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Brf Sundveda Kulle, Org. nr. 769602-2115 l

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2017

Styrelsen för BrfSundveda Kulle i Märsta får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

2017-01-01-2017-12-31. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor SEK.

Allmänt om verksamheten

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens
hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning.
Upplåtelse far även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall
användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal.
Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som
innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Föreningens fastighet
Föreningen är ett privatbostadsföretag som äger fastigheten Ölsta Soldattorp 1:7 i Sigtuna kommun.

Fastigheten ärfullvärdesförsäkrad hos If Skadeförsäkring AB.

Lägenheter
Samtliga bostadsrätter var vid årets utgång upplåtna. Under året har två överlåtelser skett.

Föreningens fastighet består av 16 bostadsrättslägenheter i småhus med en total boyta på
1.442, 2 kvm. Adresserna är Karlsborgsvägen nr 213-243.

Lägenhetsfördelning:
6 st 3 rum och kök

8 st 4 rum och kök

2 st 4 rum och kök

76,2 kvm
97,9 kvm

100,9 kvm

Övrigt
Föreningen är delaktig i en samfällighet, Ölsta Soldattorp GA:1. Samfälligheten sköter en
gemensamhetsanläggning bestående av gång- och cykelvägar inom området, belysning inom
området, lekplatser, grönområden, kabel-TV och förrådsbyggnad.

Medlemsinformation

Ordinarie föreningsstämma hölls den 18 maj 2017.
Föreningen hade vid årets slut 26 medlemmar fördelade på 16 bostadsrätter.

Styrelse samt suppleanter

Ordinarie

Benny Eriksson
Lisbeth Olsson

Jessica Järestedt

Solveig Norup

Suppleanter
Britten Linden

Mikael Trång

ordförande

ledamot och sekreterare

ledamot och representant i Ölsta samfällighet
ledamot

suppleant
suppleant och suppleant i Ölsta samfällighet

Benny Erikssons, Lisbeth Olssons och suppleanternas mandatperioder går ut i och med stämman
2018.
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Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda styrelsemöten.

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen samt två ledamöter i förening.

Revisor

Stämman har utsett BoRevision AB som revisor.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Sten Holm.

Arvoden och ersättning till förtroendevalda
Stämman beslutade om ett fast arvode till styrelsen på 10 000 kronor.

Förvaltning
Avtal om ekonomisk förvaltning har tecknats med HSB Arlanda.

Underhållsansvarför värmepumpar och elpannor
Ansvaret för värmepumpar och elpannor har den l december 2012 lämnats över på medlemmarna.
Detta i överensstämmelse med beslut på bostadsrättsföreningens ordinarie stämma i mars 2012.

Avgifter
Ingen förändring av årsavgifterna sedan den l januari 2009, då de höjdes med 5 % till i genomsnitt
743 kr/kvm och år. Avgifterna hålls oförändrade även under 2017 och 2018.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Det väsentliga för en bostadsrättsförening är att den har ett positivt kassaflöde över tiden.
Föreningen årsavgifter ska täcka kostnader för drift, underhåll och räntekostnader samt utgifter för
amortering av föreningens lån.
Det gänga räkenskapsåret ger verksamheten ett överskott uppgående till 174 858 kronor, det fria
egna kapitalet uppgår efter detta räkenskapsår till 515 675 kronor. Planerat underhåll av fastighet
har genomförts för 100 100 kronor under räkenskapsåret, se specifikation nedan.
Underhållsfondens storlek är vid räkenskapsårets slut 966 291 kronor. Styrelsen föreslår att stämman
avsätter 250 000 kronor till underhållsfonden. Avsättning till eller uttag ur yttre underhållsfond sker
genom resultatdisposition och inte i resultaträkningen. Årets avsättning sker alltså genom föreslagen
resultatdisposition och är baserad på föreningens underhållsplan. Underhållsfonden uppgår efter
föreslagen avsättning och uttag till 1116 191 kronor.

