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Styrelsen for Brf Ekblorlman, med sdte i Jiirfiilla, fir hiirmed avge Arsredovisning for riikenskapsiret
2017.Uppgifter inom parentes avser ftiregiende ar.

Arsredovisningen iir upprtittad i svenska kronor, SEK.

tr'ii rvaltnin gs b e r fl ttels e

Verksamheten

Allmiint om verksamheten

Foreningen iir privatbostadsftiretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Foreningens iindamil dr att

friimja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i fiireningens fastigheter upplita
bostadsldgenheter och lokaler med nyttjanderdtt och utan tidsbegriinsning. Upplitelse fhr dven omfatta
mark som ligger i anslutning till fiireningens hus, om marken skall anviindas som komplement till
bostadsliigenhet eller lokal.

F<ireningens stadgar
Foreningens gdllande stadgar registrerades hos Bolagsverket den I decemb er 2015 .

Foreningen fiirviirvade den 6 mars 2003 fastigheten Kallhiill l:40 i Jiirf?illa kommun.

Fiireningens fastighet bestir av tvi flerbostadshus i 9 viningar samt en souterriingvining med totalt 53

bostadsriitter. Den totala boytan iir 4515 kvm.

L ii g enhets lorde lnin g :

20 st 2 rum och kiik
16 st 3 rum och kok
12 st 4 rum och kok
4 st 5 rum och kok
I st 6 rum och kirk

Fasti ghetsforsiikrin g
Fastigheten iir fullviirdeftirsiikrad hos TryggHansa Ftirsdkring fiir ir 2017. For 2018 har ny fiirsiikring
tecknats med Gjensidige Forsikring ASA.

Fasti ghetsav gift/Fasti ghetsskatt
Kommunal fastighetsavgift har under ir 2017 betalats med full fastighetsavgift som uppg6r till 69 695

kr.

Fasti shetens taxeringsupp gift er
Taxeringsvdrdet iir 63 600 000 kr, varav byggnadsviirdet iir 48 000 000 kr och markvdrde 15 600 000 kr.
V?irdeir dr 2004.

Ekonomisk fiirvaltning
Foreningen har avtal om ekonomisk forvaltning med Fastum UBC Forvaltning AB.

Teknisk lorvaltning
Foreningens jouravtal giillande fastighetsskotsel med WIAB fortsiitter. F<ireningen har avtal med
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Tingvalla Mark AB gZillande triidgirdssk<itsel och snrirojning. Avtalet med NSF Sted AB giillande
trappstiidning fortliiper. Frireningen har dven eff serviceavtal fiir hissarna med Kone AB.

Ekonomisk plan
Styrelsen har uppriittat ekonomisk plan lor ftireningens verksamhet som registrerats av Bolagsverket den
4 november 2003.

Antalet anstiillda
Under 6ret har fiireningen inte haft nigon anstiilld.

Arsavsifter
Arsavgifter tas ut frin fiireningens medlemmar fiir att tiicka fiireningens liipande utgifter for drift och
underhill av foreningens fastighet, riintebetalningar och amorteringar av ftireningens fastighetslin samt
fondering av medel fijr framtida underhill enligt av styrelsen framtagen underhillsplan. Arsavgiften
uppger il723lfflkvm boyta per ir.

Avsiittning till yttre fond
Avsiittning till yttre fond ska enligt fiireningens stadgar med minst 25krkvm liigenhetsyta per 6r, totalt
Il2 875 kr. Avsittningen till yttre fond enligt ftireningens underhillsplan uppgar till totalt 240 000 kr.

F<irenineens fasti ehetslin
Kreditinstitut, rdnte- och amorteringsvillkor framg6r av not 10.

Styrelse
Styrelsen har efter ordinarie fiireningsstiimma 8 maj 2017 haft fiiljande sammansiittning:

Ledamriter Ulf Sternbrink
Henry Malmodin
Henrik Omma
Mrrjam Wenngren
Stefan Lindkvist
Patricia Posner (avgick I I 12-2017)

Suppleanter Mikael Gustafsson
Inger Thiirn

Fcireningens firma tecknas, fiirutom av styrelsen, av styrelsens ledamtiter tvi i fiirening.
Styrelsen har under Sret haft 10 protokollfiirda sammantiEden.

