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Styrelsen for Brf Tingshtijden fAr hlirmed ldmna sin redogcirelse for foreningens utveckling under

rdkenskaps6ret 2020-01-0 I - 2020-12-31.

Om inte annat sdrskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).
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F O RVALTNING S B E R AT T E L S E

VERKSAMHETEN

BostadsrSttsf6reningen Tingshojden har till Sndam6l att upplAta bostadsldgenheter f6r permanent boende till

fdreningens med lemmar.

Man 96r si utan begrinsning i tid och med syftet att frdmja medlemmarnas "intressen".

Med intressen menas att foreningens styrelse verkar for att skapa en trygg, saker och trevlig boende-miljo.

Eftersom bostadsrdttsforeningen dr ett kollektiv av samtliga medlemmar, som tillsammans iiger och ansvarar for
bostadsriittsforeningens fastigheter, si verkar styrelsen for att detta gors pA ett proffesionellt, s6vdl som

kostnadseffektivt sdtt.

Fastigheten som f6reningen dger

De sex huskopppar med adress Lagmansbacken 3 - 11, samtTingstorget 1-12b utg6ren fastighet med beteckning

Botkyrka, Skattbonden 2

Fastigheterna fiirdigstilldes i all visentlighet 2015-2020 och iir diirf6r befriande fr6n fastighetsskatt tom Ar 2034

giillande bostiiderna. For lokaler utgir fastighetsskatt med 1% pA beskattningsunderlaget.

Samtliga ldgenheter iir upplStna med bostadsrett, totalt 16477m2 fordelade pi 363 bostadsrefter.

Forningen hyr ut 6 stycken lokaler om totalt 583m2

Foreningen har 50o/o andel i "gemensamhetsanliiggningen Tingsvalvet", ett parkeringsgarage diir foreningen disponerar

58 parkeringsplatser for uthyrning till medlemmar i bostadsrdttsfdreningen.

Foreningsstiimma och val av styrelse m.fl.

Fram till och med den 11juni 2020 bestod foreningens styrelse av ledmoter utsedda av byggentreprenoren Titania, vilka

uppfort byggnaderna och bildade bostadsriittsforeningen.

Styrelseledam6terna var:

Anton Glemme

Bjdrn lsaksson

Mats Jansson

Mats Winkler

Suppleant var Abbas Hazheer

Vid ordinarie Srsstiimma, som dgde rum den 11 juni valdes en ny styrelse, bestiende av medlemmar boende i

foreningen.

Till styrelsen utsigs 4 ledamoter

Rose Marie lshak

Ali Luay Hussein

Mohammed Luay

Gabriel Eliyo

Tlll suppleanter valdes :

Mattey Bethmorad

Nathalie lbrahim

Sergio Godino

Till revisor valdes revisionsf6retaget PWC Sverige, med huvudansvarig revisor Marcus Petersson.

Under 6ret har styrelsen har 8 stycket styrelsemoten, och diirtill ett antal informella avstamningar.

Som valberedning har utsetts.

Jacqueline Hildingsson ( sammankallade )

Wallentina Wali

Anton Ekelund z
-/



Brf Tingshtijden

769632-0790
3(12)

Visentliga hdndelser

Foreningens ekonomi overldmnades enligt aktuell ekonomisk plan den 1 maj 2020. Det innebEr att ansva ret fdr
foreningens ekonomi per detta datum 6verlSmnades fr6n byggentreprenoren till dess medlemmar. Fram till den 30 april
svarar byggentreprendren for foreningens intdkter och kostnader.

Den styrelse som utsetts av byggentreprendren (nedan "byggstyrelsen") kvarstod dock till oktober 2020, innan den av

medlemmarna, p6 Srsstimman ijuni, nyvalda styrelsen kunde tilltreda.

lnnan byggstyrelsen overlSmnade ansvaret till nuvarande styrelse, tecknades ett "konsultavtal" med Miilarborgens Bygg

& Fastighets AB. Bolaget iigs till 100 procent av Mats Winkler, som ocks6 varit ledamot ibyggstyrelsen. Syftet med

konsultavtalet anges vara inkop av "bevakning och uppfoljning av fastighetsigarens ansval avtal och entreprenorer
som st6d till styrelsen".

