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Styrelsen för Brf Ekeby i Ekerö får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förva ltni ngsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i

föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan

tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen.

Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Föreningens stadgar

Föreningens gällande stadSar har registrerats hos Bolagsverket 2OOL-A3-1'2.

Förslag på nya stadgar har tagits fram i sammarbete med Storholmens förvaltning AB

Styrelsen, revisorer och övriga funktionärer

Styrelsen har sedan ordinarie stämma 201"6-04-17 bestått av:

Ordinarie ledamöter
Fredrik Olsson Ordförande 2At6-2O18

v ordförande 2O1'6-20t8Kim Kärrhage

Cecilia Jonsson Sekreterare tom 2016-11-30

Sonny Wallgren Kassör 2OL6-2OLB

Fred Gibson Ledamot 2OL7

Styrelsesuppleanter
Eva Hjelm Olsson ledamot from2ot6-L2-Ot
Kaisa Helmer

Ordinarie revisor

Peter Neveling

Revisorssuppleant
Thomas Daae

Valberedning
Sven Olof Nilsson
Madeleine Ståhl
Petra Hammar
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Fastighetsuppgifter

Föreningens fastighet, Ekebyhov 1:527 bebyggdes 1985-1.986 av HSB Bygg och är belägen i Ekerö

kommun. På fastigheten finns 19 st radhuslängor med 1 - 2 våningar innehållande 112 lägenheter.

Dessutom finns 1 kvartershus, 67 garage och 87 p-platser.

Lägenhetsfördelni ng:

28st2 rum och kök
48 st 3 rum och kök
31 st 4 rum och kök

5 st 5 rum och kök Total bostadsyta: L0 157 kvm

Förvaltning

Föreningen är privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Styrelsen har under året haft 13 protokollförda sammanträden.
Den ekonomiska förvaltningen har utförts av Storholmen Förvaltning AB som också handlägger

lägen hetsförteckn inge n.

Försäkring

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg-Hansa.

Underhålloch miljö

Nytt avtal har tecknats med Svensk Markservice om skötsel av våra gräsytor. Snöröjning och

halkbekämpning har som tidigare utförts av Leja, Spånga MälaröLBC. Tillsyn av värmecentralen har

som tidigare varit Jensen AB. Electroservice har tillsyn och service av maskinerna i tvättstugan.

Väsentliga händelser under året

Underhållsplan har uppdaterats och en likviditetsplan har upprättats för 2OI7-2027.

En fastighetskonsult har besiktigat vårt område och funnit det i mycket gott skick,2OL6-09-26.

En brandsyn har gjorts i vårt område och påpekandena har rättats till.
Garagen och car-port har renoverats under hösten, hela framsidan på garagen har bytts och 5 av 9

gavlar har också fått ny panel.

Motorvärmaruttagen har bytts efter 30 år för att höja elsäkerheten. 2 platser har blivit laddstation

för elbilar och elnätet har förstärkts för detta ändamå|, vi kan nu utöka antalet laddstationer.

En stor undersökning av värmecentralen har gjorts för att försöka åtgärda värmecentralen och de

varmvattenproblem som finns i området, resultat PLC systemet som styr vår anläggning har
programmerats om.

Ett nytt parkeringsawal har tecknats med NOKAS, som också har hand om Ekerö Centrum.

Samtl iga dagvattenbrunna r och stickledningar har slamsugits.

En upprustning av en lekplats är på gång

Ett stort antal buskar klipptes under höstens städdag.

Administrationen av ansökan om bilplatser har förenklats med hjälp av introduktion av Storholmens

web-applikation. Alla kontrakt är under omförhandling för att kunna använda webb-applikationen

och få bättre ordning och rättvis fördelning av bilplatser 
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Kommande årets planerade underhåll och förbättringar

Upprustning av en lekplatlär planerade undervåren2017.
Fortsatt utredning för att åtgärda-värmecentralen och de problem som finns avseende varmvatten.

