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Org.nr 769609-1029

Styrelsen fdr BRF Solhem l fir hdrmed avge Srsredovisning f<ir rikenskapsaret 2020.

Arsredovisningen ar uppr5ttad i svenska kronor.
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Fiirvaltningsberettelse

Allment om verksamheten

I styrelsens uppdrag ingir det att planera underhill och fiirvaltning av fastigheten, faststiilla fiireningens
Srsavgifter samt se till att ekonomin dr god. Via 6rsavgifterna ska medlemmarna finansiera komn.ande
underhill och darf6r gor styrelsen Srligen en budget som Iigger till grund frir dessa beriikningar.
Storleken pa avsettningen tillfonden frir yttre underh6ll biir anpassas utifrAn fiireningens
underhillsplan. Kommande underhSll kan medfijra att nya lin behiivs.
Fiireningen ska verka enligt sjelvkostnadsprincipen och resultatet kan variera 6ver Sren beroende pi
olika itgiirder. Fiirendringen av fiireningens likvida medel kan utlSsas under avsniltet "Fdriindring ov
likvida medel".

- Foreningen fiiljer en underh6llsplan som strecker sig mellan 6ren 2018 och 2068.
- Medel reserveras 6rligen till det planerade underh6llet. For att se avsettningens storlek,

se resultatdisoositionen.

- Fttreningen planerar under 202L:
- Byta till niirvarostyrd ledbelysning itvettstuga inkl entr6 och WC.
- Utfiira stamspolning av avloppstammar och grenledningar.
- Att till Srsstdmman presentera underlag for beslut kring ett projekt fiir att skapa och iordningstella
gemensamhetsytor pe innegerden som inbjuder till samvaro och trevnad fiir medlemmarna.

- Analys av termostater, f6r att ge vidare besked om det finns behov av att byta termostater, injustera
vermesystem och optimera varmen i BRF.

- Under ZO22 planeras det ske byte av tvettmaskiner i tvettstuga.

- Under 2023 planeras mSlning av viggar, tak och fiinster ske pa foreningens byggnader.
- Amortering pi fiireningens l6n sker enligt plan, fiir 2021 planeras l<isen av ett len om 1,4 MSEK.

Fiir mer information, se not 5 om BRFs l6n.
- Arsavgifterna planeras vara ofordndrade nSrmaste aret.

- Fler detaljer och information om de olika delarna finns lingre fram i forvaltningsberettelsen.

Fiireningens Sndamal
Foreningens indamSl fram96r av dess stadgar, och det dr att framja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att i foreningens hus upplita bostadslSgenheter fdr permanent boende och lokaler till
nyttjande utan tidsbegrensning. Uppletelsen f6r even omfatta mark som ligger i anslutning till
foreningens hus, om marken skall anviindas som komplement till bostadslegenhet eller lokal.
Bostadsrlitt 5r den riitt i f6reningen som en medlem har pi grund av upplStelsen. Medlem som innehar
bostadsratt kallas bostadsrdttshavare.
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Grundfakta om t6reningen
Bostadsriittsfdreningen registrerades 2002-12-10. Fdreningens nuvarande ekonomiska plan

registrerades 2003-03-18 och nuvarande stadgar registrerades 2018-05-21 hos Bolagsverket.
Fiireningen dr ett si kallad privatbostadsforetag enligt inkomstskattelagen $9991!229l.och utgor
diirmed en Skta bostadsrettsfiirening.

Styrelsen
Stvrelsen i BRF Solhem t har sedan 2020-06-16 bestatt av
Sture Hallberg Ordfiirande
Malin Bltimer Kassitr

Annika Jonsson Sekreterare
lbrahim Aljic Ledamot
Linda Nyberg Ledamot
Calle Koch Nommesen Suppleant (avgick per 30 november 2020)

Styrelsen har haft 10 stycken ordinarie styrelsem6ten och 2 extra styrelsemtite som samtliga
protokollf6rts. Pi grund av pig6ende Covid-19 pandemi och 16dande rekommendationer frin
Folkhdlsomyndigheten har merparten av styrelsemotena skett digitalt.

