3420044

16040

16040
3436084

207216022
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Balansrttkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Brr“″ι′

`g`′

ルψ ′化r′

Medlcmsinsatscr

Fond br yttrc undcrhiH

Sunlina bundet eget kapital

Frirr ggerル

`ρ

ita′

Balanserat rcsultat

Årcts rcsultat

Sumina fritt eget kapital

Sununa eget kapital

Lingfristiga skulder

Skuldcr till krcditinstitut

Ovriga lingfristiga skuldcr

Sulnlma lingfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Skuldcr till krcditinstitut

Fё rskOtt flin kunder

Lcvcrantё rsskuldcr

Ovriga kortfristiga skulder

Skattcskulder

Upplupna kOstnader och ibmtbctalda intaktcr

Sun11■ a kortfristiga skulder

SUⅣlⅣlA EGET KAPITAL OCH sKULDER

Not 2019-12-31

142725000

3829897
146554897

-7208396

49062
-7159334

139395563

65099700
200875

65300575

60000o

3765
150200

0

309928

732853

1796746

206492884
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2018‐12-31

142725000

3548377
146273377

-7046348

119472
‐6926876

139346501

65919700
633302

66553002

80000

4865
214924

2046
302824

711 863

1316522

207216022

10

10
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Kassaflёdesanalys

Den lёpande verksamheten

Resultat cter flnansieHa postcr

Justcringar fbr postcr som intc ingar i kassaflёdct

Fёrandring skatteskuld/fordran

Kassaflё de frin den ibpande verksamheten fOre
filrandring av rё relsekapital

Kassallё de l■ in fbrttndring av rё relsekapitalet

Fёrandring av kundfOrdringar

Fёrandrillg av k01‐ tfl・ istiga fOrdringar

Fёrlndrillg av levcrantё rsskuldcr

Fёrandring av kOrtfristiga skuldcr

Kassarlё de frin den lё pande verksamheten

Finansieringsverksamheten

Fёrandring av lingfristiga skuldcr

Kassaflё de frin inansieringsverksamheten

Årets kassanё de

Likvida nlede1 0ch avrttkningskOnto

Likvida llledel och avrakningskOntO vid arets bё ttan

Likvida lnede1 0ch avrakningskontO vid arets slut

Not 2019-01-01

…2019-12‐31

49062

1737489
7104

1793655

-1489

…39456
-64724

537844

2225830

3

4

252427
252427

973403

153928

127331

9(13)

2018-01‐ 01
‐2018-12-31

119472

1737489

6003

1862964

0

-37528

31719
-263791

1593364

-452599

-452599

1140765

2013163
315392,z
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Noter
Not l Redovisningsprinciper

飢 蹴 l器 蹴 胤 a山 甜 鰤 d鵬 品 Hd面 面 鴫 鍋 gn∝ h hkM鴨 錮httm釧 面 ma
rad(BFNAR 2016:10)/K2/olll arsrcd。宙sning i mindrc bl・ ctag

Rttnteswap

監 常 卿 品 棚 :魏 ::濫 蹴 :誅l.鳳 獅 織 1漱 i進獄 殿 :『ほl蠍 :認 :輩t盤|:"
ぬstrantcnё de om 3,61%(vagd gcnOlllsnittsranta cnligt avtal)samtidigt sOm brcningen erhiller en

