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Styrelsen för Brf BoKlok Theodors Gränd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Förvaltningsberättelse 

Verksamheten 

Allmänt OM verksamheten 

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

Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229), d.v.s. föreningen är 
en äkta bostadsrättsförening. 

Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket 2014-08-23. 

Föreningens fastighet, Frestaby 1:12 del 1 samt Frestaby 1:12 del 4 bebyggdes 2015 och är belägen i 
Upplands Väsby kommun. 
På fastigheten finns 33 lägenheter, samtliga upplåtna med bostadsrätt. 

Lägenhetsfördelning: 
33 st 4 rum och kök Total bostadsyta: 3 564 kvm 

Fastigheten har åsatts värdeår 2016. 
Fastigheten är befriad från fastighetsskatt till och med år 2031, och därefter beskattad med halv avgift 
fr.o.m 2031 t.o.m. 2036, därefter med hel avgift. 

_ Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Gjensidige Forsikring. 
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Styrelsen har sedan ordinarie stämma 2018-03-14 bestått av: 

Ordinarie Niklas Hamrin 
Malin Mor&I 
Tony Strandberg 
Göran Wåglund 
Michael Wallin 

Suppleanter Naeem Arshad 

Revisor 
Ordinarie Jan-Ove Brandt, KPMG AB 

Valberedning Roger Tollefsen sammankallande 
Stefan Rhönnstad 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. 
Den ekonomiska förvaltningen där lägenhetsförteckningen ingår, har utförts av RB Fastighetsägare AB, 
en del av Riksbyggen. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Löpande reparationer har utförts till en kostnad av 2 250 kronor. 
Reparationer enligt underhållsplan har utförts till en kostnad av 0 kronor. 

2018 blev föreningen beviljad en halv miljon kronor statligt stöd i form av Klimatklivet för montage av 
laddstolpar avsedda för elbilsladdning till samtliga parkeringar. 
Installationen av dessa är beställt till April 2019 vilket betyder att samtliga boende har möjlighet att 
införskaffa elbil utan hinder nästkommande år och få möjligheten att åtnjuta den 
bonus som staten delar ut för tillfället. 

Medlemsinformation 
Lägenhetsöverlåtelser 
Under perioden har 5 st överlåtelser ägt rum. Dessutom har styrelsen beviljat 0 st 
andrahandsuthyrningar. 
Styrelsens policy för andrahandsuthyrningar är att följa Hyresnämndens praxis.Tillstånd från styrelsen 
krävs för andrahandsupplåtelse. 

Föreningen hade vid årets slut 59 medlemmar. 

Årsavgifter 
Årsavgifterna har varit oförändrade under 2018. 

Övrigt 
Enligt styrelsebeslut debiteras köparen vid varje överlåtelse en expeditionsavgift på 2,5 % av 
basbeloppet (2019 = 1 163 kronor). Pantsättningsavgift debiteras med 1 % av basbeloppet (2019=465 
kronor) vid varje pantsättning. 

,
Påminnelseavgift uttages med 60 kronor vid sen betalning. 

MM 
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Flerårsöversikt 2018 2017 
Nettoomsättning (tkr) 1 975 1 975 
Resultat efter finansiella poster (tkr) 298 23 

Soliditet (%) 68,9 68,3 

Kassalikviditet (%) 113,5 85,3 
Reservering yttre reparationsfond 
(tkr) 143 0 
Saldo yttre reparationsfond (tkr) 143 0 
Årsavgift bostäder kronor/kvm per 550 550 
Lån kronor per kvm yta 10 347 10 571 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper. 

Förändring eget kapital 

(12) 

Medlems- 
insatser 

Fond yttre 
underhåll 

Balanserat 
resultat 

Belopp vid årets ingång 83 295 000 0 0 
Resultatdisposition enligt 
föreningsstännnan: 
Reservering fond för yttre 
underhåll 142 560 -142560 

Ianspråktagande av fond 
för yttre underhåll 
Balanseras i ny räkning 23 412 
Upplåtelse av ny 
bostadsrätt 
Årets resultat 
Belopp vid årets utgång 83 295 000 142 560 -119 148 

Årets 
resultat 

23 412 

-23 412 

298 361 
298 361 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

ansamlad förlust 
årets vinst 

disponeras så att 
reservering till yttre reparationsfond 
i ny räkning överföres 

-119 148 
298 361 
179 213 

145 411 
33 802 

179 213 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
Icassaflödesanalys med tillkommande noter. 

