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Fo rva ltn i ngs berJ tte lse

Foreningens verksamhet

Foreningen har till Endamilatt fr5mja
medlemmarnas ekonomiska intresse genom att
i fdreningens hus uppllta bostadsligenheter
under nyttjander5tt och utan tidsbegr5nsning.
Upplitelse fir iiven omfatta mark som liggeri
anslutning till fdreningens hus. om marken ska
anvandas som komplement till bostadsl5genhet
eller lokal.

l::!nse!.: fo.:tishet, sparven s i sundbyberss
kommun f6rvIrvades 2006-06_20.

Foreningens fastighet best6r av ett
tlerbostadshus pi adress Tulegatan 2 och(,ransgatan 1. Fastigheten byggdes 1939 och
nat vardeet 7994.

-1e,: 
t?t:l:byccnadsytan uppsir ti 2 431kvm,

varav 1 633 kvm utgdr l:igenhetsyta och 79gkvm lokalyta. I fdreningen finns 4 st parkerings_

fi i:'JI,I""Jr"::,',"T jljfl f,'J,:: j,*",r*;

Fiirvoltningsavtal avseende teknisk forvaltning
och.fastighetssk6tsel har f6reningen tecknat
med Holmfast Drift AB. For den ekonomiska
torvaltningenlar f6reningen avtal tecknat medForvattning i Ostersund AB.

B o st a d s riit tsf 6 rc ni n g en registrerades
zU05-10-27 hos Bolagsverket. Foreningens

H',Jjffi 5:H:i;*,"1T: I:if ::::;f 
; "

5undbybergs kommun.

F-::ni:y::: skattendss,ga status Ar att betraktasom ett ekta privatbostadsforetag.

Fdreningen er medlem i Bostadsretterna.

Medlemsinformation

Medlemmor 
.i fdreningen uppgick vid Eretsborjan till 46 medlemmar. Nyiillkomna

meotemmar under iret Ar 2. Antalet
medtemmar som avg5tt under eret er 2.

[:t :T:: :::fi j jI;]['_H:.. 
:t""li:',,,.

Vid legenhets6verlitelser debiteras kdparen enoverraterseavgift pl fn 1 193 kr-

fflf;_ttnlncsavcirt 
debiteras koparen med f n

Vd
-4

gd SpaNen 5 769673-3702 t €

Byte av v;rmeundercentral

Stambyte kallare/lokaler

Brandskyddsetterder

Atgarder fren OVK

OVK

Golv i tv;ttstuga

Renovering efter vattenskada

2077-78

2077-78

2076-77

2076-77

2075-76
2075-76M;lning av trapphus /slipnin8 golv

2078-79

2078-79

ArTidigore drs genomflrtta dtgihder

.tIK
&,

Legenhetsfordelning
3 st 1 rum och kokvr,

19 st 1 rum och k<ik
10 st 2 rum och k<ik
4 st 3 rum och k6k

Av dessa 36 st ldgenheter Ir samtli8a uppl6tna
med bostadsrett.

Fdreningen har 5 uthyrda lokaler.

Fdreningen er frivilligt momsregistrerad
avseende verksamhetslokaler-

Ftirsdkins ti. fulverde har fdreningen tecknat

ffi ,,}jfui**'*Tri:R'; HEJJ,*;,

yli|,::ilf ::":,,lzi:i:il[fi :i;s5f Ti,,,;
uppoateras fortldpande.
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lngrid Rask

Mirza Kavazovic
Carl Ekstrom
Fredrik Sundvall
Kim Ekberg
Per Bjork

ledamot/ordf.
ledamot/kassor
ledamot/sekr.
ledamot
ledamot
ledamot

Styrelsen har sedan ordinarie foren in gssti mma,
2079-17-28 och dSrmed pifdljande
styrelsekonstituering haft foljande
sammansittning:

Foreningens storsta kostnadspost 5r, utover
reparation och underhill, fjirrvirmekostnaden.
Rintekostnaden har under iret okat och det
har ett samband med den h6gre rintenivin
som belastat foreningen.
I resultatet ingir avskrivningar vilket Hr en
bokforingsmlssig virdeminskning av
foreningens fastighet och den posten piverkar
inte foreningens likviditet.