Revisor
Mats Blomgren Ordinarie revisor PwC

F6reningsstemma
Ordinarie ftireningsstdmma skdts fram till den 16 juni 2020 med anledning av Covid-19 pandemin, och
genomfordes via postriistning.

Valberedning
Caroline Andersson (sa m ma n ka lla nde)
Janos Pech

Joachim Quitzau

Portombud
Agneta Bengtsson (Gastlegenhet och W;ttstuga)
Janos Pech

Kurt Gelhaar
Bosse Wellbrant (6vergripande och samordnande)

Tr{dgirdsmiistare
Joachim Quitzau

Fastighetsfa kta
Foreningen har sitt s5te iStockholm.
Fiireningens fastighet har fiirvervats enligt nedan:

Fastighetsbeteckning
Finnbo 2
Finnbo 3

Forvdrv Sete

2003 Stockholm
2003 Stockholm

Fullvirdesforsdkring finns via Brandkontoret.
lforsdkringen ingir kollektivt bostadsrettstillegg fitr medlemmarna samt ansvarsforsaikring for styrelsen.
Uppvermning sker via fjdrrvirme.
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BygSnadser och ytor
Fastigheterna bebyggdes 2003 och bestir av 4 flerbostadshus. Fastigheternas vdrdeir 5r 2003.
Byggnadernas totalyta er enligt taxeringsbeskedet 7 386,5 m2, varav 7 386,5 m2 utgor legenhetsyta.

Uigenheter och lokaler
F6reningen upplSter 102 liigenheter med bostadsrett.

UgenheBf6rdelning Antal
1 rum och kcik 10 st
2 rum och kcik 33 st
3 rum och krik 28 st
4 rum och krik 29 st
5 rum och kcik 2 st

Gemensamhetsutrymmen Kommentar
Uthyrningsrum Uthyrningsrum finns att hyra frir 200 kr/dygn fcir gdster

till BRFs medlemmar.
Tvettstuga I tvattstugan finns tvi tvdttmaskiner, en grovwettmaskin,

tvi torktumlare, tre torkskip och en mangel

Byggnadernas tekniska status

FdrvaltninB
F6reningens fdrvaltningsawal och dvriga avtal.

Avtal Leverantiir
Teknisk ForvaltninC Storholmen Fiirvaltning AB

Ekonomisk Fdrvaltning Storholmen F6rvaltning AB

Hissar ITK AB

Fiirsdkring Brandkontoret
El Ellevio AB (nat) Fortum Markets (el)

Fjirrvdrme Stockholm Exergi AB

Vatten Stockholm Vatten & Avfall AB

Sophantering Stockholm Vatten & Avfall AB och SUEZ AB

Mattor Elis Textil Service AB

Stddning Vasterorts Stedservice AB

Bredband Ownit Broadband AB

TV ComHem AB

Brandskydd Cupola Stockholm AB

Fastighetsjour Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB

P-bevakning Liinsparkerings Bevakning KB

Viisentliga hdndelser under rdkenskapsaret 2020

Mdten med mera.
Under ir 2020 har Styrelsen haft fyra mdten med portombuden.

Styrelsen har even verkat fdr ett samarbete mellan andra bostadsrittsfrireningar i omradet fdr att
undersiika mojligheter till erfarenhetsutbyte. Under 6ret har ett samverkansmttte skett.

Moten har skett med ekonomisk- och tekniskforvaltare samt med konsult gillande ventilationsfregor.
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Samtliga ledamiiter i styrelsen har genomg6tt en digital kurs om styrelsearbetet via Bostadsretterna.

Det traditionella Luciafirandet i f<ireningen stSlldes tyvdrr in p6 grund av pandemin.

Under vdren och hosten har fixardagar arrangerats di vi har beaktat ridande rekommendationer som
Folkhilsomyndigheten satt upp gSllande Covid-19.

6vri4
Information till medlemmarna har anslagits i portarna och lagts upp pi hemsidan och i vissa fall lagts i

medlemmarnas brevlSdor. Information har skett i anslutning till styrelsemoten fdr att uppdatera
medlemmarna om pigiende styrelsearbete och kommande aktiviteter.