Årets underhåll 2017
Rengöring av yttertak samt byte av trasiga tegelpannor.

Aktiviteter 2017

Städdagar.
Styrelseinformationer (Slänget).
Sundvedadagen.

Verksamhet under kommande år

Budgeten för 2018 visar ett resultatutfall efter finansiella kostnader på + 211 tkr. l budgeten inryms
avsättning för framtida underhåll (SOtkr).
l enlighet med föreningens stadgar skall den årliga avsättningen till fonden för yttre
fastighetsunderhåll vara minst 0,3 % av byggnadskostnaden för föreningens hus. Föreningens
avsättning till yttre underhållsfonden är dock i normalfallet anpassad till föreningens underhållsplan.
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Flerårsöversikt

Nettoomsättning tkr
Rörelseresultat tkr

Resultat efter finansiella kostnader tkr

Balansomslutning tkr
Årsavgiftsnivå för bostäder, kr per kvm
Fond för yttre underhåll, tkr
Soliditet %

Definitioner av nyckeltal:
Soliditet = summa eget kapital delat med totala tillgångar (balansomslutningen). Visar hur stor del av
tillgångarna som är finansierade med egna medel (inte lån eller andra skulder). Talet bör inte vara
under noll, i vilket fall redovisat eget kapital är förbrukat.

Förändring eget kapital

2017

1072
354
175

17230
743
966
46

2016

1072
415
230

18137
743
767
44

2015

1072
443
284

18335
743
487

41

2014

1072
386
114

18035
743
417

41

2013

1072
496
173

18037
743
347
40

Ingående kapital.

Reservering till UH-fond

Uttag från UH-fond
Disp av föreg års resultat
Årets resultat

Belopp vid årets slut

Insatser

6 527 000

6 527 000

Yttre
rep. fonden

767 000
249 000
-49 709

966 291

Balanserat

resultat

310 495
-249 000

49709
229 613

340 817

Årets
resultat

229 613

-229 613
174 858
174 858

Förslag till resultatdisposition

Stämman har att ta ställning till:
Balanserat resultat

Årets resultat

Styrelsen föreslår följande disposition:

Avsättning till fond för yttre underhåll
Uttag ur yttre underhållsfond
l ny räkning överförs

340 817

174 858

515 675

250 000
-100 100
365 775
515 675

Resultatet för föreningens verksamhet under räkenskapsåret framgår av efterföljande
resultaträkning med tillhörande noter. Den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång
framgår av efterföljande balansräkning med noter.
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Resultaträkning (kr)

Rörelseintäkter

Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter

Rörelsekostnader

Drift- och underhållskostnader

Övriga externa kostnader
Personalkostnader och arvoden

Av- och nedskrivningar
av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Not 2

Not 3
Not 4
Not 5

2017-01-01

2017-12-31

l 071 728

l 071 728

-389 400
-15 300
-12 514

-300 800

2016-01-01

2016-12-31

l 071 697
l 071 697

-330477
-14 827

-10 370
-300 800

-718 014 -656 474

Rörelseresultat 353 714 415 223

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

2093

180 949

178 856

174 858

174858

174858

2165

-187 775
-185 610

229 613

229 613

229 613
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Balansräkning (kr)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anlä nin still ån ar

Byggnader och mark
Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristi afordrin ar

Avgifts-, hyres- och andra fordringar

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not 6

2017-12-31

15 780 778
15 780 778

15 780 778

2016-12-31

16 081 578
16 081 578

16 081 578

Not 7
Not 8

Not 9

5846
180 790
42510

229 146

l 220 558
l 220 558

l 449 704

17230482

o

166 831
41550

208 381

l 846 582
1846 582

2 054 963

18 136 541

^
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet e et ka ital

Medlemsinsatser

Fond för yttre underhåll
Summa bundet eget kapital

Fritt e et ka ital

Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Övri a skulder till kreditinstitut
Skulder till kreditinstitut

