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Förvaltnin gsberättelse 2017

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Valkyrian25 får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2017 -01-01 - 2017 -12-31

Styrelse
Styrelsen har utgjorts av:

Fredrik Thor Ordförande - Ledamot
Frida Hys6us Sekreterare - Ledamot

Oscar Fogelfors Kassör - Ledamot
Magnus Haglund Ledamot
Mats Östling Ledamot
Bo-Göran Carlsson Suppleant
Christian Kebert Suppleant
Jörgen Nielsen Suppleant

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av frä av styrelseledamöter i förening.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 14 protokollförda sammanträden.

Revisor
Revisor har varit Peter Neveling Revision AB auktoriserad revisor, vald av

föreningsstämman.

Valberedning
Valberedning har utgjorts av Staffan Jansson (sammankallande) och John Doe (flyttade aug

2017).

Föreningsfrågor
Föreningen hade vid årets slut 48 medlemmar (29 på Frejgatan och 19 på Dalagatan).
Ordinarie ftireningsstämma ägde rum 2017-04-06. På stämman deltog 17 röstberättigade
hushåll, samt 3 fullmakter. På initiativ av styrelsen beslutades på Årsstämman att halvera
styrelsearvodet från 2017 .

Fastigheter
Föreningen äger fastigheten nr 25 ikv. Valkyrian i Stockholms kommun omfattande
adresserna Dalagatan29 lFrejgatan 52. Byggår 1968.
Fasti gheten är fullvärdesförsäkrad ho s Brandkontoret/Stockho lms Stads

Brandftjrsäkringskontor. Som tilläggsförsäkring finns en s.k styrelseansvars{tirsäkring.

Lägenheter och lokaler
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Föreningen har 15 enkelplatser och sex dubbelplatser för bilar i garaget. Samtliga platser är
uthyrda, varav 8, stycken till externa hyresgäster. Ngn intern kölista fanns inte vid årets

utgång. Dessutom finns en MC-plats upplåten, som idag hlrs av extern hyresgäst. Under
vintern har även en inhägnad garagefia upplåtits till vinterforvaring for MC/vespor, där dessa

står förvarade med två datum ftjr insättning respektive uthämtning. Under vintern har 3 platser
hyrts ut för vinterftirvaring men möjligheter finns atthyra ut fler platser framledes.

Föreningen hyr även ut 5 extra fonåd till medlemmar kostnaden varierar mellan 150-350
kr/månad beroende på storlek och placering.

Verksamheten 2017
Fastigheten

. Genomförd obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Kontrollen godkänd.

. Åtgärdat rök och doftvandring mellan lägenheter på Frejgatan.
o Fastställt regler för ombyggnad och renovering av lägenhet.
. Uppföljning av offert för reparation av skorstenen.
o Satt nya principer för hyra av garageplats, samt kösystemet.
e Fortsatt utredning av vattenskadan i styrelserummet och gamla pannrummet.
r Tagit fram en 20 ärig underhållsplan för fastigheten.
. Styrt upp rutiner och definierat vilka uppdrag Fastighetsägarna ska och inte ska

utföra för föreningen, t.ex kontraktsskrivning av garageplats tar styrelsen hand om
själva.

e Ordnat nya betalande förrådshyresgäster i föreningen.
. iämfört olika bankers ränta med vår nuvarande.
. Pågående utrensning av gemensamma utrymmen; cykelförråd, fläktrum och gamla

pannrummet.
r Styrelsens arbete med att hitta intäktshöjande åtgärder har fortlöpt, vilket bl.a.

inneburit att en första värdering av råvindarna ägt rum.
. Etablerat kontakt med polisen kring grannsamverkan.

ICA
Avtalet med Ica Fastigheter är forlängt.
När det gäller buller från kylkompressorer så är en ny plats i utsedd och avtalsftjrslag skickats
till ICA fastigheter.

AirBnB
Under året har vi utrett fall av uthyrning t andrahandlviaAirBnB som skett i föreningen och
skickat rättelseanmaningar till de medlemmar som inte foljt Stadgama.
Regler for uthyrning enligt foreningens Stadgar: 14 $ "Bostadsrättshavare som önskar upplåta
sin lägenhet i andra hand skall skriftligen hos styrelsen ansöka om medgivande till
upplåtelsen. I ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå, samt
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Balkonggruppen
Bygglov har beviljats för balkonger mot Dalagatan samt in mot gård.