Tittar man pi foreningens likviditetsflode som
diremot Sven innefattar investeringar samt
finansieringsdelen i form av 15n och upplitelser
har foreningen ett negativt kassafl6de. I

kassaf l6desanalysen Aterf inns mer information
om irets likviditetsf lode.

Arsavgifterna har varit oforindrade sedan
2013-06-01 och avgiften for Kabel-W har varit
oforindrad sedan 2018-07-01.

Underhdll av fastigheten som Senomforts under
verksamhetsiret och dir hela kostnaden
belastat resultatet for verksamhetsiret:

Plonerot underhdllsbehov av fdreningens
fastighet berSknas till 20 Kkr for de nirmsta
5ren. De enskilt storsta itgirderna som
planeras framgSr nedan.

Till det planerade underhillet samlas medel via

irlig avsittning till f6reningens yttre
underhillsfond med minst 0,3 % av

taxeringsvlrdet pi fastigheten. Foreningen 96r
avskrivningar pi byggnaden som overstiger den

irliga avsittningen och enligt stadgarna behovs

dA ingen avsittning till yttre underhillsfond.

Brf Sparven 5 769673-3702

Till revisor har Ohrlings
PricewaterhouseCoopers AB valts.

Styrelsesammantriiden som protoko I lforts
under Sret har uppgAtt till 14 st. Dessa ingir i

arbete med den kontinuerliga forvaltning av
foreningens fastighet som styrelsen under Sret
arbetar med. Foreningens firma har tecknats av
tvi ledamoter i f6rening.

Hindelser under rikenskapsiret

Vad giller den ekonomiska p5verkan av covid-
19 pi foreningen, si har den turligt nog varit
fdrsumbar. Bara en av de fem
lokalhyresgdsterna har bett om en

hyresreduktion och fitt det mellan perioden

april-juni. Sedan dess har vi inte fitt in nigra
nya uppgifter eller onskemil om vidare
Stgirder

Under Aret har arbetet for att bygga om

rivinden till liigenheter fortsatt med att ta fram

ritningar och underlag for bygglovsansokan.

Ett nytt digitalt bokningssystem har inforts for
tvlttstugan.

P6 foreningens lin har en storre amortering
gjorts pi 1 miljon kronor och i slutet av

rikenskapsiret har det beslutats om en

avgiftssinkni ng pA 5% under hosten 2020'

Foreningens resultat for Ar 2Ot9-20 5r en

forlust. Resultatet for Sret 5r bittre 5n

resultatet for 5r 2018-19. Storsta skillnaderna

beror pA okade konsultarvoden samt 6kade
personalkostnader f6r 5ret.

4 I

Stamspolning 30

Genomfdrd dtgdrd Kkr

Besiktning balkonger 202020

Planeroddtgiird Ar Kostnod/Kkr,
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Belopp vid 6rets inglng
Balanseras iny rlkning

Arets resultat

25 44475A 3407286 -7c/;OO87

-779 527

-779 527

779 527

-43 330

-43 330

27 026 430

25 444 7 58 3 407 2A6 -7 a79 674
Belopp vid lrets utgeng

-43 330

26993 7@

Totalt
lnbetalda

insatser
Upplitelse-

avgifter
Arets

resultat

ForSndring Eget kapital

FlerSrsoversikt

' Genomsnittligskuldrdnta definierassom bokf6rd kostnad ftir liinerantor if6rhellande till genomsnittliga fastighetsBn.
" Festighetens belrninSsgrad definieras som fastighetslan ifdrh,lande till fastighetens bokfdrda v;rde.

Res u lta td ispos itio n

BetrSffande f6reningens resurtat och steIning i 6vrigt henvisas tifi efterfdrjande resurtat- och barans-
rSkning, kassaflodesanarys samt noter. Afla beropp uttrycks i svenska kronor der ej annat anges.

5

Nettoomsettning, Kkr

Resultat efter finansiella poster, Kkr
Resultat exkl avskrivningar, Kkr

Soliditet, %

Genomsnittlig irsavgift per kvm
bostadsr;ttsyta, kr
Lin per kvm bostadsrdttsyta, kr

lnsats per kvm bostadsrettsyta, kr

Genomsnittlig skrrldrenta, yo .

Fastighetens belSning sgrad, ol ..

