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Styrelsen för BrfBäfvern 20, med säte ii Hedvig Eleonora församling, Stockholms kommun, fr härmed
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberäftelse

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 stadgar registrerades av Bolagsverket denl7 augusti 2017. Fram till dess gällde de gamla
stadgarna som registrerades av Bolagsverket den 11juli 2008.

Föreningens byggnad och mark
Föreningens fastighet består av två separata byggnader, gathus och gårdshus, med totalt 24 bostadsrätter.
Den totala boarean (BOA) är 1 $89 kvm. Såväl vindar som källare används för “ursprungligt avsett
ändamål”

Fasti ghetsavgift
Fastigheten belastas med full fastighetsavgift gällande bostäder. Fastighetsavgiften uppgick till 31 560 kr
för 2017.

Fastighetens taxenngsuppgifter
Taxeringsvärdet är 52 200 000 kr, varav byggnadsvärdet är 17 200 000 kr och markvärde 35 000 000 kr.
Värdeår är 1940.

Ekonomisk f?irvaltning
Föreningen har haft avtal om ekonomisk förvaltning med Chinbo AB. Det fortsatte gälla även sedan
hälften av Chinbo köptes upp av Fastum UBC Förvaltning AB omkring årsskiftet 2016-2017. Men i
mitten av juni 2017 tog Fastum över den ekonomiska förvaltningen. Chinbo ansvarade därefter enbart för
hyror, överlåtelser och lägenhetsregister.

Teknisk förvaltning
Den tekniska förvaltningen har i huvudsak skötts av föreningens medlemmar, som också delat ansvaret
för olika delar av fastighetsskötseln såsom snöskottning och trädgårdsarbetet, dock ej trappstädning.
Styrelsen har vid behov tagit hjälp av Bostadsrättema, i vilken förening är medlem.

Ekonomisk plan
Styrelsen har upprättat ekonomisk plan för föreningens verksamhet.

Antalet anställda
Under året har föreningen inte haft någon anställd.
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Årsavgifter
Årsavgifter tas ut från fhreningens 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 föreningens stadgar. Årsavgiften uppgår till 497 kr/kvm
BOA per år.

Avsättning till yttre fond
Avsättning till yttre fond sker enligt stadgarna med 0,3% på fastighetens taxeringsvärde inklusive mark.

föreningens fastighetslån
Kreditinstitut, ränte- och amorteringsvillkor framgår av not 8.

Arvode
Enligt föreningsstämman beslutades att styrelsen kan ersättas med 30 000 kr att fritt fördelas inom
styrelsens ledamöter och suppleanter.
Ersättning till föreningens revisor blir skäligt belopp enligt ingiven räkning.

Styrelse
Styrelsen hade fram till årsmötet 1juni 2017 följande sammansättning:

Ledamöter Marina Stagh ordförande
Linda Gustavson-Nameth vice ordförande
Eva-Man Syrjälä kassör
Aleksandra Czechowska
Thomas Hartman
Gustaf Andersson

Suppleanter Kristina Svärd sekreterare
Niklas Lindén

Styrelsen har efter årsmötet den 1juni 2017 haft följande sammansättning:

Ledamöter Marina Stagh ordförande
Linda Gustavson-Nameth vice ordförande
Kristina Svärd sekreterare
Eva-Man Syrjälä kassör
Aleksandra Czechowska
Thomas Hartman

Suppleanter Niklas Lindén
Eva Louise Ström

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av följande styrelseledamöter två i
förening: Marina Stagh, Eva-Man Syijälä och Linda Gustavson-Nameth. Dessutom har Aleksandra
Czechowska haft rätt att attestera leverantörsfakturor tillsammans med någon av firmatecknarna, dvs två
i förening.

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden.
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Revisorer
Elisabet Orning extern revisor
Vakant intern revisor

RevisorsuDpleanter
Lena Gimle extem suppleant
Vakant intern revisorsuppleant

Valberedning
Inger Söderbom sammankallande
Björn Berge

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Extra föreningsstämma

Den 16 mars hölls en extra föreningsstämma fbr att ta ställning till tre fZrslag från styrelsen.

