
Arsredovisning
Bosta ds rdttsf 6ren i n ge n

Kista Angar 3

styrelsen far hiirmed avge arsredovisning f6r rdkenskapsSret 1 januari - 3 1 decembe r 2019 '

Brf Kista Angar 3

169601-0276

F6rva ltn i n g sberdtte I se

Ve rksa m h ete n

Allmdnt om verksamheten
I styrelsens uppdrag ing6r det att planera underhall och fdrvaltning av fastigheten, faststalla foreningens Arsavgifter

samt se till att ekonomin ar god. vi. arsavgifterna ska medlemmaina finaniiera kommande underhall och diirfdr g0r

styrelsen irligen en uroqJi io, rigg"r titt {runa f6r dessa beriikningar. storleken pe avsettningen till fonden fdr yttre

underh6ll b6r anpassas ,tli*n tor.ningeni plan fdr underhSllet. Kommande underh6ll kan medfora att nya lln

behovs. Foreningen ska verka enligt sjiilvkostnadsprincipen och resultatet kan variera over Aren beroende pA olika

6tgiirder. F6r6ndringen avforeninlens likvida medel kan utlisas underavsnittet Foriindring likvida medel'

r Foreningen foljer en underhallsplan som stracker sig mellan 6ren 2016 och 2046'

o St6rre underhlll kommer att ske de nlirmaste 5ren. Lis mer i fOrvaltningsberittelsen.

o Medel reserveras Arligen till det planerade underhallet. F6r att se avsittningens storlek, se fondnoten'

. Amortering pA foreningens lAn sker enligt plan. FOr mer information, se lSnenoten'

. Arsavgrfterna planeras vara of6rSndrade niirmaste Sret'

Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns lingre fram i forvaltningsberittelsen'

Frireningens Sndamil
Foreningen har till iindamal attfrimja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i foreningens hus upplata

bostadiagenheter under nyttjanderett och utan tidsbegriinsning'

Grundfakta om fiireningen
Bostadsrdttsl6reningen reiistrerades 1995-og-23. F6reningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2000-05-19

och nuvarande stadgar registrerades 2o'l 9-03-05 hos Bolagsverket.

Fdreningen ar ett s.k. privatbostadsforetag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgor darmed en iikta

bostadsrettsf6rening.

Foreningen iir delaktig i Koldings Samfiillighet tillsammans med fastigheterna Kolding 1-5 och 7. Samfiilligheten

forvaltar gemensamhetr.nfagg-ning.r som-innefattar bl a gator, torg, lekplats, gronomrSden, cykel- och gAngviigar,

ledningar, planteringar ocrr blysning. Foreningens andel icRt (roiding 1-5 och 7-8) Ar 7o/o och iGA4 (Koldinq 4-5

och 7-8)18%.

F6reningen ing6r ocks6 i en gemensamhetsanliiggning, GA5, tillsammans med fastigheterna 5 och 7 (Brf Kista Angar

och Brf Kista Angar 2).

Foreningens andel ir 32o/o ochinnefattar miljostationer, markytor och ledningssystem for dagvattenavlopp, som allt

nvtti.i 6.rn.nsamt av fastigheterna. Gemensamhetsanliiggningen f6rvaltas genom deliigarforvaltning hos Brf Kista

Angar.

F6reningen hyr i garaget 32 st dygnparkeringsplatser och 35 st nattparkerinqsplatser av Ljungberggruppen fdr

andrahJndsuinyrninglitt foreningens medlemmar. FrAn 201 7-07-01 har

Q-Park AB parkeringsavtalet giillande GA5:s grdnder,
t-
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Styrelsen
Faegh Adel Pour

Mirkku Liisa Maria Kaskari

Anne Maarit Rantavuori

Bengt Robert Svensson

Gunter Weitersberger
Jan Westheimer
Mattias Karl Lars Akervik

Alev Dagli

Patrik Firat

4

-
1 rok

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Suppleant
5uppleant

Ordinarie Extern

Sammankallande
Sammankallande

Styrelsen har under Sret avh6llit 1 1 protokollforda sammantr6den.

