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Styrelsen för BRF Gåshaga Pirar 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
 

Förvaltningsberättelse
 
Verksamheten

Allmänt om verksamheten

I styrelsens uppdrag ingår att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens
årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande
underhåll. Därför utarbetar styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar.
Storleken på avsättning till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för
underhållet. Kommande underhåll kan medföra att föreningen behöver ta upp nya lån. Föreningen ska
verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder.
Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet ”Förändring likvida medel”.

Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2009-2069.

-Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten.

-Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten.

-Årsavgifterna planeras vara oförändrade det närmaste året.

För detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa längre fram i förvaltningsberättelsen.

Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens
hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även
omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till
bostadslägenhet eller lokal.

Grundfakta om föreningen

Bostadsrättsföreningen registrerades 2005-03-30. Föreningens nuvarande ekonomiska plan
registrerades 2006-11-16 och nuvarande stadgar registrerades 2017-08-31 hos Bolagsverket.

Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en
äkta bostadsrättsförening.

Föreningen är medlem i samfällighetsföreningen Gåshaga Hamnpromenad Samfällighetsförening (GA1).
Samfälligheten förvaltar gemensamhetsanläggningen Stapelbädden GA:1, Lidingö kommun. Föreningen
har ca 16% av GA1.
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Styrelsen

Kent M. Andersson  ordförande

Yvonne Taha  vice ordförande

Thomas Lindman  ledamot, kassör

Ingvar Carlsson  ledamot, sekreterare 

Ulf Jansson   ledamot

Olle Hult   ledamot

Katarina Asplund  ledamot, fr.o.m. 2021-06-14

Styrelsen har under 2021 avhållit 16 protokollförda sammanträden samt en strategidag.

Revisorer

Revisionsbolaget BDO Mälardalen AB med huvudansvarig revisor Margareta Kleberg, samt med
suppleant Revisionsbolaget BDO Mälardalen.

Valberedning

Anders Berg, sammankallande

Rosanna Ogebjer, ledamot, 

Ingemar Åström, ledamot, t.o.m. 2021-11-26

Stämma

En extra föreningsstämma hölls den 29-30 mars 2021 (där datumet den 29 mars var sista datum för
inlämning av poströst och den 30 mars var datum för rösträkning och upprättande av protokoll). Denna
extra föreningsstämma hölls som ren poströstningsstämma och behandlade frågan om föreningen
skulle anta Skanskas förlikningsbud eller väcka talan mot Skanska.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 14 juni 2021. 

Fastighetsfakta

Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan.

Fastighetsbeteckning: Cisternen 2

Förvärv: 2005

Säte: Lidingö

Fullvärdesförsäkring finns via Brandkontoret.

Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen.

Uppvärmning sker via fjärrvärme.
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Byggnadsår och ytor

Fastigheten bebyggdes 2005-2007 och består av fem flerbostadshus.
Värdeåret är 2007.
Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 8 792 m2, varav 7 592 m2 utgör lägenhetsyta och
1 200 m2 utgör lokalyta.

Lägenheter och lokaler

Föreningen upplåter 73 lägenheter med bostadsrätt.

Lägenhetsfördelning:

20 st á 2 rok

33 st á 3 rok

18 st á 4 rok

2 st större än 5 rok.

Teknisk status

Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2009 och sträcker sig fram till 2069.

Förvaltning

Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal.

Avtal    Leverantör

Ekonomisk förvaltning  Storholmen Förvaltning AB

Revision   BDO Mälardalen AB

Fastighetsskötsel  NKG Trygg Fastighet AB, t.o.m. 2021-05-30

   Storholmen Förvaltning AB, fr.o.m. 2021-06-01

Hissavtal   Kone AB

Hissinspektioner  Inspecta

El, kraft   Mälarenergi

El, nät   Ellevio AB

Elinstallationer, felsökning Rödjares Elektriska AB, fr.o.m. 2021-05-20

Städning   Förenade Service AB

Sophämtning  Ragn-Sells AB
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Sophämtning  Lidingö Stad

Vatten   Lidingö Stad

Försäkring   Brandkontoret

Nyckeltillv. Portar (även garage) Lidingö Lås & Larm

Värme   Stockholm Exergi AB

Jourmontör   Securitas Sverige AB

Markskötsel   Två Smålänningar AB

Kabel-TV   ComHem AB (Numera Tele 2)

TV, bredband, IP-telefoni  Telenor Sverige AB 

SMS-systemet  LEKAB

Garageport   Una Portar AB

Webbhotell   One.com

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och fram till stämman 2022

Även under år 2021 påverkade coronapandemin vår bostadsrättsförening. Vi fick fortsätta med fysiska
avstånd, munskydd och spritade entréer. Den extra föreningsstämma i mars månad som skulle avgöra
föreningens svar på Skanskas förlikningsbud fick genomföras som en ren poströstningsstämma.
Ordinarie föreningsstämma senarelades på nytt och styrelsen höll fram till hösten sina möten per
telefon. 

I februari 2021 ifrågasatte Skanska det meningsfulla i att fortsätta diskussionen om den av föreningen
hävdad bristande funktionen i våra byggnaders klimatskal. Skanska upprepade att deras tidigare
förlikningsbud på 5 miljoner kronor ligger fast och gäller till den 5 mars 2021. Fristen förlängdes med
hänvisning till behov av extra föreningsstämma till den 6 april.

Extra föreningsstämman genomfördes p.g.a. rådande pandemi som en ren poströstningsstämma.
Poströstningsformulär kunde lämnas från den 12 mars till kl. 24.00 den 29 mars. Den 30 mars
genomfördes rösträkning och upprättande av protokoll. Av föreningens 73 medlemslägenheter deltog
66 i omröstningen. Resultatet av omröstningen var att 36 röstade för att väcka talan mot Skanska, 29
röstade för att anta Skanskas förlikningsbud och 1 röstade för bordläggning.

