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Styrelsen för Brf Solvändan i Upplands Väsby, med säte i Upplands Väsby, får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2018. 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående 
år. 

Förvaltningsberättelse 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Föreningen är privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningen har till ändamål 
att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter 
och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i 
anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller 
lokal. 

Föreningens stadgar  
Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket den 18 februari 2015. 

Föreningens fastighet  
Föreningen äger fastigheten Vilunda 28:31 i Upplands Väsby kommun 

Föreningen tecknade uppdragsavtal med AB Väsbyhem den 10 februari 2014 för uppförande av 
föreningens hus. 

Föreningen har uppfört ett flerfamiljshus med 83 bostadsrätter, 3 lokaler och ett underliggande garage. 
Inflyttning i fastigheten skedde under 2016. 

Den totala boarean (BOA) är 6 121 kvm och lokalarean är 186 kvm. 
Föreningen har 81 garageplatser varav 76 bilplatser och 5 MC-platser. 

Lägenhetsfördelning: 
11 st 1 rum och kök 
28 st 2 rum och kök 
15 st 3 rum och kök 
24 st 4 rum och kök 

5 st 5 rum och kök 

Föreningens byggnad är fullvärdesförsäkrad hos försäkringsbolaget Trygg Hansa Försäkrings AB. 
Bostadstillägg tecknas av bostadsrättsinnehavare. 

Förvaltning 
Föreningen har tecknat avtal med Fastum AB gällande ekonomisk förvaltning. Det nuvarande avtalet har 
en löptid fram till den 31 december 2019. 

Parkeringsförvaltning  
Föreningen har tecknat avtal med Fastum AB om förvaltning av föreningens parkeringsplatser. Avtalet 
gäller till den 31 december 2019.\E 
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Moms  
Föreningens 3 lokaler är momspliktiga. 
Föreningen har ingått ett avtal, som löper till 31 december 2019, om blockuthyrning av garage till 
Fastum AB, som kommer att administrera köplatser, skriva avtal med hyresgäster, samt ansvara för 
hyresdebiteringen av samtliga platser och handlägga uteblivna hyresbetalningar. Fastum kommer 
därefter ingå hyresavtal om uthyrning av garageplatser med boende i första hand och i andra hand till 
andra hyresgäster, efter föreningens godkännande. 

En förutsättning för att föreningen inte skall bli återbetalningsskyldig för den återvunna 
investeringsmomsen är att uthyrning av garage/lokaler sker till en professionell förvaltare/aktör som 
bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet under en period om minst 10 år. 

Styrelse  
Styrelsen har efter ordinarie årsstämma 29 maj 2017 haft följande sammansättning: 
Ledamöter Håkan Forsberg 

Milica Jankovic 
Gunilla Lindgren 
Helen Östner 
John Rosén 

Suppleanter Kan i Hippi 
Kerstin Qvist 

From årsstämman 23 maj 2018 
Ledamöter John Rosén 

Irfan Kalajdizic 
Kerstin Qvist 
Håkan Forsberg 
Christin Hanefalk 

Suppleanter Kan i Hippi 
Gunilla Lindgren 

Valberedning Tom Ingman 
Antonio de Marko 

ordförande 
ekonomi 
sekreterare 
avtal 
kommunikation 
teknik 
utemiljö 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. 
Styrelsen har under året haft 15 protokollförda sammanträden. 

Revisorer  
KPMG AB med Maria Elias som huvudansvarig. 

Arvoden  
Stämman beslöt att arvodet till styrelsens ledamöter och suppleanter skall vara 70 000 kr (exkl sociala 
avgifter) per ledamot och suppleant från ordinarie stämma våren 2018 till ordinarie stämma våren 
2019. Ersättning till föreningens revisorer blir skäligt belopp enligt ingiven räkning. 