Revisor
Matz Ekman

Valberedning
Rikard Backelin

Zlatko Salcic

Stimmor

BDO

Ordinarie foreningsstiimma holls 20 1 9-05-28.

Fastighetsfakta
Foreningens fastighet har forvdrvats enligt nedan:

Fu‖vardesforsakring finns via Brandkontoret

Ansvarsfё rsakring ingar fё r styrelsen

uppvarmnin9 sker Via fprrvarme

By99nadsar Och ytor

Fastigheten bebyggdes 2000 och bestar av 4 flerbostadshus

vardearet ar 2000

By99nadernas totalyta ar enligt taxeringsbeskedet 5 325 m2,varav 5 324 m2 utgё riagenhetsyta och l m2 utgё r

iokalyta

Lagenheter Och lokaler

FOreningen upplater 77 1agenheter rned bostadsratt

Lagenhetsfordelning:

41

0

5 rok

6

―
>5 roた2 rok

‐ ４

一

４ ｒ。ｋ

‐ ２

一

３ ｒ。ｋ
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Kommentar
medlemmarna kan hyra

stAr till medlemmarnas forf

Teknisk status
F6reningen foljer en underhillsplan som upprattades 2016 och strdcker sig fram till2046

Nedanstlende underhAll har utforts eller planeras:

Utfё rt underhi‖ År

Renovera gArdarna (grillplats)

Spolning av balkongf ronter
MSla trapphusen
Byte av brevlAdefronter

Byta hissbelysning till LED

Renovera gArdarna (lekplats)

Planerat underhill

2019
2019

2019
2019
2018
2017‐ 2018

Ar

MAlning dorrar gemensamma

utrymmen
KanalflSktar
Renovering skiirmar, skdrmtak,
spalj6er
Vii rmef o rbiittri n g s p roj e kt
Renovering biinkar o hylla vid
post{ack

Utbyte reglercentral fjdrrvirme
Utbyte och injustering
rad iatorventile r

Renovera portd6rrar

Stora fr6nluftsf liiktar

2020

2020
2020

2020
2020

2020
2020

2020
2020
2020Ytskiktrenoverinq tvattstuqor

Ftirvaltning
Foreningens forvaltningsavtal och ovriga avtal.

LeveranttirAvtai

Teknisk fOrvaltning CFAB Cfab Clty Fё rvaltnlng AB

Ekonomisk forvaltninq SBC SverigesBostadsrdttsCentrum

マ
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Ftireningens ekonomi
I giillande rdnteldge 6r foreningens ekonomi bra och vi passar pA att Aterinvestera pengar genom amortera samt

utf6ra diverse fdrbattringar inom fastigheten.

FORANDRING LIKVIDA MEDEL

TIKVIDA MEDEL VID ARETS BoRJAN

INBETALNINGAR

Rorelseint6kter
Finansiella intakter
Mi nskning kortfristiga fordringar
Okning av kortfnstiga skulder

UTBETALNINGAR

ROrelsekostnader exkl avskrivningar
Finansiella kostnader
0kning av kortfristiga fordringar
Minskning av lSngfristiga skulder
Minskning av kortlristiga skulder

LIKVIDA MEDEL VlD ARETS SLUT*

Anrrs FoRANDRTNG AV LtKVTDA MEDEL

*Likvida medel redovisas i balansrdkningen under posterna
Kassa och Bank samt Ovriga fordringar.

F<irdelning av intdkter och kostnader

2019

2829972

5232956
46

30499
254681

2018

3667707

5204067
91

0

0

5204158

3717796
512894
71 782

1660753
78668

6041893

2829972

‐837735

5518181

4125736
573080

0

174048
0

4872864

3475289

645317

Kapital- Reparationer
kostnader 4o/o

Per od skt

underhさ ‖

120/0

Avskriv-
ningar
190k

Skatter och avgifter
Fastighetsavgiften for hyreshus ar 1 377 kr per bostadsliigenhet, dock blir avgiften hdgst 0,3 procent av

taxeringsv6rdet fdr bostadshus med tillhorande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas
taxerinosv6rde.'n

L
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kostnader

19%

ｓｔｉｇｈｅ螂
泌Arsavgifter

91o/"
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vase∩tiga ha∩ delser u∩ der rake∩ skapsbret

∪nder 2019 m61ades samtliga trappupp9ingar.