Avvaktar byggstart under tiden Styrelsen utreder de överklaganden som skickats till
Hyresnämnden.

Underhållsplanen
Styrelsen har under 2017 tagit fram en underhållsplan tillsammans med bolaget Perfecta AB.
Underhållsplanen är ett förslag åtgärder som fastigheten behöver ftjr att den ska fortsätta vara
i gott skick, och när i tiden dessa åtgärder behöver ske. Detta dokument kommer att fungera
som ett styrmedel för framtida styrelser. Se nedan lista på de kortsiktiga ombyggnadsplaner
och underhåll i fastigheten som vi planerar att genomföra.

Övriet
Satt ihop en gårdsgrupp som ska ta sig an innergården.
Styrelsen tillsammans med medlemmar anordnade gårdsfest den 24 sept.

Ombyggnads- och underhållsplan
Balkongbyggnation mot Dalagatan och gården 20l8ll9
Ommålning av interiör (trapphus, korridorer, tvättstuga, cykelrum, ftirråd etc) 2018
Köpa nya avskrapningsmattor i trapphusen 2018
Renovering av skorsten 2018
Laga vissa fönsterbågarlkarmar 2018
By'ta ut delar av stuprör /plåt 20l8ll9
Renovera terrassen 2018119

Förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen har under året skötts av Fastighetsägarna Stockholm AB.

Förväntad framtida utveckling
Föreningen har god ekonomi och styrelsen gjorde inför verksamhetsåret 2018 bedömningen
att avgiften inte behöver förändras. Verksamheten har under 2017 visat ett positivt resultat.
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Soliditet (%)

Förändringar i eget kapital
Upp- Fond för

Medlems låtelse- yttre Balanserat Arets
-insatser avgifter underhåll resultat resultat Summa

tt-PP tr-
årets ingång 41 3BO 842 I 618 931 377 652 -4 459 257 -328 61 3 45 589 555

FIerårsöversikt

2017
Nettoomsättning (tkr) 2 626
Resultat efter fin. poster (tkr) 784

2016* 2015* 2014*
2610 2407 2254
-329 -272 -5 958
85,4 82,9 74,9

Resultatdisposition

e n I igt före n ingsstäm m a :

Förändring av fond
för yttre underhåll

Balanseras i ny
räkning

Upplåtelse av
ny lägenhet

Arets resultat

Belopp vid
årets utgång 41 380842 8 618 931 602 823 -5 0't 3 041 784 402 46 373 956

86

225 171 -225171

-328 613 328 613

784 402 784 401
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Belopp ikr
F ö rsl ag ti I I res u ltatdi spositi o n

Balanserat resultat
Arets resultat

Totalt

Avsättning till yttre fond
Uttag ur yttre fond
Balanseras i ny räkning

Summa

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar med noter.

-5 013 041
784 402

4228 639

225 171

-4 453 810

-4 228 639

il*
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Resultaträkning
Belopp ikr Not 2017-01-01 - 201 6-01-01-

2017-12-31 2016-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga rorelseintäkter
Summa rörelseintäkter

Rörelsekostnader
Drift- och fastighetskostnader 3

Övriga externa kostnader 4

Personalkostnader och arvoden 5

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster
Resultat från övriga finansielta anlägg ningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatter

Arets resultat

2626 132 2 609 699
43 810 1 000

2669942 2 610 699

-1 387 360
-27 961
-47 276

-441 480

-2 344 589
-'1 10 989
-90 009

-441 483
-1 904 077 -2 987 070

765 865 -376371

10'l 680
30

-83 173

18 537

131 416
-83 658

784 402 -328 613

47 758

#tf
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784 402 -328 613

784 402 -328 613
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGANGAR

Anlägg n in gstil lgångar

M ateri el I a a n I äg g n i n gsti I I gå n g ar
Byggnader och mark

Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Ko rtf ri sti g a f o rd ri n g a r
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

51 892932 52334412
51 892932 52334412

51 892932 52334412

21 343
25 260

13 220
37 564

46 603

1 972 379
1g?Ng

50 784

1 013 304

1 013 304

2 018 982

se 911 91a

1 064 088

53 398 500
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond for yttre underhåll

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

49999773 49999773
602823 377 652

50 602 596 50 377 425

-5 013 041 -4 459 257
784 402 -328 613

-4228639 -4787 870

46 373 957 45 589 555

6 950 000 7 200 000

6 950 000

88 857
21 892
15264

461 944

7 200 000

71 276
20 796
39 822

477 051

587 957 608 945

53 9'11 9'14 53 398 500
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
Arsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR
2016'.10 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag
(K2)

Om inte annat framgår är värderingsprinciperna oförändrade ijämförelse med
föregående år.