2 783

-43

373

54,7

757

73 771,

15 582

1,35

47,OO

2 732

-7AO

-369

757

74 548

75 582

1,30

49,20

2 04A

238

628

s3,5

757

74 772

75 sA2

1,00

49,4

2042

444

52,9

757

14 810

15 s82

7,69

49,O

2079-20 2078-79 2017_78 20t6_7? 2075-16

-7 862 944

-L 862 944

-7 862 944

Fdrslag till behandling av fdreningens
resultat:

Balanserat resultat

Arets resultat

Styrelsen f6reslrr att:

I ny rAkning dverf6res

-L 479 674

-43 330

Brf Sparven 5 769613 3102

fr
" /7,v .$.

4(!

Balanserat
resultat

2 031

87

447

53,0

7s4

14 810

75 582

1,58

49,3



RESULTATRAKNING

R6relsens intikter m.m.

Arsavgifter och hyresintikter

Summa r6relsens intdkter m.m.

R6relsens kostnader

Driftkostnader

Ovriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anliggningstillgingar

Summa 16relsens kostnader

R6relseresultat

Resultat frin finansiella poster

Rintekostnader

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Arets resultat

Not

2

2079-07-Ot

2020-o5-30

2 782920

2018-07-07

2019-06-30

2 737 652

3

4

5

2182920

-7 757 082
-267 486

-78 852
-476 47L

2 t3t 652

-2020246
-130 096

-39 426

-470 576

-7973897

259 029

-372 3s9

-2 600284

-458 632

-310 895

-372359

-43 330

-43 330

-310 895

-779 527

-779 527

I
vK
v7w

6 Brf Sparven 5 7 69 673-3702



BALANSRAKNING

TILLGANGAR

Anliggningstillglngar

Materiella anliiggningstillglngar

Byggnader och mark

lnventarier

Summa materiella anliggningstillgAngar

Summa anlaggningstillgrngar

Omsittningstil lglngar

Kortf risti ga f ordringar

Hyresfordringar

6vriga fordringar

Fdrutbetalda kostnader och upplupna intikter

Summa kortf ristiga fordringar

Kassa och bank

Summa omsettningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR

48 432 000

48 432 000

176 722

2 495 060

2 677 782

s7 u3 782

Not

6

7

2020-06-30

47 897 001
724 528

2019-06-30

48 268 6M
163 356

48075 529

48 015 s29

I
183 480

1 888 038

49 903 567

7 grf Sparven 5 769613-3102

'v8foN
aw

22 576

26 349

67 797

42 273

26 349

114 858

7704 558



BALANSRAKNING

EGET K,APITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Medlemsinsatser

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Arets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Lingfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Summa lSngfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av lingfristiga skulder

Leverant6rsskulder

Aktuell skatteskuld

Ovriga skulder

Upplupna kostnader och forutbetalda intlikter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2020-05-30

28 846 044

2019-06-30

28 846 044

28846044

-t040087
-779 527

-7 879 674

27 026430

23 487 720

23487 720

268760
29 334
23 038

27 692

186 808

529 632

57043782

28846044

-7879 674
-43 330

-7862944

25983700

22256 704

9

10

22256704

237 676

88 93s

271.65

70227
306 420

664353

49 903 567

Brf Sparven 5 7 69 673-3702{"t
6/
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KASSAFL6OESENALYS

Den l6pande verksamheten

Rorelseresultat

Avskrivningar

Erlagd rinta

Kassafl6de frAn den 16pande verksamheten

ftire f6rdndringar av 16relsekapital

Kassafl6de frln f6rindringar av 16relsekapital

Minskning(+)/okninsG) av kundfordringar

Minskning(+)/okning(-) av fordringar

Minsknine(-)/okning(+) av leverantorsskulder

Minskning(-)/okning(+) av kortfristiga skulder

Kassafl6de frAn den l6pande verksamheten

I nvesteri ngsverksamheten

Forvirv av installationer

Kassaf ltide f rin investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Amortering lSngfristiga lAn

Kassaf ltide f rin fi nansieringsverksamheten

F6rindring av likvida medel

Likvida medel vid Srets borjan

Likvida medel vid irets slut

2019-07-O7

2020-06-30

269 029

416 471
-312359

2078-07-07

2079-06-30

-468 632

470 516
-310 89s

373747

-79 697
-47 067
59 601

772274

-359 011

-19 059
-2377

-95 794

-29 462

478258 -515 103

-188 8670

-7268760

-188 867

-268760

0

-7268750

-790 502

2 495 060

-268760

-972730
3 467 790

7704558 2495050

9 BrrSparven s76s6ts-31o24:,
{a"



NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Red ovi sni n gspri n ci p e r
Arsredwisningen 5r upprittat i enrigh-et.med Arsredovisningsragen och BFNAR 2016:10 Arsredovisning imindre fdretag (K2). principerna ir ofdrindrade .jdmftirt mei fciiegienae 6r.