En brandskyddsplan håller på att tas fram och kommer att beslutas under våren 2017.

Ommålning av resterande garageportar, genomgång av målningsbehovet taket på garage/carport.

Medlemsinformation

Ekonomi
Vi har amorterat av ett lån på 4,5 miljoner kr.

Amorteringsnivån 1 % tillämpas vid omläggning av våra lån.

Likvida medel har placeratS på sparkonto hos SBAB.

Årsavgifter
Vi har haft möjlighet att sänka årsavgiften 2017.

Den genomsnittliga avgifben under 2015 har varit 802 kr/kvm och under 2017 sänks till 586

krlkvm.

överlåtelser och övriga föreningsfrågor
Under perioden har 6 st överlåtelser ägt rum.

övrigt
Enligt styrelsebeslut debiteras köparen vid varje överlåtelse en expeditionsavgift pä 2,5 % av

basbeloppet (2OtO = 1108 kronor). Pantsättningsavgift debiteras med 1 % av basbeloPPet (2016=

443 kronor) vid varje pantsättning. Påminnelseavgift uttas med 150 kr vid sen betalning.

bry,a
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Flerårsöversikt
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter firtansiella pöster,

Soliditet (%)

2015 20L4 2013 2012

tkr
8 575
2046

15

8 528
1293

L2

8 547
t L47

TL

8 557
-109

0

lnbetalda Fond yttre
insatser underhåll

Balanserat Årets
resultat resultat

Belopp vid årets in$ång---
Disposition av föregående
års resultat:

Årets resultat

4 520 000 5 445 000

1 200 000

-66320 2045678

845678,-2045678
1 850 879

Belopp vid årets utgång.__ 4 520 000 6 545 000 779358 1 850879

779 358
1 850 879
2630237

3 558 023
-333 s24
-694262

2630237

Förslag til I resultatdispqsition
Styrelsen föreslår att det ansamlade resultatet (kronor):

Balanserat resultat
årets resultat

disponeras så att
till yttre underhållsfond överförs
ia nspråktagande yttre u nderhå I lsfond
i ny räkning överföres

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

med tilläggsupplysningar -
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BRF Ekeby i Ekerö

Org.nr 716418-0635

Resultaträkning

Rörelseintä kter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning
övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Rörelsekostnader

Underhålls - och driftskostnader
övriga externa kostnader ..

Persona I kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

Not

slL2

2016-01-01 2015-01-01
-20L6-t2-3t -20L5-L2-3L

8 s39 771

8 30s

8 547 476

-3 758 507

-226 065
-2s s60

-90s r42
-49L5 274

3632202

15 848

-r797 t7t
-178t323
1 850 879

1 8s0 879

1 850 879

8 57s 794

1.424

8 576 618

-3 490 869

-237 66L
-2234r

-905 136

-4 656007
3 920 611

21321
-r896254
-1874933
2045 678

2045 678

2045678
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BRF Ekeby i Ekerö

Org.nr 7164L8-0635

Balansräkning

TILLGÄNGAR

Anläggningstil lgångar

M ate ri e Il a a n lä g g n i n g sti I lg å n ga r
Byggnader och mark

Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Ko rtf ri sti g a fo rd ri n g a r
Kundfordringar

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kossa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgå ngar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not 20t6-L2-3L

7t027 267

71027 267

71027 267

515

767

89 866

91 148

5 362 125

5362125
5 453 273

76 480 540

6l L2

20t5-L2-3L

7t932 409

7t932 409

7t932409

1.4 400

11 085

88 043

113 528

7 660702
7 660702
7 774230

79 706 639
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BRF Ekeby i Ekerö

Org,nr 71,6418-0635

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

Fond för yttre underhåll

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

Ärets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Levera ntörss ku lder

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 20L6-L2-3L

4 520 000

6 64s 000

11 165 000

779 358

1 850 879

2 630237
t3795 237

61 114 590

61 114 690

304 072

73 322

8 292

1.184927
1 570 613

76 480 540

7lt2

20L5-t2-3t

4 s20 000

5 445 000

9 965 000

-66320
2 045 678

1 979 358

11 944 358

66280 664

56 280 664

28t 64L

72 400

t5 978

1 111 598

t 48t617

79706639

f ,(4
g-"

!.40e



BRF Ekeby i Ekerö

Org.nr 7164L8-0635

Noter

Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Ärsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10

Årsredovisning i mindre företag.