Ä 

(// 
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Resultaträkning 

Rörelseintäkter 

Not 

2 

2018-01-01 
-2018-12-31 

2017-01-01 
-2017-12-31 

Nettoomsättning 1 974 950 1 975 200 
Övriga rörelseintäkter 276 080 540 
Summa rörelseintäkter 2 251 030 1 975 740 

Rörelsekostnader 
Drift och underhållskostnader 3, 4 -305 273 -291 406 
Övriga externa kostnader 5 -105 152 -133 882 
Personalkostnader 6 -100 435 -117 238 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -996 150 -996 150 
Summa rörelsekostnader -1 507 011 -1 538 676 

Rörelseresultat 744 019 437 064 

Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 24 0 
Räntekostnader och liknande resultatposter -445 682 -413 652 
Summa finansiella poster -445 658 -413 652 

Resultat efter finansiella poster 298 361 23 412 

Resultat före skatt 298 361 23 412 

Årets resultat 298 361 23 412 
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Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Not 2018-12-31 2017-12-31 

Byggnader och mark 7 119 457 700 120 453 850 

Summa materiella anläggningstillgångar 119 457 700 120 453 850 

Summa anläggningstillgångar 119 457 700 120 453 850 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Övriga fordringar 8 1 935 128 1 475 686 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 4 139 3 863 

Summa kortfristiga fordringar 1 939 267 1 479 549 

Kassa och bank 
Kassa och bank 28 031 28 031 

Summa kassa och bank 28 031 28 031 

Summa omsättningstillgångar 1 967 298 1 507 580 

SUMMA TILLGÅNGAR 121 424 998 121 961 430 

Å- 
vk 



Brf BoKlok Theodors Gränd 6 (12) 
Org.nr 769628-6009 

Balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bandet eget kapital 

Not 2018-12-31 2017-12-31 

Medlemsinsatser 83 295 000 83 295 000 
Yttre reparationsfond 142 560 0 
Summa bundet eget kapital 83 437 560 83 295 000 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat -119 148 0 
Årets resultat 298 361 23 412 
Summa fritt eget kapital 179 213 23 412 

Summa eget kapital 83 616 773 83 318 412 

Långfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut 10 36 075 000 36 875 000 

Summa långfristiga skulder 36 075 000 36 875 000 

Kortfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut 10 800 000 800 000 
Leverantörsskulder 9 418 24 979 
Övriga skulder 725 282 725 282 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 198 525 217 757 
Summa kortfristiga skulder 1 733 225 1 768 018 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 121 424 998 121 961 430 
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Kassaflödesanalys Not 2018-01-01 2017-01-01 
-2018-12-31 -2017-12-31 

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat 744 019 437 064 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
Avskrivningar 996 150 996 150 

Erhållen ränta 24 0 
Erlagd ränta -446 529 -368 447 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 1 293 664 1 064 767 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -656 82 200 981 
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -33 947 922 814 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 259 062 84 188 562 

Finansieringsverksamheten 
Amortering av fastighetslån -800 000 -83 727 203 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -800 000 -83 727 203 

Årets kassaflöde 459 062 461 358 

Likvida medel vid årets början 12 
Likvida medel vid årets början 1 503 718 1 042 359 
Likvida medel vid årets slut 12 1 962 779 1 503 718 

vv\A 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i 
mindre ekonomiska företag (K2). 

Föreningens fond för planenligt underhåll 
Reservering och ianspråktagande av underhållsfonden ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition 
och överföring sker efter beslut, mellan balanserat resultat och yttre reparationsfond. 

Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till 
väsentligt restvärde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. 

Markvärdet är inte föremål för avskrivning. 

Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 

Linjär avskrivningsmetod används. Följande avskrivningstider tillämpas: 
Byggnad 100 år 

Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning (tkr) 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster (tkr) 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. 

