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FORVALTNINGSBERATTELSE

Styrelsen for Bostadsrattsforening ArméfOrdelningen 2 i Stockholm (702000-0787) far harmed avge
ãrsredovisning for räkenskapsãret 201 8-01-01 — 2018-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Foreningen ager fastigheten Arméfordelningen 2, med adresserna RindOgatan 5-13, som byggdes
under àren 1942-1943 i vilken man upplãter lagenheter och lokaler. FOreningens huvudsakliga
ändamâl är att i foreningens hus upplàta bostadsiagenheter for permanent boende at foreningens
medlemmar.

Fastigheten har nya stammar i kök och badrum samt nya elstigare sedan 2000. Utbyggnad av
tvattstugan gjordes 2002, fjarrvarmecentralen byttes 2007 och under 2009 har hissama
totairenoverats. Under 2011 mâlades taket och trappuppgángarna. Under 2015 renoverades och
tillaggsisolerades fasaden. Under 2016 avslutades renovering av samtliga fOnster inklusive byte till
energiglas. Under 2018 byttes den forsta av de tre frânlufisfläktarna samt renoverades
trapphusbelysningen.

Fastigheten är fullvardesfOrsäkrad hos Brandkontoret. I forsakringen ingâr bLa. forsakring mot ohyra.

förcningsstdmina
Ordinarie fOreningsstamma hölls den 10 april 2018. Pa stämman representerades 22 lagenheter. Extra
stämma hölls den 8 maj 2018 med representanter fOr 10 lagenheter.

Styrelsen, revisorer och ovriga fttnktioi;ärer
Styrelsens sammansattning under âret:
Ordförande: Maria Freimuth (vald t.o.m. arsstamman 2019)
Vice ordf: Henrik Ekman (vald t.o.m. ársstamman 2019)
Sekreterare: Susanne Johansson (vald t.o.m. ârsstamman 2019)
KassOr: Lasse Olander (vald t.o.m. ärsstämman 2020)
Ledamot: Fatima Oulebsir (vald t.o.m. ârsstämman 2019)
Suppleant: Magnus Nyman (vald t.o.m. arsstamman 2019)
Suppleant: Par Ofaii (vald t.o.m. arsstämman 2020)
Suppleant: Fredrik Foilcelid (vald t.o.m. ârsstämman 2019)
Suppleant: Hillar Truuberg (vald t.o.m. ãrsstämman 2019)

Styrelsens ledamöter har, tvâ i fOrening, ratt att teckna fOreningens firma.

Ordforande och kassor har ratt att attestera rakningar for löpande kostnader (t.ex. varme, vaften,
renhállning, m.m.), Ovriga rakningar/kostnader overstigande 5 000 kronor attesteras av tvã ledamoter i
fOrening och rakningar/kostnader upp till 5 000 kronor kan attesteras av en ledamot.

Styrelsen har under verksamhetsãret hállit 12 protokollfOrda sammanfraden.

Revisor
Revisor har under âret varit BoRevision AB.

Valberedning
Valberedning har varit Michaela Wilhelmsson (sammankallande), Brita Liljegren och BjOm Fridén.
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Fasfighetsuppgifter
Foreningen hade den 31 december 2018, 151 medlemmar (151 fOrm àret) och 104
bostadsrattslagenheter samt 2 hyreslokaler. Samtliga lagenheter är upplâtna med bostadsrätt.

De 104 bostadsrattslägeiihetema är fOrdelade enligt nedan:
• 40 St. 1 r o k1kokvrâ

5lsL2rok
6st3rok
6st4rok

• lst5rok

Totalt liar 13 överlátelser skett under verksamhetsãret (13 under foregâende àr).

Enligt taxeringsbeskedet är totalytan 5 234 kvm varav 5 175 kvm utgOr lagenhetsyta och 59 kvm utgOr
lokalyta. Nytt taxeringsvarde kom under 2018.
Fastighetens taxeringsvarde fran 2018 är 147 070 000 kr varav byggnadsvardet utgor
51 624 000 kr och markvärdet 95 446 000 kr.

FOrvaltning

Den ekonomiska forvaltningen har skOtts av AB Râdstomet till kostnaden 140 tkr. FastighetsskOtsel
liar utfOrts av Aplios FOrvaltning AB till kostnaden 59 tkr. Trappstadning ocli inre renhâllning har
utfOrts av Manes Puts & Städ AB till kosthaden 145 tkr.

Till styrelsen liar sammanlagt utbetalats 90 000 kr. FOr Ovrigt se resultafrakiiingen med
tillaggsupplysningar.