Revisorer
Jan-Ove Brandt
KPMG

Valberedning
Sven-Olov Ling Sammankallande
Bjorn Clefalk

kt
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Vris ent I i ga h rin de I s e r un d e r r iike n s kap s dr et

Folj ande v?isentliga hiindelser har intriiffat under rdkenskap siret:

a.) Bergviirmesystem beslutades pi stiimman och installerades under hosten. Driftstart skedde i oktober
och beriikningarna dver totala kostnader ftir el och f iirrviirme ser ut att hilla.

b.) Delar av styrelsen gjorde en fastighetsbesiktning i december 2017.Der, har dokumenterats.

c.) Planerad ommilning av Carports flyttades fram till2018.

d). Planerad trddfiillningen flyttades fram till februari 2018.

e.) Ny fastighetsfiirsiikring tecknades i december 2017 med Gjensidige.

f.) Samtliga Brf i omridet har awisat JM:s forslag att de skall ta over det s.k. Biljardhuset som

foreningslokal.

g.) Styrelsen har beslutat om oftiriindrade avgifter 2018.

Medlemsinformation

F<ireningen hade vid irsskiftet 71 (68) medlemmar. Under 6ret har 6 (10) medlernmar tilltrett samt 3 (10)

medlemmar uttriitt ur foreningen vid 3 (9) antal tiverlitelser. Ingen medlem har beviljats
andrahandsuthyrning.

De overlitna liigenheterna sildes till ett snittpris av 39 825 (42 846) kr/kvm.

Flerflrsiiversikt (tkr) 2017 2016 2015 2014

Nettoomsiittning 3455 3449 3447 3390

Resultat efter finansiella poster 523 60 -47 -380

Soliditet (%) 67 67 67 66

Arets res. exkl avskrivningar, kr I 510 I 027 920 587

Fastighetslin/kvm, kr 8 604 8 658 8 700 8 873

Arsavgifter/kvm, kr 723 723 723 709

Nettoomsdthring
Rcirelsens huvudintiikter, fakturerade kostnader, sidoint2ikter samt int2iktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intiikter och kostnader, men f<ire extraordiniira intiikter och kostnader.

Soliditet (%)
Eget kapital i relation till balansomslutring.

Arets resultat exkl avskrivningar
Arets resultat med justeringar ay kostnader ftir avskrivning av foreningens fastighet.

*)
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Fastiehetslin/kvm
Foreningens totala fastighetslin dividerat med boyta av ft)reningens fastighet.

Arsaveifter/lsm
F6reningens totala Srsavgifter dividerat med boyta av fiireningens fastighet.
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Fiiriindring av eget kapital
Medlems- Upplltelse. Fond liir yttre Balanserat Arets Totalt

insatser avgift underhlll resultct resultst

Belopp vid trets
ingAng 47 138 000 31 397 000 I 580 527 -102 178 60 464 80 073 813

Disposition av
ftregiende
6rs resultat: 75 252 -14 788 -60 464 0

Arets resultat 522966 522966
Belopp vid flrets
utgflng 47 r38 000 31 397 000 I 655779 -116966 522966 80 596719

Fiirslag till vinstdisposition
Styrelsen fiireslflr att till fiirfogande stiende vinstmedel (kronor):

ansamlad fiirlust -116 965
irets vinst 522 966

406 001

disponeras si att
till foreningens fond fiir yttre underhill avsdttes
av fonden iansprflktas
i ny riikning civerftires

240 000
-17 3t3
183 314
406 001

Frireningens resultat och stzillning i irvrigt framgir av efterloljande resultat- och balansrdkning samt
kassafl <idesanalys med tilliiggsupplysningar.

a
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Resultatriikning

Riirelseintiikter
Nettoomsiittning
Ovriga riirelseintdkter
Summa riirelseintiikter

Riirelsekostnader
Driftskostnader

Ovriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar
Summa riirelsekostnader

Riirelseresultat

Finansiella poster

6wiga riinteintiikter och liknande resultatposter

Reintekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter linansiella poster

Arets resultat

2017-01-01
-2017-12-31

s (13)

2016-01-01
-2016-12-31

Not

3

4

5

6,7

3 455 3s0

l0 593

3 46s 943

-1 329 402

-20t 154

-79 631

-986 670

-2 596 857

869 086

0

-346 120

-3461,20

522 966

522 966

3 448 575

35 212

3 483 787

-l 513 171

-195 558

-12 540

-967 280

-2 748 s49

735 238

435

-67s 209

-674 774

60 464

60 464

*.
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Balansriikning

TILLGANGAR

An liig gnin gstillgln gar

M ate ri ellu a n I iig g n i n g still g dn g a r
Byggnader och mark
Summa materiella anliiggningstillgingar

