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Styrelsen för BRF Västergård nr 1får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Förva ltn i ngsberättelse

Föreningens stadgar
Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket 2019-08-20

Föreningens ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens
hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är
den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt
kallas bostadsrättshavare.

Fastighet och lägenhetsfördelning
Föreningens fastighet, Kättingen 27 är belägen i Stockholms kommun.
På fastigheten finns 2 st bostadshus innehållande 36|ägenheter upplåtna med bostadsrätt samt en lokal
med hyresrätt, fördelat enligt följande:

Lägenhetsfördel ning

19 st
11 st

5st
1st

Revisorer

Ordinarie
Supplea nt

l- rum och kök
2 rum och kök
3 rum och kök
4 rum och kök

Total bostadsyta: X.952 kvm Total lokalyta: 54 kvm

Styrelse
Styrelsen har sedan ordinarie föreningsstämma 2019-05-22 bestått av

Ordinarie Tobias Holmström
Henrik Gustafson
Jacob lvstam
Peter Torkelsson
Tobias Danielsson

Suppleanter Peter Huwyler
Joakim Kumlin
Max af Jochnick

Peter Neveling
Oscar Sjöd6n

Föreningens revisor
lntern revisor
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Valberedning
Agneta Östman
Harald Bjärvamoen

Sammankallande

Lägenhetsöverlåtelser och andrahandsuthyrningar
Under perioden har 7 st överlåtelser ägt rum (lgh 15, 2O,27 och 28 som är sammanbyggda, 29, 30, samt
36). Vid årets utgång fanns två beviljade andrahandsuthyrningar. Styrelsens policy för
andrahandsuthyrningar är att följa bostadsrättslagen. Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med
bostadsrätt är förverkad och föreningen således berättigad att uppsäga bostadsrättshavaren till
avflyttning, om lägenheten utan styrelsens tillstånd upplåtes i andra hand.

Fastighetsförva ltning
Styrelsen har under året haft 13 st protokollförda sammanträden. Förvaltningen av ekonomi och skötsel
har skötts av Storholmen Förvaltning AB medan den tekniska förvaltningen har skötts av Brf Västergårds
styrelse.

Försäkring
Fastigheten är ful lvä rdeförsä krad i Brandkontoret.

Ekonomiskt regelverk för redovisning
Föreningen har valt att redovisa enligt K2-regler

Enligt K2 tillåts endast avskrivningar av underhållskostnader som avser tillförande av ny funktion, till
exempel en tillbyggnad, som resultatmässigt får skrivas av överflera år. Det betyder att kostnaden för i

princip allt planerat underhålltillfullo belastar det redovisade resultatet det år det genomförs. Detta
betyder i sin tur att det redovisade resultatet kan variera mycket kraftigt från år till år, vilket gör det
svårt att analysera ekonomin för bostadsrättsföreningar endast baserat på årsredovisningen. Det
innebär också att det balanserade resultatet påverkas kraftigt och därför inte utgör ett meningsfyllt
mått på ekonomin.

Föreningen har dock sedan flera år använt och förfinat en kassaflödesorienterad flerårsbudget som
omfattar fastighetens totala underhåll cykliskt över tid, samt dess finansiering. Denna utgör ett viktigt
komplement till årsredovisningen för den som vill analysera föreningens ekonomiska ställning.

Föreningens fond för yttre underhåll
Reservering och ianspråktagande av den yttre reparationsfonden sker av beslutande organ, vilket enligt
stämmobeslut är styrelsen. Omföring görs via balanserat resultat. Reservering har skett under året med
den stadgeenliga avsättningen 54 354 kronor.

Fastighetsskatt/avgift och i n komstskatt
Fastigheten har åsatts värdeår 1943.

För inkomståret 2019 uppgår den kommunala fastighetsavgiften för flerbostadshus till 1 377 kronor per
bostadslägenhet, dock högst 0,3 % av gällande taxeringsvärde på bostadsdelen.
Den kommunala fastighetsavgiften räknas upp årligen med index.
För lokaldelen beskattas föreningen med 1% av taxeringsvärdet.
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lntäkter och kostnader avseende fastighetsförvaltning är inte skattepliktiga, dock tas kapitalintäkter,
kapitalvinster samt inlösta och sålda bostadsrätter upp för beräkning av inkomstskatt. Eventuellt taxerat
underskott från föregående år avräknas och är underlaget positivt sker beskatt ning med 22%.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Fastighetens bokförda värde har av historiska skäl legat långt under det verkliga värdet. Styrelsen har
därför beslutat att skriva upp det redovisade vardet pa foreningens byggnader och mark iarets bokslut
och arsredovisning. Uppskrivningen skall uppga till maximalt nu gallande taxeringsvarde for byggnader
och mark. Uppskrivningen gors i ovrigt I enlighet med K2-regelverket. Se not 3.