FOreningen liar avtal med nedanstàende fOretag
Leverantör Avtalstyp
AB Ràdstomet Ekonomisk fOrvaltning
Aphos Fowaltning AB Fastighetsskotsel
Manes Puts & Städ AB $tadning ocli renhâllning
fortum Markets AB Elavtal, el ocli nat
AB Fortum Värme Fjärrvärme
Ownit Bredband
Telenor TV
Brandkontoret Fastiglietsfdrsakring
Anticimex Brandskyddsinspektion
Veteranpoolen SnOrOjning



Brf. Arméfordelningen 2 i Stockholm
Org Nr. 702000-0787

3

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och stäflning

Nyckettal

2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsattning, tkr 4 221 4 230 4 023 3 878 3 828

Resultat efier fm.poster,
- 192 627 -160 -1 202 321

Likviditet, tkr 4 358 3 890 2 601 2 156 236

Balansomslutning, tkr 29 199 29 437 28 90$ 27 821 26 036

Drifi tkr/kvm 0,60 0,44 0,54 0,69 0,39

Icke avskrivna aktkostn.
4 74 4 $9 5 1 4 8 3 6

tkr/kvm ‘ ‘

Räntekostnadertkr/kvm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Lântkr/kvm 4,8 4,8 4,8 4,9 4,4

fastighetsskatt,tkr 149 149 142 139 137

Avgfter och hyror
Avgiftema hojdes fran 2019-01-01 med 2%.

Förväntad framtida utveclding
Budget 2019 visar pa ett likviditetsmassigt utfall efter fmansiella poster men fore amorteringar av lan
pâca0,9Mkr.

Under 2019 planeras följande arbeten utföras:
Slutforande av ventilationsrenovering med byte av fläktar
Proj ektering av takrenovering
Proj ektering av ytterligare cykelstall och cv. förändrad sophanteringk
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Eget kapital

Eget kapital Inbetalda Upplâtelse Yftre Ansamlad Arets

insatser avgift rep.fond fOrlust resultat

Vid irets borjan 254 665 3 224 102 1 080 000 -1 199 182 627 558

Inbetalda insatser

Upplâtelseavgifler
Avsattning rep.fond enLstämmobeslut 300 000 -300 000

Uttag rep fond eni stammobeslut
Disposition enLstärnmobeslut -627 558

Arets resuftat 627 558 -192 092

Vid árets slut 254 665 3 224 102 1 380 000 -871 624 -192 092

förslag fill resultatdisposition
foreningsstamman har att ta stallning till:

Ansamlad förlust - 871 624
Arets resultat - 192 092

Till stämmans forfogande - 1 063 716

Styrelsen fOreslâr följande disposition:

Till yttre reparationsfonden överffirs - 300 000

I ny rakning överförs - 1 363 716

Ytterligare upplysningar vad befräffar foreningens resultat- och stallning finns i efierfOljande resultat

och balansrakning med tillhörande tillaggsupplysningar.
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RESULTATRKNING 2018 2017

NOT

RUrelsens intäkter
Nettoomsattning 1 4 220 944 4 229 760

4 220 944 4 229 760

Rörelsens kostnader
Drift 2 -3 102 347 -2 254 868

Ovriga extema kostnader 3 -103 149 -68 435

Personalkostnader och awoden 4 -112 041 -108 402

Avskrivningar av materiella anlaggningstillgângar 6 -799 357 -825 477
-4 116 $94 -3 257 182

RUrelseresultat 104 050 972 578

Resultat fran finansiella poster
Ovriga ränteintäkter och lilaiande resu1ttposter 11 699 10 041

Rantekostnader och liknande resultatposter 5 -307 840 -355 061
-296 141 -345 020

Resultat efter finansiella poster -192 092 627 55

Arets resultat -192 092 627 558

5(12)
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BALANSRAKNING NOT 2018-12-31 2017-12-31

TILLGANGAR

Anlaggningstillgángar

Materiella anlaggningstillgãngar

Byggnaderochmark 6 24510569 25309926

Summa materiella an1aggningstfflgingar 24 510 569 25 309 926

Omsättuingstillgângar

Kortfristiga fordringar

Avgifts-, hyres- och andra kundfordringar 65 981 0
Ovriga fordringar 7 139 708 172 831
fOrutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 124 66$ 63 369
Avrakningskonto - AB Râdstomet 740 398 620 398
Depákonto - AB Rádstornet 306 211 $05 984