Redovisning av intäkter
Arsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som
belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt.

Skatt
Bostadsrättsföreningars ränteintäkter som är hänförliga till fastigheten är skattefria.
Om det forekommer verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning sker
beskattning med 22 procent.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar sker systematiskt under den bedömda
nyttjandetiden. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas (foregående år
inom parantes). Föreningen tillämpar redovisningsprincip K2 och tr o m 2014
skrivs Byggnad av med 1% pä restvärdet, vilket motsvarar angiven procentsats på
anskaffningsvärdet.

Byggnad
Ombyggnad 5,0% (5,0%)
Stambyte 2,0% (2,0%)
Ombyggnad Hissar 2,5%

övriga tillgångar och skulder
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges.
Fordringar har, efter individuell bedömning, tagits upp till de belopp varmed de
beräknas inflyta. Likvida placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet
och det verkliga värdet.

Fond för yttre underhåll
Avsättning till och uttag ur fonden görs i enlighet med föreningens stadgar.
Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom ,

överföring mellan fritt och bundet eget kapital. Arets underhållskostnader redovisas
i resultaträkningen inom årets resultat.

&
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Not 2 Nettoomsättning
2017 201 6

Arsavgifter
Hyror
Överlåtelse- och pantsåttningsavgift er

Not 3 Drift- och fastighetskostnader

1 212060 1 213 560
1 404888 1 384 603

I 184 11 536

2626 132 2 609 699

2017 201 6
Drift
Fastighetsskötsel
Städning
Tillsyn, besiktning, kontroller
Trädgårdsskötsel
Snöröjning
Reparationer
EI
Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Försäkringspremie
Fastig hetsavgift bostäder
Fastig hetsskatt lokaler
Övriga fastig hetskostnader
Kabel-tv/Bredband/lT
Förvaltni ngsarvode ekonomi
Ekonomisk forvaltning utöver avtal
Panter och överlåtelser
Juridiska åtgärder
Övriga externa tjänster

Underhåll
Ventilation
Hissar
Gård
Övrigt

Totalsumma drift- och fastighetskostnader

Not 4 övriga externa kostnader

70670 53 424
77 029 81 078
39 167 23 471
22205 26844
24849 24 196
90 190 184 130
85 330 76278

375 036 382662
48 '188 45 838
63 886 63 144
30243 29067
43 395 41 844
80 570 80 570
6 105 21 730

48780 47 776
87 372 85 678
2225 2 588
I 403 10 398

116625 33 000
10 092 12 930

1 331 360 1 326646

- 44975
- 881 719
--1

56 000 91 250

1 387 360 2344589

2017 201 6

Porto / Telefon
Konsultarvode
Revisionarvode

Summa

ryf

N
h

8 596
86 143
16 250

2' 961 rto gas

8 298
3 413

16250
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Not 5 Personalkostnader och arvoden
2017 201 6

Styrelsearvode
Sociala kostnader

Föreningen har ingen anställd personal.

Not 6 Byggnader och mark

36 496
10 780

47 276

2017

72 500
17 509

90 009

2016

Acku m ulerade anskaffningsvärden :

Vid årets början
-Byggnad
-Ombyggnad
-Mark

Arets nyanskaffning;
- Ombyggnad Hiss

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Arets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

Taxeringsvärde
Byggnader
Mark

Bostäder
Lokaler

Not 7 Kassa och bank

31 349240 31 349240
5781 304 5 471 304

19242230 19242230

3'10 000

56 372 774

-4 038 362
-441 480

-4 479 842

56 372 774

-3 596 879
-441 483

-4 038 362

51 892 932 52334 412

27 800 000 27 800 000
47 257 000 47 257 000

75 057 000 75 057 000

67 000 000 67 000 000
8 057 000 8 057 000

75 057 000 75 057 000

2017 2016

Sparkonto
Sparkonto
Avräkningskonto Fastig hetsägarna

Summa

1 306 2 556
232421 231 421
738652 779327
972379 1 013 304

ft)
NK
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Not 8 Skulder till kreditinstitut, långfristiga