Summa anlflggningstillgfl ngar

O ms iittnin gstillgAn gar

Ko rtfristi g a fo r drin g ar
Ovriga fordringar
Frirutbetalda kostnader och upplupna intzikter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bank
Summa omsiittningstillgfl ngar

SUMMA TILLGANGAR

Not

6,7

2017-12-31

118 993 568

118 993 568

118 993 568

79s 34t
129 422

924 763

370 029

370 029

t 294 792

120 288 360

6 (13)

2016-12-3t

rt7 653 402

tt7 6s3 402

tt1 653 402

1 677 766

137 82t
1 815 s87

37t 299

371 299

2 186 886

119 840 288

+.

8

9
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Balansriikning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

Fond frjr yttre underhill
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

Arets resultat

Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

LAngfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Summa lingfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Leverant<irrsskulder

Skatteskulder

Ovriga skulder

Upplupna kostnader och lorutbetalda intdkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 2017-12-31

78 53s 000

| 655 779

80 190 779

-116 96s

522 966

406 001

80 596 780

38 609 249

38 609 249

240 000

307 772

136 899

35 s31

362 t29
1 082 331

120 288 360
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2016-12-31

78 s35 000

I 580 527

80 lls 527

-10217',7

60 464

-41 713

80 073 814

38 849 249

38849 249

240 000

137 681

133 083

33 340

373 ll5
917 225

119 840 288

10

l0

l1
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Kassafliidesanalys

Den liipande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

Justeringar for poster som inte ingir i kassaflodet

F<irdndring skatteskuld/fordran

Kassafliide frfln den ltipande verksamheten fiire
{iiriindrin g av riirelsekapital

Kassafliide frAn fiiriindring av riirelsekapitalet
Foriindring av kortfristiga fordringar

F ririindring av leverantcirrsskulder

Fririindring av kortfristiga skulder

Kassafliide frfln den liipande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anl2iggningstillgingar

Kassafltide frin investeringsverksamheten

Finansierin gsverksamheten
Foriindring av lingfristiga skulder

Kassafliide frfln finansieringsverksamheten

Arets kassafliide

Likvida medel och avriikningskonto
Likvida medel och avriikningskonto vid irets b<irjan

Likvida medel och avriikningskonto vid flrets slut

Not 2017-01-01
-2017-12-31
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2016-01-01
-2016-12-31

60 464

967 280

-30 868

996 876

108 881

-180 987

13 090

937 860

0

0

-205 s00

-205 s00

732 360

t 24r 990

I 974 350

522 966

986 670

2 784

I 512 420

2 407

170 085

-8 796

I 676 tl6

-2 326 836

-2326836

-240 000

-240 000

-890 720

| 974 350

I 083 630

+,
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper

Allmiinna upplysningar
Arsredovisningen iir irppriittad i enlighet med arsredovisningslagen och Bokfiiringsndmndens allmdnna

rid BFNAR 2016:70 om flrsredovisning i mindre fiiretag.

Anliiggningstillgfl n gar
Till2impade avskrivningstider:

Byggnader

Bergvdrmeanliiggning

Not 2 Nettoomsiittning

Arsavgifter
P-plats och garage

Not 3 Driftskostnader

Fastighetssktrtsel

Triidgirdssktitsel
Stddkostnader

Hyra av entr6maffor

Snorojning/sandning

Hisskostnader

Reparationer

Triidgird och utemiljri
Planerat underhill
Fastighetsel

Uppv2irmning

Vatten och avlopp

Avfallshantering
F ors iikringskostnader

Sjiilvrisker
Kabel-tv
Frirbrukningsinventarier

Ftrrbrukningsmaterial

100 ir
30 ir

20r7

3 264 600

190 750

3 4ss 350

2017

9 221

ttt 877

47 146

10 080

l8 286

3l 738

60 9s0

7 247

t7 313

115 501

4t0 944

t32 343

83 098

64 642

1 500

175 207

24207
8 101

I 329 401

2016

3 264 600

183 975

3 448 s7s

20r6

tt 344

66 483

72 870

5 600

4t 331

31.143

t8 42t
7 998

164 748

110 800

534 363

123 t46
72 705

62 760

0

174 444

| 205

13 810

r 513 171

*)
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Not 4 Ovriga externa kostnader