Summa kortfristiga fordringar 1 376 966 1 662 582

Kassa oth bank 3 311 590 2 464 044

Summa omsättningstillg6ngar 4 688 556 4 126 626

SUMMA TILLGANGAR 29 199 125 29 436 552

6(12)
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

NOT 2018-12-31

254 665
3 224 102
1 380 000
4 $58 767

201 7-12-31

254 665
3 224 102
1 080 000
4 55$ 767

Balanserat resultat
Arets resukat
Summa ansamlad fOrlust

Summa eget kapital

Lângfristiga skulder

-1199 182
627 558

-571 624

3 987 143

Skulder till kreditinstitut
Summa lângfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
LeverantOrsskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och fOrutbetalda intlkter

9 6000000 24865375
6 000 000 24 865 375

Summa kortfristiga skidder 19 404 073 584 034

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAI 29 199 125 29 436 552
WV

Insatser / grundavgifter
Uppfâtelseavgifter
Fond for yttre underhâll
Summa bundet eget kapital

-871 624
-192 092

-1 063 715

3 795 052

9 18800875
250 930

10 33 584
ii 318684

0
170390

33 004
380 640

7(12)
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NOTER

Redovisnings- och varderingsprinciper

Mlmãnna upplysningar
Arsredovisningen bar upprättats i enlighet med hrsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncemredovising (K3).
Foreningens sate hr i Stockholm.
Ôvriga tillghngar bar upptagits till anskaffningsvarden, Oar inget anriat anges.

Inthktsredovisning
lnkomster redovisas till ett verkligt vhrde av vad foreningen fatt eller berhknas fh. Det irmebar att foreningen

redovisar inkomster till nominelit belopp.

Anlaggningstillghngar
Materiella anlhggningstillghngar redovisas till anskaffningsvarde minskat med ackumulerade avskrivningar
enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker linjart Over fOrvhntade nyttjaneperioder.
for byggnad sker viktad avskrivning, baserad ph komponentemas respektive varde I en modelL

fordringar
Fordringar bar upptagits fill de belopp varmed de beraknas inflyta.

Fond for yttre underhhll
Reservering for framtida underhhli av fOreningens fastighet sker ph basis av foreningens underhhllsplan.

Fastighetsavgift/ fastighetsskatt
FOreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift ph bosthder som hogst far vara 0,3 % av taxeringsvardet
for bostadsdelen. FOreningens fasfighetsavgift var fOr rakenskapshret 1 337 kr per lagenhet.
fOr lokaler betalar fOreningen statlig fastighetsskatt med 1% av taxeringsvardet for lokaldelen.

Not I
Nettoomshttning 2018 2017

Arsavgifter 4038360 4038350
Hyror 119616 139560
Ovriga intakter
Nettoomsattning 4 220 944 4 229 760

8(12)
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Not 2
Drift 201$ 2017

Underhâll ochreparationer 1136 603 21$ 687

Värme $24 995 880 947

El 111582 94094

Vatten&avlopp 111086 114810

Fastighetsskotsel 58 689 57 537

Stadning / Renhâllning /Sotning 145 430 157 117

Sophamtning 46221 72928

Grovsophamtning 29 190 25 740
Kabel-TVochbredband 214112 214084

Ovriga skOtselkostnader 2$ 244 15 807
forvaltningsaiwode 140 084 140 084

Fastighetsskatt 149 543 148 570

Ovrigaawoden 29531 53487

forsakringar 33 160 32 510

foreningsavgifter 7 400 7 400

Ovriga drifiskostnader 36 479 21 066

Summa 3 102 347 2 254 868

Not3
Ovriga externa kostnader 201$ 2017

Revisionsarvode 22 875 21 563

Overlâtelse- och pantsattningsavgifter 32 500 28 958

Andra externa kostnader 47 774 17 914

Summa 103149 68435

Not4
Personalkostnader

Foreningen har under rakenskapsâret inte haft flagon anstalld personal.

Nâgra forpliktelser som avser pensioner eller liknande fiirmâner till nuvarande
eller tidigare styrelseledamöter och deras suppleanter fOrekommer ej.

Loner, ersattningar, pensionskostnader och Ovriga sociala kostnader har belastat
àrets resultat med 112 041 kr,

2018 2017

Styrelse
Styrelsearvoden 90 000 90 000

Sociala avgifter 22 041 18 402

Summa 112041 108402

9(12)
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Not 5
Räntekostnader och liknande resultatposter 201$ 2017

Riintekostnader ffir skulder till kreditinstitut 303 268 349 777
Ovriga finansiella kostnader 4 572 5 284
Summa 307 $40 355 061

Not 6
Byggnader och mark
Foreningen ager byggnaden p6 fastigheten Armeffirdelningen 2.