Vidare blev fronterna t‖ i vara pOStfack utbytta′ och vifixade t‖ 1 9ardarna cch murade en stё rre gri‖ pう
:‖
‖a'96rden

som star」 ‖medlemmarnas fё rfogande.

Dessutom lat vi rengё ra a‖ as balkon9fronter

R/1edlemsl∩ formation
4ヽedlemsi69enheter:77 st

Overlatelser under aret:9 st

BeVIりade andrahandsuthyrningar:3 st

Overlさ teise‐ och pantsattningsavgift tas ut en‖ gt stadgar Overlatelseav9ift beta!as av kёpare

Antal medlemmar vid rakenskapsう rets bO可 ani 101

Tllkommande medlemmari 14

Avgaende medlemmari 14

Antal medlemmar vid rakenskapsう rets sluti 1 01

Flerarsёversikt

Nyckelta:                                  2019            2018            2017            2016

Årsav9ift/m2bOstadsrattsyta              890         890         890         890
L6n/m2bOstadsrattsyta

[lkostnadノ m2tOtalyta

∨armekostnad/m2tOtalyta

∨attenkostnad/m2tOtalyta

Kapitalkostnader/m2tOtalyta

Solidttet(%)

Resultat efter finansle‖ a poster(tkr)

Nettoomsattning(tkr)

9048
29

140

17

108

47
‐586

5221

9081
29

137

20

96

47
‐146

5202

9393
24

140

23

97

47

230
5176

9703
21

125

25

137

46

138

5 151

Ytupp9 fter enl19t taxerin9sbesked′ 5324m2bOstader Och l m210kaler

FOrandringar eget kapltal

Belopp vid
Srets utging

‐861 769
-585723

‐1447492

43793223

Fё rさ ndring

under aret

-133100
-585723
‐718823

‐585723

Disposition av
fёregう ende
うrs resuitat

en:st5mmans
besiut

281 086

146441
427527

0

Belopp vid
6rrets inging

-1009755
-146441

‐1156196

Bundet eget kapital
lnbetalda insatser
UpplStelseavgifter
Fond fёr yttre underha‖

5:a bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

Arets resultat
5:a ansamlad fcirlust

5:a eget kapital

20869000               0               0      20869000
22383000               0               0      22383000
1 988715         133100        -427527        2283142

45240715         133100        ‐427527      45535142

44378942_
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Bdttande b腱 雨ngens Fsdは och ittnhg iOvnい han宙 sas j‖ bり ande ttsdね ■och bJanwak雨 ng med noセ

ス

Sida 6 av 16



Brf Kista Angar 3

769601-0276

Resu ltatr;ikn ing

1 JANUARI - 31 DECEMBER

RoRslsetrurArrrR
Nettoomsettninq

16relseintdkter

Summa rtirelseintikter

nORe lserosrNAD ER

Driftkostnader
Ovriga externa kostnader

Personalkostnader
Avskrivning av materiella

RORELSERESULTAT

FINANS!ELLA POSTER
Ovriga rantelntakter Och llknande resultatposter

Rintekostnader och liknande
Summa finansiella Poster

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Anrrs RESULTAT

Not 4

Not 5

Not 6

Not 7

2019

‐3742551
-201 193

2018

5201687
2380

5204067

-3330120
-197726
‐189950

‐1 119909

‐4837705

366362

91

‐512894
‐512803

‐146441

‐14644z
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Not 2

Not 3

anldggningstillgAngar
Summa riirelsekostnader ‐5245645

‐12689

46
…573080
‐573034

‐585723

‐585723
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Balansrdkning

TILLGANGAR

ANLAGGN:NGST:LLGANGAR
Materie‖a aniaggningst‖ lgingar

By99nader Not 8

2018‐ 12‐31

90528587

summa materie‖ a anllggningsti!19う ngar

Finansie‖a an:aggningSt‖ lgingar

Andra
Summa finansiella

s u MMA au lAcctrll'r csrt u-cAruceR

ousArrrutrucslLLGANGAR
Kortfristiga fordringar
Avgifts- och hyresfordringar
Ovriga fordringar inkl SBC Klientmedel
Forutbetalda kostnader och upplupna
intiikter

