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BRF Ekeby i Ekerö

Org.nr 7t6418-0635
I l,Lz

Styrelsen för Brf Ekeby i Ekerö får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förva ltningsberättelse

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 stadgar har registrerats hos Bolagsverket 2O0t-03-I2.
Förslag på nya stadgar har tagits fram i samarbete med Storholmens förvaltning AB

Styrelsen, revisorer och övriga funktionärer

Styrelsen har sedan ordinarie stämma 2017-04-23 bestått av:

Ordinarie ledamöter
Fredrik Olsson
Elina Grip
Eva Hjelm Olsson

Sonny Wallgren
Mats Palm6r

Styrelsesuppleanter
Ulrica Seijbold
Vivianna Letelier

Ordinarie revisor

Peter Neveling

Revisorssuppleant
Thomas Daae

Valberedning
Petra Hammar
Kicki Kjellsdotter Olsson
Emma Richardsson
Fred Gibson
Katarina Benker

Ordförande
v ordförande
Sekreterare
Kassör

Ledamot

Sammankallande

Avgått
Adjungerad
Adjungerad
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BRF Ekeby i Ekerö

Org.nr 7L6418-O635
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Fastighetsuppgifter

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

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

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

Lägenhetsfördelning:

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 l-57 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 i nge n.

Försäkring

Fastigheten ä r f u I lvä rdesförsä krad i B ra nd kontoret.

Underhålloch miljö

Svensk Markservice har hand om skötsel av våra gräsytor och buskar. 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

Underhållsplanen har uppdaterats och likviditetsplanen har följts upp för 20!8-2028 Carportarna
har renoverats och målats undervåren och samtliga garageportar har målats, carportarna harfått en

förstärkt belysning. Garage och carportstaken har kontrollerats och målats efter behov. En stor
undersökning av värmecentralen har gjorts för att försöka åtgärda värmecentralen och de

varmvattenproblem som finns i området, resultat är att värmepumparna och PLC systemet som styr
vår anläggning har programmerats om. Ett serviceavtal med tillverkaren av värmepumparna har
tecknats. Cirkulationspumpen för varmvattnet har fått ökat flöde. En upprustning av två lekplatser är
genomförd. Ett stort antal buskar föryngringsbeskars under våren. Ventilationssystemet i våra

lägenheter har fått en översyn och rengjorts. Soprumsgolven har målats och sopkärlen rengjorts.
Ombyggnad av ett gammalt soprum till 3 st förråd för uthyrning till medlemmarna har genomförts.

Ett gästrum har iordningsställts med en toalett och 4 bäddar i 2 avdelningar. Nya stadgar hartagits
fram för beslut under 2018
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BRF Ekeby i Ekerö

Org.nr 7164L8-0635

Besiktningar

En fastighetskonsult har besiktigat vårt område,2OI7-L0-24 och funnit det i mycket gott skick. En

brandsyn har gjorts i områdetoch påpekandena har rättats till, brandsläckare, brandvarnare,
brandfiltar och skyltar har satts upp. Vi har också tagit fram en brandplan.

Kommande årets planerade underhåll och förbättringar

Brandsyn av garagen. Förberedelse inför 2019 års målningsarbeten.

Medlemsinformation

Ekonomi

Vi fortsätter att förhandla ner vår ränta vid omsättning av lån.

Årsavgifter

Vi har haft möjlighet att sänka årsavgiften även för 2018. Den genomsnittliga avgiften under 2018

blir 583 krlkvm.

överlåtelser och övriga föreningsfrågor
Under perioden har 7 st överlåtelser ägt rum.

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

basbeloppet (20L7 = 1 120 kronor). Pantsättningsavgift debiteras med 1 % av basbeloppet (2017=

448 kronor)vid varje pantsättning. Påminnelseavgift uttas med L50 krvid sen betalning.
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BRF Ekeby i Ekerö

Org.nr 716418-0635

Flerårsöversikt
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Soliditet (%)

20L6 2015 20L4
8 575
2046

15

8 528
L293

L2

20L3
8 547
r 747

11

8 539
1 851

18

lnbetalda Fond yttre
insatser underhåll

Balanserat Årets
resuJtat resultat

Belopp vid årets ingång

lanspråktagande uh-fond
Disposition av föregående
års resultat:

Årets resultat

664s000 7793s8 1850879

-333524 333s24

3 658 023 -L 807 1,44 -1 850 879

1 850 879

4 520 000

Belopp vid årets utgång

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att det ansamlade resultatet (kronor):

