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Styrelsen för BRF Ekeby i Ekerö far härmed avge årsredovisning ft)r räkenskapsåret 2018.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltnin gsb erättels e

Verksamheten

t (12)

All mä nt om verksa mhete n
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens
hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning och lokaler, garage och
P-platser med hyresrätt. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av
u pplåtelsen. M edlem som inneha r bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Föreningens stadgar
Föreningens nya stadgar har registrerats hos Bolagsverket 2018-05-30.

Styrelsen, revisorer och övriga funktionärer
Styrelsen har sedan ordinarie stämma 2078-04-22 bestått av:

Ordinarie ledamöter
Ulrica Seijbold

Elina Grip
Ewa Hjelm-Olsson

Sonny Wallgren
Mats Palm6r

Styrelsesu pplea nter
Carl Hjertman
Vivianna Letelier

Ordinarie revisor
Peter Neveling

Revisorssu ppleant

Thomas Daae

Ordförande
Viceordförande
Sekretera re

Kassör

Ledamot

Valberedning
Petra Hammar Sammankallande
Katarina Benker

Elizabeta Dzogovic

Fred Gibson

Fastighetsuppgifter
Föreningens fastighet, Ekebyhov 1:527, bebyggdes 1985-1986 av HSB Bygg och är belägen i Ekerö
kommun. På fastigheten finns 19 st radhuslängor med L - 2 våningar innehållande 1L2 lägenheter. Det
finns även ett kvartershus, 57 garage och 87 p-platser.
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Lägenhetsfördelning:
28 st 2 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 10 protokollförda sammanträden.
Den ekonomiska förvaltningen har utförts av Storholmen Förvaltning AB som också handlagt

lägen hetsförteckni ngen.

Försäkring
Fastigheten ä r fu llvä rdesförsä krad i Folksa m.

Underhålloch miljö
Föreningen har avtal med Svensk Markservice om skötsel av våra gräsytor. Snöröjning och

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

och service av maskinerna i tvättstugan har som tidigare genomförts av Jensen Drift AB. Underhåll och

service av värmepumparna i värmecentralen utförs av Climapac som äver har tillverkat dem.

Väsentliga händetser under året
U nderhå lls pla n och li kviditetspla nen ha r u ppdate rats f ör 2Ot8-2028.
En fastighetskonsult har, 2018-09-25, besiktigat vårt område och funnit det i mycket gott skick.

Brandsyn har gjorts i vårt område. Ett stort antal buskar klipptes under höstens städdag. Under hösten

har förhandlats fram ett nytt förvaltningsavtal med HSB Stockholm. Det gamla förmanskontoret hyrs ut

tillett externt företag, den gamla bastun är ombyggd tillgästrum. Besiktning av lekplatserna har utfÖrts

och besiktningsprotokollet finns med som bilaga i styrelseprotokoll 2018-06-25. Föreningen har erhållit

ett generellt bygglov för insynsskydd på entr6sidan. Styrelsen har förhandlat fram ett avtal med Telia att

installera ett nytt fastighetsnät med fiberteknik. Nya sopkärlfinns nu i våra soprum.

Kommande årets planerade underhåll och förbättringar
En partiell målning av framförallt husgavlar och fönster kommer att utföras. Under hösten kommer

Telia att börja installera ett fibernät i vårt område och i lägenheterna, driftklart 2020-02-0L.

Avtalet med Com Hem är uppsagt till 2020-01-31. Telia kommer att leverera TV-utbudet Lagom i

fibernätet. Vi planerar att byta ut de gamla tiduren i garagen.

Medlemsinformation

Ekonomi
Föreningens ekonomi är mycket bra. Vår årsavgift ligger nu på en rimlig nivå. Amorteringsnivån 1 %

tillämpas vid omläggning av våra lån. Likvida medel placeras på sparkonto hos SBAB.

Årsavgifter
Vi planerar inga avgiftshöjningar för 2019.
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BRF Ekeby i Ekerö
Org.nr 716418-0635

Överlåtelser och övriga föreningsfrågor
Under perioden har nio stycken överlåtelser ägt rum.

Övrigt
Enligt styrelsebeslut debiteras köparen vid varje överlåtelse en expeditionsavgift pä 2,5 % av
basbeloppet (1138 kronor). Pantsättningsavgift debiteras med 1 % av basbeloppet (455 kronor) vid
varje pantsättning. Påminnelseavgift uttas vid sen betalning.

Föreningen har sitt säte i Ekerö.