Skanska informerades om den extra stämmans beslut och föreningens advokater, Roine Sievo
(Advokatfirman Sievo AB) och Eilert Andersson (Wistrand Advokatbyrå) påbörjade arbetet med att
ställa samman en stämningsansökan. Härvid aktiverades även föreningens rättsskydd hos
Brandkontoret. Arbetet med stämningsansökan har varit mycket omfattande och tyvärr försenats av
sjukdom. En färdig stämningsansökan har i februari 2022 överlämnats till Skanska.

En av föreningens medlemmar väckte under sommaren talan mot föreningen vid Stockholms tingsrätt
och yrkade att beslutet som fattades vid den extra föreningsstämman skulle upphävas. Muntlig
förberedelse i detta ärende genomfördes i oktober och tingsrättsförhandling skedde den 7 mars 2022.
Dom från Tingsrätten kom den 28 mars och Förening fick rätt i rätten. Den medlem som väckte talan
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skall betala föreningens rättegångskostnader. 

I mars meddelade Revisorsinspektionen att de inte öppnar något ärende med anledning av att samme
medlem anmält föreningens auktoriserade revisor.

Under samma månad avvisade FARs (Föreningen Auktoriserade Revisorers) disciplinnämnd en anmälan
mot föreningens auktoriserade revisor från samme medlem.

I februari byttes låscylindern i dörren till tvättstugan. Bytet gjordes för att underlätta åtkomsten av
föreningens hjärtstartare som är placerad i tvättstugan.

Under november månad genomfördes tre informationsträffar där intresserade medlemmar fick
information om hur hjärtstartaren används. 

Vårstädningen genomfördes p.g.a. pandemin som en städhelg utan mingel eller förtäring. Till
höststädningen i oktober rådde ett bättre smittoläge och husvärdarna kunde erbjuda förtäring och
mingel för de många som ställde upp.

Under sommaren gick den stora tvättmaskinen i tvättstugan sönder. Höga reparationskostnader och
kort återstående livslängd gjorde att styrelsen beslutade köpa en ny tvättmaskin.

På begäran av Lidingö Stad har tre dörrar i Norra Hamnpromenaden 3 handikappanpassats genom att
de försetts med automatiska dörröppnare.

Antalet laddstolpar i garaget utökades under våren med 16 stycken. Önskemål om laddplatser ökar
fortsatt och under hösten beslutades om ytterligare 21 laddstolpar. Dessa är nu på plats och i drift.

Fläkten i garaget har varit försedd med CO2-sensor. I takt med att antalet elbilar i garaget ökat har
CO2-halten sjunkit och fläkten har gått i gång mer sällan. För att bibehålla en god miljö i garaget har
fläkten kompletterats med en fuktsensor.

I maj slöts ett Ramavtal med Rödjares Elektriska AB för elinstallationer och underhåll av dessa. I avtalet
har även förhandlats fram reducerade priser för medlemmar.

I juni bytte föreningen fastighetsförvaltare. Styrelsen begärde offert från tre företag och dessa
granskades med hjälp av extern konsult. Resultatet blev att Storholmen Förvaltning nu svarar för
förvaltningen av föreningens fastigheter.

Under oktober genomfördes en fastighetsgenomgång av Storholmen Förvaltning. Denna visade att våra
fastigheter är i gott skick. Några påpekanden och förslag övervägs av styrelsen och har lagts in i
föreningens reviderade underhållsplan.

Knappsatserna till våra entréportar har börjat bytas ut med början under slutet av 2021 och avslutas
under början av år 2022.

I slutet av oktober beställde styrelsen en trädgårdsarkitekt för att se över föreningens grönytor. Syftet
var att styrelsen skulle få ett omdöme med förslag på åtgärder för att förbättra och samtidigt få ned
underhållskostnaderna. Trädgårdsarkitekten dömde ut ett antal träd och lämnade förslag till
ersättningsplantering. 

GA 1 (Gåshaga Hamnpromenads Samfällighetsförening) beslutade att renovera trädäcken längs Norra
Hamnpromenaden. Arbetet påbörjades under augusti månad och beräknas vara klar under maj månad
2022.
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Föreningens husvärdar har förutom förtäring vid höststädningen arrangerat en Coronasäker glöggafton
för medlemmarna.

11 nyhetsbrev med information till medlemmarna har sänts ut samt publicerats på föreningens
hemsida. Härtill har ett antal extra nyhetsbrev publicerats och annan information skickats ut via sms
och hemsidan.

Medlemsinformation

Medlemslägenheter: 73 st.

Överlåtelser under året: 11 st.

Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. 

Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 107 st.

Tillkommande medlemmar: 11 st.

Avgående medlemmar: 9 st.

Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 109

Föreningen har sitt säte i Lidingö.
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Förändring av likvida medel 2021 2020  
    
Likvida medel vid årets början 3 282 215 10 902 199  
    
Inbetalningar    
Rörelseintäkter 6 217 422 6 143 155  
Finansiella intäkter 129 378  
Minskning av kortfristiga fordringar 133 624 203 224  
 6 351 175 6 346 757  
    
Utbetalningar    
Rörelsekostnader exkl. avskrivningar 4 792 061 5 089 480  
Finansiella kostnader 507 540 643 070  
Aktiverade investeringar/underhållsåtgärder 656 635 5 632 325  
Minskning av långfristiga skulder/amorteringar 675 000 405 000  
Minskning av kortfristiga skulder 8 911 2 196 866  
 6 640 147 13 966 741  
    
Likvida medel vid årets slut 2 993 243 3 282 215  
    
Årets förändring av likvida medel -288 972 -7 619 984  
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Flerårsöversikt (Kr) 2021 2020 2019 2018 2017
Årsavgift/m2 bostadsrättsyta 692 692 692 692 692
Lån/m2 bostadsrättsyta 10 018 10 107 10 161 8 601 8 743
Elkostnad/m2 totalyta 19 22 26 16 13
Värmekostnad/m2 totalyta 139 121 127 108 102
Vattenkostnad/m2 totalyta 20 20 12 10 12
Kapitalkostnader/m2 totalyta 67 84 77 62 85
Soliditet (%) 76 76 76 79 79
Resultat efter finansiella poster (Tkr) -5 883 -6 134 -4 925 -1 507 -109
Nettoomsättning (Tkr) 6 083 6 100 6 258 6 243 6 168
      
