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B*stadsrättsfbrenin g Kroken
org.nr 76961?-4262

I (q)

§ryr*lsen liir §rf Kroksn l, med säts i Nen'köping. tär håirmed avge *rsredovisning för räkenskapsåret
20?ti.

Årsreclovisningen är upprättad i svenska kron*r, sEK.

F'ö rvatrtrxim grtrerättelse

V*rkspmhetem

Å{ I rnli nt o nc v e r k s a rnh e teft
Bostadsrtittsföreningen har till åindamål att &ämja medlemmarnas intressen gefiom att i {breningens hus
uppiåta bostäder åt medlenrrnarna till nyfijande utan tidsbegriinsning. Lagenletema iir beläpa på
(iarvaregatan I i Nonköping.

FfJrerfxgens byggnad
Brf l{roken I är an f'd industrifastighet sorn urcprungiig*n iir uppftird i början av lg6g-talet. Totalt
ambyggd och rencverad ?0t)8 ach 2009- Det åir eu flerhcstadshus i g pla*r, sorn nmf**ar 43 lägenherer
0m sårnmafllagt 4 742 kvm.
Det finns 35 parkeringsplalser på plan 3 som kan hyras. Kösystem ftireligger. Tomten ägs av lbreningen
och är I 6S6 kvm.

t iågenhetsbestånd*t begtår av:

1 st lägenhet cm 1 rurn rned kokvrå
3 st läger:heter om I rum och kök
20 st lägenheter om 2 rum oeh kök
14 st lligenheter om 3 rum och kök
5 st lägenheter om 4 rum cch kök

Varje lägcnhet disponerar ett låst {brådsu§ntme på pian ?- Dessutr:rn finns det en sarnlingslckal, två
övernatlningslägetheter, en grov-tvättstuga, ett gym" ån bastu, en g&mensem balkong och en stor
takterrass merl gasolgritrl. Dst finns även en srt rhnergård med växter och utercöbler.

Mån*dsaugifier
Månadsevgi&erna har varit oltirändrade sedan in{lyttningen 20CIg. Inga planerade höjningar fbreligger.

Erc*rgikauteri*g
Uppvärmningssy§temet är baserat på §ärrvåinae med vattenburet systsm i lruvudsak via golvvärme.
Enligt energideklarationen från ?CI12 aavänds 124 kwh&vn'r och *r. ror att minska en*r§i*anvandningen
fiir belysning har L§D teknik infiins i samtliga gemsssäininä lokaler diir så varit möjligtl Sopsorrering
ttir tidnixgar, gla*, metall, påpp, plast, komposterbart, hushållssopor. gtödlarnpor oeh åtterier f,nns i
separåi sopftrnx.

{{xderfzållsBlr.rere

Underhållsplan finns {ör såväl innevarande budgetår sorn de närrnäste B åren. Underhågsplarren följs upp
koutinuerligt och jusreras tröpande med minst g års framftirhållning. 
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B*stadsrätts{ilrening Kroken
Org.nr ?69617-4262

Kerstin Westertrerg
Helena Öhrnan
Marie lly'asol

Thcrnas Lundell
Raf*el Urrutia
Ånette Åhlenius
Mali* Zimm*rman
Cari*a Rosåftder

V*ld t.o.m. årsstämma:

ledamct 2021
iedamol 20?i
ledarnot ZfrZl
ledamot Z*22
iedarnot 20Zz
ledamot 2022
suppleant 20Al
suppleant 2t121

? (q)

trån
Kreditinstitut. ränt*- osh amar{eringsvillkor Ikmgår av not 6"

"F'rrslrgå et"ra v g il t/§ * s t i g k e t s s k tt tt
Berålknad kommunal fastighetsavgift är totalr 61 447 kr.

§ryrefse
Styrelsens sammansättning eller ordinarie l?ireningsståimma 2 juni 2020 hail liiljande samrrra*säi.tning:

§ryrels*n har under det gångna verksamhetsåret haft i 0 prot*kolitörda sarnrnantrilden. Under året har tre
stycken bostadsrätter bytt ägare.

§tyrelsen arbetar ti I lsamrnans med {brn akti vitetsgrupper:
- Fastighetsgruppcn,
- Ekor:omi, oeh Juridikgruppen,
- Kommun ikatians gruppen,
* Cruppen {br gemensamma lokaler ocli
- Trivselgr*ppen

Dessa grupper bistår sfyrelsen rned utredningar trch andra uppgifter. I v*rje grupp ingår styrelsel€dåmöter
samt övriga mecilelnmar.