Medlemsinformation

3 (t2)

Flerårsöversikt
Nettoomsättning, tkr
Resultat, tkr
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)
Årsavgift/kvm bostadsrättsyta (kr)
Lånlkvm bostadsrättsyta (kr)
El/värmekostnad /kvm totalyta (kr)
Vattenkostnad/kvm totalyta (kr)
Räntekostnad/kvm totalyta (kr)

Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 10 157

totalyta.

Förändring av eget kapital

kvm bostäder och 86 kvm lokaler vilket blir

2018
6 453
1 176

21

I 403

583
5 884

59
45

IJ

20L7
7 516

JZJ

19

0

0

0

0

0
0

2016
8 539
I 851

l8
0

0

0

0

0

0

2015
8 575
2 046

15

0

0

0

0

0

0

l0 243 kvm

2014
8 528
t 293

l2
0

0

0

0

0

0

Belopp vid årets ingång
Ianspråktagen yttre
underhållsfond
Avsättning yttre
underhållsfond
Disposition av föregående
års resultat:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Medlems- Yttreunderhålls

insatser fond

4 520 000 9 969 499

-408 979

r57 694

4 520 000 9 718214

Balanserat

resultat

-694 262

408 979

-157 694

323 089

-119 888

Årets

resultat

323 089

-323 089
1 t76 290
1 176 290

Totalt

14 1L8326

0

0

0

I 176290
15294 616
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BRF Ekeby i Ekerö

Org.nr 7164ft-A$5

Förslag till behandling av redovisat resultat
Styrelsen föreslar att föreningens redovisade resultat (kronor):

Balanserat resultat -l 19 888
Årets resultat I 176 2go

t0s6 402

Disponeras så att
Stadgeenlig avsättning till fond for yttre underhåll 4 413 370
uttag ur fond för yttre underhåll -95 430
I ny räkning överftires -3 261 538

t 056 402

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
ti I läggsupplysningar.
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BRF Ekeby i Ekerö
Org.nr 716418-0635

Resultaträkning

Rörelseintäkter
Nettoomstittning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

Rörelsekostnader
Underhålls - och driftskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningsti l1 gångar

Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Resultat ftire skatt

Årets resultat

Not 2018-01-01
-2018-t2-31

6 450 232
I 138

6 451 370

-3 390 920
-225 220
-26 719

-905 148

-4 548 007
1 903 363

t5 607
-142 680
-727 073
t t76290

I 176290

I 176290

s (12)

2017-01-01
-2017-12-31

7 s16392
87 704

7 604 096

-4 317 184
-212 785

-25 744

-905142
-5 460 8s5
2 143 24t

t6 824
-1 836 976
-1820 t52

323 089

323 089

323 089
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BRF Ekeby i Ekerö
Org.nr 716418-0635

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgån gar

M ateriell o a n kig g n ing stil lg ång ar
Byggnader och mark
Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfr istig a fo rdr ing ar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kasss och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not 2018-t2-31

69 216 977
69 2t6 977

69 2t6 977

6 (12)

2017-12-31

70 122 125

70 122 125

70 122 125

772
t3 t

68 038
69 547

5 672207
5 672 207
5 741 754

75 863 879

I 638
624

206 512
208 774

6 310 507
6 3t0 507
6 519 281

75 736 258

.,/ r .7
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BRF Ekeby i Ekerö
Org.nr 716418-0635

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond ftir yttre underhåll
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets 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 intåikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 2018-12-3r

7 (12)

2017-12-31

4 520 000
9 969 499

t4 489 499

-694 262
323 089

-371173
t4 tt9 326

60 407 103

60 407 103

263 502
83 l0l
t5 904

975 943
I 338 450

75 863 879

{,$

4 s20 000
97t82t4

14238 214

-l 19 888
t t76290
t 056 402

t5 294 616

59 765 340
59 765 340

-2 003
84 484

1 t44
592 677
676 302

75 736 2s8
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BRF Ekeby i Ekerö

Org.nr 716418-0635

Noter

8 (12)

Not I 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 l%

Nyckeltalsdefi nitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter flnansiella intäkter och kostnader, men fore extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar genom kortfristiga skulder.