Bred bandsavtalet forhandlades om i slutet av 2019, da hastigheten pi bredbandet uppgraderades fr6n
100/100 till 25O/25O. Under viren 2020 skedde ett utbyte och uppgradering av medlemmarnas routrar.
I slutet av 61 2020 omfrirhandlades bredbandsavtalet pi nytt di kapaciteten p5 bredbandet
uppgraderades ti ll 1000/1000.

I maj fattade Styrelsen beslut om att anlita en jurist for att giira en utredning fiir att sikerstdlla
styrelsen befogenhet att agera utifren extrast5mmans beslut om parkeringsplatsen och huruvida
styrelsen skulle kunna 96 vidare ifrigan angiende detaljplaneansiikan som lamnats in under 2019.
Styrelsen har haft mijte med jurist frin SBC, som gett rad till styrelsen ifrigan om parkeringsplatsen.

Belysning i trapphus och pi girden har bytts ut till ledbelysning, fijr att bland annat minska kostnader
fiir el.

Takvajrar har monterats pe BRFS tak fijr att gora takarbeten s5krare, vidare har en takstege installerats
sa att det gar att ta sig mellan huskropparna.

Rengoring av vdrmevdxlare och installation av magnetfilter i undercentralen har skett, med syfte att
skapa biittre vermeekonomi.

En arbetsgrupp giillande utemiljti for innergirden har etablerats, och forslag pi hur utemiljijn ska

omarbetas presenterades till medlemmarna under htistens fixardag. Till arsstemman 2021 presenterar
styrelsen en proposition for beslut av irsstemman kring verkstdllande.

I september genomfordes byte av ventilationsfilter i liigenheterna.

En viirdering av BRFs mark ddr den stora parkeringsplatsen finns har skett, likasi har en enkiit gallande

medlemmarnas behov av parkeringsplatser genomforts fijr att skapa beslutsunderlag till extrastemman
som planerats till viren 5r 2021

Lediga parkeringsplatser har hyrts ut till andra foreningar i omredet fiir att minska hyresbortfall.

Under 6ret har gistlSgenheten hyrts ut 22 ginger.
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Medlemsinformation
Medlemsldgenheter: 102 st
0verl6telser under 6ret: 13 st

I enlighet med stadgarna tar vi ut en avgift fdr andrahandsuthyrning.

OverlStelse- och pantsittningsavgifter tas ut enligt stadgarna. Overl6telseavgiften betalas av kdp,.ren.

Antal medlemmar vid rdkenskapsirets btirjan: 130 st
Tillkommande medlemmar: 16 st
Avg6ende medlemmar: 15 st
Antal medlemmar vid rdkenskapsirets slut: 129 st

Skatter och avgifter
Fastighetsavgiften fcir hyreshus 5r 1429 konor per bostadslSgenhet. dock blir avgiften hilgst 0,3 procent
av taxeringsvdrdet fcir bostadshus med tillhcirande tomtmark.



BRF Solhem 1

Org.nr 769609-1029

F le ra rsiive rsikt (Tkr)

Nettoomsattning
Resultat efter finansiella poster

soliditet (%)

Kassalikviditet (%)

Arsavgift/kvm bostadsriittsyta
Len kvm totalyta (kr)

Elkostnad/kvm totalyta (kr)

Vdrmekostnad/kvm tota lyta (kr)

Vattenkostnad/kvm totalyta (kr)

Riintekostnad/kvm totalyta (kr)
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2020
6 402
-787

65,0
98

824
8 537

zo
t24
4l

119

20r9
6 439
-toz
65,0
166

424
8 879

39

132
27

rtz

2018
6 402
-555

64,O

116

824
9 045

29

L37

27

118

20L7
6 259

-1 310

65,0
I -LO

807
9 220

30
134

28
:ro

2016
6 628
-1487

fl,0
6b

825
9 20,4

43
r52
26

258

Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 7386 kvm totalyta.

Fairandring av eget kapital

Belopp vid irets inging
0kning av insatskapital
Disposition av fdreg6ende
5rs resultat:
Arets resultat
Belopp vid erets utgang

Mcdl.ms- Upplatclsc- Fond f6r yttr.