Balanserat resultat
årets resultat

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

4 s20 000 9 959 499 -694262. 323 089

-694262
323 089
-l7tt73

L57 694
-408979
-119 888
-37tt7l

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
med tilläggsu pplysninga r.
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BRF Ekeby i Ekerö

Org.nr 716418-0635

Resultaträkning

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning
Övriga rörelseintä kter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Rörelsekostnader

Underhålls - och driftskostnader
Övriga externa kostnader

Persona lkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

Finansiella poster

övriga rä nteintä kter och likn a nde resu ltatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

slt2

20L7-OL-OL 2015-01-01
-20L7-L2-3t -20L6-L2-3L

Not

7 516392
87 704

7 604096

-4 317 t84
-212785

-25 744

-905142
-5 460 855

214324L

1.6824
-1 836 976

-1820 L52

323 089

323 089

323 089

8 539 r7L
8 30s

8547 476

-3 758 507

-226 065
-25 560

-9051.42

-4 gLS 274

3 632202

15 848

-7797 777
-t78L323
1 850 879

1 850 879

1 8s0 879
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BRF Ekeby i Ekerö

Org.nr 71,6418-0635

Balansräkning

TILLGÄNGAR

An läggni ngstil lgå ngar

Materiella anlägg ni ngstillg å nga r
Byggnader och mark

Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Konfristigo lord ri ngo r
Kundfordringar

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kasso och bonk
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TTLLGÅNGAR

Not 20L7-L2-3L

70 722 125

70 t22 t25

70122t25

772

737

68 038

69 547

5 672207
5 672207
5741754

75 863879

6l L2

20L6-L2-3L

71027 267

71027 267

7to27 267

515

767

89 856

9t 148

5 362 r25
5362125
5 453 273

76 480 540



BRF Ekeby i Ekerö

Org.nr 716418-0635

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kopital
Medlemsinsatser

Fond för yttre underhåll

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Övriga sku lder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Levera ntörsskulder

Skattesku lder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 20L7-L2-3L

4 s20 000

9 969 499

L4 489 499

-694 262

323 089

-37t L73

t4 118326

60 407 103

60 407 103

263 502

83 101

15 904

975 943

1 338 450

75 863 879

7lt2

20L6-L2-3L

4 520 000

6 545 000

11 165 000

779 358

1 850 879

2 630 237

L3795 237

61 114 690

61 114 690

304 072

73 322

8 292

1.184927

1 570 613

76 480 540
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BRF Ekeby i Ekerö

Org.nr 71.64L8-0635

Noter

Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2015:10
Årsredovisning i mindre företag.

An läggningstil lgångar
Til lä m pade avskrivningstider:

Byggnader t%

Nyckeltalsdefi nitioner
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 716418-0635

Noter

Årsavgifter, bostäder

Hyror, p-plats/garage

Övriea intäkter

t., 
r: , ' a::,,,:9,t::

Föreningens intäkter
20L7

5 968 35r.

40r224
746 807

20L6

8 145 083

351,225

42863

U nderhå lUDrift/Förvaltning

7 5t6992

20L7

882 308

722798

509 507

338 392

LOO t27
281 663

L88 160

L87 136

Lr7 81.4

L37 LTO

852 069

8 539 171

2016

46L 396

679 744

407 934

327 038

L4L377

335 664

t72 480

186 895

ro4 643

L27 222

8r4720

U nderhåll och reparationer

Eloch uppvärmning

Vatten och avlopp

Sophä mtning/renhå I lni ng

Fastighetsförsä kringa r

Skötsel

Vägavgifter

Kabeltv/telefoni

Förvaltning

Projektarvoden

Fastighetsskatt

Anställda och perconalkostnader

43t7 t84

20t7

3 758 507

20t6

Medelantalet anställda

Kvinnor

Män

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

Löner och andra ersättningar

Sociala kostnader och pensionskostnader

Arbetsmarknadsförsä kri ng

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

1

0

1

1

0

t

17 018

5 346

3 196

2s s60

78322

6 514

908

25744 ob

\/



BRF Ekeby i Ekerö

Org.nr 7164L8-0635

Byggriader och mark

20t6

I ngående a nskaffn ingsvä rden

Mark

Utgående ackum. anskaffningsvärden

lngående avskrivningar

Ärets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

lngående ombyggnader,
bergvärmeanläggning

Utgående ackumulerade ombyggnader

lngående avskrivningar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Taxeringsvärden byggnader