90528587

90532087

6020
2937122

0

2943142

3828

０

　
０

０

０

３

　

３

Not 10

Not ll

Summa kortfristiga fordringar

KASSA OCH BANK
Kassa och bank
Summa kassa och bank

5U MMA OM5ATTN ING5TI LLGANGAR

SUMMA TILLGANGAR

2

93

3828

946970

479056
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2019… 12‐31

89408678
89408678

3557961

3828
3828

3561788

92973966

5277
3498439

54245
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Balansraikning

EGET KAP!TAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital

N4edlemsinsatser

Fond fdr yttre underhill
Summa bundet eget kaPital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa fritt eget kaPital

SUMMA EGET KAPITAL

LANGFRTSnGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut

KORTFRISTIGA SKULDER

Kortfristig del av skulder till
kreditinstitut
LeverantOrsskulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader och fdrutbetalda
intakter

5umma

SUMMA EGET KAP:TAL OCH SKULDER

Not 13,14

Not 15

43252000

2018-12‐ 31

43252000
2283142
45535142

44378946

21301327
21301327

27045866

189032
1 315

562570

92973966

27798783

9347905,産
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Not 12

43793223

Npl_1,.14    _     14500000
14500000

-861769

33673145

310184
4775

692639
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Noter

Belopp anges i kronor om inte annat anges.

Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Arsredovisningen har upprattats ienlighet med BFNAR 2016:10, Arsredovisning i

mindre fdretag (K2).

Forenklingsregeln giillande periodiseringar har tillSmpats.

Samma vdrderingsprinciper har anvdnts som foregSende Ar.

Reservering till fond for yttre underhAll enligt stadgar gors i Srsbokslutet. F0rslag till
iansprSktagande av fond for yttre underh5ll for 6rets periodiska underhAll l6mnas i

resultatdispositionen.

Avskrivningar p5 anliiggningstillgengar enligt plan baseras pl ursprungliga
anskaffningsvirdet och beriiknad nyttjandeperiod. Foljande avskrivningar uttryckt i antal

5r tilliimpas.

Avskrivningar
Byggnader

Not 2 NETTooMSATTNTNG

Arsavgifter
Hyror lokaler
Hyror parkering
Hyror garage

Hyror f6rr8d
Hyror antennplats
Samf alli ghetsint6kter
Avgift a ndraha ndsuthyrning

Likvida placeringar vdrderas i enlighet med Arsredovisningslagen till det liigsta av

anskaffningsvdrdet och det verkliga virdet.

2019
1006r

2019

4738561
27630
20400

306233
4080
64522
54245
4884

4

2018
1006r

2018

4738561
29280
23162
304563
2480
63090
34395
6159

_立堅亜mnlng____ ‐3

5220558

2019

5201687

2018Not 3 OvRIca RORELSEINTAKTER

Fakturerade kostnader
Ovriga intikter

12398
0

０
〇
一０
〃
多

８

８

３

一
３

２

一
２12398
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Not 4  DRIFTKOSTNADER

Fastighetskostnader
Fastighetsskotsel entrePrenad

Fastighetsskotsel bestdll ning

FastighetsskOtsel gArd entreprenad

Fastighetssk6tsel gArd bestiillning

Sn6rojning/sandning
Stiidning entrePrenad
Stiidning enligt bestiillning
MatWetVHyrmattor
Hissbesiktning
MyndighetstillsYn
Gemensamma utrymmen
Garage
Sophantering
GArd