Vtirdeingsp nciper m.m.
Tillgingar och skulder har v5rderats till anskaffningsvlrden om inget annat anges nedan.

Moteriello onldggningstiltgdngor

Materiella anl;ggningstillgangar redovisas till.anskaffningsverde med avdrag f6r ackumulerad v;rdeminskningoch eventuella nedskrivningar. Tillgingarna skrivs av linjirt dver tillglngar-nas nyttjandeperiod.

F o sti gh et ssk ott / F o st i gh et s ovgi ft
Foreningen beskattas idag genom en kommunar fastighetsavgift for bostadsderen som antingen 5r ett fastbelopp per l.,genhet e,er 0,3 % av taxeringsvirdet f6i bostad-sa"i"n. o"i ragrt, ,u dessa v,,rden utg6rforeningens fastighetsavgift som for rSke nskapsaret ar 7 377)t +ii ii.i he"nn"t. For tokaterna betatarfdrenlngen en statlig fastighetsskatt med 1 % av taxeringsvard"a ,a foljfi"*n.

Byggnad

lnventarier

Noter till resultatr5kningen

Not 2 Arsavgifter och hyresintekter

7,0 vo

t0,o-20,0 %

2079/2020

7 235 724
800 881
746 375

2078/2079

7 235 724
749 700
746 828

Arsavgifter bostider
Hyresintikter, lokaler
6vriga hyresintikter

Summa 6rsavgift er och hyresintekter

Not 3 Driftkostnader

Fastighetsskdtsel och stEdning
Sotning

Reparation och underhlll
EI

Fjirrv5rme
Vatten
Sophantering

Bredband och KabelW
Fairsiikringspremier

Fastighetsskatt

6vriga driftskostnader

Summa driftkostnader

2 782 920

66 703
73 277
98 690
47 633

327 567
92 892
49 675

229 829
51 304

57 065

2018/2079

63 870
9 278

7 187 280
35 747

343 779
92 456
46 504

6 275
47 s32

779 975
67 670

2 020 246

10

7 757 082

Brf Sparven 5 769613-3102

&,ro
c;ix

2079/2020

2 737 652



NOTER

Not 4 Ovriga externa kostnader

Kameral forvaltning, grundavtal

Revisionarvode

Bankkostnader

Serviceavgift till brf-organisation

Konsultarvoden

0vriga externa kostnader

Summa d,vriga externa kostnader

Not5 Personalkostnader

Styrelsearvoden

Sociala avgifter

Summa personalkostnader

Noter till balansrekningen

Not 6 Byggnader och mark

lnglende anskaff ningsvlrde

Utgaende ackumulerade anskaffningsv5rden

lngiende avskrivningar

Arets avskrivningar

Utgeende ackumulerade avskrivningar

Utglende redovisat varde

Redovisat v;rde byggnader

Redovisat verde mark

Summa redovisat virde

Toxeringsviirde

TaxeringsvSrdet ftir fdreningens fastigheter:

varav byggnader:

Not 7 lnventarier

lnglende anskaffningsvirde
lnk6p

Utglende ackumulerade anskaffningsverden

lngaende avskrivningar
Arets avskrivningar

Utgeende ackumulerade avskrivningar

Utglende redovisat vErde

60 000
18 8s2

30 000
9 426

2079 /2020

67 452
29 842

4 286
5 360

753 L96
7 350

207A/2079

65 806
22 973
4 194
5 260

24 420
7 043

267 486

2079t2020

130 096

2078 /2079

78 852

2020-o6-30

53 189 040

39 426

2079-06-30

53 189 040

53 189 040

-4 920 396
-377 643

53 189 040

-4 542753
-377 643

-5 298 039 -4 920 396

47 897 007

32 466 780
75 424 821,

48 268 644

32 843 823
75 424 427

47 897 007

2020-05-30

4A 264 644

2019-06-30

45 031 000
24 564 000

45 031 000
24 564 000

3s7 133

0
768 266
788 867

357 733

-760 904
-32 873

-232 605 -793 777

163 356

17

724 528

Brf Sparven 5 769613-3102
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357 733