Ekonomisk plan  
Styrelsen har upprättat en ekonomisk plan för föreningens verksamhet och denna har registrerats av 
Bolagsverket den 26 februari 2015. Tillstånd att upplåta bostadsrätt erhölls av Bolagsverket den 5 mars 
2015. 
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Årsavgifter  
Årsavgifter tas ut från föreningens medlemmar för att täcka föreningens löpande utgifter för drift och 
underhåll av föreningens fastighet, räntebetalningar och amortering av föreningens fastighetslån samt 
fondering av medel för framtida underhåll. 

Yttre fond  
Avsättning för föreningens fastighetsunderhåll skall enligt föreningens stadgar göras årligen med ett 
betryggande belopp som av styrelsen och ekonomisk plan fastställts till 250 000 kronor för 2018. 

Fastighetsavgift/fastighetsskatt  
Enligt nu gällande lag om fastighetsavgift blir fastigheten helt befriad från fastighetsavgift avseende 
bostäder de första 15 åren efter värdeåret. Värdeår 2016. Fastighetsskatt för lokaler är för närvarande en 
procent av taxeringsvärdet för lokaler. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Under året har styrelsen fortsatt arbetat med att finna former och rutiner för styrelseuppdraget och få 
kunskap om vilka avtal som finns. 
Många möten med Byggpartner och HSB har det varit för att få igenom att en besiktning genomfördes, 
där alla bostadsrättshavarna fick fylla i brister i lägenheterna. En del brister har rättats till, andra ska 
rättas till med början av främre halvan av 2019. 
En hemsida för Solvändan har skapats. 
Integrationspolicyn, GDPR delades ut i alla brevlådor. 
Gårdsfest anordnades i augusti. 
Övrigt som hänt verksamhetsåret 2018, ett styrelserum har iordningsställts och lokalen Väsbyvägen 26 
har hyrts ut, varningsspegel vid garaget har satts upp likaså papperskorgar. 

Medlemsinformation 

Föreningen hade vid årsskiftet 126 (126) medlemmar. Under året har 16 (10) medlemmar tillträtt samt 16 
(14) medlemmar utträtt ur föreningen vid 15 (10) antal överlåtelser. 

Flerårsöversikt 2018 2017 2016 
Nettoomsättning (tkr) 5 596 5 381 2 736 
Resultat efter finansiella poster (tkr) 159 -67 1 470 
Soliditet (%) 70,12 68,80 68,40 
Årets resultat exkl avskrivningar (tkr) 2 206 1 981 1 470 
Fastighetslån/kvm 11 273 11 926 11 926 
Årsavgifter/kvm 733 733 733 

Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster  
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. 

Soliditet (%)  
Eget kapital i relation till balansomslutning. 
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Årets resultat exkl avskrivningar  
Årets resultat med justeringar av kostnader för avskrivning av föreningens fastighet. 

Fastighetslån/kvm  
Föreningens totala fastighetslån dividerat med BOA. 

Årsavgifter/kvm 
Föreningens totala årsavgifter dividerat med BOA. 

Förändring av eget kapital 

Medlems- 

insatser 

Upplåtelse- 

avgift 

Fond för yttre 

underhåll 

Balanserat 

resultat 

Belopp vid årets ingång 163 045 000 185 537 0 1 627 846 
Disposition av föregående 
års resultat: 250 000 -316 668 
Årets resultat 
Belopp vid årets utgång 163 045 000 185 537 250 000 1 311 178 

Årets 

resultat 

Totalt 

-66 668 164 791 715 

66 668 0 
158 541 158 541 
158 541 164 950 256 

Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

balanserad vinst 
årets vinst 

disponeras så att 
reservering fond for yttre underhåll 
i ny räkning överföres 

1 311 178 
158 541 

1 469 719 

250 000 
1 219 719 
1 469 719  

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar. 
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2017-01-01 
1 -2018-12-31 -2017-12-31 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 2 5 595 954 5 381 104 
Summa rörelseintäkter 5 595 954 5 381 104  

Rörelsekostnader 
Driftskostnader 3 -2 315 427 -2 506 453 
Övriga externa kostnader 4 -259 020 -221 839 
Personalkostnader 5 -90 001 -7 992 
Avskrivningar 6 -2 047 847 -2 047 847 
Summa rörelsekostnader -4 712 295 -4 784 131 