 
Förändring av eget kapital
 Medlems- Fond för yttre Balanserat Årets Totalt

 insatser underhåll resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 260 675 000 3 097 825 -10 567 551 -6 133 749 247 071 525
Avsättning till fond för
yttre underhåll  227 760 -227 760  0
Disposition av föregående
års resultat:   -6 133 749 6 133 749 0
Årets resultat    -5 883 286 -5 883 286
Belopp vid årets utgång 260 675 000 3 325 585 -16 929 060 -5 883 286 241 188 239
      
      
Förslag till behandling av redovisat resultat
Styrelsen föreslår att det redovisade resultatet (kronor):
 
Balanserat resultat -16 929 060
Stadgeenlig avsättning till fond för yttre underhåll 227 820
Årets resultat -5 883 286
 -22 584 526
 
Behandlas så att
I ny räkning överföres -22 584 526
 -22 584 526
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
noter.
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Resultaträkning Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31  

 

Rörelseintäkter      
Nettoomsättning 2 6 083 139  6 100 005  
Övriga rörelseintäkter 3 18 588  43 150  
Summa rörelseintäkter  6 101 727  6 143 155  
      
Rörelsekostnader      
Driftkostnader 4 -3 572 900  -3 950 164  
Övriga externa kostnader 5 -1 057 588  -980 554  
Personalkostnader 6 -161 573  -158 762  
Summa rörelsekostnader  -4 792 061  -5 089 480  
      
Rörelseresultat före avskrivningar  1 309 666  1 053 675  
      
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 7 -6 685 541  -6 544 732  
      
Rörelseresultat efter avskrivningar      
Rörelseresultat efter avskrivningar  -5 375 875  -5 491 057  
      
Finansiella poster      
      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  129  378  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -507 540  -643 070  
Summa finansiella poster  -507 411  -642 692  
      
Resultat efter finansiella poster  -5 883 286  -6 133 749  
      
Resultat före skatt  -5 883 286  -6 133 749  
      
Årets resultat  -5 883 286  -6 133 749  
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31  
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 8 315 614 398  321 844 522  
Maskiner och inventarier 9 85 523  0  
Summa materiella anläggningstillgångar  315 699 921  321 844 522  
      
Summa anläggningstillgångar  315 699 921  321 844 522  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  3 744  2 483  
Övriga fordringar 10 175 670  33 567  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 152 461  288 505  
Summa kortfristiga fordringar  331 875  324 555  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  2 993 243  3 282 215  
Summa kassa och bank  2 993 243  3 282 215  
      
Summa omsättningstillgångar  3 325 118  3 606 770  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  319 025 039  325 451 292  
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31  
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Medlemsinsatser  260 675 000  260 675 000  
Fond för yttre underhåll  3 325 585  3 097 825  
Summa bundet eget kapital  264 000 585  263 772 825  
      
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat  -16 929 060  -10 567 551  
Årets resultat  -5 883 286  -6 133 749  
Summa fritt eget kapital  -22 812 346  -16 701 300  
      
Summa eget kapital  241 188 239  247 071 525  
      
Långfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 12, 13 49 405 000  50 460 000  
Övriga skulder  22 848  22 848  
Summa långfristiga skulder  49 427 848  50 482 848  
      
Kortfristiga skulder      
Övriga skulder till kreditinstitut 12, 13 26 675 000  26 295 000  
Leverantörsskulder  829 389  525 399  
Skatteskulder  289 824  283 838  
Övriga skulder  73 136  46 266  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 541 603  746 416  
Summa kortfristiga skulder  28 408 952  27 896 919  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  319 025 039  325 451 292  
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Noter
 

Not 1 Redovisningsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2012:1) Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisning av intäkter
Intäkter bokförs i den period de avser oavsett när betalning eller avisering skett.
 
Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. 
 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat uppges. Fordringar har efter
individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
 
Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av
fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen.
 
Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras från och med 2019 på kvarvarande ej
avskrivet restvärde på byggnaderna vid övergången till K3 och den beräknade kvarstående
nyttjandeperioden på byggnadskomponenterna. Fram till 2018 användes K2-avskrivning som var en rak
100-årig avskrivningsplan på byggnadernas totala anskaffningsvärde medan det fr.o.m. 2019 års
K3-avskrivning är uppdelat på olika byggnadskomponenter och detta innebär att avskrivningstakten har
ökat betydligt på grund av övergången mellan K2 och K3. Följande avskrivning uttryckt i år tillämpas.
 
Avskrivningar:    2021
Stomme och grund   100 år
Stomkompletteringar/innerväggar  50 år
Värme, sanitet och VA   50 år
El    50 år
Ventilation    30 år
Fasad, fönster och balkonger  40 år
Yttertak    40 år
Transport och hissar   30 år
Styr- och övervakning   20 år 
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Not 2 Nettoomsättning
 2021 2020  
    
Årsavgifter 5 254 983 5 254 992  
Hyror lokaler 12 000 12 000  
Hyror Garage 578 059 570 420  
Hyra laddstolpe elbil 7 373 9 300  
Kabel-TV intäkter 191 844 218 124  
Överlåtelse/pantsättning 18 082 20 769  
Gästlägenhet 20 800 14 400  
Öresavrundning -2 0  
 6 083 139 6 100 005  
    