1. Att i en ffirsta röstomgång ta ställning till ett förslag om nya stadgar, i stort sett helt baserade på
Bostadsrätternas mönsterstadgar med bara en smärre avvikelse gällande § 3 Medlemskapsprövningjuridisk person. 1 och med att förslaget bifölls med röstsiffrorna 17-2, gick det vidare till en andraröstomgång på den ordinarie föreningsstämman 1juni, som utmynnade i ett enhälligt JA.

2. Att besluta om ombyggnaden av vindarna. Se separat punkt nedan.

3. Att besluta om nedsättning av insatser. Utgångspunkten var att en del av vinsten vid en eventuellförsäljning av vindarna kan återbetalas till medlemmarna i form av nedsatta insatser, totalt 2.820.176 kr.1 underlaget ingick en lista över hur mycket som maximalt skulle kunna återbetalas till medlemmarnaberäknat på lägenhetemas andelstal i föreningens ekonomiska plan från 1998-12-31. Förslaget biföllsmed röstsiffrorna 17-2. Det är dock villkorat med att föreningen ska ha erhållit medel motsvarandetotalbeloppet för att kunna verkställa den beslutade nedsättningen. Beslutet registrerades av Bolagsverketden 21 september 2017, med noteringen att beslutet om nedsättning inte fr verkställas förrän ett år efterregistreringen.

Byte av ekonomisk förvaltare

Någonstans vid årsskiftet sålde vår ekonomiska förvaltare, Chinbo AB, halva sitt företag till Fastum.Vårt avtal med Chinbo AB fortsatte gälla, men allteftersom det blev alltmer tydligt att de misskötte sitt
uppdrag tog Fastum över den ekonomiska ft5rvaltarrollen.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Vår gamla OVK från 2008 skulle egentligen ha gjorts om 2014, vilket ledde till att vi efter ett
tillsynsbesök av Stockholms Stads Miljöförvaltning uppmanades åtgärda detta. För att få en godkänd
OVK beslutades att vi genom besiktningsman Viking Jansson skulle engagera hantverkare Mio
Sparreman för att tillföra de ventilationslösningar som krävs för att bli godkända. Nu är detta äntligen ihamn, bara två ettor i protokollet återstår att åtgärda, och de ingår i offerten på ca 150 000 kronor. Deninledande inspektionen av hela fastigheten, där besiktningsmannen Viking Jansson och hans föreslagnapartner Mio Sparreman gick i par, kostade ca 23 000 kr.
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Fasadrenovering

Sedan styrelsen uppmärksammades på nedfallande tegelbitar från fasaden mot Valhallavägen har vi sökt
efter en lösning. Det blev till sist Rope Access som tog sig an renoveringen. Notan slutade på ca 100 000
kr.

Kallvattenstammar i gathuset

Den sista delen av arbetet avslutades i och med återställandet av Ähimans badrum.

Rörarbeten i gathusets källare

Det omfattande arbetet med att byta ut gamla galvrör har fortsatt under året och är ännu inte helt avslutat.
Kostnaden under 2017 slutade på ca 290 000 kr, och däri ingår även avlägsnande av gasrör i samverkan
med Stockholm Gas, ca 23 000 kr, byte av stamventiler mm, ca 100 000 kr, och 64 000 kr för materiel.
Tillkommer ca 38 000 kronor fbr asbestsanering.

Vindsförsäljning

En stor del av året upptogs av den eventuella försäljningen av vindarna.