Not 2 Nettoomsättning
2018 2017

Årsavgifter bostäder
Hyror, p-plats/garage
Övriga intäkter

5 924 572 6 968 361
38t 325 401 224
t44 336 146 806

6450233 7 516391



BRF Ekeby i Ekerö

Org.nr 716418-0635

Not 3 Underhålls- och driftskostnader

Underhåll och reparationer
El och uppviirmning
Vatten och avlopp
S ophiimtning/renhållning
F asti ghetsforsäkringar
Skötsel
Vägavgifter*
Kabel-TV/telefoni
Förvaltning
Projektarvoden
Fastighetsskatt

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader och pensionskostnader
Arbetsmarknadsförsäkring
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

e (12)

*Anledningen till skillnad mellan 2018 och 2017 beror på att fakturan ej har periodiserats under 201 7. I
2018 kostnadsftirs 4/12 månader och resterande del av fakturan bokas mot är 2019.

Not 4 Personalkostnader

2018

157 620
'775 489
458 838
314 690
106 333
285 942

62 720
186 347
fi4 455
65 tt9

858 368
3 385 921

2018

I
0

I

t9 429
6 104
r r86

26 719

2017

882 308
722 798
509 607
338 392
100 127

281 663
188 160

187 136
I l7 814
137 I 10

852 068
4 317 183

?017

I
0

1

t8 322
6 514

908

25 744
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BRF Ekeby i Ekerö

Org.nr 716418-0635

Not 5 Byggnader och mark

lngående a nskaffningsvärden
Mark
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

I ngående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

lngående ombyggnader, bergvärmeanläggning
Utgående ackumulerade ombyggnader

I ngående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Taxeringsvärden byggnader
Taxeringsvärden mark

Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbeta lda försäkringskostnader
Övriga interimsfordringar

10 (12)

20L8-L2-3L

68 557 000

11 700 000
80 367 000

-L3 429 537

-686 676
-t4 tL6 2L3

5 369 328
5 369 328

-2 L84 666
-218 472

-240t 138

69 2t6977

108 013 000
61 500 000

159 613 000

2017-12-31

68 667 000
11 700 000
80 357 000

-L2 742 864
-686 673

-13 429 537

5 369 328
5 369 328

-1966197
-218 469

-2184 666

70 L22 L25

67 994 000
s6 000 000

123 994 000

20L8-12-3L

28 293
778 2L9
206 512

2017-12-3t

21.453
46 585
68 038

{,
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BRF Ekeby i Ekerö

Org.nr 716418-A635

Not 7 Övriga skulder till kreditinstitut
Räntesats

o//o

0,59
) )zJ
3,07
1 55
'l §§

1,75

3,24
3,25
0,59
0,59
0,59

Långivare
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
SBAB
SBAB
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

Datum ftir
ränteändring

2018-tt-02
20 I 8-03-0 I

20 I 9-03-30
2022-04-30
2022-04-30
2020-09-01
20t8-01-12
2018-04-20
2019-10-10
2019-01-l I
2019-04-23

Lånebelopp
2018-12-3r

5 932 821
I 378 60s
5 t70 655
4 152 026
6 704 100
7 429 964

0

0

9 893 333
8 212 936
3 890 900

59 765 340

641 763

lt (12)

2017-12-31

75 156 600
0

75 156 600

20L7-L2-3L

123 750
28 000

217 162
510 893

96 138

975 943

Lånebelopp
20t7-12-31

5 992 749
8 486 3s2
s 224 939
4 195 502
6 774 300
7 563 436
8 275 000
3 901 560
9 993 265

0

0

60 407 103

707 587Varav kortfristig del

Beräknad amortering de närmaste 5 aren dr 569 tkr årligen.
Om 5 år beräknas skulden till kreditgivare uppgå till 56,9 mkr.

Not 8 Ställda säkerheter

Fastighetsinteckning
Varav obelånade

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner och arvode
Beräknade upplupna sociala avgift er
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda avgift erlhyror
Övriga interimsskulder

2018-t2-31

75 156 600
0

75 156 600

2018-12-31

t23 750
28 000

112 982
230 171

97 774
592 677

fi{4
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REVISIONSBERTiTTELSE

Till foreningsstiimman i Brf Ekeby i Ekerö, 716418-0635

Rapp o rt om år s re dovis ningen

Uttalanden

Jag har utfort en revision av åLrsredovisningen for Brf Ekeby i Ekerö fiir räkenskapsåret
201 8-01-01 -- 2018-r2-3t.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings-
lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella
ställning per den 31 december 2018 och av foreningens finansiella resultat för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är ftirenlig med årsredovisningens
övriga delar.

Jag tillstyrker diirför att ftlreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen
fcir foreningen.