 
Not 3 Övriga rörelseintäkter
 2021 2020  
    
Övriga intäkter 18 588 43 150  
 18 588 43 150  
    
Not 4 Driftkostnader
 2021 2020  
    
Fastighetsskötsel, entreprenad 78 517 79 432  
Fastighetsskötsel, beställning 43 533 60 468  
Fastighetsskötsel gård, entreprenad 152 063 187 519  
Fastighetsskötsel gård, beställning 23 547 93 349  
Snöröjning, sandning 88 034 10 626  
Städning, entreprenad 130 668 129 404  
Städning, beställningar 14 700 24 345  
Hissbesiktning 8 286 8 570  
Övrig besiktning 81 070 0  
Serviceavtal (hissar och lås) 121 426 124 888  
Förbrukningsmaterial 13 106 11 881  
Bevakning, jour, utryckning 14 458 14 484  
Fastighetsförbättringar 0 6 655  
Reparation och underhåll fönster 4 266 84 755  
Reparation och underhåll tvättstuga 0 3 732  
Reparation och underhåll entré/trapphus 27 070 96 995  
Reparation och underhåll lås (garage) 28 066 263 872  
Reparation och underhåll värmeanläggning/VA-system 0 9 413  
Reparation och underhåll elinstallationer 25 290 94 517  
Reparation och underhåll hiss 11 669 5 860  
Reparationer mark/gård/utemiljö 13 908 0  
Reparation och underhåll garage 1 386 117 488  
Reparation och underhåll vattenskador 30 903 128 340  
Reparation och underhåll tak och fasad 94 143 0  
Reparation och underhåll balkong 2 813 3 353  
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Reparation och underhåll ventilation 37 657 9 306  
Reparation och underhåll bostad 23 351 46 981  
Reparation och underhåll GA1-trädäck bryggan (NHP etapp 1) 427 274 0  
Reparation och underhåll brand- och säkerhetssinstallationer 0 7 531  
El-avgift 145 408 170 638  
Fjärrvärme 1 056 376 919 502  
Vatten och avlopp 154 145 151 168  
Sophämtning/renhållning 132 736 69 749  
Fakturerad pantsättning- och överlåtelseavgift 22 594 24 513  
Försäkring 90 623 91 381  
Samfällighetsavg/reparation av S. Hamnpr. trädäck (2020) 101 270 470 751  
Kabel-TV 226 537 271 315  
Projektarvoden 0 13 566  
Fastighetsskatt/kommunal avgift 146 007 143 817  
 3 572 900 3 950 164  
    
Not 5 Övriga externa kostnader
 2021 2020  
    
Tele- och datakommunikation 17 006 16 167  
Juridiska konsultationer/advokatkostnader 630 444 521 878  
Inkassering avgift/hyra 452 667  
Revisionsarvode extern revisor 127 248 178 889  
Föreningskostnader 12 494 8 556  
Ekonomisk förvaltning 61 800 59 592  
Arvode uppdrag/utredningar 109 002 63 020  
Teknisk förvaltning 3 106 1 444  
Övrigt förvaltningsarvode 3 646 0  
Konsultarvode 20 938 32 294  
Bostadsrätterna Sverige Ek för 6 720 20 830  
Övriga kostnader 52 958 71 219  
Frakt och transporter 11 775 5 998  
 1 057 589 980 554  
    
Not 6 Personalkostnader
 2021 2020  
    
Följande ersättningar har utgått    
    
Styrelsearvode 135 050 133 500  
Sociala kostnader 26 523 25 262  
 161 573 158 762  
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Not 7 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
 2021 2020  
    
Byggnader 6 307 469 6 307 468  
Ombyggnationer 378 072 237 264  
 6 685 541 6 544 732  
    
 
Not 8 Byggnader och mark
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden byggnad 286 597 896 280 965 571  
Ingående anskaffningsvärden mark 63 000 000 63 000 000  
Fasadrenovering 0 5 632 325  
Laddboxar 455 417 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 350 053 313 349 597 896  
    
Ingående avskrivningar -27 753 374 -21 208 642  
Årets avskrivningar -6 685 541 -6 544 732  
Utgående ackumulerade avskrivningar -34 438 915 -27 753 374  
    
Utgående redovisat värde 315 614 398 321 844 522  
    
Taxeringsvärden byggnader 131 950 000 131 950 000  
Taxeringsvärden mark 79 000 000 79 000 000  
 210 950 000 210 950 000  
    
Taxeringsvärden bostäder 207 000 000 207 000 000  
Taxeringsvärden lokaler 3 950 000 3 950 000  
 210 950 000 210 950 000  
    
Not 9 Maskiner och inventarier
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 0 0  
Inköp 85 523   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 85 523 0  
    
Utgående redovisat värde 85 523 0  
    
 
Not 10 Övriga fordringar
 2021-12-31 2020-12-31  
    
    
Skattekonto 34 726 33 567  
Momsfordran 140 944 0  
 175 670 33 567  
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Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Kabel-TV 9 353 9 126  
Försäkring 64 158 55 301  
Samfällighetsavgift 0 20 254  
Förutbetald medlemsavgift 6 790 6 720  
Serviceavtal portar 8 830 0  
Bredband 48 570 47 959  
Larmavtal 14 760 14 145  
Amortering 0 135 000  
 152 461 288 505  
    
 
Not 12 Skulder till kreditinstitut

Långivare
Räntesats

%
Datum för

ränteändring
Lånebelopp
2021-12-31

Lånebelopp
2020-12-31

SEB 0,60 2023-10-28 12 000 000 12 000 000
SEB 0,67 2022-09-28 13 000 000 13 000 000
SEB 0,34 2023-04-28 9 045 000 9 720 000
SEB 0,91 2022-05-28 13 000 000 13 000 000
SEB 0,93 2024-05-28 13 000 000 13 000 000
SEB   0 16 035 000
Swedbank 0,52 2024-02-23 16 035 000 0
   76 080 000 76 755 000
     
Kortfristig del av långfristig skuld   675 000 540 000
     
Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 72,7 Mkr. 

I balansräkningen redovisas lån som förfaller under nästkommande räkenskapsår som kortfristig skuld
enligt nya direktiv från ÅRL.

I noten så redovisas planerad amortering som kortfristig skuld.
 