2018-01-01- 2017-01-01-
-2018-12-31 -2017-12-31

Ingâende ackumulerat anskaffningsvarde byggnad 34 547 427 34 547 427
Arets anskaffning byggnad 0
Utgãende ackumulerat anskaffningsvarde byggnad 34 547 427 34 547 427

IngAende ackumulerade avskrivningar -9 718 261 -8 892 784
Arets avskrivningar -799 357 -825 477
UtgOende ackumulerade avskrivningar -10 517 618 -9 718 261

IngOende ackumulerat anskaffiuingsvarde mark 480 760 480 760
UtgOende ackumulerat anskaffningsvarde mark 480 760 480 760

Utgàende redovisat värde bygguad och mark 24 510 569 25 309 926

Taxeringsvarde
Fastighetens taxeringsvarde uppgãr till totalt 147 070 000 kr, VärdeOr 1960,

201$ 2017

Bostäder, byggnad 51 000 000 50 000 000
Lokaler, byggnad 624 000 735 000
Totalt byggnad 51 624 000 50 735 000

Bostader, mark 95 000 000 95 000 000
Lokaler,mark 446 000 446 000
Totalt mark 95 446 000 95 446 000

Totalt taxeringsvarde 147 070 000 146 181 000

SthlIda shkerheter
Fastighetsinteckningar 25 000 000 25 000

10(12)
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Not7
Ovriga fordringar
Skattefordran
Skattekontot likvid

Not$
Förutbetalda kostnader och upplupna inthkter

3randkontoret
Anticimex kv.1
Sandberg hiss
Bostadsrättema medlemskap 2019
Ownit
Telenor bredband
Râdstornet AB
Telia Sonera kvl-2018

Not 9
L6ngfristiga skulder

Inteckningsldn Nordea
Lan 3978 $6 59861
Lan 3978 $6 68844
Lan 3978 $6 59853
Lan 3978 87 48058
Summa Ida
Varav ldngfristigfristig del
Varav kortfristig del

konvdatum
2019-11-20
2020-02-19
2019-12-17
2019-12-17

2018-12-31
58 219
$1 489

139 70$

24 800 $75
6 000 000

1$ $00 875

2017-12-31
60 507

112 324
172 $31

33 160
2 295
9 917
7 400
9 476

0
0

1121
63 369

24 865 375
24 865 375

0

FOr de rorliga Idnen har angivits räntenivdn avseende 2018-12-31

2017-12-312018-12-31

33 784
2 380

10 041
7550
9476

26416
35 021

0
124 66$

2018-12-31ränta
1,700%
1,550%
0,790%
0,790%

5 000 875
6 000 000
6 800 000
7 000 000

2017-12-31

11(121



Not 11
Upplupna kostnader och fOrutbetalda intäkter

FOrskottsinbetalda mánadsavgifter
Upplupen kostnad el
Upplupen kostnad fjärrvarme
Upplupet revisionsarvode
Upplupna rantekostnader
Ovriga upplupna kostnader

Stockhol 2019-03-05

aria freim

neJohansson

Hennk Ekman

L. t(t
Fatima Oulebsir

REVISORSPATECKNING

Revisionsberbttelse har avgivits 2019-03-

Joakim Hall
Borevision AB

BRF ARMEFOPDELNGEN2
Org.nr 702000-07$7

Not 10
Ovriga skulder

Personalens khllskatt
Depositioner
Sociala avgifter
Ovriga kortfristiga skulder

2018-12-31 2017-12-31

9 900
15 000

$ 104
580

9 900
15000

8 104
0

33 584 33 004

2018-12-31 2017-12-31

113 916
9 553

109493
22 000
14 122
49 600

318 684

156 623
8 100

127 718
21 000
16 808
50 391

380 640

Lars

12(12)



Revisionsberättelse

___B

oRevision___

Till föreningsstamnian i BrfArmefärdelningen 2 i Stockholm, orgnr. 702000-0787

Rapport om ársredovisningen

Uttalandon

Jag har uffärt en revision av rsredovisningen for Bri
Armefordelningen 2 i Stockholm for at 2018.