ranteintakt flin Nordca mOtsvarande STIBOR

Anliggningstillgingar
TiH1lmpade avskrivningstideri

Byggnadcr

Tinkolnlnande lltgiftcr avscendc byggnad

lnvcntaricr,vcrktyg och installationer

No1 2 Nett00msttttning

Årsavgiftcr

HyrOr 10kalcr

Hyra garageゎ _platser

Elavgifter

Not 3 DriftskOsinader

Fastighctsskё tscl

Tradgirdsskё tscl

stadkostnadcr

SnёrOjning/sandning

Hisskostnader

BesiktningskOstnader

RcparatiOnel・ llndcrhiH

Fastighetsel

Uppvarmning

Vatten Och av10pp

Avfalishantcring

FёrsakringskOstnadcr

sJalvrisker

Kabel― Tv/Bredband

Fёrbruknillgsinvcntal・ ier/1naterial

Ovriga kOstnadcr

loo ar

20 ar

lo ar

2019

5070240

85596
501743

2369
5659948

2019

421529

26924
H1013
32926
22909
195655

529668

142124

707074

101069

74656

73757

0

306855

23741

6165
2776065

2018

4922376

82728
506494

0

5511598

2018

251905

10506

136851

29932
188310

244845

247054

130161

686291

85732

81526
165323

95621

281 746

23855

5890
266554,4_
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Not 4 0vriga externa kostnader

Fastighetsskatt

Fastighctsavgift

Telcfoni

PortO

Fёreningsgemensanllna kostlladcr

Revls10nsarvodc

Ekonolllisk fbrvaltning

Bankkostnadcr

Juridisk kOnsultatiOn

Medlelnsavgiftcr

Ovriga poster

Not 5 Personalkostnader

StyrelscarvOde

Sociala avgifter

Not 6 Byggnader och mark

lngiende anskaffllingsvarden

Utgiende ackumulerade anskaffningsvarden

lngicndc avskl・ ivningar

Årets avskrivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgiende redOvisat vttrde

Not 7 Lingnristiga vttrdepappersinnehav

25 aktieri Fastum AB

Not 8 0vriga fordringar

SkattekOntO

AvrakningskOnto lbrvaltare

Not 9 Fёrutbetalda kOstnader och upplupna intttkter

Fё rsakringsprclnier

Kabcl― Tv
EkOnolllisk brvaltning

Brcdband

BcvakningskOstnad

H(13)

2019

37760

119799

5128

7610
2313

23750

123559

2500
0

5 142

33091

360652

2019

89933
26842

116775

2019-12‐31

214869375
214869375

-11 136934

-1737489
-12874423

201994952

2019… 12-31

47500
47500

2019_12‐ 31

152353

3893849
4046202

2019_12-31

59292
44402

30594
31416

3555
169259

2018

36050

116319

4904
6434

2 179

35750

116184

5750
33250
5082

61327
423229

2018

80000
23705

103705

2018-12-31

214869375

214869375

-9399445
‐1737489

-11136934

203732441

2018… 12-31

47500
47500

2018-12‐ 31

120187

3137888
3258075

2018-12-31

46867
44265

36031

31416

3390

161962
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Not 10 Lingfristiga skulder

Lingivare

Nordea

Stadshypotek

Stadshypotek

Avgar kortfristig del av lan

Marknadsvarde rantederivat 3 1/12

Rantesats      Daturn fiir
O/。   ranteandring

l,00     2024-05‐ 22

1,25     2022‐ 10‐ 30

0,85     2021‐ 06‐ 30

Linebelopp
2019-12-31

22050200
21 149500

22500000
…600000

200875

65300575

12(13)

Linebelopp
2018-12-31

22350200
21 149500

22500000
‐80000

633302

66553002
Fёrfaller till betalning scnarc an ett men inom fern ar kronor 2 400 tkr.

Fёrfaller till betalning senare an feln ar kronor 62 700 tkI.

ReseⅣ e五ng ibr rnarknadsvardet av rantederivaten har glorts i resultatrakningen pa grund av

Rうrtydliganden i regelverket fbr redovisning av dessa.Nar dessa reseⅣ eringar 16ses upp bltt det en

positiv effekt pa de flnansiena kostnadema.