 
Not 13 Ställda säkerheter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Fastighetsinteckning 77 295 000 77 295 000  
 77 295 000 77 295 000  
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Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
El 7 821 5 584  
Värme 161 650 124 509  
Extern revisor 36 000 36 000  
Ränta 19 943 34 578  
Förutbetalda avgifter och hyror 316 189 486 995  
Juridiskt arvode 0 58 750  
 541 603 746 416  
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Lidingö 2022 -
 
 
 
 
Kent Andersson Ingvar Carlsson
Ordförande Ledamot
  
  
  
Ulf Jansson Thomas Lindman
Ledamot Ledamot
  
  
  
Olle Hult Yvonne  Taha
Ledamot Ledamot
  
  
  
Katarina Asplund  
Ledamot  
  
 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats 2022 -
BDO Mälardalen AB 
 
 
 
Margareta Kleberg 
Auktoriserad revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Brf Gåshaga Pirar 5
Org.nr. 769612-3251

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Gåshaga
Pirar 5 för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
"Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den
interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan

förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte för att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att en förening
inte längre kan fortsätta verksamheten.

•  utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Vi måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Brf Gåshaga Pirar 5 för
år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten
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
"Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till
de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och
risker ställer på storleken av föreningens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och
förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens
ekonomiska situation och att tillse att föreningens
organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande
sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende:

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,
årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet
bedöma om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med
bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens
vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
bostadsrättslagen.

Stockholm den 14 maj 2022 enligt digital signering

BDO Mälardalen AB

Margareta Kleberg
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE


Till föreningsstämman i Brf Gåshaga Pirar 5
Org.nr. 769612-3251


Rapport om årsredovisningen


Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Gåshaga
Pirar 5 för år 2021.


Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.


Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.


Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
"Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.


Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.


Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den
interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.


Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.


Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan


förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen.


Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:


•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.


•  skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte för att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.


•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.


•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att en förening
inte längre kan fortsätta verksamheten.


•  utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.


Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Vi måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar


Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Brf Gåshaga Pirar 5 för
år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust.


Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten
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
"Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.


Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.


Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till
de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och
risker ställer på storleken av föreningens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.


Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och
förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens
ekonomiska situation och att tillse att föreningens
organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande
sätt.


Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende:


•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen, eller


•  på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,
årsredovisningslagen eller stadgarna.


Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet
bedöma om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.


Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med
bostadsrättslagen.


Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens
vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
bostadsrättslagen.


Stockholm den 14 maj 2022 enligt digital signering


BDO Mälardalen AB


Margareta Kleberg
Auktoriserad revisor






 
  2022-05-14 15:33:54 CEST
  155.4.133.82
  Anna Margareta Elisabet
  Kleberg
  1964-10-02
  Anna Margareta Elisabet Kleberg
  196410023565
  


 
  
   
    notification.sent
    2022-05-14T13:33:12.315Z
    ryljyNTUc
    
     ryljyNTUc
     /envelopes/ryoKyNpUc/recipients/rk9cy4aIq
     /envelopes/ryoKyNpUc/recipients/rk9cy4aIq/notifications/ryljyNTUc
     Dokument att signera
     Margareta.kleberg@bdo.se
     2022-05-14T13:33:12.150Z
     d1c1751d-963f-48b3-a0df-e975d354f596
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-14T13:33:26.512Z
    rk9cy4aIq
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36 Edg/101.0.1210.39
      155.4.133.82
    
     rk9cy4aIq
     2022-05-14T13:33:26.497Z
     /envelopes/ryoKyNpUc/recipients/rk9cy4aIq
     /envelopes/ryoKyNpUc
   
    
     /envelopes/ryoKyNpUc/recipients/rk9cy4aIq
     Margareta
     Kleberg
     155.4.133.82
   
  
   
    signature.created
    2022-05-14T13:33:54.861Z
    HJ3YJNT8c.48f2a85d-574d-4cee-bb26-951f6bfa039f
    
     HJ3YJNT8c.48f2a85d-574d-4cee-bb26-951f6bfa039f
     /envelopes/ryoKyNpUc/documents/HJ3YJNT8c/signatures/HJ3YJNT8c.48f2a85d-574d-4cee-bb26-951f6bfa039f
     /envelopes/ryoKyNpUc/documents/HJ3YJNT8c
     
      /envelopes/ryoKyNpUc/recipients/rk9cy4aIq
      Anna Margareta Elisabet
      Kleberg
      1964/10/02
      196410023565
    
     signed
     bankid-se
     Anna Margareta Elisabet
     Kleberg
     1964/10/02
     155.4.133.82
     