Serviceavtal
F6rbrukningsmateriel
TeleporVhissanl6ggni ng

Brandskydd

6833
75327
1344

90154
15475
144247

0

52044
74514

0

50490
7429

0

2509
338688

0

6925
110062
16992
8424
1546
900Fordon

Reparationer
Lokaler

920399

698
3468

21 249

0

149

0

13184
15243
3341

0

25726
86213
2798

0

0

0

0

Gemensamma utrymmen
Tv5ttstuga
KSllare

Bastu/pool
Entr6/trapphus
LAs

WS
Viirmeanlii g gni ng/undercentral
Ventilation
Elinstallationer
Hiss

Tak

Fasad

Balkonger/altaner
MarUgArd/utemiljo
Vattenskada

Periodiskt underh6ll
Entr6/trapphus
Ventilation
Fasad

MarUgSrd/utemiljo

Taxebundna kostnader
EI

Vdrme
Vatten
Sophemtning/renhAllni ng

Grovsopor

6vriga driftkostnader
Forsiikring
Tomtriittsavgiild
Samfillighetsavgift
Kabel-W

5281          13085
1089866       1072283

2514

76700

０

４７

０

８０

２７

５

　

　

９

５

３

　

　

３

７

８

　

　

３４

４２

153503
727877
104572
73246

40372
309100
61000
67502
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Fastighetsskatt/Kommuna:avgift

TOTALT DRIFTKOSTNADER

110749 107289

3330120

Not 5 ○∨RIGA EXTERNA KOSTNAD[R

Kreditupplysning
Medlemsinformation
Tele- och datakommunikation
Juridiska Stgiirder
lnkassering avgifVhyra
Revisionsarvode inklusive konsultationer

F6reningskostnader
Styrelseomkostnader
Fritids- och trivselkostnader
F6rvaltningsarvode
Administration
Korttidsinventarier
Konsultarvode
Bostadsriitterna

Not 6   PERSONALKOSTNADER

Anst5llda och personalkostnader
Foreningen har inte haft negon anstiilld.

Fiiljande ersdttningar har utgAtt
Styrelse och internrevisor
Sociala kostnader

Not 7   A∨ SKRI∨ NINGAR

Byggnad η l19 909

1119909
０９
物

９

９

９

９

240

0

14461
3344
2550
32725

786

6878
7189
88000
4305
29746
1 113

6390
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Bredband

180

216

16412
0

1275
33125
1378
6665
2600
90784
10129
28419
3500
6510

201193

2019 2018

139500
42492

146200
43750
189950181992

2019
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Not 8 BYGGNADER

Acku mule rade anskaff n in gsvSrden
Vid 6rets

Utg6ende

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid Arets b6rjan
Årets avskttvningar en gt plan

utgiende avskrivning en‖ gt p!an

Planenligt restvSrde vid Arets slut

Taxeringsviirde
Taxeri ngsvdrde byggnad
Taxeringsvirde mark

Uppdelning av taxeringsvirde
Bostdder
Lokaler

Not 9 ANDRA LAruCTRISTICR

VARDEPAPPERSINNEHAV

Not 1O OvRIca FoRDRINGAR

Skattekonto
Klientmedel hos SBC

Not 12 FoND FOR YTTRE UNDERHALL

Vid Arets bOrjan

Reservering enligt stadgar
Reservering enligt st6mmobeslut
lansprAktagande enligt stadgar
lansprSktagande enligt stdmmobeslut
Vid irets slut

2019‐ 12‐31 2018‐ 12‐31

2019‐ 12‐31 2018‐ 12‐31

2018‐ 12‐31

‐6861042
‐1 119909
‐7980951

90528587

53434000
17200000
70634000

1988715

26978
2826144

84000
2937122

2018‐ 12‐31

2273792
133100

0

0
‐123750
228314た

０

　

０

-7980951
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‐9100860

89408678

70658000
414000

70200000
434000

０

０

０

０

０

０

０

０

・
０

４

８

一
２

４

６

０

６

４

１

５

１

７

71072000 70634000

lnsats Bostadsratterna Sveriqe 3500 3500
3500 3500

26978
3471461

0!oldrilgqr

Not ll  FOR∪TBETALDA KOSTNADER OCH
UPPLUPNA INTAKTER

3498439

2019‐ 12-31 2018‐ 12‐31

samfa‖ 19hetsintakter 54245
54245

2019‐ 12‐31
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Not 13  sKULD[R TILL KREDITINSTIT∪ T