Avtalet tecknades utan upphandling i konkurrens med alternativa leverant6rer, och vid beslutet var enligt den nya

styrelsens uppfattning inte byggstyrelsen beslutsfdr p5 grund av jdv. Styrelsen anser att avtalet har ingStts i strid mot
gillande regler enligt lagen om ekonomiska foreningar, och dr ddrfor att se som ogiltigt.

Utover formaliafel giillande avtal, har fdreningen belastats med en mycket omfattande fakturering f6r de
"konsultuanster" som ovan nimnda bolag ska ha tillhandah6llit foreningen. Kostnader om774 497 krhar belastat

bostadsrdttsforeningen och dess medlemmarfram till den 31 december2020. Faktureringen harfortsatt Sven under
2021 med 495 070 kr tom den 30 april 2021. Total fakturering under 1 2 m6nader uppg6r till 1 269 567 kr.

De fakturerade konsulttimmarna bedoms med vdsentliga belopp 6verstiga marknadsvdrdet av den tjdnst som

Milarborgens Bygg och Fastighets AB levererat.

Styrelsen konstaterar aven att den tidigare ledamoten av byggstyrelsen, Mats Winkler, sjiilv har varit delaktig i

godkdnnandet/attesteringen av fakturor frin sitt eget f6retag.

Styrelsen har formellt informerat Mdlarborgens Bygg och Fastighets AB om dess instiillning till avtalets ogiltighet, vilka

fel som begitts m.m. och har riktat krav p6 6terbetalning.

Det har vid upprittandet av denna Srsredovisning inte kunnat faststSllas om, och i si fall hur stor eterbetalning som

kommer att ske fr6n Mdlarborgens Bygg och Fastighets AB. Det innebdr att det tvistiga beloppets storlek dirfor inte kan

fastst6llas exak! men beddms uppgi till cirka 1 000 000 kr, vid en jiimf6relse med det marknadsm6ssiga vdrdet av

likviirdiga konsulttjiinster. Beloppet om 1 000 000 kronor kan inte anses som oviisentligt och med hdnsyn till detta kan

foreningen anses ha lidit en vdsentlig ekonomisk skada genom det intriiffade.

Med hdnsyn till att utgingen av tvisten 5r osdker har av forsiktighetsskdl inte nSgon fordran bokfdrts.

Foreningen har under 2020 fiirdigstiillt 5 stycken nya bostadsrdtter ddr tidigare fanns soprum. Samtliga bostider dr

u pplitna med bostadsriitt.

Ny hantering for sopor har ordnats i samverkan med grannfdrenigen BRF Tingsterrassen.

I samband med att nya bostiider skapats si har en ny ekonomisk plan upprSttats och inlamnats till Bolagsverket.

Framtida utveckling
De sista justeringarna gdllande f6reninges byggnader slutfordes efter sommaren 2020, och f6reningen har direfter g6tt

in en f6rvaltningsfas.

Kostnader fdr 2021 har budgeterats och balanserats med de intiikter f6reningen har. ,
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6vrig information
Forvaltning

Bostadsforvaltning Sverige AB f6rvaltar p6 f6reningens uppdrag fastigheterna.

Detta innefattar lopande tillsyn och felavhjdlpning i framfor allt gemensamma utrymmen och ytor.

Bostadsforvaltning administrerar och uppriitth6ller det lagstadgade lSgenhetsregistret och bistSr styrelsen med

ekonomiska ra pporter, u ppfolj n ing och prog noser.

Vidare uppriittas denna 6rsredovisning i samr6d med styrelsen.

Fdr elinkop anvinder f6reningen Vattenfall och SkellefteS kraft.

Medlemmar debiteras sin individuella f6rbrukning enligt en sjilvkostnadsprincip.

Viirme till fastigheten levereras genom S6dert6rns Fjirrviirme.

Botkyrka kommun genom sitt kommunala bolag SRV och Botkyrka vatten fcirser fcireningen med sophdmtning och

vatten.

F6reningens fastighet iir fullviirdesfcirsSkrad genom Folksam

Fdreningen har per 31/12 -2020,461 medlemmar, vilka eger raften till 363 bostiider.