Under 2019 har följande planerade underhållsåtgärder genomförts (totalt 294 kkr):

- lnstallation av VVC-booster för att minska kostnaderna för fjärrvärme (71 938 kr)
- lnstallation av Bauerfilterföratt reducera magnetit ivärmesystemet (144 251 kr)
- Nytt expansionskärl (58 288 kr)
- Utredning avseende dagvattenavrinning bakgård (10 837 kr)
- Underhåll lås (7 494 kr)
- Rådgivning av ventilationskonsult (1 a81 kr)

lcke planerade underhållsåtgärder:
- Reparation av lås i porten (4 655 kr)
- Byte av trasiga ställdon i undercentralen (9 588 kr)
- Felsökning styrenhet i undercentralen (3 813 kr)
- Reparation av hissarna (3 685 kr)
- Reparation av röklucka i gathuset fi.a flS kr)
- Reparation av motorn till porten (3 191 kr)
- lnspektion av vattenläcka i takterrass (4 000 kr)

lnstallationen av VVC-booster och Bauer filter ger oss sänkta värmekostnader, vilket medför lägre
löpande kostnader då fjärrvärmen är vår största utgift.

Vi har även uppdaterat stadgarna baserat på Bostadsrätternas mönsterstadgar och vi har gemensamt
med grannföreningarna bytt leverantör av bredband.

Det mest omfattande projektet under året harvarit upphandlingen av ny ventilationslösning, och det
projektet pågår fortfarande. Under året har kostnaderna för teknisk förvaltning och projektkostnader
relaterat till värme- och ventilationsprojektet uppgått till 145 kkr. Under 2020 kommer denna kostnad
att vara minst lika stor.

Det bokföringsmässiga resultatet för 2019 blev -L61 kkr. Rensat för 294 kkr i planerade
underhållsåtgärder, 145 kkr i projektkostnader, 104 kkr i avskrivningar, samt 55 kkr i räntekostnader så

har vi ett "driftsnetto före finansiella poster" pä ca 437 kkr, vilket är utrymmet för finansiering av
planerat underhåll. Att rätt nivå bibehålls (och vid behov anpassas)är avgörande och styr hur avgifterna
behöver anpassas. Årets driftsnetto är ca 50 kkr lägre än normalt. Detta förklaras bl.a. av högre
kostnader för reparationer, ekonomisk förvaltning och drift. Vi bedömer att ca 20-25 kkr av det lägre
driftsnettot beror på kostnadsglidning och därför föranleder en avgiftshöjning med 2%. Deta ligger i

linje med KP|-utvecklingen de senaste 3 åren som legat på strax under 2%.
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Den andra parametern som styr årsavgifterna är finansieringen av planerat underhålloch den effekt
underhållsåtgärderna har på löpande kostnader. Störst betydelse har underhållsåtgärder som påverkar
våra energikostnader.

Vi ser stora möjligheter att sänka våra löpande kostnader genom rätt val av moderniserad ventilation
och värmestyrning. Styrelsen har under verksamhetsäret2O19/2020 haft stort fokus på att kunna
rekommendera stämman 2020 rätt val av ventilationslösning.

Tack vare det interna engagemanget för att förvalta fastigheten har vi genom åren upphandlat och
genomfört många reparations- och underhållsprojekt till låg kostnad och hög leveranskvalitet. Detta
engagemang och förmåga är fortsatt viktig för att behålla föreningens goda ekonomiska ställning.

Sammanfattningsvis är föreningens ekonomi sund och fastigheten är i ett gott skick. Underhållsplan och
kassaflödesorienterad flerårsbudget som styrker detta finns tillgängliga på hemsidan.

Årsavgifter
Årsavgifterna höjs med 2%.

