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Forvaltningsberättelse

Verksamheten

Attmänt om verksamheten
Foreningen hat till ändarnál att frärnja medlemmars ekonomiska intressen genom att I foreningens hus

upplAta bostadsrätts)genheter under nyttjandertt och utan tidsbegransning.

Foreningen har registrerats hos Bolagsverket
Foreningen registrerades 2007-08-06.

A*taforening
Foreningen at en akta bostadsrattsf&ening.

Fastigheten
Foreningen äger och fOrvattar fastigheten Monsttingen 2 och Staben 2 pa adtessen Honnorsgatan 22 I

Solna. Foreningen hat 91 lagenheter om totalt 7 815 kvm.

Forsakring
Fastigheten at fOrsäkrad hos If Skadeflrsakring.

$jyrelsens sammansOttning

Magnus Ranang OrdfOrande

Marie Svensson Ledamot

Andreas Setinder Ledamot

OlofEriksson Ledamot

Magda Ousi Ledamot

Catarina Ranang Suppleant

Mats Löfdahl Suppleant

Amit Singh Suppleant

David Grudén Suppleant

Valberedning
Carolina Nygren Johansson, Stefan Tomgren och Christian Samuelsson.

Firmateckning
foreningens firma tecknas fOrutom av stytelsen, av styrelsens ledamöter, tvA I fOrening

Rev isorer

Tommy Nilsson Revisor

Katarina Nyberg Revisorssuppleant

$arnmanträden och stvrelsernöten
Ordinarie fOreningsstämma hölls 19-05-15. Styrelsen har under vetksarnhetsáretet haft 14 protokollforda

sarnmanträden.
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Utforda historiskcr underhätt

Under âret hat diverse spolningar och övrigt underhâllsarbete genomforts pa sop- tidnings- och

matavfallsbehállare. Dessutom spolning av samtliga stammar och stick i lagenheterna utfTh-ts.

Avtat tned leverantörer

Ekonomisk forvaitning Nabo Group AB

FastighetsfOrvaltning Wahlings tnstallationsservice AB

Ovrig verksamhetsinformalion
Foreningens fastigheter bestAr av átta flerbostadshus I f’ra vaningar med totalt 91 bostadsrätter. Den totala

boytan är ca 7815 m2. Foreningen disponerar Over 34 parkeringsplatser varav 26 i garage i angransade

fastighet reglerade genom hyresavtal.

Byggnademas uppvarmning
Foreningens uppvrmning bestãr av dels fjärrvrme och dels av ftântuftsvarmepumpar.

Vasentliga händelser under räkenskapsãret

Ekonorni
Foreningens ekonomi
foreningens tre lan är alla placerade med tre otika forfatlodagar. Under 2019 bar ett Ian lOpt ut. Detta lan

har blivit refinansierat hos Nordea med en ränta till 0,45 % med bindningstid pa tre at.

foreningens fastighetslän är placerade till villkor som framgAr av not nedan.

Under âret bar forening amorterat 2 520 000 kr

Fastighetsavgift/fastighetsskatt
Byggnadema frdigstül1des 2008 och bar deklarerats som frdigstaltda. fastigheten hat âsatts värdeâr

2008/2009 (Staben 2/Monstringen 2). Bostadsrattstgenhetema är efter vrdeâret belt befriade fran

fastighetsavgift 1 5 âr darefter belastas de med halv fastighetsavgift ãr sex till ti Detta bar medfOrt att

fOreningen hat blivit alagda att betala full fastighetsskatt fr o m 2019 (Se Not 1).

Avsättning till yttre fond
Avsttningen fOre forenings fastighetsunderhäll ska enligt foreningens stadgar goras ârligen och med ett

belopp som motsvarar minst 100 kr/m2 lagenhetsarea I foreningens hus.

Arsavgifter
Under 2019 hat ârsavgifterna hOjts med 2% genomsnittlig ärsavgifi var 557 kr/m2. Styrelsen hat under

verksamhetsáret tagit beslut att inte hOja arsavgifterna under 2020.

iggjppgj

Andrahandsuthyming
Tvá tagenheter har under 2019 varit uthyrda i andra hand.

