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Slvrelsen för Brf Dalen i Jiirf?illa Jåirfiilla kommun, fär hiirmed avge årsredovisning for räkenskapsaret
2012, föreningens trettioftirsta verksamhetsår.

Orn inte s?irskilt anges, redovisas alla belopp i SEK. Uppgift inom parantes avser ftiregående år.

rÖRVALTNINGSBERIiTTEL SE

F öreningens verksåmhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i ftireningens
hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse
får även omfatta mark som ligger i anslutning till ftreningens hus, om marken skall användas som
komplement ti ll bostadslägenhet.

Föreningens fastighet
Föreningen äger fastigheten Viksjö 9:255 i Jiirftilla kommun.
Föreningens fastighet består av flerbostadshus med totalt 142 (142) bostadsrätter med en total boyta
av 12224 (12224)kvm.
Föreningen har även en ftireningslokal samt en lägenhet for uthyrning till medlemmar.
Dessutom finns 13 parkeringsplatser utan et,74 parkeringsplatser med el, 68 garageplatser med el
samt 3 mc-platser.

Lägenhetsfiirdelning :

57 st.2 rum och kök
52 st.3 rum och kök
33 st. 4 rum och kök

Fastighetsadresser:
Astrakangränd?-39 Clementingränd1 -53
Aprikosgrtind 1-48 Påironvägen 5 -49

Fastigheten är fullvärdesforsäkrad hos Länsforsiikringar och inkluderar ansvars- och husbocksfiirs2ikring.
I ftrsäkringen ingår också fullserviceavtal med Anticimex. Från 2013 har foreningen bytt ftirsiikringsbolag
till Trygg-Hansa Försäkrings AB. Även denna ftirsäking inkluderar ansvarforsiikring for styrelsen samt
bostadsrättstillägg for medlemmar.

Fastighetens tekniska status
Avsättning till fiireningens fond fiir yttre underhåll görs med SEK 700.000:- fiir 2012

enligt underhållsplanen.

Fonderade medel redovisas under bundet eget kapital.

Fastigh etsfii rvaltnin g

Föreningen har avtal med El & Fastighetsservice AB (EFS AB) om teknisk ftirvaltning
inklusive fastighetsskötsel.

El & Fastighetsservice AB utfiir löpande besiktning och informerar styrelsen. Styrelsen utfor en årlig

yttre besiktning tillsammans med EFS AB.

Markskötsel inklusive snöröjning har ombesörjts av Malm Trädgårdsanläggningar AB.
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Föreningsfrågor
Föreningen hade vid årets slut 179 (178) medlemmar.
Samtliga bostadsrätter i fiireningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har 14 (10) överlåtelser
skett och godkänts av styrelsen.

Antalet anställda
Under året har foreningen inte haft några anställda. Styrelsen arvoderas enligt arvoden fastställda av
ftireningsstämman.

Styrelse
Styrelsen har efter ordinarie föreningsstiimma,2012-05-08 och påftiljande styrelsekonstituering
haft ftiljande sammansättning:

Susanne Öberg Ledamot Ordftirande (informationsansvarig)
ZanLahouar Ledamot
Claes Tiråström Ledarnot Vice Ordfttrande
Par-Äke Karlsson Ledamot
Peter Johansson l-,edarnot Sekreterare
Olov Clementz Ledamot Utsedd av HSB
Lena Svegby Suppleant I Kassör (lokalansvarig)
Margaretha Hedengrahn Suppleant 2
Ann-Marie Janseon rzr"å'i1"ft Suppleant 3

Per Ziilke Suppleant 4

Föreningens firma tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter från foreningen, två i forening.

S!*relsen har under året hållit tretton protokollftirda sammanträden.

Arvode samt övrig ersättning till styrelsen har under året uppgått till 189 387 kr (inkl arbetsgivaravgifter).
För styrelsens arbete finns en ansvarsftirsäkring tecknad hos Länsftirsäkringar fijr 2012 och
frän2013 är förs?ikringen tecknad hos T'rygg-Hansa Försäkrings AR.

Revisorer
Erik Davidsson, BoRevision AB ordinarie

Ann-Charlott Andersson, från ft)reningen ordinarie

Mait Danielsson, från ftireningen suppleant

Valberedning
Erik Thor6n Sammankallande

Lena Lvcke
rrr" e ;5-f.rru trta,r

Föreningens stadgar
Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket 2009-1 1-16

Verksamhet under året som gått
Byte av lägenheternas fliiktsystem fortgår enligt plan.

Vår stora takrenovering påbörjades på Clementingränd i rnaj månaC och avslutades i
september då etapp 1 av sammanlagt 3 etapper var klar. Etapp 2 kommer igång i maj 2013.