Grundf1r uffalanden

Jag har utftlrt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god
revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jagär oberoende i förhållande till ftjreningen enligt god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgiort mitt l,rkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag hm inhämtat iir tilkäckliga och iindamålsenliga som
grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret for att årsredovisningen upprättas och att den ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även for den intema
kontroll, som den bedömer vara nödviindig för attupprätta en årsredovisning, som inte
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar sty.relsen for bedömningen av ftireningens
förmåga att fortsätta verksamheten. Stl,relsen upplyser, när så är tillämpligt, om ftjrhållanden
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 såikerhet att årsredovisningen som helhet inte
innehåller nägraväsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse, som innehåller mina uttalanden.

1(4) &'



Rimlig säkerhet är en hög grad av siikerhet, men är ingen gararrti ftir att en revision som
utförs 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 misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
ftirväntas påverka de ekonomiska beslut, som användare fattar med grund i arsredovisningen.

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

Dessutom:

identifierar och bedömer jag riskerna for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utft)r gransknings-
ätgttrder bland armat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis, som iir tillräckliga
och iindamålsenliga ftir att utgöra en grund ftir mina uttalanden. Risken att inte upptäcka
en väsentlig felaktighet till ftiljd av oegentligheter är högre än ftir en väsentlig felaktighet,
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
forfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.

skaffar jag mig en ft)rståelse av den del av ft)reningens interna kontroll, som har betydelse
ft)r min revision, i syfte att utforma granskningsåtgiirder, som är lämpliga med hänsyn till
omstiindigheterna, men inte ftir att uttala mig om effektiviteten i den intema kontrollen.

utviirderar 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 styrelsen använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av arsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor,
som avser sådana händelser eller ftirhållanden, som kan leda till betydande tvivel om
ftireningens ftirmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osiikerhetsfaktor måste jag i revisionsberättelsen f;ista uppmärksamheten på
upplysningamai årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis, som inhiimtas fram till datumet for revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller forhållanden göra att en ft)rening inte längre kan
fortsätta verksamheten.

* utviirderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i års-
redovisningen, diiribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionema 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 be§delsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella brister i den interna kontrollen som jag kan ha identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andrafi)rfattningar

Uttalanden

Utöver min revision av arsredovisningen har jagäven utftirt revision av styrelsens
ftirvaltning av Brf Ekeby i Ekerö ftir riikenskapsaret 2018-01-01 -- 2018-12-31 samt
av ftirslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller ft)rlust.

Jag tillstyrker att ftireningsstämman disponerar vinsten enligt ft)rslaget i ftirvaltnings-
berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir riikenskapsåret.

Grundfar ufialanden

Iaghar utftrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jagar oberoende i ftirhållande till
ftireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgiort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 2indamålsenliga som
grund ftir mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

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

Styrelsen ansvarar ftir ftireningens organisation och ftirvaltningen av foreningens
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma ftireningens
ekonomiska situation och att tillse att ft)reningens organisation tir utformad så att
bokfiiringen, medelsftirvaltningen och ftireningens ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt målbeträffande revisionen av forvaltningen, och därmed mitt uttalande om
ansvarsfrihet, år att inhiimta revisionsbevis ftir att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

* ft)retagit någon ätgärd eller gjort sig skyldig till någon ftirsummelse, som kan ftiranleda
ersättningsskyldighet mot fi)reningen, eller

* på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, tilliimpliga delar av lagen om
ekonomiska foreningar, arsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av forslaget till dispositioner av ftireningens vinst eller
ftirlust, och därmed mitt uttalande om detta, tir att med rimlig grad av siikerhet bedöma
om forslaget är förenligt med bostadsrättslagen.
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Rimlig säkerhet är en hög grad av siikerhet, men ingen garunti ftir att en revision som
utft)rts enligl god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
ft)rsummelser, som kan föranleda ersättningsskyldighet mot foreningen, eller att ett
förslag till dispositioner av ft)reningens vinst eller ftirlust inte är ftirenligt med
bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anviinder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen
av ftirvaltningen och ftirslaget till dispositioner av ftireningens vinst eller ftjrlust grundar sig
friimst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgiirder som utftjrs
baseras på min professionella bedömning med utgangspunkt i risk och väsentlighet.

Det innebär att jag inriktar granskningen på sådana åtgiirder, områden och ftlrhållanden,
som iir väsentliga ftir verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha såirskild
betydelse för ftireningens situation. Jag går igenom och prövar beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra forhållanden som är relevanta ftir mitt uttalande om ansvars-
frihet. Som underlag for mitt uttalande om styrelsens ftirslag till dispositioner beträffande
foreningens vinst eller ftirlust har jag granskat om förslaget är forenligt med bostadsrätts-
lagen.
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