Insat cr avgift undcrhill

59 398 000 69 972 350 3 054 857
408 000

s9398000 69972350 1462857

Balanscrat

resultat

-8 709 636
-408 000

-762 396

-9 280 032

Arcts

rcsultat

-162 396

_toz 5vo
-787 r51
-787 tsL

Totalt

123 553 17s
0

0
-787 L'L

L22 766 024

Fdrslag till behandling av redovisat resultat
Styrelsen f6resl6r att f6reningens redovisade resultat (kronor):

Ansamlat resultat
Arets resultat

Behandlas sa att
Stadgeenlig avsettning till yttre underhSllsfond
I ny rikning iiverfores

-9 280 031
-787 r5r

-10 067 182

408 000
-LO 475 r82
-10 067 182

Fiireningens resultat och stellning i 6vrigt framgir av efterfciljande resultat- och balansrdkning med

noter.
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Resultatrdkning

R6relseintikter
Nettoomsattning
Ovriga rcirelseintiikter
Summa rdrelseint5kter

R6.elsekostnader
Driftkostnader
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anldggningstillgingar
Summa rOrelsekostnader

ROrelseresultat

Finansiella poster
Ovriga rSnteintikter och liknande resultatposter
Ri ntekostnader och liknande resultatooster
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat fdre skatt

Arets resultat

Not 2020-01-01
-2020-L2-3r
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2019-01-01
-2019-t2-tL

6 401 891
14 542

6 416 433

-3 454 853
-684 096
-333 308

-1 852 104
-6 324 351

92072

508
-879 73L
-879 223

-787 L'r

-787 t9t

-747 L5L

6 439 466
-r> t25

6 423 74r

-2 934 377
-685 192
-789 748

-1 852 104
-5 76L 42L

552 320

118
-824 a34
-824 7t6

-i62 396

-162 396

-r52 396
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Balans16kning

TILLGANGAR

Anleggningstillgengar

Mote eIIo anltiggningsti gdnga|
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier
Summa materiella anliiggningstillgdngar

Summa anlSggningstillgengar

Omsdttningstillginga r

Kortfiistigo lotd ngor
Kundfordringa r
0vriga fordringar
Frirutbetalda kostnader och upplupna intakter
Summa kortfristiga fordringar

Kossa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omseft ningstillgangar

SUMMA TILLGANGAR

Not 2020-t2-3L

185 759 846
L27 28I

185 887 t27

t85 887 r27

2 37L
)5r

130 118

r33 021

3 651 875
3 551 875

3 784 896

L89 672023
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2019-12-31

L87 60t 432
L37 799

L87 739 23L

L87 739 2tL

t7 372
1925

118 209
137 505

3 388 960
3 388 960

3 525 456

19r 265 697

4
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Balansrdkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapitol
Medlemsinsatser
Fond ftir yttre underhSll
Summa bundet e8et kapital

Fritt eget kapitol
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Ungfristiga skulder
ovriga skulder till kreditinstitut
Summa langfristi8a skulder

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av lSngfristig skuld
Leverantorsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAT OCH SKUTDER

Not 2020-r2-3L

e (13)

2019-12-31

5,6

129 370 350
3 462 857

132 833 207

-9 280 031
-787 15L

-ro 067 r82

L22 766 025

63 057 139

53 057 139

2 302 770
322 r45
286 2L2

8 756
928 976

3 848 859

Lag 672023

129 370 350
3 054 857

L32 425 207

-8 709 636
-L62 396

-a8720t2

123 553 175

64 I 14 855
54 114 855

208!574
316 882
274 584

3L 927
892 700

3 597 667

191 265 697
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Not I Redovisningsprinciper

Allmiinna upplysnin8ar
Arsredovisningen 5r upprdttad ienlighet med 6rsredovisningslagen och Bokforingsndmndens allmiinna
r6d (BFNAR 2016:10) om Arsredovisning i mindre f\retog (K21.

Samma ve rderingsprinciper har anvdnts som f6regiende ir.

Till96ngar och skulder har vdrderats till anskaffningsvdrden om inget annat anges.

Fordringar har efter individuell virdering upptagits till belopp varmed de beriiknas inflyta.

Fond f6r yttre underhall
Reservering till fond for yttre underhSll giirs i enlighet med stadgar i irsbokslut. Fiirslag till
ianspr5ktagande av fond for yttre underhSll for 6rets periodiska underh6ll lSmnas i

resultatdisDositionen.

