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Styrelsen för Brf Ekblomman, med säte i Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2018. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Förvaltningsberättelse 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Föreningen är privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningens ändamål är att 
främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens fastigheter upplåta 
bostadslägenheter och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta 
mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till 
bostadslägenhet eller lokal. 

Föreningens stadgar  
Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket den 23 april 2018. 

Föreningens byggnad och tomträtt  
Föreningen förvärvade den 6 mars 2003 fastigheten Kallhäll 1:40 i Järfälla kommun. 

Föreningens fastighet består av två flerbostadshus i 9 våningar samt en souterrängvåning med totalt 53 
bostadsrätter. Den totala boytan är 4515 kvm. 

Lägenhetsfördelning: 
20 st 2 rum och kök 
16 st 3 rum och kök 
12 st 4 rum och kök 
4 st 5 rum och kök 
1 st 6 rum och kök 

Fastighetsförsäkring 
Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos Gjensidige Forsikring ASA. 

Fastighetsavgift/Fastighetsskatt  
Kommunal fastighetsavgift har under år 2018 betalats med full fastighetsavgift som uppgår till 70 861 
kr, vilket motsvarar 1 337 kr per lägenhet. 

Fastighetens taxeringsuppgifter 
Taxeringsvärdet är 63 600 000 kr, varav byggnadsvärdet är 48 000 000 kr och markvärde 15 600 000 kr. 
Värdeår är 2004. 

Ekonomisk förvaltning 
Föreningen har avtal om ekonomisk förvaltning med Fastum AB. 

Teknisk förvaltning 
Föreningens serviceavtal för fjärrvärmeanläggningen med WIAB fortsätter. Föreningen har avtal med 
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Ting-valla Mark AB gällande trädgårdsskötsel och snöröjning. Avtalet med NSF Städ AB gällande 
trappstädning fortlöper. Föreningen har även ett serviceavtal för hissarna med Kone AB. 

Ekonomisk plan  
Styrelsen har upprättat ekonomisk plan för föreningens verksamhet som registrerats av Bolagsverket den 
4 november 2003. 

Antalet anställda  
Under året har föreningen inte haft någon anställd. 

Årsavgifter 
Årsavgifter tas ut från föreningens medlemmar för att täcka föreningens löpande utgifter för drift och 
underhåll av föreningens fastighet, räntebetalningar och amorteringar av föreningens fastighetslån samt 
fondering av medel för framtida underhåll enligt av styrelsen framtagen underhållsplan. Årsavgiften 
uppgår till 723 kr/kvm boyta per år. 

Avsättning till yttre fond  
Avsättning till yttre fond ska enligt föreningens stadgar ske med minst 25 kr/kvm lägenhetsyta per år, 
vilket totalt ger 112 875 kr. Avsättningen till yttre fond enligt föreningens underhållsplan uppgår till 
totalt 240 000 kr. 

Föreningens fastighetslån  
Kreditinstitut, ränte- och amorteringsvillkor framgår av not 10. 

Styrelse  
Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma 23 april 2018 haft följande sammansättning: 

Ledamöter Ulf Stembrink 
Stefan Lindkvist 
Teresa Gustafsson 
Henrik Omma 
Inger Thörn 
Mirjam Wenngren (avgick 2018-10-19) 

Suppleanter Mikael Gustafsson 
Philipp Garz 

Föreningens finna tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. 
Styrelsen har under året haft 13 protokollförda sammanträden. 

Revisorer 
Jan-Ove Brandt 
KPMG 

Valberedning 
Sven-Olov Lång Sammankallande 
Björn Clefalk 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Följande väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret: 

a. Målning och renovering av carports genomförd under 2018. 

b. Trädfällning och slyröjning har genomförts våren 2018 

c. Vattenavstängningskranama har bytts ut i samtliga lägenheter. 

d. Ny rörelsestyrd LED-belysning har installerats i föreningens hus. 

e. Styrelsen har beslutat om oförändrade avgifter 2019. 

f. Besparingskalkylen som gjordes avseende bergvärdesystemet har hållit. 

g. Med anledning av våra konstaterade problem med de enstegstätade fasaderna har vi anlitat en jurist för 
att hjälpa oss att undersöka möjligheterna att utkräva ansvar av JM. 