Rörelseresultat 883 659 596 973 

Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 200 300 
Räntekostnader och liknande resultatposter -725 318 -663 941 
Summa finansiella poster -725 118 -663 641 

Resultat efter finansiella poster 158 541 -66 668 

Årets resultat 158 541 -66 66f,$ 
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Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Not 
1  

2018-12-31 2017-12-31 

Byggnader och mark 6 231 949 306 233 997 153 

Summa materiella anläggningstillgångar 231 949 306 233 997 153 

Summa anläggningstillgångar 231 949 306 233 997 153 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Övriga fordringar 7 3 188 927 5 422 061 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 116 315 114 219 

Summa kortfristiga fordringar 3 305 242 5 536 280 

Kassa och bank 
Kassa och bank 400 400 

Summa kassa och bank 400 400 

Summa omsättningstillgångar 3 305 642 5 536 680 

SUMMA TILLGÅNGAR 235 254 948 239 533 8330 
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Balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 

Not 
1  

2018-12-31 2017-12-31 

Medlemsinsatser och upplåtelseavgifter 163 230 537 163 230 537 
Fond för yttre underhåll 250 000 0 
Summa bundet eget kapital 163 480 537 163 230 537 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 1 311 178 1 627 846 
Årets resultat 158 541 -66668 
Summa fritt eget kapital 1 469 719 1 561 178 
Summa eget kapital 164 950 256 164 791 715 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 9 68 100 000 73 000 000 
Summa långfristiga skulder 68 100 000 73 000 000  

Kortfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut 9 900 000 0 
Leverantörsskulder 186 427 438 302 
Skatteskulder 303 243 596 191 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 815 022 707 625 
Summa kortfristiga skulder 2 204 692 1 742 118 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 235 254 948 239 533 8301k 
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Noter 
Not 1 Redovisningsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) /K2/ om årsredovisning i mindre företag. 

Anläggningstillgångar 
Avskrivningar eligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivning sker linjärt över 
tillgångens beräknade livslängd. 
Tillämpade avskrivningstider: 
Byggnader 

Not 2 Nettoomsättning 

100 år 

2018 2017 

Årsavgifter 4 486 884 4 471 977 

Hyror lokaler 248 976 226 800 

P-plats och garage 536 532 540 420 

Hyresbortfall lokaler -20 100 -80 400 

Hyresbortfall P-plats och garage -8 400 -8 563 

Debiterad fastighetsskatt 89 828 0 

Elavgifter 262 235 230 870 
5 595 955 5 381 104 

Not 3 Driftskostnader 
2018 

Fastighetsskötsel 197 217 
Trädgårdsskötsel 31 564 
Städkostnader 115 323 
Snöröjning/sandning 103 798 
Hisskostnader 21 379 
Besiktningskostnader 7 448 
Bevakningskostnader 1 539 
Reparationer 73 336 
Hissreparationer 3 148 
Trädgård och utemiljö 1 932 
Planerat underhåll 10 972 
Fastighetsel 584 525 
Uppvärmning 580 245 
Vatten och avlopp 137 915 
Avfallshantering 81 154 
Försäkringskostnader 63 774 
Kabel-tv 131 447 
Bredband 42 811 
Teknisk förvaltning 68 729 
Förbrukningsinventarier 29 808 
Förbrukningsmaterial 27 362 

2 315 426 2 

2017 
310 278 

0 
99 756 
54 382 
21 369 

6 563 
21 249 

494 645 
0 

I 320 
0 

425 818 
507 408 
246 641 

57 591 
63 588 

177 272 
0 
0 

1 563 
17 009 

506 45214 
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Not 4 Övriga externa kostnader 
2018 2017 