2 lagenheter har haft olovlig andrahandsuthyming och salts efter fdrlikning.
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Verksarnhet under ãret

Underhâllsplanen

foreningens underhãllsplan Thljs och justeras lopande. Vissa av Atgarderna hat vi sjalva utfl5rt I fOreningen

vid staddagar. Dessutom har foreningen genomffitt en spolning av lagenhetsstick och stãende stammar.

Foreningen hat gjort I 0-ârs besiktning och diskussioner pãgär med byggentreprenor.

Utemiljo

Under verksamhetsáret har fOreningen hafi tvâ staddagar med sedvanlig efterfNjande gárdsfest. Rensning

av gamla och omarkta cykiar gjordes och IAstes in av styrelsen.

Sotpanelet

Foreningen har under 2019 ansökt om bidtag till installation av solceller pa tak. Utredning om de

ekonomiska fOrdelarna pâgàr och beslut kommer att fattas huruvida vi skall gä vidare och installera

solpaneler eller ej under 2020.

Medlemsinformation
Antatet medlemmar vid rakenskapsárets borjan var 150 St. Tilikommande medlemmar under áret var 10 och

avgAende medlemmar under àret vat 9. Vid rakenskapsAtets slut fanns det 151 medlemmar I f’Oreningen. Det

hat under âret skett 6 overlatelser.

Flerarsoversikt
2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 5 557 5 300 4 843 4 843

Resultat efier fin, poster 465 707 925 675

Soliditet. % 82 $2 81 81

Yttre fond 1 954 1 758 1 563 1 368

Taxeringsvärde 206600 175000 175000 175000

Bostadsyta,kvm 7815 7815 7815 7815

Arsavgift per kvm bostadsrattsyta, kr 557 546 546 546

Lan per kvm bostadsyta, Icr 6014 6336 6432 6 720

Genomsnittlig skuldränta, % 0,84 0,81 0,68 1,23

Belãningsgrad, % 17,18 18,04 18,25 19,00

Soliditet % definieras som: Justerat eget kapital / totalt kapital

Belãningsgtad % definieras som: fastighetslân / bokfOrt varde fOr byggnad och mark
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Forändringar I eget kapftal
Disp av foreg Disp av

2018-12-31 ãrs resultat ovriga poster 2019-12-3 1

tnsatser 86 872 - 86 $72

Upp1telseavgifter 130 298 - 130 298

Fond, ynre underhâll 1 758 - 195 1954

Balanserat resultat 6 460 707 -195 6 971

Arets resultat 707 -707 465 465

Eget kapitat 226 095 0 465 226 559

Resultatdisposition
Till fOreningsstammans forfogande star fdljande medel:

Balanserat resultat 6 971
Arets resultat 465

Totalt 7 436

Styrelsen fOreslAr att medlen disponeras enligt

fOljande

Reservering fond fOr yttre underhAll 195

Att fran yttre fond i ansprAk ta -77
Balanseras i fly räkning 7 318

7 436

Foreningens ekonomiska stailning I ovrigt framgâr av fOijande resultat- och balansrakning samt noter.
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Resultatrakning
N t

2019-01-01 - 2018-01-01 -

2019-12-31 2018-12-31

Rörelseintäkter 2

Nettoomsättning 5 557 5 300

Rörelseintakter 0 0

SumrnarOrelseintdkter 5558 5300

Rörelsekostnader

Driftskostnader 3-7 -2 792 -2 582

Ovriga externa kostnader 8 -769 -548

Personalkostnader 9 -189 -118

Avskrivningarav materiell a anlaggningstil Igangar -937 -940

Summa rörelsekostnader -4686 -4 188

Rörelseresultat 872 1112

Finansiella
poster

___________
________

RAnteintäkter och Iiknande resultatposter 0 0

Rantekostnader och Iiknande resultatposter 10 -407 -406

Summafinansiellaposter -407 -406

Resultat efter finansiel]a poster 465 707

Arets resultat
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Balansräkning