-193 777
-38 828



NOTER

Not I F6rutbetalda kostnader och upplupna intdkter

Fiirsdkringspremier

Bredband/ Kabel-Tv
Kameral forvaltning
Ovriga forutbetalda kostnader

Summa ftirutb€talda kostnader och upplupna lntikter

Not 9 L6ngfristiga skulder

Amortering inom 2 till 5 ar

Amortering efter 5 ir
Summa llngfristiga skulder

57 772

36 618

16 90s
3 623

2020-06-30 2019-06-30

114 858

2020-o6-30

67 797

2019-06-30

926 464

27 329 640

7 075 040

22 412 680

22 256 104 23 447 720

Kreditgivare VillkorsSndring Rinta% Amortering Skuld per
-30

Stadshypotek
Stadshypotek

Stadshypotek

Stadshypotek

2027-O6-O7

2023-04-30
2020-o8-27
2020-07 -30

110 000
727 616

10 780 000
I 707 720
1 600 000
2 000 000

1,50

7,44

7,47

7,47
Summa

Avglr ko rtfristig del
237 676 22 487 720

237 676
Summa lIngfristiga skulder 22 256 704

Not 10 Upplupna kostnader och f6rutbetalda intekter

Upplupen renta
Revisionsarvode
Forutbetalda hyror/avgif ter
Ovriga upplupna kostnader

Summa upplupna kostnader och ftirutbetalda inEkter

2020-06-30

39 2s3
29 400

207 270
30 557

2019-06-30

25 716
22 900

775 704
23 088

306 420 186 808

12

1,,
v-suL

51 304
0

76 493
0

8rf Sparven 5 769613-3102



NOTER

Ovriga noter

Not 11 Stellda sekerheter

Per Bjt rk

Auktoriserad revisor

A^!J'>N(
Miza Kavazovic

2020-06-30 2019-06-30

Fastighetsinteckningar

Summa stillda sdkerheter

26 500 000 26 500 000
26 500 000 26 s00 000

Not 12 Hiindelser efter r5kenskapsArets utglng

Mot bakgrund av utbrottet av det nya coronaviruset och Covid-19 ftiljer fdreningen hindelseutvecklingen
noga och vidtar 6tgerder ftir att minimera eller eliminera peverkan pi ftireningens verksamhet. F6reningen har

till dags dato inte merkt av nigon betydande piverkan pi verksamheten fren coronaviruset.

Sundbyberg 2020- ll -l?

Kim Ekberg

Ver revisionsberettelse har tlmnats den tO/l t zozo.

Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

AJ,
Niklas

./)

13 Brf Sparven 5 769613-3102
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Reuisionsberiittelse

Till frireningsst[mman i Bostadsriittsftireningen Sparven 5, org.nr 7696t3-3tOz

Rapport om irsredovisningen

Uttalotden
Vi har udort en revision av flrsredovisningen fcir Bostadsrdttsf6reningen Sparven 5 for riikenskapslr zorg-

oZ-ot-2oza-o6-3o.

Enligt vlr uppfattrring har flrsrcdovisningen uppriittats i enlighet med flrsredwisningslagen och ger en i alla

viisentliga arrseenden rdttvisande bild av foreningens finansiella stdllning per den go juni zozo och av dess

finansiella resultat och kassaflede ftir flret enligt flrsredovisningslagen. Ftirvaltningsberdttelsen tir fcirenlig

med irsredovisningens 6wiga delar.

Vi tillstyrker diirfor att fdreningsstdmman faststiiller resultatriikningen och balansriikningen {tir ftireningen.

Grund.fir ufto,landon

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.

Vlrt ansvar enligt dessa standarder beskrivs nhrmare i alsnittet Reuisorns ans:lr:.r. Vi iir oberoende i
forhflllande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige ah har i dwigt ftil&iort vflrt yrkesetiska ansvar

enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat iir tillriickliga och iindamfllsenliga som gmnd ftir vflra

uttalanden.