ä.evisoret
tlsloitte Å8.

V*lberedning
Yalberedningen har bestått av Rager Cagmon Ivfagnus Öhman och Kerstin Westerberg

Vdsentl ig a k si adelser N n dar räk ens k apsåret
Föreningen har under årct amorteråt SS0 T§EK.
Föreningen har under året bland annat insiallerat fem laddplatser i garaget, slipat balkonggolvet på vår
gemensamrna uteplats i A-husel; reparerat tr§skeln in till soprurnmet, åtgiirdai stupr$reu&.ast*rnÅ mot
Carvaregatan, renoveråt fläktar på taket i A*huset, ve*tilerna på taket har fätt bättre rörslut, vi har ordnat
belysning av vårt fina 1räd vid garagenedf,arten, uppgraderal våra digitala verktyg i samlingslokalen oeh
gymmet? bytt hemsida, installerat en 1ryckiu&sk*mpressor {är att pumpa qläck med, renoveråt
avlcppsbruimen på plan 1 sanrt uppgraderat brandsläckningsutrusiningen i soprurnrnet"

*il r/ hc

/J,
Atsl

c
-{Å

fit"1.



Bostadsrättsfärening Kroken I
Org.nr 7696174262

Flerårsöversikr {Tkr}
Nettocm*ättning
Resulut efter {iuansiella paster
§oliditet (%)
Balansomslutning

3 (e)

2S20
3 336

-93
't1 1

I 12 88q

?s19
3 284

-241
76,9

I 13 599

201S
3 255

7A

76,2
l14 725

2S17
3 155

-160
75,5

I 15 716

För delinitioner av nyckeltal, se Not I Redovisningsprinciper.

För§ndring av eget kapital
Medlems- FoEd för yttrr
imatser underhåll

Eelapp vid årets ingang g6 S3CI 400 I 069 ql2
Avsättning yffrs fond 740 0gg
Disposition av ttiregående
års resultat:
Årets resultat
Belopp vid årets ttgång 86 6i0 40{} t Bt0 {m

Förslag till behandling av ansannläd ftlrlust
Styrelse* ftreslår aft den ansamlade fiirlu.sten (kronor):

ansamlad förlust
årets iBrlust

behandlas så au
i ny rtikning överftres

&elauc*rat Åre*s Tatalt
rtrnltat rcsdtåt

a76 rc7 -234 453 8? 189 692*740088 0

-234 453 234 433 CI

-92547 -92547
-I 2§0 7S8 -92, g7 8? §9? 145

-t 250 708
-92 547

-I 343 255

-t 343 2s5
-1 343 25§

uz
/ lLrk

t,\

Föreningens re§ultåt och stiillning i övrigt framgfu av efterf{ilja*de resultnt- ach balansräkning med noter.
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Bostadsrättsftirening Kroken I
Org.nr 7696174262

Rerultaträkning

Rörelssi*täkter, lagerfiirändringar rn. m.
Nsnoomsätäling
Övriga rörelsei ntäkter
§ure rna r6relrein täkter, N*geri8ränd ringa r m. m.

Rörclseksstrader
Övriga externa hos§rader
Avskrivningar av materiella anlåiggningstillgångar
§um nna rörelsskc§tnader
Rörelsercrultst

Finansiella poster
Råatekostnåder och liknande resultatposter
§umma finansiells pster.
Rcrultst efter fiinansiell* poster

Result*t filrc skstt

År*ts result*t

Not 2{20-01-0r
-2$20-rztr

4 te)

zCIr9-01-0r
-u019-12-31

3 336 180

53 112

3 389 292

-2296?36
-?95 965

-3 tl92 3$1
297 091

-389 638
a§9 63fi

-92 54t

-92 §47

-w §47

3 284 295
0

§ 284 ä9§

-2 363 603
-795 965

-3 rsg 568
124127

-359 180

-359 I80
-234 453

-234 4§3

-234 453
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Bostadsrättsfdrening Kroken I
Org.nr 769617-4262

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anliiggningstillgå nga r

Materiella *alåggdtagstillgångar
Byggnader och mark
§ursma materiella anlfl gguiugstillgångar