Anleggningstillgangar
Avskrivningar pi anliiggningstillginga r enligt plan baseras pi ursprungliga anskaffningsvdrdet och
beriknad nyttjandeperiod.
Ti lldmpade avskrivningstider:

Byggnader 91
Fastighetsf6rbettringar 10-15

Markanldggningar 15-20
fnventarier 20

Nyckeltalsdef initioner
Nettoomsattning
Rorelsens huvudintiikter, fakturerade kostnader, sidointakter samt intdktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella ooster
Resultat efter finansiella intdkter och kostnader men fiire bokslutsdisoositioner och skatter.

Soliditet (%l

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag ftir uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.
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Not 2 Nettoomsettning

Arsavgifter
Hyresbortfall
Hyror garage/parkering
0verl6telse/pantsdttning
Gestlagenhet
Andraha ndsuthyrning
Oresutjiimning

Not 3 Personalkostnader

Styrelsearvode
Lone r
Sociala kostnader

Not 4 Byggnader och mark

Ingiende anskaffningsviirden byggnader
Ma rka n liggn inga r
Till-/ombyggnationer, renoveringar
Mark
Utgeende ackumulerade anskaffningsverden

Ingiende avskrivningar byggnad
Arets avskrivningar
Utgeende ackumulerade avskrivningar

In96ende avskrivningar markanliiggningar
Arets avskrivningar markanliggningar
Utgeende ackumulerade avskrivningar

Ingiende avskrivningar till-/ombyggnationer
Arets avskrivning
utgeende ackumulerade avskrivningar

Utgaende redovisat verde

Taxeringsverden byggnader
Taxeringsverden mark

2020

6 086 316
-38 400
319 092

30 476
4 400

0
4

6 40r 888

2020

268 694
21 000
43 614

333 308

2020-12-3r

L57 425 263
398 250

1083 563

42 842 800
20r 749 876

-13 169 012
-1738 026

-14 907 038

-325 L75
-24 396

-349 57L

-654 257
-79 L64

-733 42L

185 759 845

92 000 000
44 000 000

135 000 000
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2019

6 086 316
-23 700
327 900

25 755
17 400

5 793

5 439 456

2019

r57 542
65 )73
67 t33

289 748

2019-L2-3L

r57 425 263
398 250

1 083 563

42 842 aOO

20L749A76

-11 430 986
-17 38 026

-13 169 012

-300 779
-24 396

-325 r7s

-575 093
-79 164

-654 257

L87 60L 4t2

92 000 000
44 000 000

136 000 000
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Not 5 Ovriga skulder till kreditinstitut
Nedan framgAr fiirdelning av lSngfristiga 15n.

Rentesats
%

1,68

1,35

\,45
1,00

Datum fiir
renteendring

zo22-o3-o1-
2024-OL-30
2021-03-04
2024-L2-Or

Lenebelopp
2020-rz-3l
20 140 300
2L 454 447

1 466 250
zI a98 972
6s 359 909

836 250
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Lanebelopp
20r9-12-31
z0 755 624
2t a54 447

1 466 250
22 L20 LO3

56 195 429

570 324

Lengivare
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

Uttagna pantbrev i fastighet

Kortfristig del av lSngfristig skuld

Om fem 5r beriiknas skulden till kreditinstitut uppgi till61,2 mkr.

I balansrdkningen redovisas l5n som forfaller eller villkorsdndras under nistkommande rikenskapsir
som kortfristig skuld enligt nya direktiv fren ARL.

I noten se redovisas planerad amortering som kortfristig skuld.

Not 6 Stellda sekerheter
2020-L2-?1

71 000 000
71 000 000

2019-12-31

71 000 000

71 000 000
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Mats Blomgren"
Auktoriserad revisor
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Revisionsberffttelse
Till f<ireningsstdmman i Brf Solhem 1, org.nr 76g6og-toz9

Rapport om flrsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfrirt en revision av &rsredovisningen frir Brf Solhem r ftir hr zozo.

Enligt v6r uppfattning har &rsredovisningen upprdttats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en
i alla vdsentliga avseenden rdttvisande bild av fcireningens finansiella stdllning per den 3r december
zozo och av dess finansiella resultat frir flret enligt irsredovisningslagen. Fcjrvaltningsberdttelsen [r
fcirenlig med flrsredovisningens ciwiga delar.