Taxeringsvärden mark

Förutbeta lda försäkringskostnader

övriga interimsford ri nga r

70L22L25

67 994 000

s6 000 000

123 994 000

Förutbetalda kostnader och upplupna intäker

68 667 000

11 700 000

80 367 000

-12742854

-686 673

-t3 429 537

5 369 328

5 369 328

-1966 L97

-2L8 469

-2 184 666

68 667 000

11 700 000

80 367 000

-12 056 191

-685 673

-12742864

5 369 328

5 359 328

-t747 728

-218 469

-1966L97

71o27 267

67 994 000

s6 000 000

123 994 000

20t6
35769
54097

2017

2t 453

46 585

68 038 89 866
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BRF Ekeby i Ekerö

Org.nr 7L6418-0635

NOT 5 Skulder till kreditinstitut

Räntesats
o/o

Datum för
ränteändring

Lånebelopp
2017-L2-3L

Ltlt2

Lånebelopp
20t6-L2-3L

StadshypotekSST 29

Stadshypotek62T 673
StadshypotekT33 726

StadshypotekT42 422
StadshypotekT42 423

StadshypotekST5 228
sBAB L4903712
sBAB 14903860

SBAB

Stadshypotek 529 89

0,59
3,23
3,07
3,55
3,55
1,75
3,24
3,25

0,59

2018-L7-02
2018-03-01
2019-03-30
2022-04-30
2022-04-30
2020-09-ot
2018-ot-12
20t8-04-20

2018-10-10

5 992749
8 486 352
5 224 939
4 195 502
6 774 300
7 563 436

8 275 000
3 901 560

9 993 255

6 oss 66s
8 575 2t6
5 279 223
4 238 978
6 844 500
7 696 908
8 37s 000
3 944200

10 105 000

50 407 103 61 114 690

707 587 737684Varav kortfristig del

Beräknad amortering de närmaste 5 åren är 708 tkr årligen.

Om 5 år beräknas skulden till kreditgivare uppgå till 56,9 mkr.

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut
Fastighetsi nteckn i nga r

Varav obelånade

Summa ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut

NOTT Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

75

75

156 600
0

156 600

75 156 600
0

75 156 600

Upplupna löner och arvode

Beräknade upplupna soc avgifter

U pplu pna räntekostnader

Förutbeta lda avgift er/hyror

Övriga interimssku lder

2017

I23 750

28 000

2L7 162

510 893

96 138

20L6

r23 750

28 000

257 835

629 7L2

L45 630

t L84927
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Fredrik Olsson

Ekeröden 6t 3 2018

4*A-- -atn(/A^ olLW*)-
Eva Hjelm /lsson

/rtfr,M*:
Mats Palm6r

O^;*6rO
Elina Grip / //
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Sonny Wallgren
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REVISIONSBERATTELSE

Till {tireningsstämman i Brf Ekeby i Ekerö, org. nr 7164T8-0635

Rapport om årsredovisning ei

Uttalanden

Jag har utfi)rt en revision av årsredovisningen ftir Brf Ekeby i Ekerö for riikenskapsaret
20t7 -0t-0t -- 2017 -t2-3r.

Enligl min uppfafining har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings-
lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ftireningens finansiella
ställning per den 31 december 2017 och av ftlreningens resultat ftr året enligl ars-

redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är ftrenlig med årsredovisningens öwiga
delar.

Jag tillsgnker diirfor att ft)reningsstiimman fastställer resultaträkningen och balansr?ikningen

lor ftireningen.

Grundför uttalanden

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

revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs niirmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag iir oberoende i ftirhållande till ftjreningen enliE god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgiort mitt 1'rkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat åir tillräckliga och iindamålsenliga som
gnrnd for mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det åir styrelsen som har ansvaret ftir att årsredovisningen upprättas och att den ger en

rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även ftir den interna
kontroll, som den bedömer vara nödvändig ftir att upprätta en årsredovisning, som inte
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen ftir bedömningen av ftireningens
ftirmåga att fortsätta verksamheten. Styrelsen upplyser, när så iir tillämpliE, om ftlrhållanden
som kan påverka lormågan att fortsätta verksamheten och att anviinda antagandet om fortsatt
drift.