An läggningstil lgå nga r
Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader !%

Nyckeltalsdef i n itioner
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 (%)

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
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BRF Ekeby i Ekerö

Org.nr 7t64I8-0635

Noter

2016

8 145 083

351225

42863

l+ltz

20L5

I 144 652

349 584

80 958

Föreningens intäkter

Årsavgifter, bostäder

Hyror, p-plats/garage

övriga intäkter

Underhåll/Drift/Förva ltning

8 539 171

20L6

46L396

679 744

407 934

327 038

141377

335 664

772 480

186 895

to4 643

r27 220

814722

8 575 194

20L5

159 528

772 566

436 082

312 678

735 270

330 554

172 480

186 308

99 934

72 LzI
813 348

Underhåll och reparationer

El och uppvärmning

Vatten och avlopp

Sophämtning/renhållning

Fastighetsförsä kringa r

Skötsel

Vägavgifter

Kabeltv/telefoni

Förvaltning

Projektarvoden

Fastighetsskatt

3 7s8 507 3 490 869

2015

* " .AiliStällda och personålkostnader

2015

Medelantalet anställda

Kvinnor

Män

Löner och andra ersättn'tngar samt sociala kostnader

Löner och andra ersättningar

Sociala kostnader och pensionskostnader

Arbetsma rknadsförsä kri ng

Totala löner, andra ersätt4ingar, sociala kostnader och
pensionskostnader

t
0

1

L7 0t8
5 346

3 196

25 s60

L

0

t

16 061

5 043

7237

22341 t'f,L
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BRF Ekeby i Ekerö

Org.nr 716418-0635

NOT4 Byggnaddr och mark

tolt2

20t52016

lngående anskaffningsvärden

Mark

Utgående ackum. anskaffningsvärden

lngående avskrivningar

Ärets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

lngående ombyggnader,
bergvärmeanläggning

Utgående ackumulerade ombyggnader

lngående avskrivninga r

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Taxeringsvä rden byggnader

Taxeringsvärden mark

NOT 5

Förutbetalda försäkringskostnader

övriga i nterimsfordringar

71o27 267

67 994000

56 000 000

123 994 000

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

58 667 000

11 700 000

80 357 000

-12 056 tgt
-686 673

-12742864

5 369 328

s 369 328

-1747 728

-218 469

-t966197

68 667 000

11 700 000

80 357 000

-1.1.369 521

-686 670

-12056 tgt

5 369 328

s 369 328

-t s29 262

-218 456

-1747 728

71932409

68 178 000

50 400 000

118 578 000

2015

34 065

53 978

20t6
3s769

54 097

89 855 88 043

t, 4
w

qSr,'l 
')



r

BRF Ekeby i Ekerö

Org.nr 71,6418-0635

NOT 5 Skulder till kreditinstitut

11. I t2

Datum för Lånebelopp Lånebelopp
ränteändring 2OL6-t2-3t 2OL5-12-3L

Räntesats
%

Stadshypotek
Stadshypotek

Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
SBAB

SBAB

SBAB

3,09
3,23

3,07
3,55

3,55
1,75
3,24
3,25

2,98

2017-01.-30
2018-03-01,

2019-03-30
2022-04-30
2022-04-30
2020-09-oL
2018-01.-1.2

2078-04-20
2017-1.O-L2

6 055 665
8 575 216

5 279 223
4238978
6 844 500
7 696908
8 375 000

3 944200
10 10s 000

6 118 581
8 564 080

4 480 r22
5 333 507
4 282 454

6 9L4 700
7 830 380
8 475 000
3 985 840

10 195 000

61114690 66280664

731684 5 1.65 974Varav kortfristig del

Beräknad amortering de närmaste 5 åren är 732 tkr årligen.