Tillgàngar

Anläggningstillgángar

Materiella_anläggningstillgãngar

_______ ________ _______

Byggnad och mark 11

Summa materiella anttiggningstillgángar

Summa anldggningstiligángar

Omsaftningstillgángar

Kortfrisfiga fordringar

______________ _________________ _______
_______

Kund- och avgiftsfordringar

Ovriga fordringar

Forutbetalda kostnader och upplupna intakter 14 98

Summa kortfristigafordringar 104

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Sunima omso#ningstittgángar

Summa tillgângar

I

Not 201 9-12-31 2018-12-31

273 623 274 560

273623 274560

273623 274560

6 55
I-, -

13 U 3

251

310

052

052

1 156

274 780

1 885

l 885

2 195

276 755
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Balansrakning
Not 2019-12-31 2018-12-3 1

Eget kapital och skulder

Eget kapitat

Bundet
eget_kapital

______ ________________________________

____

Medlemsinsatser 217 170 217 170

Fond fOr yttre underhãll 1 954 1 758

Sumnia bundet eget kapital

_____________ _______—

219 124 212 928

Fritt eget kapital

Batanserat resultat 6 971 6 460

Arets resultat

_____ ________________

465 707

Sumniaftitt eget kapita! 7436 7166

Summa eget kapital 226 559 226 095

Ungfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 15 46 357 48 877

Summa tángfristiga skutder 46357 48 877

Kortfristiga_skutder

_________

Skulder till kreditinstitut 640 640

Leverantorsskulder 213 290

Skatteskulder 1 86 121

Ovriga kortfristiga skulder 4 1

Upplupnakostnader och forutbetalda intakter 16 819 732

Summa konfristiga skulder 1 863 1 723

Summa eget kapital och skulder 274 780 276 755
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Noter

Not 1, Redovisnings- och varderingsprinciper

___________

Arsredovisn ingen fOr Brf Granatapplet bar uppräUats en I igt Arsredovisningslagen och BokfOringsnamndens

atlmanna tad 2016:10, ársredovisning I mindre fOretag.

Redovisning av intäkter
IntAkter bokfOrs i den period de avser oavsett när betalning eller avisering skett.

Anlaggningstillgãngar
Materiella anlaggningstil lgángar redov isas till anskaffningsvarde m inskat med avskrivningar. Byggnader

och inventarier skrivs av linjärt over den bedörnda ekonomiska livslangden. Avskrivningstiden grundar sig

pa bedOmd ekonomisk livslangd av tillgângen.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnad 0,5 %

Markvardet at inte foremal fOr avskrivning. BestAende värdenedgâng hanteras genom nedskrivning.

foreningens finansiella anlaggningstillgängar varderas tilt anskaffningsvarde. I de fall tiltgângen pa

balansdagen bar ett lagre värde an anskaffningsvardet sker nedskrivning till det lagre värdet.

Omsattningstillgàngar
Fordringar upptas till det betopp som efler individuelt prOvning beräknas bli betalt.

FOreningens fond fOr yftre underhàlt
Reservering tilt fOreningens fond fOr yttre underhâlt ingãr I styrelsens fOrsiag till resultatdisposition. Efter afl

beslut tagits pa foreningsstämma sker overffiring fran balanserat resultat till fond fOr yttre underhAll och

redovisas som bundet eget kapital.

Fastighetsavgift
Fastighetsskatten pA bostadsdelen bestãr av en avgift pA 1 377 SEK per lagenhet.

FastighetslAn
LAn med en bindningstid pa ett Ar eller mindre tas I Arsredovisningen upp som lAngfristiga skulder.