Not ll Upplupna kostnader och fё rutbetalda intttkter

RantekOstnad lin

RantekOstnad rantederivat

Styrclscarvodcn

Sociala avgifter

Revisionskostnad

Elkostnadcr

vallllekOstnader

stadning

Avfallshantering

Fastighetsskё tsel

Besiktningskostnader

Snё riiining

Fёrutbetalda avgifter och hyror

Not 12 Rantekostnader och liknande resultatposter

Andrad vardering av rantederivat

RantekOstn br fastighetslin

RantekOstn ibr rantederivat

RantekOstn tt avdragsgilla

Not 13 Vasentliga handelser efter rakenskapsarets slut

遮器躍露窃:邸雷鰍掘認Fmd誡
祀舵°

Renove五 ngbadrullnpagrundavvattenskadiス

2019‐ 12-31

33669

9005
56600

17800

23000
14110

98997

8588
1914

0

0

4688
464482

732853

2019
‐432427

639950

426046

637

634206

2018-12-31

29722

13029

46667

14663

36375

11367

91115

0

1829

1 126

10500

4088

451382

711863

2018

-435449

570142

336933

630

472256



Brf Korsniibben

Org.nr 769610-3485

Not StIIlda silkerheter

Fastighetsinteckning
2019-12… 31

72000000
72000000

ッ 亦 ″

Auktoriserad revisor
BDO Mzilardalen AB

クト″
“
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Linda 1-iillden

`姦
滋

dh
■ヽここ(・ だ

Palllcla Scntongo ン/

〃〃7炒 θ

2018‐ 12-31

72000000
72000000
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Lena Westin
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Revislonsberatteise

Titi fbreningsstamman i
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Rapport om irsredovisningen

Uttalonden
Jag har utfatrt en revision av arsredovisningen fiir
Bostadsrettsfiireningen Korsnabben fair rakenskapseret 1

januari 2019 31 december 2019.

Entigt min uppfattning har arsredovisningen upprattats i
entighet med arsredovisningstagen och ger en ialla
vasentliga avseenden rattvisande bild av fiireningens
finansietta statlning per den 31 december 2019 och av dess
finansietta resuttat och kassafldde fiir aret enligt
ersredovisningstagen. Fiirvaltningsberattetsen iir fdrenlig
med iGredovisningens iivriga detar.

Jag tiltstyrker darfiir att fiireningsstemman faststetler
resultatreknjngen och batansrakningen fiir fdreningen.

Grund fdr uttolonden
Jag har utfdrt revisionen entigt lnternationaI Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
entigt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet
Revisorns onsvdr. Jag ar oberoende i fiirhattande titt
fiireningen entigt god revisorssed i Sverige och har i iivrigt
futtgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revjsionsbevis jag har inhiimtat ar
tittracktiga och andamalsentiga som grund f6r mina
uttalanden.

Styrelsens onsYor

Det ar styrelsen som har ansvaret fair att arsredovisningen
gpprettas och att den ger en rattvisande bitd entigt
arsredovisningslagen, Styretsen ansyarar iiven ftir den
interna kontrolt som den bedirmer er niidvandig f6r att
uppratta en ir5redovisning som inte innehaLter nagra
vasentliga felaktjgheter, vare sig dessa beror pa
oegentligheter etter pe fet.

Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen
fiir bediimningen av fiireningens fiirmaga att fortsatta
verksamheten. Den upptyser, nar sa er tiltamptigt, om
f6rhitlanden som kan paverka fiirmagan att fortsiitta
verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tittempas dock inte om
bestut har fattats om att aweckla verksamheten.

Revisorns onsyor
Mina mit ar att uppna en rimtig grad av sakerhet om
huruvida Srsredovisningen som helhet inte innehelter
negra vdsentliga fetaktrgheter, vare sig dessa beror pi
oegenttigheter etler pA fet, och att t;mna en
revisionsberettelsesom innehauermina uttatanden. Rimtig
sakerhet ar en hiig grad av sakerhet, men iir ingen garantt'
fiir att en revision som utfiirs entigt ISA och god
revisionssed i Sverige a[tid kommer att upptiicka en
vesentlig-fetaktighet om en sedan finns. Fetaktigheter kan
uppsta pa grund av oegenttigheter etter fet och inses vara
vasenttiga om de enskilt elter tittsammans rimtigen kan
fijrvantas piverka de ekonomiska bestut som anvendare
fattar med grund i arsredovisningen.