Fastighetsskatt 76 670 76 670 

Telefoni 0 1 369 
Datorkommunikation 5 429 4 107 

Hemsida 0 983 

Porto 431 0 

Föreningsgemensamma kostnader 11 635 0 

Revisionsarvode 27 169 23 125 

Ekonomisk förvaltning 88 063 82 047 

Bankkostnader 2 000 2 000 

Konsultarvoden 8 481 0 

Övriga poster 39 143 31 538 
259 021 221 839 

Not 5 Personalkostnader 
2018 2017 

Styrelsearvode 
Sociala avgifter 

69 001 
 000 

7992
21 

 
0 

90 001 7 992 

Not 6 Byggnader och mark 
2018 2017 

Ingående anskaffningsvärden 204 584 625 204 584 625 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 204 584 625 204 584 625 

Ingående avskrivningar -2 047 847 0 

Årets avskrivningar -2 047 847 -2 047 847 
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 095 694 -2 047 847 

Ingående anskaffningsvärden mark 31 460 375 31 460 375 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden mark 31 460 375 31 460 375 

Utgående redovisat värde 231 949 306 233 997 153 

Taxeringsvärden byggnader 74 799 000 74 799 000 
Taxeringsvärden mark 20 668 000 20 668 000 

95 467 000 95 467 00W 
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Not 7 Övriga fordringar 
2018-12-31 2017-12-31 

Skattekonto 310 038 232 371 

Avräkningskonto förvaltare 2 497 890 4 808 691 

Fordran avseende fastighetsskatt 358 030 358 030 

Fordran VäsbyHem AB 22 969 22 969 
3 188 927 5 422 061  

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
2018-12-31 2017-12-31 

Försäkringskostnader 44 527 48 932 

Tv, bredband, telefoni 42 811 44 318 

Förvaltningskostnader 22 067 20 969 

Medlemsavgifter 6 910 0 
116 315 114 219  

Not 9 Skulder till kreditinstitut 
Räntesats Datum för Lånebelopp Lånebelopp 

Långivare % ränteändring 2018-12-31 2017-12-31 

Nordea 1,3 2021-10-15 24 333 300 24 333 400 

Nordea 0,80 2019-10-16 24 333 300 24 333 300 

Nordea 1,30 2018-10-29 0 24 333 300 

Nordea 1,48 2022-10-19 20 333 400 0 

Kortfristig del av långfristig 
skuld -900 000 0 

68 100 000 73 000 000 
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen uppgår till 0 kr. Lånen som förfaller under de 
kommande fem åren kan omförhandlas till nya lån vid förfallodagen. 

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2018-12-31 2017-12-31 

Räntekostnader 138 770 113 505 

Styrelsearvoden 70 000 7 992 

Sociala avgifter 21 000 0 

Revision 20 000 20 000 

Fastighetsel 60 248 47 825 

Fjärrvärme 74 620 55 165 

Reparation nycklar 26 759 0 

Snöröjning 13 422 24 035 

Bredbandsavgifter 0 44 318 

Övriga kostnader 0 4 500 

Förutbetalda avgifter och hyror 390 203 390 285 
815 022 707 62$ 
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Not 11 Ställda säkerheter 

Fastighetsinteckning 
2018-12-31 2017-12-31 
73 000 000 73 000 000 
73 000 000 73 000 000 

Upplands Väsby i ICk —0, 4 

John Rosén 

A  

Kerstin Qvist 

L 169'  (17  
Irfan Kalajdzic 

Håkan Forsberg 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2 0 1 '3 _ 2-5 
K AB 

Åa 
Maria Elias 
Auktoriserad revisor 
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Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Solvändan i Upplands Väsby, org. nr 769626-7405 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Solvändan i Upplands Väsby för år 2018. 

Enligt vår 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 för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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 
Våra 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 våra 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 vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

identifierar och bedömer vi 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 våra 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 vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

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

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsent-
liga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otill-
räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slut-
satser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till da-
tumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser el-
ler förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

utvärderar vi 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. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Bostadsrättsföreningen Solvändan i Upp- 
lands Väsby för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero- 
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av före-
ningens vinst eller förlust, och därmed vårt 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. 
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi 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 vår professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposit-
ioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 

Maria Elias 

Auktoriserad revisor 
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