Summa övriga skulder kreditinstitut

Kortfristi a skulder

Leverantörsskulder

Skatteskuld

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa skulder

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

Not 10

Not 11
Not 12

2017-12-31

6 527 000
966 291

7 493 291

340 817
174 858
515 675

8 008 966

8 862 502
8 862 502

14706
239 187

7152
97969

359 014

9 221 516

17230482

2016-12-31

6 527 000
767 000

7 294 000

310 495

229 613
540 108

7 834 108

9 841 502
9 841 502

116819
233 287

5699
105 126
460 931

10 302 433

18 136 541
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Noter

Not l Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2016:10 Årsredovisning i företag.

Intäktsredovisning
Inkomster redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller beräknas få. Det innebär att
föreningen redovisar inkomster till nominellt belopp (fakturabelopp).

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärden minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över förväntade
nyttjandeperioder. Ursprunglig byggnad skrivs av enligt en rak avskrivningsplan på 67 år
Tillkommande utgifter skrivs av linjärt enligt förväntad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningsprocent tillämpas: %

Ursprunglig byggnad 1,5
Tillkommande utgifter 5

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Lång" och kortfristiga skulder
Av föreningens lån förfaller l 728 tkr till omförhandling under 2018. Enligt kreditvillkoren
förlängs lånet med motsvarande villkorsperiod som tidigare om kredittagen inte säger upp
lånet. Föreningen väljer därför att redovisa lånet som långfristig skuld.

Fond för yttre underhåll

Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker på basis av föreningens
underhållsplan. Avsättning och iansprå klagande från underhållsfonden beslutas av stämman via
resultatdisposition.

Övrigt
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Inkomstskatt

En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag,
belastas vanligtvis inte med inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % för verksamheter
som inte kan hänföras till fastigheten, t ex avkastning på en del placeringar.
Föreningen har sedan tidigare år ett skattemässigt underskott uppgående till 1068 tkr.

Not 2
Nettoomsättning
Årsavgifter, bostäder
Övrig intäkt
Summa

2017
l 071 696

32
l 071 728

2016
l 071 696

l

l 071 697
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Not 3
Drift- och underhållsskostnader

Fastighetsförsäkring
Förvaltningsarvoden

Gemensamhetsanläggning
VA-avgifter
El
Kabel-TV
Fastighetsavgift
Löpande underhåll
Periodiskt underhåll
Summa

Not 4
Övriga externa kostnader
Revisionsarvode
Övriga kostnader
Summa

Not 5
Personalkostnader och arvoden

2017
37749
29255
33021
43488
4898

15518
120 595

4776
100 100
389 400

2017
10975
4325

15300

8

2016
37330
28432
33781
40112

4910
15308

117 095
3800

49709
330 477

2016
9138
5689

14827

Föreningen har ingen anställd personal.

Arvoden förtroendevalda
Styrelsearvode

Arbetsgiva ravgifte r
Summa

2017
10000
2514

12514

2016
8000
2370

10370

Not 6
Byggnader och mark
Föreningen äger fastigheten Ölsta Soldattorp 1:7 i Sigtuna kommun

B nåder och mark

Ingående anskaffningsvärde
Mark

Ombyggnad, energibesparande åtgärder
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar, byggnader
Årets avskrivningar, byggnader
Ingående avskrivningar, ombyggnad
Årets avskrivning ombyggnad
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde

2017-12-31
15 600 000
3 500 000
l 336 000

20436000

3 747 000
234 000
607 422
66800

4 655 222

15 780 778

2015-12-31
15 600 000
3 500 000
l 336 000

20436000

3 513 000
234 000
540 622
66800

4354422

16 081 578

Bokförda värden byggnader
Bokförda värden ombyggnad
Bokförda värden mark

11 619 000
661 778

3 500 000

11 853 000

728 578
3500000
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Fastighetens taxeringsvärde uppgår till totalt 16 466 000 kronor. Värdeår 1999.