Enligt mm uppfattning har ârsredovisningen upprättats i enhighet
med arsredovisningslagen och ger en i alla vasenthiga avseenden
räftvisande bud av foreningens finansiella ställning per den 31
december 2018 och av dess finansiella resultat for aret enhigt
arsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är forenlig med
ársredovisningens övriga delar,

Jag tillstyrker därför att fOreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen for foreningen.

Grund fër uttIanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
oberoende i fOrhâhlande till fOreningen enhigt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Jag anser aft de revisionsbevis jag hat inhämtat at tillrackliga och
andamàlsenliga som gtund for mina uttalanden,

Styrolsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret for aft ârsredovisningen
upprättas och att den ger en ráttvisande bild enhigt
arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även fOr den intema
kontroll som de bedömer är nOdvändig fOr aft uppraffa en
arsredovisning som inte innehâller nagra väsenthiga felaktigheter,
vare sig dessa betor p0 oegentligheter eller p0 fel.

Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen for
bedömningen av foreningens fOrmOga aft fortsäfta verksamheten,
Den upplyser, när sa är tillämpligt, om förh0llanden som kan
pOverka förmOgan attfortsäfta verksamheten och aft använda
antagandet om fortsatt drift, Antagandet om fortsaft drift tillämpas
dock inte om styrelsen avser all likvidera fOreningen, upphOra med
verksamheten eller inte har nagot realistiskt altemativ till aft göra
nOgot av defta.

Revisoms ansvar

Mina mOl är ati uppnO en rimhig grad av säkerhet om huruvida
0rsredovisningen som helhet inte innehOller nagra vasentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror p0 oegenthigheter eller p0 fel,
och aft lämna en revisionsberäffelse som mnnehaller mina
uffalanden. Rimhig säkerhet at en hOg grad av sOkerhet, men är
ingen garantm for aft en revision som uffOrs enligt ISA och god
revisionssed m Sverige alltid kommer aft upptOcka en vasenthig
felaktighet om en sOdan finns, Felaktigheter kan uppstO pa grund
av oegentligheter ellerfel och anses vara väsentliga om de enskilt
ellertillsammans rimhigen kan fOrvOntas paverka de ekonomiska
beslut som anvandare fattar med grund i Orsredovisningen.

Som del av en revision enhigt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk mnstälhning under heha
revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedOmer jag riskerna for vasenthiga

felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror pa

oegentligheter eller p0 fel, ufformar och uffOr

granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och

mnhamtar tevisionsbevis som ar tillrackliga och

andamalsenhiga for aft utgOra en grund fOr mina uftalanden,

Risken fOr aft inte upptacka en vasenthig felaktighet till fOljd av

oegenthigheter ar hOgre an fOr en vasenthig felaktighet som

beror pa fel, eftersom oegenthigheter kan nnefafta agerande i

maskopi, fOrfalskning, avsikthiga utelamnanden, felaktig

information eller asidosaftande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en fOrst0else av den del av fOreningens

interna kontroll som hat betydelse fOr mm revision fOr all

utforma granskningsatgarder som at lamphiga med hansyn till

omstandigheterna, men inte for aft uttala mig om

effektiviteten den intema kontrollen.

• utvarderar jag lampligheten i de tedovisningsprinciper som

anvands och rimhigheten i styrelsens uppskaftningar i

redovisningen och tillhOrande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lampligheten i aft styrelsen anvander

antagandet om fortsatt drift vid upptattandet av

Orsredovisningen. Jag drar ocksO en slutsats, med gtund i de

mnhamtade revisionsbevisen, om huruvida det finns nOgon

vasentlig osakerhetsfaktor som avser sOdana handelser eller

fOrhOllanden som kan leda till betydande tvivel om

fOreningens fOrmOga all fortsafta verksamheten. Cm jag drar

slutsatsen aft det finns en vasenthig osakerhetsfaktor, mOste

jag i revisionsberaftelsen fasta uppmarksamheten p0

upplysningarna i Orsredovisningen om den vasenthiga

osakerhetsfaktorn eller, om s0dana upplysningar at

otillrackliga, modifiera uffalandet om Orsredovisningen. Mina

slutsatser basetas p0 de tevisionsbevis som mnhamtas fram

till datumet fOr revisionsberaftelsen. Dock kan framtida

handelser eller fOrh0llanden gOra aft en fOrening inte langre

kan fortsafta vetksamheten.

• utvarderar jag den Overgñpande presentationen, struktu ten

och inneh0llet i Orsredovisningen, daribland upplysningarna,

och om Orsredovisningen Oterger de underhiggande

transaktionerna och handelserna p0 eft satt som get en

raftvmsande bild.