SBA3
SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
5BAB

Rantesats

2019‐ 12‐31

1,110%
1,4900/O

l,490%
1,060%
1,η 10%
1,3000/o

l,210%
960%

4500000
4000000

V‖ lkors‐

andringsdag

2020-09-07

2021‐ 01-21

2021-01‐ 21

2020‐ 03‐ 11

2020‐ 09-07

2021‐ 11-10

2020‐ 04‐06

2024‐ 01‐ 15

Kortfristi9 del av skulder til kreditinstitut

酬 師 ar ber泳 隔 skulde硼 鰤 面 帆 岬 馴 ″ Ю 榔 肛

“

4048爛

畝

Beiopp
2018‐ 12‐31

9903621
4500000
4000000
6699982
5501311
6000000
6801327
4940952
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2018‐ 12‐31
Not 14  sTALLDA SAKERHETER

Fastig hetsinteckni nga r

2019‐12‐31

55000000

2018‐ 12‐31
Not 15ぶ躙せ祉評淋i肝∬

H

Arvoden

Sociala avgifter

Ranta

Av9ifter och hyror

Underh6‖ ventilatlon

EntrO trapphus

Sn。めinlng/sandning

183063
6847

68200
24000
16508

373315
83547

0

0

692639 562570

Not 15 vASENTLTGA HANDELSER EFTER ARETS sLUT

Ⅵ kommer bttsata amotten san uぜ o日 d市ese pnekt och fOrbat‖ ngar enぃ p階
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Revisionsberlittelse
Tit[ f<ireningsst6,mman i

Bostadsrlittsfrireningen Kista Angar 3

org.nr 769601-0776

Rapport om irsredovisningen

Uttolanden
Jaq har utfirrt en revision av arsredovisningen ftjr
8o;tadsrattsfdreflingen Kista Angar 3 fiir rekenskapsiret 'l

ianuari 2019 - 3'l december 20'19.

Entjgt min uppfattning har arsredovisningen upprettats i
entighet med ersredovjsningstagen och ger en iatta
visentliga avseenden rattvisande bitd av fdreningens
finansietta staltning per den 31 december 2019 och av dess

finansietta resuttat for aret enhgt arsredovisningstagen.
F6rvaltningsberattetsen iir fijrenUg med irsredovisnjngens
iivriga detar.

Jag tittstyrker darfiir att fiireningsstamman faststetLer
resuttatr;kningen och batansrakningen fiir fiireningen.

Grund fdr uttalonden
Jag har utfiirt revisionen enljgt lntemationaI Standards on
Auditing (l5A) och god revisionssed j Sverige. Mitt ansvar
enliqt dessa standarder beskrivs nermare i avsnittet
Revisons onsvot. Jag er oberoende i fiirhattande titl
firreningen entigt god revisorssed i Sverige och har i iivrigt
futlgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat :ir
tittriicktiga och andamatsentiga som grund fijr mina
uttatanden.

Styrelsens onsvor

Det ar styretsen som har ansvaret fiir att ;rsredovisningen
uppriittas och att den ger en rlittvisande bitd entigt
enredovilningstaSen. styretsen ansvarar aven fiir den
interna kontrott som den bedirmer dr niidvandig ftir att
uppratta en ersredovisning som inte innehAtler nagra
v:isenttiga fetaktigheter, vare sig dessa beror pa

oegenttjgheter etler pi feL.

Vid upprattandet av Arsredovjsningen ansvarar styretsen
fbr bedomningen av foreningens formaga att fortsatta
verksamheten. Den upptyser, nar sA er tittamptjgt, om

fdrhittanden som kan paverka fiirmagan att fortsatta
verksamheten och att anvenda antagandet om fonsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillampas dock inte om
bestut har fattats om att aweckla verksamheten.