FLERARSOVERSIKT

Beloppen i fler6rs6versikten iir angivna i tusental kronor om inte annat anges.

lnbetalda
insatser

401 953 000

Upplitelsea-
v9

90 587 000

2001-2012
13 279

-5 824

923 129

68

16 840

Arets
resultat

-5 824 095

-5 824 095
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1901-1912

10 276

905 102

54

Totalt

492 540 000

143 453 000
-s 824 095

630 168 905

Nettoomsdttning

Resultat efter finansiella poster

Balansomslutning

Soliditet 7o

L6n per kvm BOA/LOA

FORANDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp vid Srets ingSng

Resu ltatd ispositto n en ligt f6ren ingsstii m mon :

Foriindring insatser

Arets resultat

Belopp vid irets utging

RESULTATDISPOSITION

Medel ott d[sponero:

Balanserat resultat

Arets resultat

Summo

Fdrslog till disposition:

Avsiittning till underhSllsfond

Balanseras i ny 16kning

Summo

106 841 400 36 61 1 600

508 794 400 127 198 600

0

-s 824 09s

-5 824 095

258 897

-6 082 992
-5 824 095

Enligt foreningens stadgar skall 0,1% av taxeringsvSrdet avsdttas till fond for underhSll

Bolagets resultat och stiillning framgAr av efterfoljande resultat- och balansrikning med noter
/
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RESULTATRIKN/NG

2020-01 -01

2020-12-31

s(1 2)

201 9-01 -01

2019-12-31

Riirelseintikter
Hyror, Avgifter mm.

Summa rtirelseint6kteri lagerf tirindrin gar m.m.

Rtirelsekostnader

Driftkostnader

Fastig hetsskatt

Ovriga externa kostnader

Av- och nedskrivningar av materiella anlSggningstillgAngar

Su m ma rtirelsekostnader

2 13 278 714

13 278714

-6 624 757

-66 580

-2 575 063

-5 0s2 525

-14 418 925

10 276 292

10 276 292

-5 815 871

-803 780

-800 951

-7 420 602

3

4 

 
Finansiella poster
Ovriga riinteintdkter och liknande resultatposter

Rdntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

12 352

-4 696 236

-4 683 884

-10 177

-2 845 513

-2 855 590

1

Riirelseresultqt

Resultat efter finansiella poster

Resultat fiire skolt

Arets resultat

-5 821 095

-s 824 095

-5 824 095

-t t40 2tt 2 855 690

0

0

/
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BALANSRAKN/NG
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2020-12-31 2019-12-31

TILTGANGAR

Anliiggnin gstil! gingar
M ate rie lLo a n lii g g n ing stillg d ng o r
Byggnader och mark

PSg6ende nyanliggningar och forskott avseende materiella

anlig gningstillgEngar

S u m m a m ote r ie llo o n lti g g n in g stillg d ng o r

5

6

921 950 299

864 489 314

921 950 299 864 489 314

Omsittningstillgingar
Ko rtfr ist ig a fo rd r tn g o r
Kundfordringar

Ovriga fordringar

Forutbetalda kostnader och upplupna intiikter
Su m ma ko rtfristigo ford ringo r

Kossa och bonk

Kassa och bank

Summo kosso och bonk

7

467

456 228

455 59s

711 524

711 524

1 232 335

38 197 821

338 486

39 758 642

843 942

843 942

SUMMA TITLGANGAR 923 128 518 905 101 898

/

1

Summa anliggningstillgingar

Summa omsittningstillgingar

92r 950 299 864489 314

1178219 40 612 584



Brf Tingshtijden

769632-0790
7(12\

2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAT OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kopital

lnbetalda insatser och insatsemissioner

Summo bundet eget kapital

Fritt eget kopitol

Arets resultat

Summa fritt eget kopital

635 993 000

635 993 000

-s 824 095

-5 824 095

492 540 000

492 540 000

[ingfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut 6 289 279 192

Kortfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut

Levera ntorssku lder

Aktuella skatteskulder

Ovriga skulder

Upplupna kostnader och forutbetalda intiikter

I

9

1 003 168

596 896

79 060

429 814

1 571 483

s80 352

1 345 447
't 277 190

115 452 027

7 477 410

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKUTDER 923 128 518 905 101 898

/

-

Summa eget kapital

Summa lingfristiga skulder

630 168 90s 492 s40 000

286 429 472

286 429 472289 279 192

3 680421 126132426
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Redovisnings- och viirderingsprinciper

Arsredovisningen har upprettats enligt 6rsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Arsredovisning och koncernredovisning
(K3).

lntdktsredovisning

lntiikter har upptagits till verkligt virde av vad som erh6llits eller kommer att erh6llas. intdkter redovisas i den

omfattning det ar sannolikt att de ekonomiska f6rdelarna kommer att tillgodog6ras foreningen och intekterna kan

berdknas pi ett tillfdrlitligt siitt. Nettoomsdttningen fr6n avgifter/hyror redovisas i enlighet med gdllande avtal f6r den

period bostiiderna 5r upplStna. Forskottsbetalda avgifter redovisas som forutbetalda intiikter i balansriikningen.