Vid föreningens årsstämma 25 maj 2016 röstade en kvalificerad majoritet för en flytt av vindsfhrråd till
källare. Sex medlemmar överklagade beslutet till Hyresnämnden. Hyresnämnden röstade till fördel för
motparten den 24 maj 2017 eftersom tillfredställande ritningar över förråden saknades vid prövningen,
och på grund av detta kunde inget annat beslut tas. Föreningen stod beredd att överklaga beslutet till
Svea Hovrätt, men under årsmötet 1juni 2017 gjordes saken upp i godo. Samtliga medlemmar som
motsatt sig flytt av sina vindskontor gick nu skriftligen med på detsamma.

Vid föreningens extrastämma den 16 mars 2017 beslutades att föreningens båda råvindar skulle upplåtas
med bostadsrätt för att byggas om till lägenheter.

Föreningen har sedan maj 2016 ett uppdragsavtal med Siv Kraft att med ensamrätt förmedla
försäljningen av våra vindar. Arbetet med att presentera vindarna för olika byggentreprenörer inleddes
under hösten 2017.

Styrelsen har under året tillsatt en vindsgrupp med tre medlemmar från vardera gårdshus och gathus.
Michael Kroner har därutöver anlitats som en oberoende konsult i vindsärendet inför försäljning och val
av entreprenör, samt för kontroll av själva genomförandet. En byggnadsantikvarie har gjort ett
rådgivande utlåtande om våra chanser till bygglov och sett problem att ffi tillåtelse att bygga
fönsterkupor mot Valhallavägen. Likaså menar hon att Ateljéns takfönster behöver bevaras.

Medlemsinformation

Föreningen hade vid årsskiftet 34 medlemmar. Under året har en medlem (Marcus Klamming) tillträtt
samt två medlemmmar (Dahlén Ömans och Fayers) utträtt ur föreningen vid en överlåtelse.

is



BrfBäfvem20 5(15)

Org.nr 7 16417-6690

Flerårsöversikt(Tkr) 2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 983 987 949 942 937

Resultat efter finansiella poster -490 -826 -127 68 58

Balansomsiutning 3 740 3 979 4 153 4211 4 172

Soliditet (%) 67 75 92 94 92

Belåningsgrad (%) 22 22 2 2 0

Fastighetslån/kvm (kr) 422 423 53 53 0

Årsavgifter/kvm (kr) 496 497 474 474 468

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

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

Balansomslutning
Summan av filreningens tillgångar alternativt skulder och eget kapital.

Soliditet (%)
Eget kapital i relation till balansomslutning.

Fastighetens belåningsgrad (%)
Föreningens totala fastighetslån i förhållande till bokfört värde byggnad och mark

Fastighetslånlkvm
Föreningens totala fastighetslån dividerat med BOA.

Årsavgifter/kvm
Föreningens totala årsavgifter dividerat med BOA.

Förändring av eget kapital
Medlems- Fond tör yttre Balanserat Årets Totalt

insatser underhåll resultat resultat

Belopp vid årets ingång 2 820 176 1 702 900 -705 193 -825 732 2 992 151

Disposition av föregående
års resultat: 156 600 -982 332 825 732 0

Årets resultat -490 130 -490 130
Belopp vid årets utgång 2 820 176 1 859 500 -1 687 525 -490 130 2 502 021
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Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen Rreslår att den ansamlade Rirlusten (kronor):

ansamlad förlust -l 687 525
årets förlust -490 130

-2 177 655

behandlas så att
reservering fond för yttre underhåll 156 600
ianspråktas fond för yttre underhåll -477 280
i ny räkning överföres -1 856 975

-2 177 655

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning Not 2017-01-01 2016-01-01
1 -2017-12-31 -2016-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning 2 983 787 984 916

Summa rörelseintäkter 983 787 984 916

Rörelsekostnader
Driftskostnader 3 -1 215 635 -1 599 930

Övriga extema kostnader 4 -122 645 -124 679

Personalkostnader -39 426 0

Avskrivningar 5 -81 $40 -81 $40

Summa rörelsekostnader -1 459 547 -1 806 450

Rörelseresultat -475 760 -821 534

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 6 $28

Räntekostnader och liknande resultatposter -14 370 -11 026

Summa finansiella poster -14 370 -4 198

Resultat efter finansiella poster -490 130 -$25 732

Årets resultat -490 130 -825 732

at

5fr
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella antäggningstillgångar
Byggnader och mark 5 3 593 362 3 675 202
Summa materiella anläggningstillgångar 3 593 362 3 675 202