Revisorns ansvar

Mina mål åir att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
och att låimna en revisionsberättelse, som innehåller mina uttalanden.

l(4)



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

utftjrs 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 ftirviintas

påverka de ekonomiska beslut, som anviindare 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 fiir väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,

vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utfiir gransknings-

åtgtirder bland annat utifran dessa risker och inhiimtar revisionsbevis, som är tillräckliga

och iindamålsenliga ör att utgöra en grund flor mina uttalanden. Risken fiir att inte

upptäcka en väsentlig felaktighet till ftiljd av oegentligheter iir högre åin ftir en väsentlig

fetat<tighet, som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,

ftirfalskning, avsiktliga utel?imnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern

kontroll.

skaffar jag mig en R)rståelse av den del av foreningens interna kontroll, som har betydelse

fijr minrevision, i syfte att utforma granskningsåtgärder, som är liimpliga med hänsyn till
omstiindighetema, men inte ftir att uttala mig om effektiviteten i den intema kontrollen.

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i

styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

drar jag en slutsats om lämpligheten i att sty'relsen använder antagandet om fortsatt

drift vid uppråittandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de

inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor,

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

foreningens ftirmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en

väsentlig osiikerhetsfaktor måste jag i revisionsberättelsen fiista uppmärksamheten på

upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osiikerhetsfaktorn eller, om sådana

upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser

baseras på de revisionsbevis, som inhämtas fram till datumet ftir revisionsberättelsen.

Dock kan framtida h?indelser eller ftrhållanden göraatt en forening inte längre kan

fortsätta verksamheten.

utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i års-

redovisningen, däribland upplysningama, och om årsredovisningen återger de

underliggande transaktionema och hlindelserna på ett sätt, som ger en rättvisande bild.

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

samt tidpunkten fi)r den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under

revisionån, diiribland de eventuella brister i den intema kontrollen som jag kan ha identifierat'
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Rapport om andra krav enligt lugar och andraförfuttningar

Uttalanden

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

ftirvaltning av Brf Ekeby i Ekerö ftir riikenskapsåret 2017 -01-01 -- 2017 -12-3 1 samt

av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller forlust.

Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar forlusten enligt forslaget i förvaltnings-
berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir räkenskapsåret.

Grundför uttalanden

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

närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jagar oberoende i forhållande till ftjreningen enligt god

revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgf ort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

ftir mina uttalanden.

Styrelsens qnsvar

Det iir styrelsen som har ansvaret for ft)rslaget till dispositioner beträffande ftireningens

vinst eller ftirlust. Vid ftirslag till utdelning innefattar detta bland awnt en bedömning av

om utdelningen iir ftirsvarlig med hiinsln till de krav, som ftlreningens verksamhetsart,

omfattning och risker ställer på storleken av ftjreningens egna kapital, konsoliderings-
behov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar frr ftireningens organisation och ftirvaltningen av ftireningens

angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma ftireningens

ekonomiska situation och att tillse att ftireningens organisation iir utformad så att

bokforingen, medelsftirvaltningen och ftlreningens ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

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

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

styrelseledamot i något väsentligt avseende:

* foretagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon ftirsummelse, som kan ftiranleda
ersättningsskyldighet mot ft)reningen, eller

* på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, tillämpliga delar av lagen om

ekonomiska ftlreningar, åtsredovisningslagen eller stadgama.

Mitt mål beträffande revisionen av forslaget till dispositioner av ftireningens vinst eller
ftirlust, och diirmed mitt uttalande om detta, åir att med rimlig grad av säkerhet bedöma om

ftirslaget iir ftirenligt med bostadsrättslagen.
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Rimlig säkerhet är en hög grad av såikerhet, men ingen garanti ftir att en revision som
utftirts enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
ftirsummelser, som kan ftiranleda ersätfiringsskyldighet mot ftireningen, eller att ett
ftirslag till dispositioner av foreningens vinst eller ftirlust inte åir ftirenligt med bostads-
rättslagen.

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 ftirslaget till dispositioner av ftireningens vinst
eller grundar sig friimst revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransknings-
åtgZirder som utftirs baseras på min professionella bedömning med utgangspunkt i risk
och väsentlighet.

Det innebiir attiag inriktar granskningen på sådana åtgärder, områden och ftrhållanden,
som iir väsentliga for verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha siirskild
betydelse ftir ftireningens situation. Jag går igenom och prövar beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra ftirhållanden som tir relevanta ftir mitt uttalande om ansvars-
frihet. Som underlag ftir mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
öreningens vinst eller ftirlust har jag granskat om ftirslaget är ftirenligt med bostadsrätts-
lagen.
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