Jag m0ste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfaftning och mntiktning samt tidpunkten fOr den. Jag
m0ste ocks0 informera om betydelsefulla iakftagelser under
revisionen, daribland de betydande eventuella brister i den interna
kontrollen som jag identifierat.,,,,,,
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Rapport om andra krav enjigt lagar, andra
författningar samt stadgar

Uttalanden

Utöver mm revision av ársredovisningen hat jag även utIört en
revision av styrelsens fotvaltning for Srf Armefördelningen 2
Stockholm fOr r 2018 samt av fOrslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller fOrlust,

Jag tillstyrker att fOreningsstämman behandlat tesultatet enligt
fOrslaget i fOrvaltningsberOttelsen och beviljat styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet for rakenskapsáret.

Grund far uttalanden

Jag hat utfört revisionen enligt god revisionssed I Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs nOrmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Jag at oberoende förhllande till foreningen enligt god
revisorssed I Sverige och hat i Ovrigt fultgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav,

Jag anset att de revisionsbevis jag hat inhämtat at tillrackliga och
andamlsenliga som grund for mina uttalanden,

Styrelsens ansvar

Det at styrelsen som hat ansvaret for forslaget till dispositionet
betrOffande fOreningens vinst eller fOrlust, Vid fOrslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen Or
försvarlig med hOnsyn till de krav som fOreningens verksamhetsart,
omlattning och risker stOllet p0 stotleken av foteningens egna
kapital, konsolidetingsbehov, likviditet och stOllning i Ovrigt.

Styrelsen ansvatat for fOteningens organisation och fOtvaltningen
av foreningens angelOgenheter. Detta innefattar bland annat att
fottlOpande bedöma fOteningens ekonomiska situation och att tillse
att fOreningens organisation Or utfotmad sO att bokfOringen,

medelsfOtvaltningen och fOteningens ekonomiska angelOgenhetet i
ovtigt kontrolleras p0 ett bettyggande sOtt.

Revisorns ansvar

Mitt mOl bettOffande revisionen av fOtvaltningen, och dOrmed mitt
uttalande om ansvarsfrihet, Or att inhOmta revisionsbevis fOr att
med en rimlig grad av sOkerhet kunna bedOma om nOgon
styrelseledamot i nOgot vOsentligt avseende:

fotetagit nOgon OtgOrd eller gjott sig skyldig till nOgon

fOrsummelse som kan föranleda etsOttningsskyldighet mot

fOreningen, eller

• pa nOgot annat satt handlat I strid med bostadsrOttslagen,

tillOmpliga delar av lagen om ekonomiska fOreningar,

Otsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mOl betrOffande revisionen av forslaget till dispositioner av

foreningens vinst eller fOrlust, och datmed mitt uttalande om detta,

Or att med rimlig grad av sOkerhet bedöma om forslaget at fOrenligt

med bostadsrallslagen.

Rimlig sakethet at en hog grad av sOkerhet, men ingen garanti fOr

aff en revision som utfOrs enligt god revisionssed I Sverige alltid

kommer all upptacka Otgarder ellerfOrsummelser som kan

fOranleda ersattningsskyldighet mot fOreningen, eller att ell fOrslag

till UisposWoner av fOreningens vinst eller fOrlust inte at fOrenligt

med bostadsrOllslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anvOnder jag ptofessionellt omdOme och hat en professionellt
skeptisk mnstallning undet hela revisionen. Granskningen av
fOrvaltningen och fOrslaget till dispositioner av fOreningens vinst
eller fOtlust grundar sig ftOmst p0 revisionen av rakenskaperna.
Vilka tillkommande gransknings0tgOrder som uffOrs baseras p0
mm professionella bedOmning med utgOngspunkt i risk och
vOsentlighet. Det innebOr att jag fokuserar granskningen p0 sOdana
atgarder, omrOden och fOrhOllanden som Or vOsentliga fOr
verksamheten och dat avsteg och OvertrOdelser skulle ha sOrskild
betydelse for fOreningens situation. Jag gOt igenom och prOvar
fallade beslut, beslutsunderlag, vidtagna OtgOrder och andra
fOrhOllanden som at relevanta fOr mitt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag fOr mitt uttalande om styrelsens fOrslag till
dispositioner betraffande fOreningens vinst eller fOrlust hat jag
granskat om fOrslaget OrfOrenligt med bostadsrOttslagen.

Stockholm den 7 mars 2019

Joakim Hall

BoRevision i Sverige AB