Medlemsinformation 

Föreningen hade vid årsskiftet 73 (71) medlemmar. Under året har 4 (6) medlemmar tillträtt samt 2 (3) 
medlemmar utträtt ur föreningen vid 2 (3) antal överlåtelser. Ingen medlem har beviljats 
andrahandsuthyrning. 

Flerårsöversikt (tkr) 2018 2017 2016 2015 
Nettoomsättning 3 459 3 455 3 449 3 447 
Resultat efter finansiella poster -4 523 60 -47 
Soliditet (%) 67 67 67 67 
Årets res. exkl avskrivningar 1 041 1 510 1 027 920 
Fastighetslån/kvm (kr) 8 551 8 604 8 658 8 700 
Årsavgifter/kvm, (kr) 723 723 723 723 

Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

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

Soliditet (%)  
Eget kapital i relation till balansomslutning. 

Årets resultat exkl avskrivningar 
Årets resultat med justeringar av kostnader för avskrivning av föreningens fastighet. 

Fastighetslån/kvm  
Föreningens totala fastighetslån dividerat med boyta av föreningens fastighet. 

Årsavgifter/kvm  

1  Föreningens totala årsavgifter dividerat med boyta av föreningens fastighet. 
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Medlems- 

insatser 

Upplåtelse- 

avgift 

Fond för yttre 

underhåll 

Balanserat 

resultat 

Årets 

resultat 

Totalt 

47 138 000 31 397 000 1 655 779 -116 966 522 966 80 596 779 

222 687 300 279 -522 966 0 

-3 742 -3 742 

47 138 000 31 397 000 1 878 466 183 313 -3 742 80 593 037 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

balanserad vinst 
årets förlust 

disponeras så att 
till föreningens fond för yttre underhåll avsättes 
av föreningens fond för yttre underhåll ianspråktas 
i ny räkning överföres 

183 314 
-3 742 

179 572 

240 000 
-482 341 
421 913 
179 572 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 

)5) 
kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. 

Å- 

Förändring av eget kapital 

Belopp vid årets 
ingång 
Disposition av 
föregående 
års resultat: 

Årets resultat 
Belopp vid årets 
utgång 
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Resultaträkning 

Rörelseintäkter 

Not 2018-01-01 
-2018-12-31 

2017-01-01 
-2017-12-31 

Nettoomsättning 2 3 459 350 3 455 350 
Övriga rörelseintäkter 7 922 10 593 
Summa rörelseintäkter 3 467 272 3 465 943 

Rörelsekostnader 
Driftskostnader 3 -1 616 925 -1 329 402 
Övriga externa kostnader 4 -349 873 -201 154 
Personalkostnader 5 -105 121 -79 631 
Avskrivningar 6, 7 -1 044 841 -986 670 
Summa rörelsekostnader -3 116 760 -2 596 857 

Rörelseresultat 350 512 869 086 

Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 983 0 
Räntekostnader och liknande resultatposter -356 237 -346 120 
Summa finansiella poster -354 254 -346 120 

Resultat efter finansiella poster -3 742 522 966 

Årets resultat -3 742 522 966 
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Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Not 2018-12-31 2017-12-31 

Byggnader och mark 6,7 117 948 727 118 993 568 
Summa materiella anläggningstillgångar 117 948 727 118 993 568 

Summa anläggningstillgångar 117 948 727 118 993 568 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Övriga fordringar 8 496 448 795 341 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 148 842 129 422 
Summa kortfristiga fordringar 645 290 924 763 

Kassa och bank 
Kassa och bank 1 236 053 370 029 
Summa kassa och bank 1 236 053 370 029 
Summa omsättningstillgångar 1 881 343 1 294 792 