som del av en revision enuqt ISA anvander jag
professionettt omdiime och har en professionettt skeptisk
instattnjng under heta revisionen. Dessutom:

. identjfierar och beddmer jag riskerna f6r vasenttiga
fetaktigheter i ersredovisningen, vare sig dessa beror
pi oegenttigheter etLer pa fet, utformar och utf6r
granskningsatgerder btand annat utifran dessa risker
och inhiimtar revjsionsbevis som ar tillracktiga och
andamalsenliga ftir att utgiira en grund for mina
uttalanden. Risken fiir att inte upp6cka en vasentlig
fetaktighet titt fiilid av oegenttigheter lir hdgre ;n fdr
en vlisenttig fetaktighet som beror pa fet, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
fiirfatskning, avsikttiga utelamnanden, fetaktig
information etler esidosattande av intern kontrolt.

. skaffar iag mig en firrstaetse av den deL av
fajreningens interna kontrolt som har betydetse f6r
min revision iiir att utforma granskningsatgerder 5om
ar tamptiga med hdnsyn titl omstendigheterna, men
inte fiir att uttata mig om effektivjteten i den interna
kontrotten.

. utverderar jaS lemptigheten i de
redovisnjngsprjnciper som anvends och rimtigheten j
styretsens uppskattningar i redovisningen och
titthijrande upptysnjngar.

. drar jag en stutsats om tamptjgheten i att styretsen
anvender antagandet om fortsatt drift vid
uppr;ttandet av arsredovisningen. Jag drar ocksi en
slutsats, med grund ide inhamtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns nigon vasenttiq
osekerhetsfaktor som avser sidana hendetser eller
fiirheltanden som kan leda titl betydande tvjvet om
fiireningens fdrmaga att fodsatta verksamheten. Om
jag drar stutsatsen att det finns en vdsentlig
osakerhetsfaktor, maste jag i revisionsber5ttelsen
festa uppmarksamheten pi upptysningarna I

arsreoovrsnlngen om den vasenttjga
o$kerhetsfaktorn etter, om sadana upptysningar ar
otitlracktiga, modifiera uttalandet om
ersredovisnjngen. Mina stutsatser baseras pa de
revisionsbevis som inhamtas fram titL datumet fiir
revisionsberattetsen. Dock kan framtida handelser
elter forhettanden gijra att en fiirenjng inte l;ngre kan
f ortsetta verksamheten.

. utvarderar jag den iivergripande presentationen,
strukturen och inneha[et i arsredovisningen,
deribtand upptysningarna, och om irsredovisningen
iterger de undertiggande transaktionema ;ch
handetserna pa ett satt som ger en rettvisande bjtd.

Jag miste informera styretsen om btand annat revisjonens
ptanerade omfattning och inriktning samt tidpunkten fiir
den. Jag meste ocks6 informera om betydetsefulta
iakttagetser under revisionen, diiribtand de eventuetLa
betydande brister jden interna kontrouen som jag
identifierat- -

z-



lBDO
Rapport om andra krav enligt lagar och
andra fiirfattningar

Uttalonden
Utover min revjsion av arsredovisningen har jag aven utfiirt
en revision av styretsens forvattning fijr
Bostadsriittsfijreningen Korsniibben fijr r:ikenskapsaret 1

januari 2019 - 11 december 2019 samt av forslaget till
dispositioner betreffande fdreningens vinst etter fijrtust.

Jag tittstyrker att fijreningsstamman behandlar ftirlusten
enligt fairstaget i fiirvattningsberattetsen och beviljar
styretsens ledamiiter ansvarsf rihet f dr r;kenskapsaret.