Avskrivning for byggnaden gors linjiirt over den f6rviintade nyttjandeperioden med hiinsyn till viisentligt restvHrde.

Byggnaden 5r uppdelad i dess viisentliga komponenter och foljande avskrivningar tilliimpas

Nyttjandeperiod
20- 1 005r

Procent

1-4

Avgifter bostadsrdtter

Hyror fr6n lokaler

Overlitelse & Pant-avgifter

Av medlemmar debiterad el

Ovriga hyresrelaterade intdkter

Tillgodfort reslutat Titania

10 370 796

913 754

132 032

940 822

92',1 310

0

13 278 714

8 082 676

193 732

176 414

85s 925

534 565

432 979

10 276 292

Fastig hetsskotsel

Stidning
H issbesiktni ng ar / avlal

Trddg6rdsskotsel

Ovriga fastig hetstekniska avtal

Rep/underhSll i bostdder

Rep/underh6ll i gemensamma ytor

Rep/underh6ll i lokaler

Rep/u nderhSll i lSssystem

Rep/underhill i installationer (vent, ws, el etc.)

334 896

255 167

12 237

113656

164 007

34 953

184 282

126 147

65 156

482 899

566 876

21 829

6 346

26 s00

87 888

123 420

I 466

2 875

/

NOt 1 ALLMANNA UPPLYSNINGAR

Tvp

Byggnad och dess delar

Stomme och Grund 1006r (17o)

Stomkompletteringar och innervdgg ar 50Ar (2o/")

V6rme och VA system 50Ar (2o/o)

Fasad och fonster 50Ar (2o/")

Yttertak 40Ar (2,5o/o)

Elinstallationer 305r (3,337o)

Ventilation 25 Ar (4o/o)

Not 2 Hyror, Avgifter mm.

Not 3 Driftkostnader

2020

2020

2019

2019
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Rep/underh6ll hissar

Rep/underh6ll i huskroppen

Rep/u nderhAll ma rkytor/utemiljo

Snorojning / halkbekdmpning

Elf6rbrukning

Fjirrvdrme

Sophdmtning

Fastig hetsforsii kring

Bredband

PanV6verlStelse & till medlem vidarefakt. kostnad

Vatten och avlopp

Projektkostnader ( innan 30/4 - 2020)

55 544

33 555

10 978

35 952

1 363 058

1 397 098

542737

342 321

33 000

183 034

735 748

1 18 331

6 624756

9(12)

7 814

87 747

1 647 105

1 580 402

949 490

200 033

43 925

55 131

399 024

5 815 871

Erslittning till revisor

Ekonomisk & ad ministrativ forvaltning

Juridiska tjdnster

Konsultarvoden

Bankavgifter

0vriga forvaltningskostnader

Upparbetat resultat tom 30/4 -2020 tillfaller Titania

Reservation avg ift s-ford ran

27 188

461 323

225 443

1 445074

106 478

65 30s

99 934

242 318

2 575 063

62 500

502 869

163 815

15 095

56 672

F it rii n d rin go r o v o n s k aff n in g svd rd e n

Omklassificering

Utgiende anskaffningsvdrden

F6rd nd rtngo r av avskrivn ing o r
Arets avskrivningar

Utgiende avskrivningar

Redovisat virde

Varav bokfort markviirde utgor

Taxeringsviirden

927 002824
927 002824

-5 052 525

-5 052 525

921 gso 299

132717 979

258 897 000

lng6ende anskaffning svdrden

F 6 rci n d rin go r o v o n skoff n ing svd rd e n

Nedlagda kostnader

Omklassificeringar m.m.