Summa anläggningstillgångar 3 593 362 3 675 202

Omsättningstillgångar

Kortfristigafordringar
Övriga fordringar 6 25 912 27 040
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 35 074 20 591
Summa kortfristiga fordringar 60 986 47 631

Kassa ocit bank
Kassa och bank 85 500 256 133
Summa kassa och bank 85 500 256 133
Summa omsättningstillgångar 146 486 303 764

SUMMA TILLGÅNGAR 3739 $48 3978966

975/4:
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Balansräkning Not 2017-12-3 1 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
B:tndet eget kapital
Medlemsinsatser 2 820 176 2 820 176
Fond för yttre underhåll 7 1 859 500 1 702 900
Summa bundet eget kapital 4 679 676 4 523 076

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -1 687 525 -705 193
Årets resultat -490 130 -825 732
Summa fritt eget kapital -2 177 655 -1 530 925
Summa eget kapital 2 502 021 2 992 151

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 8 797 261 798 340
Summa långfristiga skulder 797 261 79$ 340

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 257 669 50 267
Övriga skulder 9 489 9 489
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 173 408 128 719
Summa kortfristiga skulder 440 566 18$ 475

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 373984$ 3978966
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Kassaflödesanalys Not 2017-01-01 2016-01-01
1 -2017-12-31 -2016-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -490 130 -825 732

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 81 840 81 $40

Förändring skatteskuldlfordran 662 1 066

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital -407 62$ -742 $26

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kortfristiga fordringar -14 017 19 645

Förändring av leverantörsskulder 207 402 -69 $22

Förändring av kortfristiga skulder 44 689 22 928

Kassaflöde från den löpande verksamheten -169 554 -770 075

Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga skulder -1 079 699 087

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 079 699 087

Årets kassaflöde -170 633 -70 988

Likvida medel och avräkningskonto

Likvida medel och avräkningskonto vid årets början 256 133 327 121

Likvida medel och avräkningskonto vid årets slut 85 500 256 133

975,4:
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) /K2/ om årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar
Föreningens anläggningstillgångar består av byggnader och mark. Anläggningstillgångama är redovisade
till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av
tillgångarnas ekonomiska livslängd.

Tillämpade avskrivningstider:
Byggnader 1,5 %
Fiberinvestering 10,0 %
Avloppsrör 5,0 %
Fönsterrenovering 2,5 %
Gårdsmuren 2,5 %

Föreningens fond för yttre underhåll
Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter
att beslut tagits på fZireningsstämrnan sker överföring från balanserad vinst (under Fritt eget kapital) till
fond för yttre underhåll (under Bundet eget kapital). Enligt stadgarna skall föreningen varje år avsätt
minst 0,3% av taxeringsvärdet till en fond för yttre underhåll.

Not 2 Nettoomsättning

2017 2016
Årsavgifter 937 523 939 756
In- och utflyttning o dylikt 3 321 5 149
Gruppanslutning bredband 42 924 40 011
Övriga intäkter 19 0

983 787 984 916
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Not 3 Driftskostnader

2017 2016
Kostnader i samband med städdagar 274 0
Städkostnader 33 033 41 621
Hyra av entrémattor 3 745 0
Snöröjning/sandning 7 000 0
Trivselåtgärder 0 1 499
Hissbesiktning 11 779 1138
Besiktningskostnader $ 713 0
Reparationer 181 343 23 255
Hissreparationer 0 9 486
Planerat underhåll 477 280 1 009 505
Fastighetsel 39 165 31 885
Uppvärmning 284423 295810
Vatten och avlopp 51 085 40 067
Avfallshantering 36 007 40 328
Försäkringskostnader 34 397 33 083
Kabel-tv 12000 11856
Bredband 33 684 60 397
Förbrukningsinventarier 1 029 0
Förbrukningsmaterial 679 0