Hustv

Bostäder/småhus
Summa

Not?
Övriga fordringar
Skattekonto

Summa

Not 8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Comhem l:a kv
Försäkringspremie
Summa

Not 9

Kassa och bank
Bankkonto, Handelsbanken
Bankkonto Swedbank

Bankkonto, Swedbank placering
Resurssparkonto, Resurs Bank
Summa

Not 10

Skulder till kreditinstitut
Långivare Räntesats Bundet till
Stadshypotek 1,45% 2018-03-03
Stadshypotek 2, 12% 2020-12-30
Stadshypotek 2,53% 2024-03-01
Stadshypotek 1,30% 2019-03-01
Stadshypotek
Summa

Varav kortfristig del av lånen
rets amortering uppgick till 979 tkr kr. De kommande 5 aren beräknas l 500 tkr amorteras.

Bvepnader

8 818 000
8 818 000

2017-12-31
180 790
180 790

2017-12-31
3968

38542
42510

2017-12-31
6707

103 169
759 627
351 055

l 220 558

Mark
7 648 000
7 648 000

Totalt

16 466 000

16 466 000

2016-12-31
166 831
166 831

2016-12-31
3801

37749

41550

2016-12-31
6707

681 287
809 627
348 961

l 846 582

Belopp 2017
l 728 000
2119425
2 947 000
2 068 077

o

8 862 502
300 000

Belopp 2016
l 728 000
2 119 425
3 247 000
2 068 077

679 000
9 841 502

979 000

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut
Uttagna fastighetsinteckningar

Not 11
Övriga skulder
Avdragen skatt dec

Sociala avgifter dec
Övrig kortfristig skuld
Summa

Not 12
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupet revisionsarvode
Upplupna räntor

Upplupna drift o underhållskostnader

Förutbetalda avgifter
Summa

2017-12-31
12 573 000

2017-12-31

2401
2514

2237
7152

2017-12-31
10000
3766

o

84203
97969

2016-12-31
12 573 000

2016-12-31
o

o

5699
5699

2016-12-31
9000
4691

943
90492

105 126
'^4
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Märsta 2018-03-19

»...
Be y Eriksson Lisbeth Olsson

/

/v...
L'' Jessica Ja

. /.

edt Solveig Norup

Revisionsberättelsen beträffande denna årsredovisning har avgivits 2018-öl»-/fc

~~~><).-
Niclas Wärenfeldt
BoRevision AB



Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i BrfSundveda Kulle, org. nr. 769602-2115

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Sundveda Kulle
för år 2017.

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 31
december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen år förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt Intemational Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Svenge. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.

Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

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

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så ärfillämpligt, om förhållanden som kan påveri<a
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut
har fattats om att aweckla verksamheten.

Revisorns ansvar

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

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

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 för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet Ull följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror
på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

. skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i
den interna 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 styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om humvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden

som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser

eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta
verksamheten.

. utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag meste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
infomiera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag
identifierat.



Rapport om andra krav enligt, lagar, andra
författningar samt stadgar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Brf Sundveda Kulle för år 2017
samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
föriust.

Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt
förslaget i fön/altningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Svenge
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storieken av föreningens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse
att föreningens organisation är utformad se att bokföringen,
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
i något väsentligt avseende:

. företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen, eller

. på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,
årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller föriust, och därmed mitt uttalande om detta, är

att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till
dispositioner av föreningens vinst eller föriust inte är förenligt med
bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller föriust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella
bedömning med utgångspunkt i nsk och väsentlighet. Det innebär att
jag fokuserar granskningen pé sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation.
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderiag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande
om ansvarsfrihet. Som undertag för mitt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller föriust har
jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Uppsala den ?lb/S-2018

NiclasWärenfeldt

BoRevision i Sverige AB