Utgiende anskaffni ngsviirden

864 489 314 669 153 377

62 513 510

-927 002824
0

19s 335 937

864 489 314

Redovisat virde 0 864 48e317

Not 4 Ovriga externa kostnader

Not 5 Byggnader och mark

Not 5 nyanlSggningar

2020 2019

2020-12-31

2020-12-31 2019-12-31

800 951

2019-12-31
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Fastig hetsfo rsii kri ng

Upplupen intdkt for el

Ovrigt

Summa ftirutbetalda kostnader och upplupna intdkter

77 817

388 41 1

466 228

60 960

252 496

2s 030

338 486

Ldngfristigo skulder

Ovriga skulder till kreditinstitut

Bundet l6n tom 2024-05-31,1,80% rdnta

Bundet lin tom 2022-05-31, 1,30o/o rdnta

Bundet l6n tom 2022-05-31,1,20o/o rdnla

Bundet lan tom 2023-05-3'1, 1,50o/o rdnla

287 009 824

190 955 858

47 736 807

4 019 625

47 570 070

Arliga amorteringen uppgAr till 1 003 168 kr/br

Elkostnad ( schablon 2019 )

Fjiirrviirme ( schablon 20'19 )

Konsultarvoden / Revision

Forinbetalda avgifter & hyror

Ovriga upplupna kostnader

Upplupen rdnta

Summa upplupna kostnader och ftirutbetalda intdlrter

225 306

209 158

84 044

697 244

4 195

351 536

1 571 483

245 000

300 000

56 250

725 670

5 792 131

358 359

7 477 410

 

/1

Fastig hetsinteckningar

Summa stiillda sakerheter

291 000 000

291 000 000

Not 7 F6rutbetalda kostnader och upplupna intdkter

Not 8 Skulder som avser flera poster

Not 9 Upplupna kostnader och frjrutbetalda intdkter

Not 10 Stiillda s5kerheter

2020-12-31 2019-12-31

20?0-12-31 2019-12-31

2020-12-31 2419-12-31

2020-12-31 2019-12-31

/
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Den i forvaltningsberdttelsen omnemnda faktureringen av konslutarvoden frin Mdlarborgens bygg och Fastighet AB,

har under perioden 1/1 -30/4 uppg6tt till 495 070 kr. Styrelsen har i samband med bokslutet bedomt att avtalet inte er

giltigt, och beloppen overstiger marknadsverdet av utforda tjSnster.

Alla utbetalningar till aktuellt foretag har tillsvidare stoppats, och foreningen inneh6ller utbetalningar for fakturor om

totalt 128 701 kr per 31/5 -2021, men hinvisning till att dessa dr tvistiga.

/

1 1 (12)
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Not 11 Vdsentliga hEndelser efter rikenskapsirets slut
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UNDERSKRlFTER

Botkyrka L0Ll^0(-dt

Hussein Luay, Ali

Hussein Luay, Mohammed

Ohrli ngs PricewaterhouseCoopers AB

Marcus Petersson

Auktoriserad revisor

A,,th,il" lr/fi/
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^

Eliyo, Gabriel

lshak, Rose Marie

VEr revisionsberiittelse har lamnats aOU ' Cl6'*ll

Ll/** fa--



-Lpwc

Revisionsberlttelse
Till foreningsstdmman i Bostadsrdttsforen ingen Tingshojden, org. nr 7 69632-07 90

Enligt vir uppfattning har Arsredovisningen uppriittats i enlighet med Arsredovisningslagen och ger en
i alla vdsentliga avseenden rdttvisande bild av foreningens finansiella strillning per den 31 december
2020 och av dess finansiella resultat for Aret enligt Srsredovisningslagen. FOrvaltningsberdttelsen dr
forenlig med irsredovisningens Ovriga delar.

Vi tillstyrker diirf6r att foreningsstdmman faststdller resultatrdkningen och balansrdkningen for
f0reningen.

Grund ftir uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige
VArt ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Reyr'sorns ansvar. Vi dr oberoende i

forhAllande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort vArt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhaimtat dr tillr:ickliga och dndamAlsenliga som grund for vira
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det dr styrelsen som har ansvaret for att Arsredovisningen upprdttas och att den ger en rdttvisande
bild enligt Arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar diven for den interna kontroll som den bedOmer dr
nodv:indig for att upprtitta en Arsredovisning som inte innehAller nAgra vtisentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror pi oegentligheter eller misstag.

Vid uppraittandet av irsredovisningen ansvarar styrelsen f0r bed0mningen av foreningens formiga att
fortsdtta verksamheten. Den upplyser, ndr s6 eir tillampligt, om forhAllanden som kan pAverka
formigan att fortsdtta verksamheten och att anvinda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tilliimpas dock inte om styrelsen avser att likvidera foreningen, upphOra med
verksamheten eller inte har nAgot realistiskt alternativ till att gora nigot av detta.