      HJ3YJNT8c
      abf5daec-bc79-4e67-81ed-6f0db1850149
      true
      2022-05-14T13:33:54.154Z
      PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPi9FOWlieVJseDJiYldkQlVkbFByNUxaMy9GZW10KzZBK09jZ1pBM1ZlS2M9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT51MVRxUmlkck5XY2ZDVFhpblg0aXdtRkNxVFhTVmRUbGVHVGNIeU8zellFPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5sTDhuZ0VzVHJGaWJzdnRKVVZpcHlsN0tCQmpKWG05c3h3ZmppajdzOXd2SjBXbGJVVkw3V2Fpc0p1dVN0ZWNsZXB6aGJYeXQ4Smc2WHJyTkZnd3B5dndnakZiVzNJRUFPQ25vVCtZTUQrUjcvQVowdmVVbE9DZVpSWmxyZEt0R20rZU1OaTNhL3NUaDhORTB4elh4RTJEQ3pCYVAyMENtUDBJaGxYNDBYUC9oS3E4b1g2UXR6aktKWk1oVDBQWkNKa1pZMXJqd0d5NkZSYlJ3K0pjSjBDQlJqTS9qMSt1UG5oaXk5S29Dd2pKai9MNk1XLzAzYUF3Q0ZRaFZrMEM4d1ZUUXh1b09VQms4Qmp1ZCtOSDZrTjBCeVc5MmI5LzI4RlZuKzJpa2RyM0Q4QlVkTVR3aXRmcDhWcDMvaVFXdlhkSVR2ZVZaSm5QNGVOaGx0c1ZvaFE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGc0RDQ0E1aWdBd0lCQWdJSUNRZGg1aUN4dC9Nd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pFeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVU13UVFZRFZRUURERHBUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEl3TURneU1ESXlNREF3TUZvWERUSTFNRGd5TURJeE5UazFPVm93Z2ZVeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1SQXdEZ1lEVlFRRURBZExiR1ZpWlhKbk1TQXdIZ1lEVlFRcURCZEJibTVoSUUxaGNtZGhjbVYwWVNCRmJHbHpZV0psZERFVk1CTUdBMVVFQlJNTU1UazJOREV3TURJek5UWTFNVWN3UlFZRFZRUXBERDRvTWpBd09ESXhJREV4TGpJMUtTQkJibTVoSUUxaGNtZGhjbVYwWVNCRmJHbHpZV0psZENCTGJHVmlaWEpuSUMwZ1RXOWlhV3gwSUVKaGJtdEpSREVvTUNZR0ExVUVBd3dmUVc1dVlTQk5ZWEpuWVhKbGRHRWdSV3hwYzJGaVpYUWdTMnhsWW1WeVp6Q0NBU0l3RFFZSktvWklodmNOQVFFQkJRQURnZ0VQQURDQ0FRb0NnZ0VCQUova0JXZjJEZVZLdXZTVVF0NlRqd0d4eGtGRVdDSG5qZThiMktVb05wZ3VQU25ZeGVxcUl5WEl0OHR2M2FCbDN4VjRac3FhRThCZWdFWlp0NkhidVVJNzJtM1lMbVNuckE5SHpKbUpPc2hTcVZpU1RQN3FpeEVLeGpBN25HRkFLQXBsdGdGZTJlTTdEYnNpTzY1Rk5RVDBrbDJxNGthZnFrc3VscHh0WWZqQW1ISlJCNUpmamhpUVUyUFVXcTVWQzJGRzl0NjhHNWhxZXoyVlFoUG05T3E1N3RUUjlDL0dVU2Q0WEtIWE1hY254S2sxcE1ZSVpQMXpsVG5zbkRLeDkxZFdLeWFDRUIyNzZBNTBhUWtYN3dvQ25sbE1CeE15c0VFcHc0dW1DOEMzZmF4TTRhaVlqZ0Y5TVo1ZWFaTjNCbFQ0RGo3ejc2UG5zc2h1K3ZrdTJyY0NBd0VBQWFPQnBUQ0JvakE3QmdnckJnRUZCUWNCQVFRdk1DMHdLd1lJS3dZQkJRVUhNQUdHSDJoMGRIQTZMeTl2WTNOd0xuSmxkbTlqWVhScGIyNXpkR0YwZFhNdWMyVXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUVV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnWkFNQjhHQTFVZEl3UVlNQmFBRkJ6MTZJWU8rVTVVNjBKZjZneHZBMmhrVmY2SU1CMEdBMVVkRGdRV0JCUU5CMGdCa253d1VVYzBmZFdtL0Q4MFJOdzRZVEFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFzRkFBT0NBZ0VBT0tOaDF1SDRqTE5YR2k2MHlHVzJBYW1sTEVhRFNUcUl5R0JzNUxKY2RpUklFZkVBbllOaEErN3N6TElOWFd1QW1CQlYwWk1XUjZkSzdmbnZDdFNhTDhMenp0WDdmYnNISTdqTHdlc1d4Y2ZtRFRUejAyYnliWURvUFVaMG5wYzNGWEVxWTVKMDliYWsvRTJhbHBsc3FmKzNnbjBrQkRzb3N1dU4yZTU0WlBKK3lEOUUzWTgrNVdkNjBGYUcySExYcVNvOW1HR2IvQjZtdU1CbHdsNm5ZaCtKN240SXIwTUMra2RBNkNuaTg1NXFxNDMwZWEzNlBSMnJMbmFZcmxVSUpWS0VxTHFPMlJaUE9waUtaZ2p4aTB2c3gycDFpZVBqR2NpTlZqMU9sL1BLbml1OENsSTBncGxHdzZyNjJGcldiT0xBQnFOYkd0Z3JlOWdqZlZpRlZZQzZUdmVBbFVoUGdOVWJzYndvRU1aYmlHTTFhajNNUjZHWWRaNktFL0ZYa2FOc2w1VHJOTlJIekpZOXJCVkVVTWJDRDB3QkVQT0x0czN1VDZGTHNRL0NxZi9FNE5FbjFzMTBCOFFJS2QrSDg1U0lFS2hhOTNaQWxSNnBJSEJNK3hjNzFlUkZiem1aMXNoYUtNUzM2K1NkdmNLT0ZPenBFTmE5ZmtiaXI1UXpzdlVjWExKbGpIVjA5bS9PL3R6ckxHNmk0Z3AycmJJNmVGZVJ0L3gzTGJTNDZLaFJXSWFDcE40UmRrMDExbjV6bWRYajlTaHNJcmh0UGlVMUF5c0FVa0JTN2JhMFhiODJFdmpsejRQSlFBZjhvQVd2SU4rdGJrWlhSZ0VTSElwZk9wTUp0N1dvMjZad2lVN2J5Rk1iQTQxYUJ2MzNoMHV2b3ZkQlpPQnFReUE9PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlHRkRDQ0EveWdBd0lCQWdJSWZNejdKL053L1M4d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3Z1ljeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVGt3TndZRFZRUUREREJUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVEl3TXpFMk1UTXdPVEUzV2hjTk16UXhNakF4TVRNd09URTNXakNCa1RFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhLREFtQmdOVkJBb01IMU4yWlc1emEyRWdTR0Z1WkdWc2MySmhibXRsYmlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF3TnpjNE5qSXhRekJCQmdOVkJBTU1PbE4yWlc1emEyRWdTR0Z1WkdWc2MySmhibXRsYmlCQlFpQW9jSFZpYkNrZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUUNha09tY2FlNWo1T0o0N3N6bzV1UWhkNjJzUnNhRzU3Nmo0MTNDdUkxSjUvU1ZxZmo3THE1dEJ4Nk56MXR4dWcrQ3pxNjllM3cxNmhqYmtEWGVvaVJtUFB1T2NLaWFVV2FRamw4Y2l1NW1kaFFNUVhlUlFrT3NNbGNMYVVCUmd4K1lYUlhJdWZsYmNrc3JvYXBDTzhyQ1FUQ1FMQ3RjL0tHWUgwVTJuKzRES29ody9va1RVRUo1c1U1ZWhSaWtyb0Y3NUNSMllsckZTL0hmeDBpUkFHU2FJMzV1bjdGVm8wZlBrM21IdUlBZzFDRUxoV3lIKzJ6ZUJsRTRWaXp3OG5RT0VvamdoNzBTUE03bXZoekZsSTNSdk10MGUzM3JyZDc3OXdSVVdMUGNzeldCWHFtRDY2Rk5wMHd6Vkowc1RROFZGcFdxanJlVTVkdnIwVnVLQ1pWa0VwZHN1MGJ5U2lkek9nZHpHMGRiQVcxSVc2bVVVMUc4eVgxZkc3ei9laU16L3l4dlBiVlprU1JYUjl1cnZvWlZVbVROdjdobmdhVUVJVm1Vb1JnNStOK29pbWFLT2VuVmh4Mm5KcS9LbmNXekFkVVhZdTNBR0l1VnJRY0U3QVB1QUxMazZPbVZvOVd4alEwNGFYLzlKWXlpTWo0ZTVteElaMDJhZzc5YUVFZlJucUlZS3grMUZZOEkzWkJYc1J4VzQ3NmEvOVNkSHczRnFVbFN0ZWZ3QWFra2Z0UWlDak80ZU1mRHZ6MGllTFlhSUtBcm1aUFVSNURqQ1d0VEZGWDB4bjZwVGNJaStSS09ZVG5FZHZWQXVSN2dCZjJVUk5UZDdKS0UrM2wwOXFxaTRUUVdibEFaYjF1Z3lua0V4UFMzZko2UVNvd3NraTJRT3p4SFpMaHhFUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVSFBYb2hnNzVUbFRyUWwvcURHOERhR1JWL29nd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCU0lqRlpKQk0wU0E1cWRTMWFUaENMbnNBR2RqVEFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUZaSDhjUVZPWEkzdHZtWS9qMUpUT0lLMVZPdHpnWVZCVU5hNHRZTllFaDFxRm9ONWZKajZFRWNlSnRmTmVIQW11RUVPWis1UWdOemVjWjdzYXJlcDZxeUF3TkZkUm8xb2pRRHQwTWliY0pkb0xkbWszems0ejZBTmNhTkZPZWJuRjdqajQvaXZKU0Z0UTNHMUNKMEk4Ry9uOFJYdjFtVms0dEhwd0JNOWhxeFErTGswOENEa0xka0p5bllQck1tS1Zrd2NrQUhHejFnOGllL2xOUWNYSmM4VmpwWUhwZHZLWkJLSVUzVmx2Z3RxQy81MnR3aHpoQkFuenN0NlJHZzB2RG0yRk8rcWJDTTR3WEZhZnI5TXhlb1NjN0FjNDJodFU5R05vcVlYenZtTWtFOEIrQ2FaT1dycjRyZkhXY21laVBDcUxaK1pua2dDbkh1ZjM5L2R4R1NFRDU3ekt2czFSRTZPMlNicHdQaDdoZk1nM2FFaWZxaVlwNXZoVHhsanBpSXgyYmhMc2FDTE9IcGlFSERJdkpEazI0elZpM3RCOUxaQUVUcmFtMm9oRGJvcFlqdWhCa1JNTW9sbDFna3JIeFFLMnpBbmRCUXM4eDl6ZDdEdnBUQlVIM2s2QzBXN1ZoN09lTHNMRDRrWkVLbkdJU2NseE5TMjROazFXN0tpcXBmYkhPTWNzL3A1L1crWmNyN0pDZ05Tank5KzJ6MWx3c01nRXNJNnZOSk40V1NibjZXNy9EM0JpcDAxdW5RenR1UnRQMmJEUjNjZ3Y3UHdhaklDb2lkT0x6NFNreWhTV2ZiR2xEOVZQbG9lQytTc2poR2plMTVxTE5MME9vcjJIZHVHOXVkTkMyRXB3UUVsL0dsTjNKL1dlS1RrS2V6MUd5Q0NUZitLdHRYPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGNVRDQ0E4MmdBd0lCQWdJSVhVNTQvd1lPY2k0d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakF6TVRZeE1qSXdOVFZhRncwek5ERXlNekV4TWpJd05UVmFNSUdITVFzd0NRWURWUVFHRXdKVFJURW9NQ1lHQTFVRUNnd2ZVM1psYm5OcllTQklZVzVrWld4elltRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNREEzTnpnMk1qRTVNRGNHQTFVRUF3d3dVM1psYm5OcllTQklZVzVrWld4elltRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1NCRFFTQjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUFsTTRQYXZPM05tMTdIYkZBaGVlUjMybGtHSU15Q09sMStJc1FjNi9UOVgzdDVCcEVxYWpFZEJVTU5tV2xMT0QxR0lHRGQwbVZvV1cySGd2RU5nMitqMmE1Rnd5eWNBU2RCVE11M1hxN2VnbEIwNzB3SUllR0pCQnFOU0dISEx2N0RtQUs3cjl4S1gwaUlDSzAzalo1RlFmZTVsV0tleTlWZjdTcFpRVDRseVh1Q1ZOcFB5MHhpQjJhcC8rNnR0aE53a25XZXlkZmU5cVQ1bkxFS1NMNW1wWkE2azYvOW1VNExhMU9IK0VZQnQwclpPVmZmSXN4K0NCc0VEWW10ODVOMk1zd2lMK1hrTXpVaDBIUGw4Nlh3RGZRZUJZVVNORmV2aWh4MXRwWmtBOWgyRTU1eENPNkE4UmJjemM3dVpBWE1zcUp1Vm9xOWJJam4wWW1sMmROZUNHUTBaeTZxVmV6NTFZK3lYZ0dSajlsM0l0RDZVTm42bFVNWFBvdWtGSEhRSm92SWcwa3RSYVFNZCsvZ2dFcGY1bUV6UGR2ZlVXZjZ3cVZnWG1JdFZPcEExUEF4K0xQdmQvUkFjUVdiZUJUSVV5NW5PUHNwZ09ZTGZLR1BhQTdyclUzM1V5aUJjU0tYOCt4K0U1aHBEOGlKdXM4Ym92eGpzZVFFRmtCZ0FaV3ZXTGZIdUJkSU9oTXFKRC9UV0QrUG5SUTVzeXhGYkUyMDZHaDRwSU1MS1hSdEVnbC9hWkFXM0NUM1EwalAzQzNEY0hRSCtobjU3RmJuYmxaNHUvczFaVUxRdExuRE55OXBaWTBJL09EZDI1RGI4K2hTNUZYL3RIMDYzWVFYTXFsNDRGNXNQdTRKWERXcHF6RUwwdzc5VXNJalZabFo0Sm5qdjdUenZkZG56MENBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGSWlNVmtrRXpSSURtcDFMVnBPRUl1ZXdBWjJOTUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVVo0cTZzdXBJSEhyMU8yZzNKM0lHNjVGankxTXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUUV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUI2cTdZMHkvMmZrd2t6U2lGNFZPMFlKQ0tBUlZEV1FOOWRCSlk4UlFWSDFXNTd6Z2NRbDBXNHl2SndZNHVWRlBWTlJjVlVYbC94ajZ2WDd3cjMySFBVS2ZIR0srUEdKNjl2MVErWHRvL3kzR3M1VjFIQmordS80dW1OOS9sZ3FwcDNKcm9DK2k0N1o1VEtoajRmZk4vNC9pTkt2dklUcWtkQldlcVVGRWRNdHBla1lPU0NtMW1NSExOUGpsQ3dVRys5eDN6T3FLS1ZHYUVMUUU2Wm1uYXVEa2tVcGEvUW5XMWsycElLNkIrdHNZVG1qZmhxSEtldzlnZ3Z5NjZmSnVIa0lsRjRKNU9JYWFDVndUSE81M2xQM203d1dJdU9yak5McUtpRmRQVkFFUkkrc3RDb2pSTjRLRTAwb01hSThXd1J1Q0Nld2JJK0JYcHRSWFlQbzV5Q0FCUmpXWHJzY0hkVmNWaVVkeVV5WHpjVlF3amdkNnhkTjE1cVRJOVYyWEhvaU5IODBlblkyRTVmL3FsN2xuNThHbDNBU09vYUk5a2RuaUV6b2pLaG9kSmhRakRRWEZ0R2pYT0RiSVBpTGM0ZXluYjc1Y1hLS29TM2p6Y1ZtSEp2NkxJamVJd0dXSjF2SGs2YWdPSVM5NDBOU0xoQjlvcnVGVy9WN29pWk5VQklIZUt4Rjc0UzlhWWVFdkY3dGlDZTJJTDdIU1hCYmxuclczdCtYaGxEZ2Fqdk1aQVFGampocUYyMUJrd3dhUHJYOXlWYy80S004UHpLVy96UWZQZURFK3JFWjFtV1dXaUpOQWY2aTFuQzlNOFhiQjdHYVRRM0lMTUtLaTN0NVE5K3NHNVU0cEM3VnUyWk9LMnRzbVJSSGtTSDlydHQ0NHZ6eEp3TnNkQnJWdz09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPkNpQWdJQ0JJdzZSeWJXVmtJSE5wWjI1bGNtRnlJR1IxSUdSdmEzVnRaVzUwWlhRNklDZFNaWFpwYzJsdmJuTmlaWExEcEhSMFpXeHpaU0JDY21ZZ1I4T2xjMmhoWjJFZ1VHbHlZWElnTlNCbXc3WnlJREl3TWpFdWNHUm1KeTRnUjJWdWIyMGdZWFIwSUhOcmNtbDJZU0IxYm1SbGNpQnRaV1FLSUNBZ0lHUnBiaUJsTFd4bFoybDBhVzFoZEdsdmJpQm5iMlJydzZSdWJtVnlJRzlqYUNCbXc3WnlZbWx1WkdWeUlHUjFJR1JwWnlCMGFXeHNJSFpwYkd4cmIzSmxiaUJwSUdSdmEzVnRaVzUwWlhRdUNpQWdJQ0JUYVdkdVlYUjFjbVZ1SUhKbFoybHpkSEpsY21GeklHRjJJR1V0YzJsbmJtVnlhVzVuYzNScXc2UnVjM1JsYmlCV1pYSnBabWxsWkNCdlkyZ2daVzRnWW1WcmNzT2tablJsYkhObENpQWdJQ0J6YTJsamEyRnpJSFJwYkd3Z1pHbHVJR1V0Y0c5emRDNEtJQ0E9PC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48dXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+bno2UzAzY1Z0alZIZ21FZ3YveXl6S1NMSlRnbEtxSE5BQThzbWZ3UEJTST08L3Vzck5vblZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlWbVZ5YVdacFpXUWdSMnh2WW1Gc0lFRkNMRzVoYldVOVZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQ0xITmxjbWxoYkU1MWJXSmxjajAxTlRZNE9ETXhNak16TEc4OVUzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLU3hqUFZORjwvbmFtZT48bm9uY2U+aFo1TkJqd05GZzFOd2wybXFoMng3QzA4R0RvPTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQzwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlOeTR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlFVNUVVazlKUkE9PTwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5PQzR3TGpBPTwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPmtjbzc2VndubCtzSzh6K2xHSndsdHoyTXlpbz08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+dG9rZW4tbm90LXVzZWQ8L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=
      
       /envelopes/ryoKyNpUc/recipients/rk9cy4aIq
       Anna Margareta Elisabet
       Kleberg
       Margareta.kleberg@bdo.se
       196410023565
       1964/10/02
       155.4.133.82
     
    
     196410023565
     2022-05-14T13:33:54.154Z
   
    
     /envelopes/ryoKyNpUc/recipients/rk9cy4aIq
     Anna Margareta Elisabet
     Kleberg
   
  
 
  20674