övrigt
Enligt styrelsebeslut debiteras köparen en expeditionsavgift på 1 163 kr vid varje överlåtelse baserad på
2,5 Yo av basbeloppet (46 500 kr för 2019). Pantsättningsavgift debiteras med 1 % av basbeloppet,
motsvarande 465kr, vid varje pantsättning. Påminnelseavgift har uttagits med 50 krvid sen betalning,
under 2020 är påminnelseavgiften 60 kr,
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Flerårsöversikt (Kr)

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2019
1 310 588

-1.61.252

90,3

20L8
1.343 798

229 400
6,5

20L7
1.296 927

21.3 245
3,6

Ba lanserat

resultat

-3 543 11.6

-1 035 544

2016
t 293 044

1.76 534
0,8

s (1,2)

2015
1.307 729
-tt5 01.2

-1,6

Totalt

502 080
59 890 872

0

-t6!252
70 23L 700

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
U ppskrivn ing

Avsättning yttre
underhållsfond
lanspråktagande yttre
underhållsfond
Disposition av föregående
års resultat:
Årets resultat
Totalt

Medlems-

insatser

2 s40 504

U ppskrivnings-

fond

L 256 584
70 926 41.6

2540504 72 183 000

Förslag till behandling av redovisat resultat
Styrelsen föreslår att föreningens resultat (kronor)

Balanserat resultat
Årets resultat

Behandlas så att
Stadgeenlig avsättning till fond för yttre underhåll
I ny räkning överföres

Fond för yttre

underhå ll

18 708

Årets

resultat

229 400

-229 400
-161252
-L6t 252

54 354 -54 354

-73 062 73 062

229 400

0 -4 330 ss2

-4 330 552
-1.61.252

-4 491 804

228 552
-4 720 3s6
-4 497 804

0

0

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysninga r.
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Resultaträkning

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter

Rörelsekostnader
Drift- och underhållskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader och arvoden
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster
Övriga räntei ntä kter och liknande resu ltatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

Not 2019-01-01
-2019-12-3!

1 310 588
1 310 588

-1.237 564
-49 083
-26 001.

-104 601
-L 417 249

-106 661

63
-54 6s4
-54 591

-161 252

-L6t 2s2

-L6t 252

6 (12)

2018-01-01
-20L8-12-3L

t 343 1.98

1 343 198

-844 638
-46 615
-26 498

-151 498
-1 069 309

273 889

71.1

-44 600
-44 489

229 400

229 400

229 400

2
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningsti llgå nga r

M ote ri e I I a a n I tig g n i ng stil I g å ng a r
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier
Summa materielta anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstil lgå ngar

Ko rtfri sti g o fo rd ri n g a r
Kundford ringa r

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kdssa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILTGÅNGAR

Not

7 (1"2)

2019-12-31 20L8-12-3L

3

4
75 755 L89

0
75755 L89

75 755 789

21 138

576
24 449
46 L63

1 948 868
1 948 868

1 995 031

77 750 220

5 798 715
170 203

s 968 918

5 968 918

22 846
576

23 997

47 4!9

L 763 877
t763 877

t8Lt296

7 780 214

tu
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Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kopital
Medlemsinsatser
U ppskrivn ingsfond
Fond för yttre underhåll
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kopitdl
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Levera ntörssku Ide r

Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

I (12)

2019-t2-3t 2018-12-31Not

5,6

2 s40 504
72 183 000

0
74723 504

-4 330 552
-1.61252

-4 491 804

70 231700

7 000 000
7 000 000

174 631
7 259
5 922

330 708
518 s20

77 750 220

2 540 504
1.256 584

18 708
3 815 796

-3 543 1.17

229 400
-3 3137L7

502079

7 000 000
7 000 000

98 L42
4 537

-8 736
1.841.92

278 135

7 780 2t4
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).

Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider (år)

Byggnader
Markanläggn inga r

Ombyggnationer
lnventarier

100

10

6,67
10-20

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter flnansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader

Soliditet (%)

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

1,
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Not 2 Personalkostnader och arvoden
Föreningen har inte haft några anställda och har därför inte utbetalat några löner

20t9

20 000
6 001

26 00L

7 951.779
269 000
L46 934

-2 761. 600
20 294 000
51 889 000
77 789 tt3

-2 422064
469 472
-81 332

-2033 924

75 755 189

2t 419 000
54 765 000
75 184 000

-755 481.

49 750
-23 269

-729 000

0

70 (12)

2018

20 000
6 498

26 498

7 95t779
269 000

0

0

0

0

8220779

-2 3L3 1.1.6

0

-108 948
-2 422 064

5 798 715

t7 258 000
34 43s 000
51 593 000

-71.2 931

-42 550
-755 481

t70 203

Styrelsearvode
Sociala avgifter

Not 3 Byggnader och mark

lngående redovisade värden, byggnader
lngående redovisade värden, mark
Omklassificering
Bortskrivning av tid igare u ppskrivni ng byggnader
Ny uppskrivning av byggnader
Uppskrivning av mark
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

lngående avskrivninga r
Bortskrivning av tidigare avskr. av uppskr. byggnader
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Taxeringsvärden byggnader
Taxeringsvärden mark

Not 4 Maskiner och inventarier

lngående a nskaffningsvärden
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

lngående avskrivningar
J ustering överavskrivet
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