Konvertering/
Lånegivare Slutbetalning Ränta

Skuldbel opp Am orte ri ng/
2017-12-31 Upplåning

Skuldbelopp
2016-12-31

Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

1,30%
1j0%
1,30%

2250 000 250 000
4 000 000

700 000

6 950 000

2 500 000
4 000 000

700 000

7 200 000

2017-12-31 2016-12-31

övriga noter

Not 9 Ställda säkerheter

Panter och därmed jämförliga säkerheter som
har ställts för egna skulder och avsättningar

Fastig hetsi nteckn i ngar
Andra ställda säkerheter

Summa ställda säkerheter

Not 1 0 Eventualförpliktelser

24 000 000 24 000 000
-4 000 000 -4 000 000

20 000 000 20 000 000

2017-12-31 2016-12-31

Övriga eventualförpliktelser

Summa eventualförpl iktelser
___i- ____lrT

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsårets slut har inga väsentliga händelser inträffat

,y()
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Stockholm 20181rl 4E

1 3(1 3)
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till floreningsstämman i Brf valkyrian25, org. ff 769606-1287

R appo rt o m års re dov is n i n g e'n

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen ftir Brf valky.ian 25 for räkenskapsåret

20fi -ar-01 -- 2011 -12-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings-

lagei och gei en i alJvasentliga avseenden råitfvisande bild av floreningens finansiella

stälning per den 31 decemb 
"t 

ZOtl och av foreningens resultat för aret enligt års-

redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen iir forenlig med årsredovisningens övriga

delar.

Jag tillstyrker diirfor att fiireningsstiimman fastställer resultaträkningen och balansräkningen

for ftireningen.

Grundfar uttalanden

Jag har utfon revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god

revisionssed i Sverige. Mitt År.r- enligt dessa standarder beskrivs niirmare i avsnittet

Revisorns ansvar. JZgar oberoende i mrhailanae till foreningen enligt god revisorssed

i Sverige och har i owigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhtimtat ?ir tillräckliga och ändamålsenliga som

grund ftir mina uttalanden.

Styrelsens onsvar

Det iir styrelsen som har ansvaret ftir att arsredovisningen upprättas och att den ger en

rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även ftir den interna

kontroll, som den bårimer vara nödviinåig ftir att uppriitta en arsredovisning, som inte

innehåller väsentliga felaktigheter, va.re sig dessa beror på oegentligheter eller på fel'

Vid upprättandet av åtsredovisningen ansvafaf styrelsen for bedömningen av foreningens

ftirmåga att fortsätta verksamheten. styrelsen upplyser, nåir så är tillämpligt, om forhållanden

som kL påverka ftirmågan att fortsåitta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt

drift.

Revisorns ansvor

Mina mål åir att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida arsredovisningen som helhet

innehåller några våsentliga fehtcilgheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel'

och att lämna en revisionsberättelse, som innehåller mina uttalanden'

t(4)



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

utftrsinligt ISA och goiå,risionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig

felaktigheiom en sådän skulle finnas. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter

eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan ftirväntas

farrert a de ekonomiska beslut, som användare fattar med grund i arsredovisningen'

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.

Dessutom:

* identifierar och bedömer jag riskerna for väsentliga felaktigheter i arsredovisningen,

vare sig dessa beror på oågentligheter eiler på fel, utformar och utfor gransknings-

åtgiirder bland annafutifrån dessa risker o.h inha-tar revisionsbevis, som är tillräckliga

och iindamålsenliga for att utgöra en grund ft)r mina uttalanden. Risken ftir att inte

upptäcka en vasen"tlig felaktig-het till fuljd av oegentligheter är högre iin ftlr en väsentlig

felaktighet, som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi'

ftirfalskning, avsiktliga uteliimnanden, felaktig information eller åsidos?ittande av intern

kontroll.