Revisorns onsYor
Mina met ar att uppne en rimlig grad av siikerhet om

huruvida arsredovisningen som helhet jnte innehatter
nagra v;senttiga fetaktigheter, vare sig dessa beror pa

oegenttigheter etler pA fet, och att tamna en
revisionrberettetse som innehalter mina uttatanden. Rimtig
sakerhet er en hiig grad av sekerhet, men lir ingen Saranti
fiir att en revision 5om utfiirs entigt l5A och god

revisionssed i Sverige atttid kommer att uppticka en
vasenttig fetaktighet om en sedan finns. Fetaktigheter kan
uppste pi grund av oegenttigheter etter fel och anses vara
visenttiga om de enskjtt eLier tiltsammans rimtigen kan

forvantas peverka de ekonomiska beslut som anvdndare
f attar med grund i arsredovisningen.

Som del av efl revision entigt l5A anvander iag
professioneltt omdiime och har en professionettt skeptisk
instattning under heta revisjonen. Dessutom:

. identifierar och bedtjmer iag riskerna firr visenttiga
fetaktigheter i ersredovisningen, vare sig dessa beror
pa oeqenttiqheter etler pa fel, utformar och utfor
granskningsatgerder bland annat utifren dessa risker
och inhamtar revisionsbevis som ar tittreckliga och
andamitsenliga fiir att utgdra en grund fdr mina
uttalanden. Risken fiir att inte upptecka en vasentlig
fetaktighet titt fiilid av oegenttigheter iir hiigre iin f6r
en vasenttig fetaktighet som beror pi fet, eftersom
oegenttjgheter kan innefatta agerande i maskopi,
fiirfatskning, avsikttiga utetamnanden, felaktig
information etter asidosittande av intem kontrotl.

. skaffar jag mig en fiirstaetse av den del av
fdrenjngens interna kontrotl som har betydetse f6r
min revision fiir att utforma granskningsatgarder som

ar temptiga med hensyn tilt omstendigheterna, men
inte f6r att uttata mig om effektiviteten i den interna
kontrotlen.

. utverderar iag temptigheten i de
redovisningsprinciper som anvends och rimtigheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen och
titthiirande upplysnin gar.

. drar jag en stutsats om timptigheten i att styretsen
anvender antagandet om fortsatt drift vid
upprattandet av ersredovisningen. Jag drar ocksa en

stutsats, med grund i de inhamtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns nigon vasenttig
osekerhetsfaktor som avser sidana handetser etter
fairh;ttanden som kan leda tjll beMande tvivel om
fiireninqens fijrmiga att fortsatta verksamheten. Om
jag drar slutsatsen att det finns en viisenttig
osiikerhetsfaktor, maste jag j revisionsberattetsen
fista uppmarksamheten pe upptysnjngarna i

arsredovisningen om den vlisenttiga
osakerhetsfaktorn etler, om sadana upptysningar iir
otittracktiga, modifiera uttalandet om
irsredovisningen. Mina stutsatser baseras pA de
revisionsbevis som inhaimtas fram till datumet fiir
revisionsberattetsen. oock kan framtida hendetser
etter fiirhattanden giira atten fiirening inte tengre kan
f ortsatta verksamheten,

. utverderar jag den iivergripande presentationen,
strukturen och inneh;ttet i ersredovisningen,
daribtand upplysningarna, och om ersredovisningen
aterger de undertiggande transaktionerna och
handelserna pa ett satt som ger en rattvisande bitd.

Jag maste informera styretsen om bland annat revisionens
ptanerade omfattning och inriktning samt tidpunkten fiir
den. Jag miste ockse informera om betydetsefulla
iakttagetser under revisionen, daribtand de eventuetta
betydande brister jden interna kontrotten som jag
ldentil ietat./l
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Rapport om andra krav entigt lagar och

andra fiirfattningar

Uttalonden
Utdver min revision av arsredovisningen har iag aven utfiirt
en revision av styretsens fiirvattning fiir
Bostadsrattsfijreningen Kista Angar 3 f6r rekenskapsaret 1

januari 2019 - ll december 2019 samt av forstaget titt
djsposjtioner betraffande f6renrngens vinst elter fiirtust.