§umma aul$ggningstifigångar

(}msiittr ingstillgå n gar

Ko$fr tst ig a fo r d r in ga r
Kundfordringar
Övriga fcrdringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intåkter
§umma korffristiga fondringar

Krrsa och ban*
Kassaoeh bank
§umrn* kasst och bank
§umnn* omsättainptillgångar

§UMMÅ TILL§ÅNGAR

Not 2020-r?-3r

ttt 354 662
lu 3§4 663

ltt 354 663

36 109

I
76 861

112918

I 421 443
l 42I 443
I §34 42r

1r2 S89 0§3

5 (e)

2019-12-31

l12 150628
u2 15CI 628

I12 1§0 628

45 624
23 634
4q 977

r2r äs

t 334231
I 33{ 23r
I 45§ d6l

113 606 088
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Bostadsrältsförening Krohen I
0rg.nr 7696174262

Balansräkning

ECET KÅTITAL OCX{ §KULDER

Eget k*pital
Bandet eget kapital
Madl*msinsatser
Fond ftir yttre underhåll
§urnma buudet eget kapital

Fritt *get *apital
Balanserat resultat
Årets resultat
§umnaa fritt cget kapital
Srrmms eget k*pital

tåagfristiga skuldsr
Övriga skulder till kreditinstitut
§umma långfrirtig* skulder

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstit*t
Leverantörsskutrder
Skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
§umm* kortfristiga skulder

§UMMÅ §GET KAPITÅL OCH SKULT}ER

Not 2t!2t)-12-3I

6 (ei

t0t9-12t1

6,?

86 63S 400
I 810 000

E8 44$ {{X}

-r 250 708
-92 547

-I 343 254
8? 097 r45

24 V6t 25§
24 961 å50

105 000
283 299
9r 031

351 358
8§0 688

tr2 s89 083

8S 630 40S
I 069 912

8? 700 31?

-276167
-234 453
-5r{} 610

8? 189 6y1

25 566 250
2§ §66 ?§$

105 000
r l0 471

56 304
578 3?1

8§0 t46

113 6{}6 0S8
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Bostadsrätts liirenin g Kr*ken l
örg.nr 789617-4262

§oten

An läggreiugstillgångar
Til liimpade avskri vningstider:

Byggnader

Enlrepr. k+stn fast. sksts
Rep bosi, rnaterial
Kostnad bevakning lann
Fastighetsel

$iirrvänne
Vaffen
Sophiimtning
Fasti ghels*kattlfasti ghatsavgifl
Övriga poster
§umru* tivriga exterm* kelstnader

7 {e)

Ntlt I ftedavisningsprincipcr

Allrnänna upptysningar
Årsredovisningen åir upprättad i enliglet med årsredovinningslagen oeh Bokfbringsnämndens allmänna
rad (BFII{AR 201 6: I 0) om årsredovisning i rnindre {tiretag.

Nyckeltnlsdefin itisn er
Nettonmsättning
Rörslsens h*vudintiikter, äkturerade hastnader, sidoiritåkter såmt intäktskorrigeringar.

Resulkt eller finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter ach kostnader men fiöre bokslutsdispositioner och skatt*r"

§oliditet (%)
Jusierat eget kapital (eget kapital och *beskattade re§€rver med avdrag f§r uppskjuien sk*tt) i proeent av
balansornslutni*9"

Bala*somskr{ning
F§retagets samlade titlgangar.

I§ot 2 Nettocrnsålttning
2S10 2019

Pg'ssl,gifter -3 284223
-3 284 223

Not 3 övriga externa hostnader

125 år

-3 330 314
-3 $$ 3r4

2S2S

397 920
3CI1 049

5 288
3 l0 367
648 349
111 796
54 196

6t 447
405 824

2 ?96 236

?019

439 72'l
lgl 452
33 328

295 7t6
705 739
t*5 483
42 qt0
?9 584

519 663
2 363 602
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Bostaderlittslörening Kroksn
§rg.nr 7*9617-42{\2

Not 4 §.ålmteknstssdcn och

Riintekostnader
Su*n ma riintekostnader

Iikx*nde resultnfpost*r

Nst § &yggmader orh mark

I ngåend* anskaffni ngsvärden
Utgående a*kuerutrerade *nsk*ffringsvärden

Ingående avskrivnin gar
Årets avskrivningat
Utgåexde scku mul*rade avskrivninga r