Grund fbr uttolonden
Jag har utfiirt revisionen entigt god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enLigt denna beskrjvs narmare i avsnittet
Revisorns onsvor. .,ag ar oberoende i forhettande tilt
fdreningen entigt god revisorssed i Sverige och har i iivrjgt
futtgjort mitt yrkesetiska ansvar entigt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhemtat ar
tittrackliga och andamabentiga som grund fiir mina
uttalanden.

Styrelsens onsvor
Det 5r styrelsen som har ansvaret fdr fdrsLaget ti[
disposjtioner betraffande fdreningens vjnst euer fiirlust.
Vid fdrstag tilt utdetning innefattar detta bland annat en
bediimning av om utdetningen ar fiirsvartig med hinsyn ti
de krav som fijr€ningens verksamhetsart, omfattning och
risker statter pa storleken av ftjreningens egna kapitat,
konsolideringsbehov, tikviditet och stalLning i tjvrigt.
Styretsen ansvarar fOr fiireningens organisation och
fdrva(tningen av fdreningens angetagenheter. Detta
innefattar bland annat att forttopande beddma
foreningens ekonomiska situation och att tillse att
fiireningens organisation ar utformad d att bokfirringen,
medetsfijrvattningen och fdrenjngens ekonomiska
angetagenheter i 6vrjgt kontrotteras pa ett betryggande
sAtt-

Revisorns onsvar
Mitt mel betraffande revisionen av fdrvaltningen, och
darmed mitt uttaLande om ansvarsfrihet. ar att inhamta
revisionsbevis for att med en rimlig grad av sakerhet kunna
bediima om nagon styretsetedamot i nagot vesenttigt
avseende:

. fiiretagit nagon itgard etter gjort sig skytdig titt nagon
fiirsummetse som kan fiiranteda e6Attningsskytdighet
mot fdreningen, etter

. pi nigot annat satt handLat i strid med
bostadsrettslagen, tjttiimptiga detar av iagen om
ekonomiska fdreningar, arsredovisningstagen etler
stadgarna.

Mitt met betr;ffande revisionen av fiirslaget titt
dispositioner av fiireningens vinst elter fiirtust, och darmed
mitt uttatande om detta, ar att med rimlig grad av
sakerhet bediima om fairslaget er f6rentigt med
bostadsrettslagen.

Rimljg sekerhet ar en hOg grad av sakerhet, men ingen
garanti fiir att en revision som utfijrs en(igt god

revisionssed , Sverige atttid kommer att upptecka atgarder
etler fdrsummetser som kan firranLeda
ersattningsskytdighet mot fiireningen, etler att ett fiirslag
tiLt dispositioner av fiireningens vinst etter f6rtust inte:ir
fiirentigt med bostadsrattstagen.

som en del av en revirion entigt god revisionssed iSverige
anvander jag professionetLt omdiime och har en
professioneltt skeptjsk instatLning under hela revjsionen.
Gransknjngen av fdrvattningen och f6rslaqet tilL
disposjtjoner av fiireningens vinst etler firrtust grundar sig
fremst pi revisionen av rakenskaperna. Vitka
titlkommande granskningsitgerder som utfors baseras pi
min professioneLta bediimnjng med utgengspunkt j risk och
vasentlighet. Det inneba. att iag fokuserar granskningen
pi sidana itgarder, omriden och fiirhattanden som ,r
vesenttiga fiir verksamheten och der avsteg och
ijvertradetser skutte ha sarskitd betydetse fdr fdreningens
situation. Jag gar igenom och priivar fattade bestut,
bestutsundertag, vidtagna etg;rderoch andra fiirhAttanden
som iir reLevanta fiir mitt uttalande om ansvarsfrihet. som
underlag fdr mitt uttatande om styretsens fiirstag tjtt
dispositioner betraffande fdreningens vinst etter fiirlust
har jag granskat om fiirstaget ar fajrentigt med
bostadsrettslagen.

Sottentuna den 12 mai 2020

Matz Ekman
Auktoriserad revisor