Jag tittstyrker att fiireningsstamman behandtar fiirtusten
entigt fijrstaget i firrvattningsberattetsen och beviljar
styr;lsens ledamaiter ansvarsfrihet fdr rakenskapsaret.

Grund fdr uttalanden
Jaq har utfiirt revisionen entigt sod revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar entigt denna beskrivs narmare i avsnittet
Revisorns onsvor. Jag ar oberoende i f6rhattande titt
fdreningen entigt 8od revisorssed i Sverige och har i iivrjgt
futlgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav

Jac anser att de .evisionsbevis iag har inhamtat dr
titirackliga och endametsentrga som grund fdr mina
uttalanden.

Styrelsens onsvar
Det iir styretsen som har ansvaret fdr fiirstaget titt
dispositioner betraffande firreningens vinst elter fdrtust.
Vid forstag titi utdetning innefattar detta btand annat en

beddmnjng av om utdetningen iir forsvartig med han5yn titt
de krav som fbreningens verksamhetsart, omfattning och
risker stetter p; storLeken av fiireningens egna kapitat,
konsotideringsbehov, likviditet och stettning i 6vrigt.

Styrelsen ansvarar fiir fiireningens organisation och
fiirvaltningen av fiireningens angetagenheter. Detta
innefattar btand annat att forttiipande bedt ma
fdreningens ekonomiska situatjon och att tittse att
fiireningens organisation dr utformad se att bokftjringen,
medetsforvattninqen och fdreningens ekonomiska
angel:igenheter i iivrigt kontrotteras pa ett betryggande
s:itt.

Reisorns onsYor
Mitt mat betrdffande revisionen av fiirvattningen, och
darmed mitt uttalande om ansvaGfrihet, ar att inhamta
revisionsbevis fiir att med en rimtig grad av sekerhet kunna
bediima om nagon styretseLedamot i nagot v5senttigt
avseende:

. fiiretagit nagon atgard etter gjort sig skytdig til( negon

f6rsummetse som kan fiiranteda ersattningsskytdighet
mot fiireningen, eller

. pi nigot annat sett handtat i strid med
bostadsrattstagen, titEmptiga detar av lagen om
ekonomiska fiirenjngar, ersredovisningslagen elter
stadgama.

Mitt meL betreffande revisionen av f6rstaget titt
dispositioner av fiireningens vinst eller fiirtust, och darmed
mjtt uttatande om detta, ar att med rimliS grad av

sakerhet beddma om fijrstaget ar fiirentigt med

bostadsrettslagen.

Rimtig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ingen
garanti ftir att en revision som utfors entigt god

;evisionssed i Sverige atttid kommer att upptacka atgerder
etler fdrsummelser som kan foranteda
ersattningsskytdighet mot ftireningen, elter att ett fdrslag

titt dispositioner av fdreningens vjnst etler fcirtust inte ar
f 6rentigt med bostadsrattstagen.

Som en del av en revision entigt god revisionssed i Sverige

anvender jag professionettt omdiime och har en

professjoneltt skeptisk instattning under heta revisionen.
Granskningen av fijrvattnjngen och forstaget titt
dispositioner av fiirenjngens vintt etler fiirlust grundar sig

fremst pa revisjonen av rekenskaperna. Vjtka

tittkommande granskningsatgerder som utfirrs baseras pa

min professjonetla bediimnjnS med utg;ngspunkt j risk och
vasenttiqhet. Det innebdr att jag fokuserar gransknjngen
pi sidana itgarder, omriden och f6rhaltanden som iir
v:isenttiga fdr verksamheten och d:ir avsteg och

iivertradelser skutte ha sarskild betydetse fiir fiireningens
situation. Jag gir igenom och pri,var fattade besLut,

bestutsundertag, vidtagna atgerderoch andra firrhettanden
som ar relevanta fiir mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som

underlag fiir mitt uttalande om styretsens fdrstag tilt
dispositjoner betraffande fiireningens vinst etler fiirtust
har jaq qranskat om fiirslaget ar fdrentigt med

bostadsrattstagen.

Matz Ekman
Auktoriserad revisor

Sottentuna den 27 maj 2020
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