Revisorns ansvar
VAra mAl dr att uppnA en rimlig grad av sdkerhet om huruvida Arsredovisningen som helhet inte
innehAller nAgra vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller misstag, och att
Itimna en revisionsberdttelse som innehiller vAra uttalanden. Rimlig sdkerhet -ir en hOg grad av
sdkerhet, men ar ingen garanti for att en revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptdcka en vtisentlig felaktighet om en sAdan finns. Felaktigheter kan uppsti pi
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara viisentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan forvintas p6verka de ekonomiska beslut som anvdndare fattar med grund i

Arsredovisningen.

Rapport om irsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfort en revision av Arsredovisningen for Bostadsrdttsforeningen Tingshojden for Ar 2020.
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Som del av en revision enligt ISA anvdnder vi professionellt omdOme och har en professionellt
skeptisk installning under hela revisionen. Dessutom:

o identifierar och beddmer vi riskerna for vdsentliga felaktigheter i Arsredovisningen, vare sig dessa
beror pA oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsAtgdrrder bland annat utifrin
dessa risker och inhiimtar revisionsbevis som iir tillriickliga och dndamAlsenliga for att utgOra en
grund for vira uttalanden. Risken for att inte upptiicka en vdsentlig felaktighet till foljd av
oegentligheter tir hOgre dn for en vEisentlig felaktighet som beror pA misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, avsiktliga uteldmnanden, felaktig
information eller Asidosdttande av intern kontroll.

o skaffar vi oss en forstAelse av den del av foreningens interna kontroll som har betydelse fOr vAr
revision for att utforma granskningsAtgdrder som ar laimpliga med hdnsyn till omstiindigheterna,
men inte for att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

o utvdrderar vi liimpligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillh6rande upplysningar.

o drar vi en slutsats om ldmpligheten i att styrelsen anvtinder antagandet om fortsatt drift vid
upprdttandet av 6rsredovisningen. Vi drar ocksi en slutsats, med grund i de inheimtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns nAgon vdsentlig osdikerhetsfaktor som avser sidana
htindelser eller forhillanden som kan leda till betydande tvivel om foreningens formAga att
fortsdtta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en vdsentlig osdkerhetsfaktor, mAste vi
i revisionsberdttelsen fdsta uppmdrksamheten pA upplysningarna i Arsredovisningen om den
vdsentliga osiikerhetsfaktorn eller, om s6dana upplysningar dr otillrdckliga, modifiera uttalandet
om Srsredovisningen. VSra slutsatser baseras pA de revisionsbevis som inhdmtas fram till datumet
for revisionsberaittelsen. Dock kan framtida heindelser eller forhillanden gora att en forening inte
ldngre kan fortsdtta verksamheten.

o utvdrderar vi den 6vergripande presentationen, strukturen och innehAllet i Arsredovisningen,
dairibland upplysningarna, och om 6rsredovisningen Aterger de underliggande transaktionerna och
hdndelserna pA ett satt som ger en rtittvisande bild.

Vi mAste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten for den. Vi miste ocksA informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
deiribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fcirfattningar

Uttalanden respektive uttalande med avvikande mening
Ut6ver vAr revision av Srsredovisningen har vi dven utfort en revision av styrelsens forvaltning for
Bostadsrdttsforeningen Tingshojden flr Ar 2020 samt av forslaget till dispositioner betrdffande
foreningens vinst eller forlust.

Vi tillstyrker att foreningsstdmman behandlar forlusten enligt forslaget i forvaltningsberdttelsen.

Som en foljd av de forhAllanden som beskrivs i avsnittet Grund f6r uttalanden avstyrker vi att
foreningsstiimman beviljar de styrelseledamoter som var verksamma under perioden den 1 januari -
den 2 oktober 2020 ansvarsfrihet. Vi tillstyrker att foreningsstdmman beviljar de styrelsens ledamoter
som tilltriidde den 2 oktober 2020 ansvarsfrihet.
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Grund fcir uttalanden
Vid revisionen har framkommit att den under perioden den 1 januari - 2 oktober 2020 verksamma
styrelsen har ingAtt ett konsultavtal med ett fOretag som ags av en av de i den styrelsen ingAende
styrelseledamOterna, Mats Wnkler. Sivitt kan bed6mas har styrelsens beslut fattats i strid med
jdvsbestdmmelsen i 7 kap.23 $ lagen om ekonomiska fdreningar. Det har inte g6tt att utrOna om
avtalet ingAtts efter en konkurrensutsatt upphandling genom inhdmtande av offerter frdn flera
alternativa leverantdrer. Som framgir av forvaltningsberdrttelsen har foreningen under riikenskapsAret
2020 faklurerats ett belopp om774 497 kr fOr tjiinster tillhandahillna enligt det aktuella avtalet. Det har
inte gAtt att faststdlla faktiskt tillhandahillna tjdnsters marknadsviirde. Det kan ddrmed inte uteslutas
att foreningen for de aktuella tjdnsterna har betalat ett overpris som uppgAr till vaisentliga belopp och
att foreningen ddrmed har tillfogats en ekonomisk skada som inte dr ovdsentlig.