Fastighetsavgift

Telefoni
Hyrbilskostnader

Porto

Frireningsgemensalnma kostnader

Revisionsarvode

Ekonomisk forvaltning
Bankkostnader

Underhillsplan
Bredband, ftireningens eget

Givor
Ovriga poster

Not 5 Personalkostnader

Styrelsearvode

Sociala avgifter

l0 (13)

2017

69 695

8 368

0

3 485

3 293

l6 875

88 624

3 q60

0

730

1 516

4 608

201 154

2016

67 204

5 0s0

198

3 386

| 929

t6 750

86 615

5 190

3 624

0

| 252

4 360

195 558

2017

63 000

l6 631

79 631

2016

s6 000

l6 540

12 540

,k)
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Not 6 Byggnader och mark

Ingiende anskaffrringsvdrden

Utgfr ende ackumulerade anskaffningsviirden

Ingiende avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgflende ackumulerade avskrivningar

Redovisat vdrde mark
Utgflende vflrde mark

Utgflende redovisat vd'rde

Taxeringsvdrden byggnader

Taxeringsvdrden mark

Not 7 Bergvflrmeanliiggning

Inkop
Utgflende ackumulerade anskaffningsviirden

Arets avskrivningar
Utgflende ackumulerade avskrivningar

Utgflende redovisat vflrde

Not 8 Ovriga fordringar

Skattekonto

Ovriga poster

Awiikningskonto forvaltare

11 (13)

2017

89 370 000

89 370 000

-5 216 598

-967 280

-6 183 878

33 500 000

33 500 000

tt6 686 122

48 000 000

15 600 000

63 600 000

2016

89 370 000

89 370 000

-4 249 318

-967 280

-5 216 598

33 500 000

33 500 000

tt7 653 402

48 000 000

15 600 000

63 600 000

2017

2 326 836

2326836

-19 390

-19 390

2 307 446

2017-12-31

66 948
t4 792

713 600

795 340

2016-12-31

65 916

8 800

l 603 050

I 677 766

2016

0

0

0

0

0

k,
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Not 9 Fiirutbetalda kostnader och upplupna intiikter

ComHem AB
Fastum UBC Fdrvaltning AB
Telia AB
TryggHansa AB
NSF Stiid AB
Gj ensidige Forsikring ASA

t2 (13)

Riintesats

"
0,85

0,567

1,27

Datum ftir
rinteiindring

2019-10-28

Rorligt
20t9-ll-25

Lflnebelopp
2017-12-31

l1 8s0 000

t2 694 000

t4 30s 249

-240 000

38 609 249

2016-12-31

43 800

23 48s

1 608

64 642

4 286

0

137 821

2016-12-31

17 618

r7 000

tt 229

6t 673

265 596

373 116

2016-12-31

44 606 000

44 606 000

Lflnebelopp
2016-12-31

12 090 000

72 694 000

t4305 249

-240 000

38849 249

2017-12-31

44 060

23 656

2242
0

0

59 464

129 422

Not 10 Skulder till kreditinstitut

Lingivare
SEB AB
Swedbank Hypotek AB
Swedbank Hypotek AB
Varav kortfristig del

Not 11 Upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikter

Rdntekostnader

Revision
Fastighetsel

Fjiirrviirme
Frirutbetalda avgifter och hyror

Not Stillda sikerheter

Foretagsinteckning

20t7-12-31

17 813

l7 000

31 369

t] 102

278 845

362 129

2017-12-31

44 606 000

44 606 000

I
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Not Viisentliga hlindelser efter riikenskapsirets slut
Foljande hiindelser har efter reikenskapsirets slut:

* Nytt 3-erigt elavtal har tecknats med Nordic Green Energy.

* RISE har gjort en undersokning av vira enstegstiitade fasader och styrelsen har fiitt en rapport som dr

under beredning.

Jiirfzilla 2018- c'2' /' )

a4ru-L"%

Henrik Omma

Min revisionsberdttelse har ldmnats 7 *o, 1 L<; t k'
*-7' '*Qa--

I
Jan-Ove Brandt
Auktoriserad revisor
KPMG



Rev slonsDerattelse
Till fdreningsstamman i Brf Ekblomman, org nr 769608-8231

Rapport om irsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfort en revision av irsredovisningen for Brf Ekblomman fdr Ar 2017.