Om 5 år beräknas skulden till kreditgivare uppgå till 57,5 mkr.

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut
Fastighetsi nteckni nga r

Varav obelånade

Summa ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut

NOTT Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

75 156 600
0

75 156 600

75 156 600
0

75 156 600

Upplupna löner och arvode

Beräknade upplupna soc avgifter

U pplupna räntekostnader

Förutbeta lda avgifter/hyror

Övriga interimssku lder

20L6

123 750

28 000

257 835

629 71.3

145 629

2015

723 750

28 000

244 876

539 094

75 878

7
rL

w^,ro
Lil gr
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Ekerö den /

Fredrik Olsson

3 2ot7
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Eva Hjelm Olsson

Suppleant.

Q-?t'^-"
Fredrik Gibson

{*"rvy-

,(/ z)/1 2017

Ersätter tidigare ledamot.

Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERIiTTELSE

Till ftireningsståimman i Brf Ekeby i Ekerö, org. ff 716418-4635

Rappo rt o m å rs redov is nin gen

Uttalanden

Jaghar utftirt en revision av årsredovisningen for Brf Ekeby i Ekerö fiir råikenskapsåret
2016-01-01 -- 2016-12-3r.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings-
lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ftireningens finansiella
stälning per den 31 december 2016 och av ftireningens resultat ftir året enligt års-
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fiirenlig med årsredovisningens övriga
delar.

Jag tillstyrker diirftir att ftireningsstiimman fastställer resultatriikningen och balansräkningen
ftir ftreningen.

Grundför uttalanden

Jag har utfiirt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god
revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs näirmare i avsnittet
Revisorns onsvar. Jag n oberoende i ftirhållande till ftireningen enliE god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat ?ir tillräckliga och iindamålsenliga som
grund ftir mina uttalanden.

Styrelsens ansvor

Det iir styrelsen som har ansvaret ftir att årsredovisningen upprättas och att den ger en
rätfvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även ftir den interna
kontroll, som den bedömer vara nödvändig frr att upprätta en årsredovisning, som inte
innehåller viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen ftir bedömningen av fiireningens
ftirmåga att fortsiitta verksamheten. Styrelsen upplyser, niir så åir tillämpligt, om forhållanden
som kan påverka ftirmågan att fortsätta verksamheten och att anviinda antagandet om fortsatt
drift.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av siikerhet om huruvida årsredovisningen som helhet
innehåller nägrav?isentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
och att lämna en revisionsberättelse, som innehåller mina uttalanden.

1(4)



r

Rimlig säkerhet iir en hög grad av säkerhet, men iir ingen gararfti ftir att en revisron som
utftirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan skulle finnas. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fiirväntas
påverka de ekonomiska beslut,, som anvåindare fatiar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvåinder jagprofessionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.

Dessutom:

identifierar och bedömer jag riskerna ftir våisentliga felalligheter i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utfiir gransknings-
åtgtirder bland annat utifran dessa risker och inhämtar revisionsbevis, som iir tillräckliga
och iindamålsenliga for att utgöra en grund ftir mina uttalanden. fusken lor att inte
upptäcka en viisentlig felaktighet till öljd av oegentligheter åir högre än ft)r en väsentlig
felaktighet, som beror på fel, eftersom oegentligheter kan ircrcfattaagerande i maskopi,
ftirfalskning, avsiktliga uteliimnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.