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 

Kassalikviditet (%) 
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. 
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Not 2 Rörelseintäkter 
2018 

Hyresintäkter p-platser 15 000 

Outhyrt p-platser -250 
Årsavgifter bostäder 1 960 200 

Övriga intäkter 276 080 
2 251 030 

2017 
15 000 

0 
1 960 200 

540 
1 975 740 

Not 3 Underhållskostnader 
2018 2017 

Löpande reparationer och underhåll 2 250 16 500 
2 250 16 500 

Not 4 Driftkostnader 
2018 

Serviceavtal 5 401 

El 30 633 
Sophämtning 63 355 
Fastighetsförsäkringar 49 394 

Internet 154 240 
303 023 

Not 5 Övriga externa kostnader 
2018 

Förbrukningsinventarier 20 477 
Övriga förvaltningskostnader 19 585 

Revisionsarvoden 12 725 
Arvode ekonomisk förvaltning 47 476 

Föreningsavgifter 4 890 
105 153 

Not 6 Personalkostnader 
2018 

Styrelsearvoden 74 200 

Lön övriga 2 224 

Lagstadgade sociala avgifter 24 011 
100 435 

2017 
4 991 

26 599 
46 630 
42 498 

154 188 
274 906 

2017 
45 731 
25 318 
11 458 
46 576 

4 800 
133 883 

2017 
71 418 
17 792 
28 028 

117 238 
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Not 7 Byggnader och mark 
2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärden byggnad 99 615 000 99 615 000 
Mark 21 835 000 21 835 000 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 121 450 000 121 450 000 

Ingående avskrivningar -996 150 0 
Årets avskrivningar -996 150 -996 150 
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 992 300 -996 150 

Utgående redovisat värde 119 457 700 120 453 850 

Taxeringsvärden byggnader 36 894 000 24 750 000 
Taxeringsvärden mark ' 21 483 000 17 556 000 

58 377 000 42 306 000 

Not 8 Övriga fordringar 

Avräkning skattekonto 
Avräkningskonto RB Fastighetsägare AB 

2018-12-31 2017-12-31 
380 0 

1 934 748 1 475 686 
1 935 128 1 475 686 

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
2018-12-31 2017-12-31 

- Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 139 3 863 
4 139 3 863 
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Not 10 Skulder till kreditinstitut 

Nedan framgår fördelning av långfristiga lån. 

Räntesats Datum för Lånebelopp Lånebelopp 
Långivare % ränteändring 2018-12-31 2017-12-31 
Stadshypotek 1,00 Löpande 4 441 000 4 441 000 
Stadshypotek 1,00 Löpande 5 127 750 5 127 750 
Stadshypotek 1,00 2019-01-30 4 570 429 4 741 913 
Stadshypotek 1,37 2021-01-30 5 127 750 5 127 750 
Stadshypotek 1,45 2022-01-30 4 291 770 4 548 994 
Stadshypotek 1,00 2019-01-30 3 958 321 4 106 837 
Stadshypotek 1,37 2021-01-30 4 441 000 4 441 000 
Stadshypotek 1,45 2022-01-30 3 716 980 3 939 756 
Stadshypotek 1,00 Löpande 600 000 600 000 
Stadshypotek 1,00 Löpande 600 000 600 000 

36 875 000 37 675 000 

Kortfristig del av långfristig 
skuld -800 000 -800 000 

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2018-12-31 2017-12-31 

Upplupna räntekostnader 44 359 45 205 
Förskottsbetalda hyror och avgifter 150 165 150 546 
Upplupna elavgifter 4 002 4 319 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 17 688 

198 526 217 758 

Not 12 Likvida medel 
2018-12-31 2017-12-31 

Banktillgodohavanden 28 031 28 031 

)1, 
 Avräkning Klientmedel 1 

1 
934 
962 

748 
779 

1 
1 

475 
503 

686 
717 
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Till föreningsstämman i Bf BoKlok Theodors Gränd, org. nr 769628-6009 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Bf BoKlok Theodors Gränd för år 2018. 

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 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
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 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. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upp-
lyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om be-
slut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revis-
ionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån 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 till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation 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 omstän-
digheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som an- 
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor 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 upp-
märksamheten 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 måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag iden-
tifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Bf Boklok Theodors Gränd för år 2018 
samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 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 obe-
roende 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 förslaget till dispositioner be-
träffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvar-
lig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfatt-
ning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, kon-
solideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av 
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlö-
pande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att för-
eningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontroll-
eras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt ut-
talande 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 försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, 
eller 

— på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, till-
lämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, årsredovis-
ningslagen eller stadgarna. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av före-
ningens vinst eller förlust, 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 ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med bostadsrättsla-
gen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och för-
slaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuse-
rar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdel-
ser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går ige-
nom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om an-
svarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag grans-
kat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 

Solna den 27 mars 2019 

a4/.\.-6vmA 

Jan-Ove Brandt 

Auktoriserad revisor 
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