Not 2, Rörelseintäkter

_____

2019 201$

Hyresintäkter, lokaler 12 12

Hyresintäkter, p-platser 398 382

Arsavgifter, bostäder 4 354 4 269

Ovriga intäkter 794 637

Summa

______

5558 5300
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Not 3, fastighetsskotsel

______ ______________________________

2019 2018

Besiktning och service 80 80

fastighetsskotsel 100 72

Snoskottning 15 20

Stadning 94 89

Tradgârdsarbete 79 77

Ovrigt

___________
______

0 5

Summa 368 343

Not 4, Reparationer

____________________________________

2019 2018

Reparationer

________________ ______

214 193

Summa 214 193

Not 5, Planerade underhâll 2019 201$

Fasad inspektion 75 2

Stamspolning 77 0

Tvätt av underjordsbehâllare 0 3

Gemensam el installation 0 248

Summa

______________ ____

152 253

Not 6, Taxebundnakostnader 2019 - 2018

Fastighetsel 779 743

$ophamtning 144 108

Vppvärmning 427 435

Vatten

______

179 166

Summa 1 530 1 453

Not7,Ovrigadriftskostnader

___________________

2019 2018

Bredband 304 186

F astighetsf’orsäkringar 98 94

Fastighetsskatt 125 61

Summa —

528 341

Bredbandskostnad hat ökat 2019 detta beror pa att 60 681 kr avser 201$.
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Not 8, Ovriga externa kostnader 2019 2018

forbrukningsmaterial 0 3

Juridiska kostnader 220 28

Kameral fOrvaltning 78 75

Revisionsarvoden 21 20

Ovriga fOrvaltningskostnader 450 421

Sumnia

__________________

769

____

548

Not 9, Personalkostnader 2019 2018

Loner, arbetare 7 1

Sociala avgifter 45 28

Styrelsearvoden 137 89

Sumnw 189 118

Not 10, Räntekostnader och liknande resultatposter 2019 2018

Räntekostnader avseende skulder till kreditinstitut 407 404

Ovriga räntekostnader 1 2

Summa

_______ ____-

407 406

Not 11, Byggnad och mark 201942-31 2018-12-31

Ingàende ackumulerat anskaffningsvarde 280 320 280 320

Utgáende ackumulerat anskaffningsvarde 280 320 280 320

Ingâende ackumulerad avskrivning -5 760 -4 823

Arets avskrivning -937 -937

Utgãende ackumulerad avskrivning -6 697 -5 760

Utgãende restvarde enligt plan 273 623 274 560

I utgäende restvarde ingár mark med 93 000 93 000

Taxeringsvärde

______ _____ _______

Taxeringsvardebyggnad 131 000 119000

TaxeringsvArde mark

_____ ______

75 600 56 000

Sumnia 206 600 175 000
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Not 12,_Maskiner och inventarier 2019-12-31 2018-12-31

Ingaende ackumulerat anskaffningsvarde

Utgàende ackumulerat anskaffningsvarde

Ingiende ackumulerad avskrivning -59

Avskrivningar

Utgàende ackumulerad avskrivning

Utgende rcstvärde enhigt plan 0

Not 13, Ovriga fordringar

_____
_____

Skattekonto

Sunwrn 0 — 3

2018-12-31

$1
48
20

102
251

Not 15, Skulder till kreditinstitut
Ranteandringsdag Räntesats

2019-12-31

Stadshypotek 2021-04-30

Nordea 2022-09-12

Stadshypotek 2020-03-30

Stadshypotek 2021-12-30

Summa

Varav amorteras mom 12 manader 640

Not 16, Upplupna kostnader och fdrutbetaldaintãkter 2019-12-31

El 86

Forutbetalda avgifter/hyror 425 426

Loner 89 89

Sociala avgifter 28 28

Stadning 5 0

Uppvärmning 47 55

Utgiftsrantor 9 11

Ovriga upplupna kostnader och fOrutbetalda intkter 130 34

Summa 819 732

59
59

0

-59

59

59

-56

--)

-59

0

2018-12-31

3

2019-12-31

0

Not 14, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2019-12-31

Bredband 20

Forsakringspremier 51

Forvaltning 20

Ovriga ftirutbetatda kostnader och upplupna intäkter 7

Summa 98

0,85 %
0,45 %

0,95 %

1,51 %

Skuld
2019-12-31

12242

16 575

17950

230

46997

Skuld
2018-12-3 1

12 842

18 375
17950

350

49517

2018-12-31

89
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Not 17, Ställda säkerheter