skaffar jag mig en fiirståelse av den del av ftireningens interna kontroll, som har betydelse
ftir min revision, i syfte att utforma granskningsåtg2irder, som 2ir låimpliga med hänsyn till
omstiindighetema, men inte fbr att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

utviirderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som anviinds och rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

drar jag en slutsats om l?impligheten i att styrelsen anviinder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhåimtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor,
som avser sådana hiindelser eller ftirhållanden, som kan leda till betydande tvivel om
ftireningens ftirmåga att fortsäua verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
viisentlig osåikerhetsfaktor måste jag i revisionsberättelsen fiista uppmärksamheten på
upplysningarnai årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana

upplysningar 2ir otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis, som inhiimtas fram till datumet ftjr revisionsberättelsen.
Dock kan framtida håindelser eller ftirhållanden göra att en ftirening inte liingre kan
fortsätta verksamheten.

* utvåirderar jag den övergripande presentationen, strukhren och innehållet i års-
redovisningen, däribland upplysningam4 och om arsredovisningen 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 ftir den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, dfibland de eventuella brister i den intema kontrollen som jag kan ha identifierat.

t
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Rapport om andra krav enligt lagar och andrafi)rfattningur

(Jttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utftirt revision av styrelsens ftirvaltning
av Brf Ekeby i Ekerö ftir råikenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 samt av ftirslaget till
dispositioner beträffande ftireningens vinst eller ftirlust.

Jag tillstyrker att ftireningsståimman disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltnings-
berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet fiir råikenskapsåret.

Grundför uttalanden

Jag har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs
nåirmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jagar oberoende i fiirhållande till fiireningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i öwigl fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligl dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat är tillräckliga och åindamålsenliga som grund
ftir mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret ft)r ftirslaget till dispositioner beträffande ft)reningens
vinst eller ft)rlust. Vid ftirslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av
om utdelningen iir fiirsvarlig med hänsyn till de krav, som ftireningens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av fiireningens egna kapital, konsoliderings-
behov,likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar ftir ftireningens organisation och fiirvaltningen av ftireningens
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma fiireningens
ekonomiska situation och att tillse att ftireningens organisation 2ir utformad så att
bokftiringen, medelsftirvaltningen och ftireningens ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvor

Mitt mål beträffande revisionen av ftirvaltningen, och diirmed miu uttalande om ansvarsfrihet,
åh att inh?imta revisionsbevis lor att med en rimlig grad av siikerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:

* ftiretagit någon ätgärd eller gjort sig skyldig till någon ftirsummelse, som kan ftiranleda
ersättningsskyldighet mot ftireningen, eller

* på något annat sätt handlat i strid med årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av fiirslaget till dispositioner av foreningens vinst eller
ft)rlust, och dlirmed mitt uttalande om dett4 åir att med rimlig grad av siikerhet bedöma om
ft)rslaget iir fiirenligt med bostadsrättslagen.
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Rimlig siikerhet är en hög grad av siikerhet, men ingen garanti fiir att en revision som utförts
enligl god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgåirder eller frrsummelser, som
kan fiiranleda ersättningsskyldighet mot foreningen, eller att ett ftirslag till dispositioner av
ftireningens vinst eller lorlust inte åir fiirenligt med bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använderjag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen
av ftirvaltningen och ft)rslaget till dispositioner av ftireningens vinst eller grundar sig främst
på revisionen av r?ikenskapema. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utfiirs baseras
på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.

Det innebiir att jag inriktar granskningen på sådana åtgåirder, områden och fiirhållanden,
som iir väsentliga fiir verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha siirskild
betydelse ftjr ftireningens situation. Jag går igenom och prövar beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgtirder och andra ftirhållanden som är relevanta ftir mitt uttalande om ansvars-
frihet. Som underlag ftr mitt ut&alande om styrelsens forslag till dispositioner beträffande
ftireningens vinst eller ftirluslhar jag granskat om ftirslaget iir ftirenligt med bostadsrättslagen.

Påt6l"Neveling
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