Vi tillstyrker ddrf<ir att fcireningsstdmman faststdller resultatrdkningen och balansrdkningen fcir
fcireningen.

Grundfi)r utto,lo:nden

Vi har utfrirt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Vflrt ansvar enligt dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet Reursorns ansuar. Vi dr
oberoende i frirhflllande till fcireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i 6wigt fullgjort vflrt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhlmtat dr tillrlckliga och dndamilsenliga som grund ftjr vlra
uttalanden.

Sfglrelsens cnsuar

Det dr styrelsen som har ansvaret f<ir att &rsredovisningen upprdttas och att den ger en rdttvisande
bild enligt irsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar iven fiir den interna kontroll som den bedtimer dr
nridviindig frir att upprdtta en Arsredovisning som inte innehflller nflgra vdsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel.

Vid uppriittandet av Srsredovisningen ansvarar styrelsen f<ir bed<imningen av foreningens frirmAga att
fortsdtta verksamheten. Den upplyser, ndr si rir tilliimpligt, om frirhillanden som kan piverka
fcirmigan att fortsdtta verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tilllmpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Reuisorrrs antsuol

V&ra mil dr att uppni en rimlig grad av sdkerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte
innehflller nflgra vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel, och att
ldmna en revisionsberdttelse som innehiller vira uttalanden. Rimlig sdkerhet dr en hrig grad av
sdkerhet, men 6r ingen garanti fcir att en revision som utftirs enligt tSA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptdcka en vdsentlig felaktighet om en sidan finns. Felaktigheter kan uppsti pl
grund av oegentligheter eller fel och anses vara vdsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
fcirvdntas pfrverka de ekonomiska beslut som anvdndare fattar med grund i irsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvlnder vi professionellt omdcime och har en professionellt skeptisk
instdllning under hela revisionen. Dessutom:
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. identifierar och bedcimer vi riskerna frir vdsentliga felaktigheter i flrsredovisningen, vare sig dessa

beror pi oegentligheter eller pfr fel, utformar och utfrjr gransknings6tgirder bland annat utifrin
dessa risker och inhdmtar revisionsbevis som dr tillrdckliga och dndamfllsenliga for att utgiira en

grund for vflra uttalanden. Risken fiir att inte upptdcka en vlsentlig felaktighet till ftiljd av

oegentligheter dr hiigre dn fcir en vdsentlig felaktighet som beror pi fel, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, fcirfalskning, avsiktliga uteldmnanden, felaktig information eller
isidosdttande av intern kontroll.

. skaffar vi oss en fdrstielse av den del av frireningens interna kontroll som har betydelse ftir vir
revision fiir att utforma granskningsitgdrder som dr liimpliga med hdnsyn till omstdndigheterna,
men inte f<ir att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

. utvdrderar vi ldmpligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimligheten i styrelsens

uppskattningar i redovisningen och tillhiirande upplysningar.

. drar vi en slutsats om ldmpligheten i att st1'relsen anvdnder antagandet om fortsatt drift vid
upprdttandet av E.rsredovisningen. Vi drar ocksi en slutsats, med grund i de inhdmtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns nflgon vdsentlig osikerhetsfaktor som avser sidana
hdndelser eller fcirhillanden som kan leda till betydande Mvel om fcireningens f<irmiga att
fortsdtta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en vdsentlig osdkerhetsfaktor, miste vi
i revisionsberdttelsen fdsta uppmdrksamheten pA upplysningarna i irsredovisningen om den
vdsentliga osdkerhetsfaktorn eller, om s&dana upplysningar dr otillrdckliga, modifiera uttalandet
om irsredovisningen. Vflra slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhimtas fram till datumet
fcir revisionsberdttelsen. Dock kan framtida hlndelser eller ftirhillanden gcira att en fcirening inte
ldngre kan fortsdtta verksamheten.

. uwdrderar vi den civergripande presentationen, strulturen och innehflllet i irsredovisningen,
diiribland upplysningarna, och om irsredovisningen flterger de underliggande transaktionerna och
hdndelserna pi ett sitt som ger en rdttvisande bild.