Enligt min uppfattning har 6rsredovisningen upprdttats i enlighet med 6rsredovisningslagen och ger en i alla viisentliga avseenden rdttvisande
bild av foreningens finansiella stdllning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflode f6r Aret enligt 6rsredovis-
ningslagen Forvaltningsberattelsen ar forenlig med Arsredovisningens ovriga delar.

Jag tillstyrker ddrfor att fdreningsstemman faststaller resultatrdkningen och balansrekningen for foreningen

Grund for uttalanden
Jag har utfort revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige Mitt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag 5r oberoende i forhillande till fOreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i dvrigt

fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat iir tillrdckliga och dndamSlsenliga som grund f6r mina uttalanden

Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret for att 6rsredovisningen upprattas
och att den ger en rattvisande bild enligt 6rsredovisningslagen Sty-
relsen ansvarar iiven for den interna kontroll som den bedomer dr
nodvdndig for att uppratta en 6rsredovisning som inte innehaller
negra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p6 oegentlig-
heter eller p5 fel

Vid upprdttandet av 6rsredovisningen ansvarar styrelsen for beddm-
ningen av f6reningens formiga att fortsdtta verksamheten Den upp-
lyser, ndr sa ar tillampligt, om forh6llanden som kan pdverka for-
mAgan att fortsatta verksamheten och att anviinda antagandet om
fortsatt drift Antagandet om fortsatt drift tilldmpas dock inte om be-
slut har fattats om att avveckla verksamheten

Revisorns ansvar
Mina m6l iir att uppn5 en rimlig grad av sakerhet om huruvida Arsre-
dovisningen som helhet inte inneh6ller n6gra vdsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror p6 oegentligheter eller p6 fel, och att ldmna en
revisionsberiittelse som innehiller mina uttalanden Rimlig sekerhet
ar en hog grad av sdkerhet, men dr ingen garanti f6r att en revision
som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptdcka en vasentlig felaktighet om en sAdan finns Felaktig-
heter kan uppstA pA grund av oegentligheter eller fel och anses vara
vdsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan f6rviintas p6-
verka de ekonomiska beslut som anvdndare fattar med grund i 6rsre-
dovisningen

Som del av en revision enligt ISA anvdnder jag professionellt om-
dome och har en professionellt skeptisk instdllning under hela revis-
ionen Dessutom:

- 
identifierar och beddmer jag riskerna fdr vasentliga felaktigheter
i irsredovisningen, vare sig dessa beror p5 oegentligheter eller
pA fel, utformar och utfor gransknings6tgdrder bland annat uti-
fr6n dessa risker och inhdmtar revisionsbevis som ar tillrackliga
och dndamAlsenliga for att utgdra en grund fdr mina uttalanden
Risken for att inte upptacka en vdsentlig felaktighet till foljd av
oegentligheter er hogre dn f6r en vdsentlig felaktighet som beror
p6 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i mas-
kopi, fdrfalskning, avsiktliga uteldmnanden, felaktig information
eller Asidosiittande av intern kontroll

- 
skaffar jag mig en forstielse av den del av f6reningens interna
kontroll som har betydelse fdr min revision fOr att utforma
granskningsatgiirder som ar lampliga med hdnsyn till omstdn-
digheterna, men inte for att uttala mig om effektiviteten i den in-
terna kontrollen

- 
utvdrderar jag lampligheten i de redovisningsprinciper som an-
vends och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillh6rande upplysningar

- 
drar jag en slutsats om liimpligheten i att styrelsen anv5nder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprdttandet av Srsredovisningen
Jag drar ocksS en slutsats, med grund i de inhdmtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns n6gon viisentlig os6kerhetsfak-
tor som avser s6dana hiindelser eller forhdllanden som kan
leda till betydande tvivel om f6reningens fdrm69a att fortsdtta
verksamheten Om jag drar slutsatsen att det finns en vasentlig
osdkerhetsfaktor, mAste jag i revisionsberdttelsen festa upp-
miirksamheten p6 upplysningarna i 6rsredovisningen om den
vdsentliga osiikerhetsfaktorn eller, om sddana upplysningar dr
otillrZickliga, modifiera uttalandet om Arsredovisningen Mina
slutsatser baseras p6 de revisionsbevis som inhdmtas fram till
datumet for revisionsberattelsen Dock kan framtida handelser
eller forhSllanden gora att en fdrenlng inte ldngre kan fortsetta
verksamheten.