SUMMA TILLGÅNGAR 119 830 070 120 288 360 
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Balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bandet eget kapital 

Not 2018-12-31 2017-12-31 

Medlemsinsatser 78 535 000 78 535 000 
Fond för yttre underhåll 1 878 466 1 655 779 
Summa bundet eget kapital 80 413 466 80 190 779 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 183 314 -116965 
Årets resultat -3 742 522 966 
Summa fritt eget kapital 179 572 406 001 
Summa eget kapital 80 593 038 80 596 780 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 10 38 369 249 38 609 249 
Summa långfristiga skulder 38 369 249 38 609 249 

Kortfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut 10 240 000 240 000 
Leverantörsskulder 89 211 307 772 
Skatteskulder 140 556 136 899 
Övriga skulder 46 321 35 531 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 351 695 362 129 
Summa kortfristiga skulder 867 783 1 082 331 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 119 830 070 120 288 360 
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Kassaflödesanalys Not 

Den löpande verksamheten 

2018-01-01 
-2018-12-31 

2017-01-01 
-2017-12-31 

Resultat efter finansiella poster -3 742 522 966 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 044 841 986 670 
Förändring skatteskuld/fordran 680 2 784 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 1 041 779 1 512 420 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 
Förändring av kortfristiga fordringar -22 803 2 407 
Förändring av leverantörsskulder -218 561 170 085 
Förändring av kortfristiga skulder 357 -8 796 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 800 772 1 676 116 

Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -2 326 836 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -2 326 836 

Finansieringsverksamheten 
Förändring av långfristiga skulder -240 000 -240 000 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -240 000 -240 000 

Årets kassaflöde 560 772 -890 720 

Likvida medel och avräkningskonto 
Likvida medel och avräkningskonto vid årets början 1 083 629 1 974 350 
Likvida medel och avräkningskonto vid årets slut 1 644 401 1 083 629 

,k 
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Noter 
Not 1 Redovisningsprinciper 

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

Anläggningstillgångar 
Tillämpade avskrivningstider: 

Byggnader 100 år 
Bergvärmeanläggning 30 år 

Not 2 Nettoomsättning 
2018 2017 

Årsavgifter 
P-plats och garage 

Not 3 Driftskostnader 

3 

3 

264 600 
194 750 
459 350 

2018 

3 

3 

264 600 
190 750 
455 350 

2017 

Fastighetsskötsel 9 674 9 221 
Trädgårdsskötsel 114 794 111 877 
Kostnader i samband med städdagar 2 445 0 
Städkostnader 56 618 47 146 
Hyra av entrémattor 6 744 10 080 
Snöröjning/sandning 33 156 18 286 
Hisskostnader 33 184 31 738 
Reparationer 29 872 60 950 
Trädgård och utemiljö 0 7 247 
Planerat underhåll 482 341 17 313 
Fastighetsel 188 347 115 501 
Uppvärmning 184 837 410 944 
Vatten och avlopp 131 221 132 343 
Avfallshantering 94 133 83 098 
Försäkringskostnader 59 464 64 642 
Självrisker 0 1 500 
Kabel-tv 175 767 175 207 
Förbrukningsinventarier 0 24 207 
Förbrukningsmaterial 14 330 8 101 

1 616 927 1 329 401 
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Not 4 Övriga externa kostnader 
2018 2017 

Fastighetsavgift 70 861 69 695 
Telefoni 5 718 8 368 
Porto 3 395 3 485 
Föreningsgemensamma kostnader 6 379 3 293 
Revisionsarvode 17 179 16 875 
Ekonomisk förvaltning 90 765 88 624 
Bankkostnader 4 563 3 960 
Konsultarvoden 137 685 0 
Bredband, föreningens eget 1 547 730 
Gåvor 1 000 1 516 
Övriga poster 10 781 4 608 

349 873 201 154 

Not 5 Personalkostnader 
2018 2017 

Styrelsearvode 84 000 63 000 
Sociala avgifter 21 121 16 631 

105 121 79 631 
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Not 6 Byggnader och mark 
2018 
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2017 