* skaffar jag mig en ftjrståelse av den del av foreningens interna kontroll, som har betydelse

för min revisiJn, i syfte att utforma granskningsåtglirder, som iir 1ämpliga med hänsyn ti1l

omständigheterna, men inte ftir att uitala mig åm effektiviteten i den interna kontrollen'

* utvärderar jag liimpligheten i de redovisningsprinciper som anviinds och rimligheten i

styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar'

* drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen anv?inder antagandet om fortsatt

drift vid upprättandet av arsreåovisningen. Jag drar också en slutsats' med grund i de

inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor'

som avser sådana hiindelser eller fiirhållanden, som kan leda till betydande tvivel om

föreningens formåga att fortsätta verksamheten. om jag drar slutsatsen att det finns en

väsentlig ostikerheisfaktor måste jag i revisionsberiittelsen f;ista uppmärksamheten på

uppiysningama i årsredovisningen äm den väsentliga osiikerhetsfaktorn eller' om sådana

upplysningar åir otillräckliga, rnodifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser

baseras på de revisionsberrir, ,o. inhämtas fram till datumet ftir revisionsberättelsen'

Dock kan fiamtida händelser eller fiirhållanden göra att en forening inte låingre kan

fortsätta verksamheten.

* utviirderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i års-

redovisning.å, da.ibtu"a 
"pptytnirrgu*u, 

och om årsredovisningen återger de

underliggande transaktionerna och ilindelserna på ett sätt, som ger en rättvisande bild'

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning

samt tidpunkten fiir den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under

revisionen, däribland de evJntuella brister i den interna kontrollen som jag kan ha identifierat'
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Rapport om andru krav enligt lagar och andrafiidattningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utlort revision av styrelsens

florvaltning av Brf Valkyrian 25 ftir råikenskapsäret2017-01-01 -- 2017-12-31 samt

av ftirslagåt till dispositioner beträffande foreningens vinst eller forlust.

Jag tillstyrker att ftireningsst?imman behandlar forlusten enligl ftirslaget i ftirvaltnings-

beiauetsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for riikenskapsåret.

Grundför uttalanden

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

beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag iir oberoende i florhållande till
fcireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgiort mitt yrkesetiska

ansvar enligt dessa krav.

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

grund ftjr mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det iir styrelsen som har ansvaret ftir ftirslaget till dispositioner beträffande ftireningens

vinst eller forlust. Vid forslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av

om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav, som foreningens verksamhetsart,

omfattning Jch risker ställei på storleken av fi)reningens egna kapital, konsoliderings-

behov,likviditet och ställning i övrigt.

Stl,relsen ansvarar ftjr ftireningens organisation och fiirvaltningen av ftireningens

angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma ft)reningens

etonoÅistca situation och att tillse att foreningens organisation är utformad så att

bokftringen, medelsforvaltningen och ftjreningens ekonomiska angelägenheter i

öwigX kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvor

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

är att inhiimta revisionsbevis ftir att med en rimlig grad av siikerhet kunna bedöma om någon

styrelseledamot i något väsentligt avseende:

* företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon forsummelse, som kan ftiranleda

ersättningsskyldighet mot fijreningen, eller
* på något annat säit handlat i strid med bostadsrättslagen, tilliimpliga delat av lagen om

ekonomiska frreningar, arsredovisningslagen eller stadgama.

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

förlust, och diirmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av såikerhet bedöma om

forslaget är ftirenligt med bo stadsrättslagen'
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Rimlig säkerhet är en hög grad av siikerhet, men ingen garanti ftir att en revision som

utftirts enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgiirder eller

försummelr"r, ,o.tt kan ftiranleda ersiittningsskyldighet mot ft)reningen, eller att ett

förslag till dispositioner av föreningens vinst eller ft)rlust inte lir ftrenligl med bostads-

rättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använderjag professionellt

omdöme och har en professioÅUi skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen

av forvaltningen och forslaget till dispositioner av ftireningens vinst eller grundar sig främst

på revisioneriav räkenrkupi*u. Vilk; tillkommande granskningsåtgiirder som utftirs baseras
'pa *itt professionella bedåmning med utgångspunkt i risk och väsentlighet'

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

som är väsentliga ftir verksimheten oih diir avsteg och överträdelser skulle ha särskild

betydelse ftir ftiieningens situation. Jag går igenom och prövar beslut, beslutsunderlag'

,ri&agna åtgärder ocliandra ftirhållanden som åir relevanta lor mitt uttalande om ansvars-

frihet. som underlag lor mitt uttalande om stl,relsens ftrslag till dispositioner beträffande

foreningens vinst efier forlust har jag granskat om ft)rslaget åir forenligt med bostadsrätts-

lagen.

Stockh.öfrn 2018-04-11
l,

fr.
Auktoriserad revisor
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