INTYG ENLIGT BOSTADSRÄTTSLAGEN 3 KAP 2

§

På uppdrag av föreningen har undertecknade granskat ekonomisk plan av den il maj 2012 för
bostadsrättsföreningen Kroken 1 org. nr. 769617-4262.
Den ekonomiska planen innehåller såväl kända som preliminära uppgifter vilka stämmer överens
med handlingar som varit tillgängliga för oss. Dessa handlingar framgår av bilaga till intyget.
De i planen lämnade uppgifterna är således riktiga.
Gjorda beräkningar baserade på såväl kända som preliminära uppgifter är vederhäftiga, varför vår
bedömning är att den ekonomiska planen framstår som hållbar.
Planen innehåller de upplysningar som är av betydelse för bedömandet av föreningens
verksamhet. De faktiska uppgifter som lämnats i planen stämmer överens med innehållet i
tillgängliga handlingar och i övrigt med förhållanden som är kända för oss. 1 planen gjorda
beräkningar är vederhäftiga.
På grund av den företagna granskningen kan vi som ett allmänt omdöme uttala att planen,
enligt vår uppfattning, vilar på tillförlitliga grunder.
Vi erinrar om styrelsens skyldighet enligt bostadsrättslagens 3 kap 4 §, att om det sedan den
ekonomiska planen upprättats inträffar något som är av väsentlig betydelse för bedömning av
föreningens verksamhet rar föreningen inte upplåta lägenheter med bostadsrätt förrän en ny
ekonomisk plan upprättats av styrelsen och registrerats av registreringsmyndigheten.
Enligt planen kommer det i föreningens hus att finnas minst tre lägenheter avsedda att
upplåtas med bostadsrätt, varför vi anser att denna förutsättning för registrering av planen är
upp~lld.

Stockholm den 16maj 2012

Jan-Olof Sjöhölm

Ivar Stenport

Av Boverket förklarade behöriga, avseende hela riket, att utfärda intyg angående
Kostnadskalkyler och Ekonomiska planer.

Bilaga till granskningsintyg, 2012-05-16, över ekonomisk plan för
bostadsrättsföreningen Kroken 1.
Till grund för granskning har följande handlingar förelegat:
> Registreringsbevis, utskriflsdatum 2012-03-13
> Stadgar, registrerade 2008-06-30
> Fastighetsinformation för fastigheten Norrköping Kroken 1, 2012-05-16
> Slutbesiktningsprotokoll ombyggnad till lägenheter, 2009-10-29
> Slutbesiktningsprotokoll ombyggnad av industrilokal till lägenheter, 2009-10-29
> Balans- och resultatrapporter per 2011-12-31
~ Uttalande angående tvist, 20 12-05-10
> Engagemangsbesked avseende lån per 2011-12-31