Utgåe*de r*dovisnt värdc

Flot 6 Långfristiga skuldcr

Stadshyp*tek - Förflaller seflare ån 5 år
§umrra L&ngfristiga ekirlder

Lår:evillk*r f$r 202S-1 2-3 1 :

5,5 rnkr till 1,51% torn 2021-{)t-30- tunorteringsfritt
5,5 mkr till ?,26% tom 2$24-01-30 - Am*rreringsfritt
5,5 mkr till 1,54% tom 2023-03-01 - Amorreringsfritt
5,40 mkr till 0,7% tam 2021-03-0? - Amortering 55 000kr/år
3,? mkr till *,77o t*rn ä*21-03-S5 - Ån"rcrtering S0 S00kr/år

Not ? §t$llda säk*rhet*r

Fastighetsinteckning

I (e)

20?s

38q 538
389 63ft

?s20-13-3r

ti7954511
tl? 9§4 §1I

-5 803 883
-?q5 965

-6 §99 S48

11r 354 663

ä0?0-12-3å

-24 451 250
-?4 45r I5{}

ä82{}-12-3!

35 000 000
35 $$* 00s

ä019

359 lB0
3§9 l$CI

2Sl9-I.2-3i

117954511
117 954 51tr

-5 007 918
-795 965

-5 fi03 §S3

[13 150 628

zCII9-1ä-31

-2s 67t 250
-25 S?t 25$

2{}19-12-3I

35 000 00G

35 SSS {}S§

h{ot I Väsentliga händclser effer rskensk*psårets slut
M*t bakgrund av utbrott*t av det nyä söronaviruset och Covid-19 följer ftireningen BRF Kreiken I
håindeiseutvecklingen noga och vidtar åtgrirder lbr *tt minimera eller elimirrera påverkan på b,olagets
verksarnhet. BRF Krokerl I fii§*r rikr"tinjer fråxr Folkhälsornyndigheten, WHO och ECDC (Europeiskr
e§lltrum för ftir*byggande och kontr*ll av sjukdamar). B&F Kreiken I har till dags dato inte miirkt av
någon betydande påverkan på verksamheten med hiinvisning till eoronaviruset.
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tsi§aga & - §armrcanrtätlntng övmr ej gusterade fet för rååkenskapsår€t 3&34-Så'$1 -
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Deloitte

REVrsroNsBERÄrrelse
Till föreningsstämman
organisationsnummer

i Bostadsrättsförening Kroken
7696L7-4262

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfort en revision av årsredovisningen för
Bostadsrättsförening Kroken 1 för räkenskapsårel
2020"01"01 - 202A-72-37,

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsrecJovisningslagen och ger en i alla
väsentliga ävseenden rältvisande bild av föreningens
finansiella ställning per den 31 decernber 2020 och av
dess finansiella resultat for året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberåttelsen år
förenlig rned årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastståller
resu ltatrå kningen och balansräkningen.

Grttnd för uttalanden

Vi har utfort revisionen en{igt international Standards
on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa ständarder beskrivs nårmare i

åvsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i

förhållande till föreningen enligt god revisorssed i

Sverige och lrar i övrigt fultgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som gi:und för våra
utta landen.

Styre/sens ansvar

Det år styrelsen som har ansvaret for att
årsredovisningen upprättds och att den ger en
rättvisancie bild enligt årsredovisn i ngslagen. S hyrelsen
ansvarår även för defi interna kontroll som den
bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
fe{aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller misstaq,

V id u pprättandet av årsreclovisni ngen ansvarar
styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten, Den upplyser, när så är
tillåmpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift, Antagandet om Fortsati
drift tillåmpäs dock inte om beslut har fattats o,n ätt
avveck la verksanrheten.

Revisorns ansvar

våra måt är att uppnå en rimljg grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet jnte innehåiler
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller misstag, och att länrna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av såkerhet, men år

ingen garanti för att en revision som utförs enligt iSA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptåcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter karr uppstå på grund av oegentliqheter
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kän forvåntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i

å rsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi
professionellt omdörre och har err professionellt
skeptisk inställning under hela revisronen. Dessutom:

. identifierar och bedömer vi riskerna för väsenttiga
felaktigireter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionst:evis som är
tillräckliga och ändamålsenliga for att utgöra en
grund för våra uttalanden, Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till foijd av
oegentligheter är högre ån för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentliqheter kan innefattå agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

r skaffar vi oss en förståelse av den clel av
föreningens interrla kontroll som har betydelse för
vår revision för att utforma granskningsåtgärder
som år lämpliga med hänsyn till
omståndigheterna, men inte för att uttala oss om
effektivlteten i den interna kontrollen.