Stgnelsens cfltsuur

Det iir sryrelsen som har ansvaret for att irsredovisningen upprhttas och att den ger en rdttvisande bild

edigt arir€dovisningslagen. Sg'relsen ansvarar dven ftir den interna kontnrll som den bedtimer lr
nadrandig for att uppriitta en flrsredovisning som inte innehflller nflgra vhsentliga felaktigheter, vare sig

dessa beror pfl oegentligheter eller pfl fel.

Vid uppriittandet av flrsredovisningen ansvarar stlrelsen ftjr bedomningen av fcireningens f<irmflga att

fortsitta verksamheten. Den upplyser, nhr sfl iir tilliimpligt, om forhflllanden som kan pflverka formflgan att

fortsltta verksamheten och att invenda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift till?impas

dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten'

Reuisorns cnsuor

Vflra mfll iir att uppnfl en rimlig grad av siikerhet om huruvida irsredovisningen som helhetinte innehflller

nlgra vdsentliga ?etattigt eter, vire sig dessa beror pfl oegentiigheter eller pi fel, och att ldmna en

revisionsberiittelse sorninnehiller vira uttalanden. Rimlig sfrkerhet iir en hog grad av sdkerhet, men ir
ingen garanti fcir att en revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att

uppta&, en viisentlig felaktighet om en sfldan finns. Felaktigheter kan uppste pe grund avoegentligheter

eller fel och anses vara ,resentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvdntas pflverka de

ekonomiska beslut som anvdndare fattar med grund i flrsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvhnder vi professionellt omdtime och har en professionellt skeptisk

insthllning under hela revisionen. Dessutom:
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. identifierar och bedomer vi riskerna forviisentliga felaktigheteri firsredovisningen, vare sig dessa beror

pfl oegentligheter eller pfl fel, utformar och utftir granskningsfltgirder bland annat utifrin dessa risker

och inhiimtar revisionsbevis som iir tillriickiiga och iindamilsenliga f6r att utgcira en grund ftir vira
uttalanden. Risken {tjr att inte upptiicka en viisentlig felaktighet till fdljd av oegentligheter iir hcigre iin

fcir en vdsentlig felaktighet som beror pfl fel, eftercom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,

ftirfalskning, avsiktliga uteldmnanden, felaktig information eller lsidosiittande av intern kontroll'

. skaffar vi oss en forstielse av den del av ftireningens interna kontroll som har betydelse fiir vflr revision

frir att udorma granskningsfltgdrder som iir ldmpliga med h?insyn till omstiindiS,heterna, men inte ftir
att uttala oss om effektiviteten i den interna kontnollen.

. utvirderar vi liimpligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimligheten i sgrelsens

uppskaturingar i redovisningen och tillhorande upplysningar.

. drar vi en slutsats om ldmpligheten i att sgrelsen anvdnder antagandet om fortsatt drift vid

uppriittandet av flrsredovisningen. Vi drar ocksfl en slutsats, med gmnd i de inhiimtade

revisionsbevisen, om huruvida det finns nflgon vdsentlig osiikerhetsfaktor som avser sfldana hindelser

eller frirhfrllanden som kan leda till betydande Mvel om f6reningens ftirmflga att forsdtta

verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en vdsentlig osiikerhetsfaktor, mflste vi i
revisionsberdttelsen fiista uppmiirksamheten pfl upplysningama i irsredovisningen om den vdsentliga

osdkerhetsfaktorn eller, om sfldana upplysningar iir otillrdckliga, modifiera uttalandet om

flrsredovisningen. Vflra slutsatser baseras pfl de revisionsbevis som inhiimtas fram till datumet for

revrsionsberilttelsen. Dock kan framtida hiindelser eller ftirhflllanden gtira att en ftirening inte liingre

kan forsiitta verksamheten.

. utvdrderar vi den overgripande presentationen, strul,rturen och innehflllet i flrsredovisningen, diiribland

upplpningarna, och om Srsredovisningen lterger de underliggande transaktionerna och hiindelserna

pfl ett sdtt som ger en rhwisande bild.