2019-12-31 2018-L2-31

2019-L2-3L 2018-!2-3t

925 684
-196 684
729 000

925 684

925 684

?,
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Utgående redovisat värde
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Not 5 övriga skulder till kreditinstitut

Långivare
Swedbank
Swedbank

Not 5 Ställda säkerheter

Fastighetsinteckn ing
Varav obelånade

Räntesats
o//o

1,038
1,005

Datum för
ränteändring

Rörlig
Rörlig

[ånebelopp
zoLg-12-3L

5 500 000
1 500 000
7 000 000

17 (t2)

Lånebelopp
2018-12-31

5 500 000
L 500 000
7 000 000

2019-12-31 20L8-t2-31

7 000 000
0

7 000 000

7 000 000
0

7 000 000

@
ä, TD \+\å4

,',{,Y w
\X\^



BRF Västergård nr 1

Org.nr 7020O2-6LO5

Stockholm 2020-Od-O\
Tobias Holmström

Henrik G

Tobias Daniel

Min har tämnats 2o2o- 06 -' A5 
-
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Jacob lvstam

Föreningens
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REVISIONSBERJiTTELSE

Til1 ftjreningsstämman i Brf västergard nr 1, org. m 702002-6105

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utftirt en revision av årsredovisningen ftr Brf Västergård nr 1 för räkenskapsåret

2019-01-01 -- 2019-12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen

och ler e, i atta vaseritliga avseenden rättvisande bild av ftireningens finansiella ställning

p.. J.r, 31 decemb er 2019 och av föreningens resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är forenlig med årsredovisningens övriga delar'

Jag tillstyrker därför att föreningsstiimman fastställer resultaträkningen och balansräkningen

for föreningen.

Revisorns ansvat

Mina mäl är att uppnå en rimlig grad av säkerhet, att årsredovisningen som helhet inte

innehåller några väsentliga retat<tigtreter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på

misstag, och aU lämna en revisionsberättelse, som innehåller mina uttalanden.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men åir ingen garanti för att en revision som

utförs enligt god revisio"ir"a i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet

om en sådan skulle finnas.

Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga

om de ånskilt eller tiilsammåns rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut, som

användare fattar med grund i årsredovisningen'

t,1 (3)

Grundfor uttalanden

Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enlig denna standard

beskrivs närmare i avsnittet om Revisorns ansvar Jagär oberoende i förhållande till foreningen'

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och iindamålsenliga som grund för

mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret for att årsredovisningen upprättas och att den ger en

rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvaral även for den interna

kontroll, som den båomer vara nödvändig for att upprätta en årsredovisning, som inte

innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag'



En revision innefattar att genom olika åtgiirder inhämta revisionsbevis om belopp och annan

infbrmation i årsredovisning.rr. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat

genom att bedöma riskerna for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror

iå oegentligheter eller på misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den

interria kontrollen som ilr relevanta för hur foreningen upprättar årsredovisningen för att ge en

rättvisande bild, i syfte att utforma granskningsåtgärder, som är 2indamålsenliga med hänsyn

till omsttindigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens

interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de

redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i s§T elsens uppskattningar i

redovisning"r, likro* en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen'

Rapport om undru krav enligt lugar och undraförfuttningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört revision av styrelsens forvaltning

av Brf Västergård nr 1 för räkenskaps*"tzotg-01-01 -- 2019-12-31 samt av förslaget till

di spo sitioner beträffande foreningens vinst eller forlust.

Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i lorvaltningsberättelsen

o"*h b"ril u. styrel sens ledamöter ansvarsfrihet for räkenskapsåret'

Grundfar ufialanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs

.råi.-ur. i avsnittet Revisorni ansyar. Jagät oberoende i forhållande till foreningen'

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund

för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret for ft)rslaget till dispositioner beträffande foreningens

vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av

om utdelningen är forsvarlig med hänsyn till de krav, som ftireningens verksamhetsart'

omfattning och risker ställei på storlekLn av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov,

likviditet och ställning i övrig.