Ingående anskaffningsvärden 89 370 000 89 370 000 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 89 370 000 89 370 000 

Ingående avskrivningar -6 183 878 -5 216 598 
Årets avskrivningar -967 280 -967 280 
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 151 158 -6 183 878 

Redovisat värde mark 33 500 000 33 500 000 
Utgående värde mark 33 500 000 33 500 000 

Utgående redovisat värde 115 718 842 116 686 122 

Taxeringsvärden byggnader 48 000 000 48 000 000 
Taxeringsvärden mark 15 600 000 15 600 000 

63 600 000 63 600 000 

Not 7 Bergvärmeanläggning 
2018 2017 

Ingående anskaffningsvärden 2 326 836 0 

Inköp 0 2 326 836 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 326 836 2 326 836 

Ingående avskrivningar -19 390 0 
Årets avskrivningar -77 561 -19 390 

Utgående ackumulerade avskrivningar -96 951 -19 390 

Utgående redovisat värde 2 229 885 2 307 446 

Not 8 Övriga fordringar 
2018-12-31 2017-12-31 

Skattekonto 69 925 66 948 

Avräkningskonto Fastum 408 348 713 600 

Övriga poster 18 175 14 792 
496 448 795 340 
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Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
2018-12-31 2017-12-31 

Telia AB 1 234 2 242 
Com Hem AB 44 135 44 060 
Fastum AB 24 219 23 656 
Gjensidige Forsikring ASA 74 315 59 464 
NSF Städ AB 4 939 0 

148 842 129 422 

Not 10 Skulder till kreditinstitut 
Räntesats Datum för Lånebelopp Lånebelopp 

Långivare % ränteändring 2018-12-31 2017-12-31 
SEB AB 0,85 2019-10-28 11 610 000 11 850 000 
Swedbank Hypotek AB 0,823 Rörligt 12 694 000 12 694 000 
Swedbank Hypotek AB 1,27 2019-11-25 14 305 249 14 305 249 

38 609 249 38 849 249 

Kortfristig del av långfristig 
skuld 240 000 240 000 

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2018-12-31 2017-12-31 

Räntekostnader 18 336 17 813 

Revision 17 000 17 000 
Fastighetsel 33 541 31 369 

Fjärrvärme 17 764 17 102 

Förutbetalda avgifter och hyror 265 055 278 845 
351 696 362 129 

Not 12 Ställda säkerheter 
2018-12-31 2017-12-31 

Fastighetsinteckningar 44 606 000 44 606 000 

') 44 606 000 44 606 000 

tr 
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Not 13 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut. 

Järfälla 2019-   0.47  

agYA144,71 Afr 

Ulf ternbrink Stefan Lindkvist 

Teresa Gustafsson Henrik Omma 

9 • 
Inger hörn 

Min revisionsberättelse har lämnats 28  

Jan-Ove Brandt 
Auktoriserad revisor 
KPMG 
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Till föreningsstämman i Bil Ekblomman, org. nr 769608-8231 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Bil Ekblomman för år 2018. 

Enligt min 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 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

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

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty-
relsen 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 oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upp-
lyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om be-
slut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revis-
ionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 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 inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

.23 

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som an- 
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa upp-
märksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 
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 jag 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. 

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

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Bd Ekblomman för år 2018 samt av försla- 
get till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är obe- 
roende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner be-
träffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvar-
lig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfatt-
ning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, kon-
solideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av 
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlö-
pande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att för-
eningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontroll-
eras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt ut-
talande 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 försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, 
eller 

— på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, till-
lämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, årsredovis-
ningslagen eller stadgarna. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av före-
ningens vinst eller förlust, och därmed mitt 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 ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med bostadsrättsla-
gen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och för-
slaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuse-
rar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdel-
ser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går ige-
nom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om an-
svarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag grans-
kat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 

Solna den 28 mars 2019 

Jan-Ove Brandt 

Auktoriserad revisor 
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