Iota It uttagna pantbrev

Summa

2019-12-31 2018-12-31

65 100

_____

65 100

65100 65100

Underskrifter

/ /.‘ .1Magda sy’
$tIedm9t

Mm revisionsberättelse bar lämnats 2020 — 05 —08

Tomm)çNsson
Revisor

Ort och datum
,,c)2o -.L-O

Andreas Selinder
Ledamot

/

MauRanäng
OrdfOrande

OIofiksson
KassOr

Marie Svensson
Led am ot

Auktoriserad revisor
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Revisionsberàttelse

Till fOreningsstämman I BrfGranatäpplet
Org.nr 769617-1508

Rapport om arsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av ãrsredovisningen for Brf Granatäpplet fOr räkenskapsáret 2019.

Enligt mm uppfattning liar àrsredovisningen upprättats I enlighet med àrsredovisningslagen och ger en i alla
vasentliga avseenden rättvisande bud av foreningens fmansiella stallning per den 2019-12-31 ocli av dess
finansiella resultat for âret enligt àrsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen är forenlig med
ãrsredovisningens ovriga delar.

Jag tilistyrker därfOr att foreningsstarnman fastställer resultatrakningen och balansrakningen for foreningen.

Grundfor uttalanden
Jag liar utfOrt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed I Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närrnare I avsnittet Revi.orns ansvar. Jag är oberoende I
fOrhãllande till foreningen enligt god revisorssed I Sverige och har 1 Ovrigt fullgjort miff yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag liar inhämtat är tillracktiga och andamâlsenliga sorn grund fOr mina
uttalanden.

$tvrelsens ansear
Det ir styrelsen sorn liar ansvaret fOr aff ársredovisningen upprattas och ati den ger en rättvisande bud en]igt
ãrsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även for den interna kontroll som de bedOmer är nOdvandig fOr ati
uppratta en ârsredovisning som inte innehãller nâgra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller misstag.

Vid upprattandet av ársredovisningen ansvarar styrelsen fOr bedomningen av fOreningens fOrrnãga aff
fortsätta verksamheten. De upplyser, när sà är tillampligt, orn fiirhãllanden som kan páverka fOrmâgan att
fortsätta verksarnheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillampas
dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Mina mál ar att uppnâ en rimlig grad av säkerhet om huruvida àrsredovisningen som helbet inte inneháller
nágra väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lärnna en
revisionsberattelse som inneháller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hog grad av siikerhet, men är ingen
garanti fOr att en revision som utfOrs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer all upptacka

en vasentlig felaktighet om en sãdan finns. Felaktigheter kan uppstâ pa grund av oegentligheter eller rnisstag
och anses vara vasentliga orn de enskilt eller tilisammans rimligen kan fOrväntas paverka de ekonorniska

beslut som användare fattar med grtind I ársredovisningen.

Som del av en revision enhigt ISA använder jag professionelit omdOme och bar en professionelit skeptisk
instalining under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedOrner jag riskerna fOr vasentliga felaktigheter I ãrsredovisningen, vare sig dessa beror

pa oegentligheter eller misstag, utformar och utfOr granskningsâtgarder bland annat utifrán dessa risker och

inhämtar revisionsbevis som är tillrackliga och andamâlsenliga for att utgora en grund fOr mina uttalanden.
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Risken fOr att inte upptacka en vasentlig felaktighet till fOljd av oegentligheter är hogre an fOr en vasentlig
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller Asidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en fOrstaelse av den del av foreningens interna kontroll som bar betydelse for mm revision
fOr att utforma granskningsâtgarder som är larnpliga med hansyn till omstandigheterna, men inte ffir att
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvarderar jag lampligheten I de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhOrande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lampligheten I att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprattandet
av ârsredovisningen. Jag drar ocksâ en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns nágon vasentlig osäkerhetsfaktor som avser sádana händelser eller fOrhâllanden som kan leda till
betydande Wivel om foreningens formãga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
vasentlig osäkerhetsfaktor, máste jag i revisionsberättelsen fdsta uppmarksamheten pa upplysningarna i
arsredovisningen om den vasentliga osäkerhetsfaktom eller, om sãdana upplysningar är otillrackliga,
modifiera uttalandet om ársredovisningen. Mina slutsatser baseras pa de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet for revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller fOrhállanden gOra att en fOrening inte
tangre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar jag den overgripande presentationen, strukturen och innehàllet i ârsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om ârsredovisningen ãterger de underliggande transaktionerna och händelserna pa ett
sätt sorn ger en rattvisande bud.