- 
utvdrderarjag den overgripande presentationen, strukturen och
innehSllet i Srsredovisningen, ddribland upplysningarna, och om
Arsredovisningen 6terger de underliggande transaktionerna och
hdndelserna pa ett satt som ger en rdttvisande bild.

Jag m6ste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten f6r den Jag m6ste ocks6
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, ddribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag iden-
tifierat
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar

Uttalanden
Utover min revision av Arsredovisningen har jag dven utfort en revision av styrelsens fdrvaltning for Brf Ekblomman for 6r 2017 saml av f6rsla-
get till dispositioner betrdffande foreningens vinst eller forlust

Jag tillstyrker att foreningsstdmman disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberiittelsen och beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet
for rakenskapsaret

Grund for uttalanden
Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige Mitt ansvar enligt denna beskrivs nermare i avsnittet Revisorns ansvar Jag ar obe-

roende i forhdllande till fdreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i dvrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat Zir tillrdckliga och dndam6lsenliga som grund f6r mina uttalanden

Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner be-
triiffande foreningens vinst eller forlust Vid forslag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedomning av om utdelningen 3r forsvar-
lig med hdnsyn till de krav som f6reningens verksamhetsart, omfatt
ning och risker stdller p6 storleken av fdreningens egna kapital, kon-
solideringsbehov, likviditet och stdllning i ovrigt

Styrelsen ansvarar fdr foreningens organisation och forvaltningen av

foreningens angeldgenheter Detta innefattar bland annat att fortlo-
pande beddma foreningens ekonomiska situation och att tillse att fdr-
eningens organisation ar utformad sA att bokforingen, medelsfdrvalt
ningen och f6reningens ekonomiska angeldgenheter i ovrigt kontroll-
eras p6 ett betryggande satt

Revisorns ansvar
Mitt m6l betraffande revisionen av f6rvaltningen, och ddrmed mitt u!
talande om ansvarsfrihet, ar aft inhemta revisionsbevis for att med en
rimlig grad av sdkerhet kunna bedoma om nAgon styrelseledamot i

nigot vdsentligt avseende:

- 
fdretagit nSgon drtgiird eller gjort sig skyldig till nSgon fdrsum-
melse som kan foranleda ersattningsskyldighet mot foreningen,
eller

- 
pi n69ot annat stitt handlat i strid med bostadsrettslagen, till-
ldmpliga delar av lagen om ekonomiska foreningar, 6rsredovis-
ningslagen eller stadgarna

Mitt mEl betraffande revisionen av forslaget till dispositioner av fore-
ningens vinst eller f6rlust, och darmed mitt uttalande om detta, ar att
med rimlig grad av sdkerhet bedoma om fdrslaget iir forenligt med
bostad s rattslagen.

Rimlig sdkerhet ar en hog grad av sdkerhet, men ingen garanti for att
en revision som utfors enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptdcka 6tg2irder eller fdrsummelser som kan f6ranleda ersdtt-
ningsskyldighet mot foreningen, eller att ett fdrslag till dispositioner
av fdreningens vinst eller forlust inte ar forenligt med bostadsrattsla-
gen

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander
jag professionellt omdome och har en professionellt skeptisk instdll-
ning under hela revisionen Granskningen av forvaltningen och f6r-
slaget till dispositioner av f6reningens vinst eller forlust grundar sig
frdmst p6 revisionen av rdkenskaperna Vilka tillkommande gransk-
nings6tgdrder som utfors baseras pi min professionella bedomning
med utg6ngspunkt i risk och vdsentlighet Det innebdr att jag fokuse-
rar granskningen p6 sddana Stgdrder, omrAden och forh6llanden
som ar vasentliga f6r verksamheten och ddr avsteg och overtrddel-
ser skulle ha sdrskild betydelse for foreningens situation Jag gAr ige-
nom och pr6var fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 6tgdrder
och andra f6rh6llanden som dr relevanta for mitt uttalande om an-
svarsfrihet Som underlag f6r mitt uttalande om styrelsens fdrslag till
dispositioner betriiffande f6reningens vinst eller forlust har jag grans-
kat om f6rslaget dr forenligt med bostadsriittslagen
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