Vi mlste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfatudng och inriktning samt

tidpunkten for den. Vi mflste ocksfl informera om betydelsefulla iakttagelser under rcvisionen, d?iribland de

betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat'

Rapport om andra krav enligt lagar oe-h andra fiirfattningar

lJltalollden

Utrjver vflr revision av firsredovisningen har vi dven utftirt en revision av sVrelsens fiirvaltning f<ir

Bostadsriittsftircningen Sparven f foi flr 2oug-o7-ot-2o2o-o6-3o samt av forslaget till dispositioner

betrdffande ftireningens vinst eller f6rlust.

vi tills[,rker att foreningsstilmman behandlar forlusten enlig forslaget i forvaltningsberdttelsen och beviljar

styrelsens ledamciter ansvarsfrihet fiir riikenskapsfl ret.

Grundftruttalsnden
Vi har uf<irt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vflrt anwar enligt denna beskrivs nlrmare i

avsnittet Reuisorns cnsucr.-Vi iir oberoende i ftirhflllande till ftireningen enligt god revisorssed i Sverige ah
har i owigt ftrllgjort vflrt lrkesetiska arsvar enligt dessa krav'

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat ?ir tillriickliga och ?indamfilsenliSa som grund for vlra

uttalanden.
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Stgnelsens rrrusu,r,

Det dr styrelsen som har ansvaret frir fdrslaget till dispositioner betriffande fiireningens vinst eller fdrlust.
Vid f6rslag till utdelning innefattar detta bland annat en bed<lmning av om utdelningen dr frirsvarlig med
hiinsyn tiil de krav som fdreningens verksamhetsart, omfattrdng och risker stiiller pi storleken av

ftireningens egna kapital, konsolideringsbehov,likviditet och st2illning i 6wigt.

Sg,relsen anwarar f6r f<ireningens organisation och fdrvaltningen av fiireningens angeliigenheter. Detta
innefattar bland annat att fortkipande bed<ima ftireningens ekonomiska situation och att tillse att
fiireningens organisation dr utformad sfl att bokfiiringen, medelsfrirvaltningen och ftireningens ekonomiska
angeldgenheter i rivrigt kontrolleras pfr ett betrryggande siitt.

Reuisorzrs rrnsuor

Vert mel betriiffande revisionen av ftirvaltningen, ah ddrrned vflrt uttalande om ansvarsfrihet, Ir att
inhiimta revisionsbevis fdr att med en rimlig grad av s[kerhet kunna bedoma om nigon styrelseledamot i
nlgot vlsentligt avseende :

. fciretagit nflgon fltgiird eller giort sig sMdig till nigon fdrsummelse som kan ftiranleda
ersiittningsskyldighet mot f6reningen, eller

. pe nflgot annat siitt handlat i strid med bostadsriittslagen, tilliimpliga delar av lagen om ekonomiska
fdreningar, flrsredovisningslagen eller stadgarna.

Vflrt mil betrilffande revisionen av forslaget till dispositioner av fcireningens vinst eller ftirlust, och diirmed
vflrt uttalande om detta, iir att med rimlig grad av siikerhet bedoma om ftirslaget iir ftirenligt med
bostadsrtittslagen.

Riurlig siikerhet iir en hog grad av sdkerhet, men ingen garanti frir att en revision som uftirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att uppticka fltgiirder eller frirsummelser som kan fdranleda
ersiittrringsskyldighet mot fcireningen, eller att ett forslag till dispositioner av ftireningens vinst eller fiirlust
inte iir forenligt med bostadsriittslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvdndervi professionellt omdtime och har en
professionellt skeptisk instiillning under hela revisionen. Granskningen av f<irvaltningen och fdrslaget till
dispositioner av ftireningens vinst eller frirlust grundar sig friimst pfl revisionen av rdkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsfltglrder som utftirs baseras pfl vflrprofessionella bedtimning med utgfrngspunkt
i risk och viisentlighet. Det inneb'dr att vi fokuserar granskningen pfl sfldana fltgIrder, omrflden och
fiirhflllanden som dr vdsentliga frir verksamheten och dlir avsteg och <ivertriidelser skulle ha siirskild
betydelse ftir f6reningens situation. Vi gflr igenom och pxivar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
fltgiirder och andra forhflllanden som ir relevanta frir rdrt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag fiir vflrt
uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betriiffande ftileningens vinst eller fdrlust har vi granskat
om ftirslaget iir fiirenligt med bostadsrfrttslagen.

Stmkholm den zo november zozo
Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

Auktoriserad revisor
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