. utvårderar vi lämpligheten i de
redovisningsprinciper som används och rimligheten
i styrelsens uppskattrringar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.

. drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
anvånder antagandet om fortsatt drift vid
upprättåndet av årsredovisningen. Vi drar också en
slr-rtsats, med grund i de inhåmtade
revisionsbevisen, orfi huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
håndelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om föreningens förmåga att
fortsåtta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att
det finns en väsentlig osåkerhetsfaktor, måste vr r

revisionsberättelsen fästa uppmärksantheten på

upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentlrga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttaiandet
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på

de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
for: revisionsberåttelsen. Dock kan framtida
häncletser eller förhållanden göra att en forening
inte längre kan fortsätta verksamheten.

. utvårderär vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen,

////
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Deloitte-
dåribland upplysningarnä, och örr
årsredovisningen återger de undertiggande
traflsaktiönerna och håndelserna på ett sätt som
ger €n rättvisande b'ld.

Vi måste informera styrelsen om bland annat
revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den, Vi måste också irformera om
betydelsefulla iäkttagelser under revisionen, däribland
de everrtuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi iderrtifierat.

Rapport orn andra krav enligt lagar och
andra fönfattningar

Utta!anden

Utöver vår revision av år-sredovisningen har vi även
utfört en revision av s§relsens förvaltning för
Bostad srättsfören i rig Kroken 1 för rå kenska psåret
2020-01-01 - 2A20-L2-3I samt av forslaqet tiil
dispositioner beträFfande föreningens vinst eller
förlust.

Vi tillstyrker att föreningsståmman behand la r förh"lsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret,

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i

Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i

avsnittet R.evisorns ansvar. Vi är oberoende i

förhållande till föreningen enligt god revisorssed i

Sverige och har i övrigt fuilgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav,

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhärnlat är
tillräckliga och ändanrålsenligä söm grund för våra
uttalancien 

"

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande fören ingens vinst eller
förlust. Vid förslag till uidelning innefattar detta bland
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig
med hänsyn till de krav som föreningens
verksamhetsart, omFätlning och risker ställer på
storieken av föreningens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och stållning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och
förvaltningen av föreningens angelägenheter, Detta
innefattar bland annat att fortiöpande bedöma
föreningens ekonomiska situätior''l och att liflse att
föreningens orgånisation är utformad så ati
bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens
ekonomiska angeldgenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.

Revisoms dnsvar
Vårt måt betråffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis for att med en rimlig grad av
såkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i

något våsentligt avseende :

r foretagit någon åtgard eller gjorr sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda
e rsåttni ngssky td i ghet mot förenin g en, el ler:

z12)

. på rrågot ännät sätt handlat i strid med
bostadsråttslaqen, tillåmpliga delar av lagen orn
ekönomiska föreningar, årsredovisningslaqen eller
ståclgårftä.

Vårt mål betråffancle revisionen av förslaget till
dispositioner av föreningens vrnst eller förlust, och
därmed vårt uitalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget år förenligt
med bostadsrättslagen.

Rimlig såkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt qod
revisionssed i Sverige alltid kornmer att upptåcka
åtgärder e ller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen, eiler ätt ett
forslag tili dispositloner av f-öreningens vinst eller
förlust inte är förentigt med bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i

Sverige använder vi pröfessionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk instållning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget tiil dispositioner av föreningens vinst eller
förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgårder som utförs baseras på vår
proFessionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhålianden som är väsentliga för verksamheten och
dår avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för föreningens situation^ Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som år relevanta för
vårt uttalande om ånsvarsfrihet, Som underlag lör 'rårt
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
betråffande föreningens vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med
bostads rältslage n,

Linköpinq den 27 april 2A27

Deloitte AB
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Emanuel Vardi
Auktoriserad revisor
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Revisorspåteckning

Vår revisisnsberättelse har lämnats dan 2W- 202t

Deloitta AB

Emanuel Ymdi

Auktoriserad revisor