Jag máste informera styrelsen orn bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten for den. Jag maste ocksâ informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enhigt lagar och andra författningar

Uttalan den
UtOver mm revision av ãrsredovisningen bar jag även utfOrt en revision av styrelsens forvaltning for Brf
Granatäpplet fOr rakenskapsáret 2019 samt av forslaget till dispositioner betraffande foreningens vinst eller

forlust.

Jag tillstyrker att fOreningsstämman disponerar vinsten enligt fOrslaget I fOrvaltningsberattelsen och beviljar

styrelsens IedamOter ansvarsfrihet fOr rakenskapsãret.

Grundfor uttalanden
Jag har utfOrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende I forhallande till fOreningen enligt god revisorssed I Sverige
och bar i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillrackliga och andamalsenliga som grund for mina
uttalanden.

Styretsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret fOr forsiaget till dispositioner beträffande fOreningens vinst eller forlust.

Vid forslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedomning av om utdelningen är forsvarlig med

hansyn till de krav som fOreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer pa storleken av

foreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stallning I ovrigt.

Styrelsen ansvarar for fOreningens organisation och forvaltningen av fOreningens angelagenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlOpande bedOma foreningens ekonomiska situation och att tillse art fOreningens
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organisation är utformad sã att bokfOringen, medelsforvaltningen och fOreningens ekonomiska
angelagenheter I Ovrigt kontrolleras pa ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mãl betraffande revisionen av fOrvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis fOr att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedOma om nâgon styrelseledarnot i nâgot
vasentligt avseende:

- fOretagit nâgon àtgard eller gjort sig skyldig till nâgon forsttmrnelse som kan fOranleda
ersattningsskyldighet mot fOreningen, eller

- pa nãgot annat sätt handlat i strid med bostadsrattslagen, tillampliga delar av lagen om ekonomiska
foreningar, àrsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mM beträffande revisionen av forsiaget till dispositioner av foreningens vinst eller fOrlust, och därmed
mitt uttalande orn detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedOrna om fOrslaget är forenligt med
bostadsrattslagen.

Rimlig sakerhet är en hog grad av säkerhet, men ingen garanti fOr att en revision sorn utfOrs enligt god
revisionssed I Sverige alltid kommer att upptäcka ãtgarder eller fOrsummelser som kan fOranleda
ersattningsskyldighet mot foreningen, eller att ett fOrslag till dispositioner av fOreningens vinst eller fOrlust
inte är fOrenligt med bostadsrattslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander jag professionellt omdOme och bar en
professioneilt skeptisk installning under hela revisionen. Granskningen av forvaltningen och forslaget till
dispositioner av fOreningens vinst eller fOrlust grundar sig främst pa revisionen av rakenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsãtgarder som utfOrs baseras pa mm professionella bedomning med utgângspunkt i
risk och vasentlighet. Det innebär attjag fokuserar granskningen pa sâdana ãtgarder, omrâden och
fOrhállanden som är vasentliga fOr verksamheten och dam avsteg och Overträdelser skulle ha särskild
betydelse for foreningens situation. Jag gâr igenom och provar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
ãtgarder och andra fOrhâllanden som är relevanta for mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag for mitt
uttalande om styrelsens forslag till dispositioner beträffande foreningens vinst eller fOrlust bar jag granskat
om forslaget är fOreni igt med bostadsrattslagen.

Stockholm 2020-05-08

Tom my..Ni son
Auktoriserad revisor