Styrelsen ansvarar for föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter

Detta innefattar bland annat utt fortlopurde bedöma ftireningens ekonomiska situation och att

tillse att töreningens organisation är utformad så att bokforingen, medelsförvaltningen och

foreningens ekonomiskä angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt'
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Revisorns ansYar

Mitt mål beträffande revisionen av ftirvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet,

är att inhämta revisionsbevis for att med .., ti*lig grad av säkerhet kunna bedöma om någon

styrelseledamot i något väsentligt avseende:

* foretagit någon åtgiird eller gjort sig skyldig till någon försummelse, som kan föranleda

ersättningsskyldi ghet mot foreningen, eller
+ på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, tillämpliga delar av lagen om

Lto_irtu föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av ftirslaget till dispositioner av föreningens vinst eller

forlust, och därmed mitt uttalande om deia, är att med rimlig gtad av siikerhet bedöma om

forslaget iir förenli gt med bo stadsrättslagen'

Rimlig säkerhet iir en hög grad av siikerhet, men ingen garanti för att en revision som

utforts enligt god revisio"tt.A i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller

försummelsef, som kan foranleda ersiittningsskyldighet mot föreningen' eller att ett

förslag till dispositioner av föreningens vin-st elier fbrlust inte är forenligt med bostads-

rättslagen.

Granskningen av flörvaltningen och forslaget till dispositioner av foreningens vinst eller

grundar sig fiämst pa r"Usiärren av riikenrkup"*u. Vilka tillkommande gransknings-

åtgfirder som utförs baseras på mina bedOmningar med utgångspunkt i väsentlighet och

risk.

Det innebär attiaginriktar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden'

som är väsentliga for verksimheten och diZfr avsteg och överträdelser skulle ha särskild

betydelse för föreningens situation. Jag gär igenom och prövar beslut' beslutsunderlag'

vidtagna åtgärder o"li arrdra förhållande, to- är relevanta for mitt uttalande om ansvars-

frihet. som underlag fbr mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande

föreningens vinst eiler ftirlust har jag granskåt om forslaget är forenligt med bostadsrätts-

lagen.

lm 2020-06-03

lt»
Petei Neveling
Revisor i foreningen 7
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*rrt#rffiråvis!*n av xrrarl<*rlmh**xå*rf,f ä#ts-äCI z* i *rf vi,x**rgfty* nr 2

*twz*pp*rwg:**

F'srs*i*ä*ns riikr*lxkaper tlsh ,f*nmeli* v*rkrurrnll*txiEr;lv l'*virlcrax ilrf rn #"ql*:r* r*vi**1..
Llndsrre*knad iir velkl ;lu fiire*img*rrrs n{r"sstiilllrn* x*l ? riunr revisnr-s*ppl$ånf }E#d
uppdffig *tt gr;*nsitt styrcl**ns *rl'ir*t* i syfte ätt säk#rst;ill;r aH nrerJlerrman:ras f*:i*ta
infres**n lillvxr;*t;l6i[s, ]ag har'firsnskllt il{rsrcdnvi*rring, undrlr]rållsyrlarr s;rrnt r;lgrtNig;*pr*t*k*ll *eh *iuri g k*rrrrn unikrrifi n utifi.fi n ctt merJl*näprrsprl+tiv"'

{Jnder l-*r}<.*an:h,ets&ner }:r*r tJ*rr"a strtra k*mlpl*xa ;rrrriel* *}r.ivits, i:l;rnrl änniir *vneerrir
vefitil*trian *dr andra t'epxr*{i*n*rr, ui[]ta irr.Å*hpr"it pr:i]vnin6al,fr5r ffir*nin6*n- lairr
gra*'tttrt irrg vi*lr cl*rk ätt sf],"r*lsen l'r*n l'la*rr*rat u§pk*nr rra *l år-ighu*trr rii i s j*
a tJ rni n is f r;rti*l.rl g*n * rc I I t ager;r t fr,r r" af t s äk*r.sfäl I a a tr:

r h*clur f«rtas i g*e} *r'*nin6 »rh i nr*d,lsyrxlr*r"rull; fu;irta ini:r*s*r:rrr s*n:ftrig;r »riåtr*r'r prof,*k*llfil.rs i g*ri rrdrring
I plihf*r **h skgld:igl:refxlr efter'levs *nligt g#trtranrl* lagar, ruLgl*r, f*r*rrlllin6ar,

"rradgar- *th t*v Jitiitltltlfit: fatlewle hrxlui, *ä&f ;tttt §ryr6l$rn h*rlri$er rry *ffuktivt *rbst* avxs*lrid* skitLxe*s;v ftirt:nillg*ns
ndrninistratitw *ch akr:r**mi, f;lstrgh*r**s *lr"ift s;lmt *n**rhfrll*rh skntt*l

In45 tiltxtyrker *lårfur ilft sriirfimnn h*viljar d*n avgå*nd* xryrels*rn Hns?;rffifl'jh*rt.

St*rkhr:l*r 2(}3#-fi S-{15

{}s*srr Sjrid*n
Il*v***r- lltrrpl*arst / IRfern r*vis*r
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