Vi miste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inrilitning samt
tidpunkten f6r den. Vi miste ocksA informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
diiribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar

Utto,lo:nd.en

Ut<iver v6r revision av Arsredovisningen har vi dven utfrirt en revision av styrelsens ftirvaltning for
Bostadsrdttsfcireningen Solhem r fcir 5r 2o2o samt av fcirslaget till dispositioner betrdffande
fcireningens vinst eller fcirlust.

Vi tillstyrker att fcireningsstdmman behandlar den ansamlade fcjrlusten enligt f<irslaget i
frirvaltningsberdttelsen och beviljar styrelsens ledamrjter ansvarsfrihet f<ir rdkenskapsiret.

Grundfiir uttalo:nden

Vi har utfcirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Virt ansvar enligt denna beskrivs ndrmare i
avsnittet Reuisorns onsuar.Vi lr oberoende i fcirhillande till fiireningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i <iwigt fullgiort v&rt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat iir tillriicHiga och indamilsenliga som grund frir vira
uttalanden.
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Styrelsens o;rtsuor

Det dr styrelsen som har ansvaret fcir fcirslaget till dispositioner betrdffande foreningens vinst eller
frirlust. Vid fdrslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedtimning av om utdelningen dr

frirsvarlig med hdnsyn till de krav som fijreningens verksamhetsart, omfattning och risker stdller pi
storleken av frireningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stdllning i iivrigt.

Styrelsen ansvarar fcir frireningens organisation och frirvaltningen av fcireningens angeldgenheter.

Detta innefattar bland annat att fortkipande bedrima fcireningens ekonomiska situation och att tillse
att foreningens organisation dr utformad si att boKciringen, medelsftirvaltningen och ftireningens
ekonomiska angeldgenheter i ciwigt kontrolleras pi ett betryggande sdtt.

Reuisorns o;rusuo'r

Vflrt m&l betrdffande revisionen av fcirvaltningen, och ddrmed v6rt uttalande om ansvarsfrihet, dr att
inhdmta revisionsbevis fcir att med en rimlig grad av sdkerhet kunna bediima om nigon
styrelseledamot i nigot vdsentligt avseende:
. fiiretagit nigon etgard eller gjort sig skyldig till nflgon fcirsummelse som kan f<iranleda

ersdttningsskyldighet mot ftjreningen, eller

. pe n8got annat sdtt handlat i strid med bostadsrdttslagen, tilldmpliga delar av lagen om

ekonomiska ftireningar, 6rsredovisningslagen eller stadgarna.

Virt mfil betrdffande revisionen av fcirslaget till dispositioner av fcireningens vinst eller fiirlust, och
dirmed vflrt uttalande om detta, ir att med rimlig grad av sdkerhet bedtima om ftirslaget iir forenligt
med bostadsrdttslagen.

Rimlig sdkerhet 1r en hcig grad av sdkerhet, men ingen garanti fiir att en revision som utfcirs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka fltgdrder eller fcirsummelser som kan ftiranleda
ersdttningsskyldighet mot fcireningen, eller att ett fiirslag till dispositioner av fcireningens vinst eller
fcirlust inte ir ftirenliS med bostadsrdttslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvdnder vi professionellt omdcime och har
en professionellt skeptisk instillning under hela revisionen. Granskningen av fcirvaltningen och
frirslaget till dispositioner av fcireningens vinst eller frirlust grundar sig frimst pi revisionen av
rdkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsitgdrder som utfijrs baseras pfl v&r professionella
bedcimning med utg&ngspunkt i risk och vdsentlighet. Det innebdr att vi fokuserar granskningen pA

sfldana itgirder, omriden och fdrhillanden som dr vdsentliga fcir verksamheten och ddr avsteg och
overtrldelser skulle ha slrskild betydelse frir frireningens situation. Vi gir igenom och prcivar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna fltgdrder och andra fdrhillanden som dr relevanta fdr virt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag frir v&rt uttalande om st1'relsens ftirslag till dispositioner betrdffande
fcireningens vinst eller fiirlust har vi granskat om ftirslaget dr fcirenligt med bostadsrdttslagen.
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