Vid allt beslutsfattande Aligger det styrelsens ledamOter att efterleva gdllande bestdmmelser och iaktta
rimlig omsorg. I forevarande fall har, sSvitt framkommit vid granskningen, den tidigare styrelsen i strid
med gdllande jdvsbestdmmelser och utan konkurrensutsatt upphandling ingAtt ett konsultavtal som
kan ha varit mycket oformAnligt for foreningen. Det kan ddrmed inte uteslutas att berOrda
styrelseledamOters oaktsamhet har medfort en vdsentlig ekonomisk skada for foreningen.

Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. VArt ansvar enligt denna beskrivs ndrmare i

avsnittet Revr'sorns ansvar. Vi dr oberoende i forhAllande tillfdreningen enligt god revisorssed i

Sverige och har i ovrigt fullgjort vArt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat eir tillrzickliga och dndam€rlsenliga som grund for vAra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det dr styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner betrdffande foreningens vinst eller
forlust. Vid forslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedOmning av om utdelningen dr
forsvarlig med hdnsyn till de krav som foreningens verksamhetsart, omfattning och risker stiiller pi
storleken av foreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stdllning i Ovrigt.

Styrelsen ansvarar for foreningens organisation och forvaltningen av fOreningens angeldgenheter.
Detta innefattar bland annat att fortldpande bedOma foreningens ekonomiska situation och att tillse att
foreningens organisation dr utformad sA att bokforingen, medelsforvaltningen och foreningens
ekonomiska angeldigenheter i ovrigt kontrolleras pA ett betryggande sdtt.

Revisorns ansvar
Virt mAl betrdffande revisionen av forvaltningen, och ddrmed vArt uttalande om ansvarsfrihet, dr att
inhdmta revisionsbevis for att med en rimlig grad av sdkerhet kunna bedoma om nAgon
styrelseledamot i nAgot vdsentligt avseende:

o foretagit nAgon Atgaird eller gjort sig skyldig till nAgon forsummelse som kan f6ranleda
ersdttningsskyldighet mot foreningen, eller

. pa n6got annat sdtt handlat i strid med bostadsrdttslagen, tilliimpliga delar av lagen om
ekonomiska foreningar, Srsredovisningslagen eller stadgarna.

VArt mAl betrdffande revisionen av forslaget till dispositioner av fOreningens vinst eller forlust, och
ddrmed virt uttalande om detta, dr att med rimlig grad av sikerhet bedoma om fOrslaget dr forenligt
med bostadsrdttslagen.
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Rimlig sdkerhet dr en hog grad av sdkerhet, men ingen garanti for att en revision som utfors enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka Atgdrder eller forsummelser som kan foranleda
ersdttningsskyldighet mot foreningen, eller att ett forslag till dispositioner av foreningens vinst eller
forlust inte dr forenligt med bostadsrdttslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvdnder vi professionellt omdome och
har en professionellt skeptisk instdllning under hela revisionen. Granskningen av forvaltningen och
forslaget till dispositioner av foreningens vinst eller forlust grundar sig frdmst pA revisionen av
rdkenskaperna. Vilka tillkommande gransknings6tgdrder som utfors baseras pA vir professionella
beddmning med utgAngspunkt i risk och vdsentlighet. Det innebdr att vi fokuserar granskningen pA

sAdana Atgdrder, omr6den och forhAllanden som dr vdsentliga for verksamheten och ddr avsteg och
Overtrddelser skulle ha sdrskild betydelse for foreningens situation. Vi gAr igenom och prOvar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna Stgdrder och andra forhAllanden som ar relevanta for vArt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag fOr virt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betrdffande
foreningens vinst eller forlust har vi granskat om forslaget dr forenligt med bostadsrdttslagen.
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