1215636 1599930

Not 4 Övriga externa kostnader

2017 2016
Fastighets avgift 31 560 30 432
Serviceavg till branschorgan 4 620 4 620
Porto 823 2 263
Föreningsgemensamma kostnader 2 097 3 111
Revisionsarvode 17 500 10 000
Ekonomisk förvaltning 38 323 39 157
Bankkostnader 2 979 2 876
Juridisk konsultation 16 400 0
Medlems-/föreningsavgifter 4 620 0
Övriga poster 3 723 32 220

122645 124679
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Not 5 Byggnader och mark

2017 2016
Ingående anskaffningsvärden byggnader 3 211 795 3 211 795
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden byggnader 3 211 795 3 211 795

Ingående avskrivningar byggnader -658 162 -576 322
Årets avskrivningar -81 $40 -81 840
Utgående ackumulerade avskrivningar byggnader -740 002 -65$ 162

Ingående värde mark 1121569 1121569
Utgående värde mark 1121 569 1121 569

Utgående redovisat värde 3 593 362 3 675 202

Taxenngsvärden byggnader 17 200 000 17 200 000
Taxeringsvärden mark 35 000 000 35 000 000

52 200 000 52 200 000

Taxeringsvärde bostäder 52 200 000 52 200 000
52 200 000 52 200 000

Not 6 Övriga fordringar

2017-12-31 2016-12-31
Skattekonto 1 427 1 427
Skattefordran 24 485 25 147
Övriga kortfristiga fordringar 0 466

25 912 27 040

Not 7 Fond för yttre underhåll

2017-12-31 2016-12-31
Belopp vid årets ingång 1 702 900 1 567 900
Avsättning till fonden 156 600 135 000
Belopp vid årets utgång 1 $59 500 1 702 900

Not 8 Skulder till kreditinstitut

Räntesats Datum för Lånebelopp Lånebelopp
Långivare % ränteändring 2017-12-31 2016-12-31
Stadshypotek 1,50 20 18-03-30 97 261 98 340
Stadshypotek 1,45 2019-03-01 700 000 700 000

797261 798340

75JZ
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Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2017-12-31 2016-12-31

Räntekostnader 33 0
Styrelsearvoden 30 000 0
Sociala avgifter 9 426 0
Revision 12 500 12 500
fastighetsel 3 173 2 806
Fjärrvärme 41 048 38 594
Avfallskostnader 0 466
Förutbetalda avgifter 76 213 74 353
Ekonomisk förvaltning 1 015 0

17340$ 128719

Not Ställda säkerheter

2017-12-31 2016-12-31

Fastighetsinteckningar 1 310 000 1 310 000
1310000 1310000
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Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Stockholm /J?. /

Marina Stagh Eva-Man Syrjälä

Linda Gustavson-Nameth Thomas Hartman

Aleksandra Czechowska Kristina Svärd

Min revisionsberättelse har lämnats Id’— 04’.... 7/

lisab’’ming )
förtfendevald rev.ior



INBLADS
EVISIONSBYRA AB

REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämrnan i BrfBäfvern 20
Org.nr. 716417-6690

Rapport om årsredovisningen

Jag har reviderat årsredovisningen för Brf Bäfvern 20 flir år 2017.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för all upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.

Revisonis ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom all
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktat revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen ffir att ge en rättvisande bild i syfte all utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra
ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.

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

Uttalanden

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 3 1 december
201 7 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Brf Bäfvern 20 fir år 2017.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret f5r förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för ffirvaltningen enligt bostadsrättslagen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens
vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens ftsrslag till dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot
på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.

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

Uttalanden

Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i ffirvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockh fden 11 april 201$

/
‘ElisabLrning J

Förtrendevald revisor
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