Installation av parkeringsautomater har skett på fiireningens gästparkeringar

Under verksamhetsäret2012 har ftiljande underhållsåtgärder genomft)rts i foreningen.
* Löpande underhåll
* lnformation från styrelsen har delats ut 13 gänger.
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Verksamhet under det kommande året
Det planerade underhållet som syftar till att erhålla lang livslängd på foreningens
anläggningstillgångar finns med i underhållsplanen. IJnderhållsplanen har reviderats under 2012.
Takrenoveringen fortsätter med etapp2 under våren och hösten.
Byte av lägenheternas fläktsystem kommer att avslutas under detta år, då endast ca i5 st kvarstår
att byta ut.
Våra lekplatser i området kommer att rustas upp under året.
Byte av ft)rsiikringsbolag från Länsfiirsäkringar till Trygg-Hansa har skett i början av är 2013.
Byte av alla gamla motoryärmaruttag kommer att ske i parkeringsgarage och parkeringsdäck.
Det kommer att ske en översSm av alla häd i området urder vår- och fiirsommar. I vissa
fall kommer träd fiilläs, vissa kommer också ersättas av nya träd.
Det kvarvarande lånet hos Nordea har även flyttats till Stadshypotek.

Föreningens ekonomi

Åriaygdter
Enligt styrelsens beslut år månadsavgifterna ftir 20 i2 höjda med 5%o frän I juli 2012.

Fastighetsavgift
Underlag fijr bostiider & mark är 0,4%o pä 48 457 500:- (46 221 000:-) och lYo på 10 216 000:-
(1,0 216 000:-) avseende lokaler. Skatten berZiknas till295 900 kr for 2012.

Ekonornisk förvaltning
AWd om ekonomisk fiirvaltning finns tecknat med Eka<i Ekonomiadministration AB fran och med

2009.

Nyckeltal
2012 20tt

3 878 3 948
539 513

4 124 4 160

4,12 4,02

Genomsnittlig skuldränta definieras som bokford räntekostnad i ftirhållande till genomsniffliga

fastighetslån.

3(t2)

Bokftirt värde per kvm bostadsyta kr
Årsavgifter per kvm bostadsya kr
Lan per kvm bostadsyta kr
Genomsnittlig skuldriinta %
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Disposition av resultatet
Til I fiiren ingsst?immans ftirfogande står ftilj ande bel opp :

Balanserat resultat
Årets resultat

Styrelsen fiireslfu att resultatct disponeras så att :

avsättning ti I I yttre unCerhål I sfond e n I i gt underhål lspl an

uttag ur yttre underhållsfond
i ny räkning överftires

l<r - 776 793
k - s s74368
k::l6T TET-

k 700 000
kr
kr- 7 051 16l

kr - 6351 16l

3 832 t35
700 000

4 532 t35

F öreningens ekonomiska ställning
Foreninge'r:; ekorromiska ställning i övrigt framgår av töljande resuttat- och balansriikning samt noter.

Fond ftir yttre underhåll

Fond yttre underhåll 2012-12-31
Ärets fiirändring

i-ond fiir yttre underbåll efter sfämmans beslut 2013-05-14

kr
kr

kr
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RESTILTATRIiKNING
Kr

Intäkter
Inbetalda avgifter
Hyresintäkter

Övriga intåikter

Summa intäkter

Kostnader för fastighetsfiirvaltning
Reparationer (löpande underhåll)
Lhderhåll (planerat underhåll)
Driftskostnader
Fil-. ali rti l: gikost,iir,Je ;'

{ lrrIiiga cnl:osi;:r#or
F.:stirireisska, t / av gi l\
i.-i n rrt r n a k,.rs tn a d er fö r il sti gh ctsfö r:va ltn in g

A.,,sk''r vnjrrga; eniigt plan

RESIJLTAT TÖRE FINANSIELLA POSTER OCII
ÄVSÄI'TNINGAR

Besultat från fi nansiella investeringar
F-tintcintäher
Resir italpost krrrtfristigzr pl aceringar .

R.äntekostnader för fastighetslån
Örd ga räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansielia investeringar

ånsls LrNDtrRSKorr/övERsKorr

Not I
Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

Nr;t 6

Not 7

Not 8. l0

6 583 362
s06 963

3t 996
7'122321

-8 101 184

0

-858 228
-466 532
-178 894
-295 990

-9 900 828

-855 258

-3 633 76s

Tilläggsupplysningar

2012 20tt

6269 580
472 792

32 83s

6 775 207

-862 49r
-1 200 000
-1 003 672

-396 506
-t49 476
-287 044

-3 899 189

-826 313

2 049 705

33 5s9
7 500

-2 054 981
-389

-2 0t43tt

35 394

14 053
129 250

-2 083 581
-325

-1 940 603

-5 574 368
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BALANSRAKNING

TILLGÅNGAR

Anlä ggnin gstillgångar

Materi e I la anl öggnin gs t i ll gångar
Byggnader
Mark
Ombyggnad
Inventarier

S um ma rnateri e I I a anl öggnings I ill gångar

Su rnin* lnlä ggnin gstill gringar

0rnsättnin gstil lgå n ga r

A vgiftsfordringar
K und faktura fordri ngar
Skattefordringar
F-ortfri stiga. fordringar
I. iirutheta I da kostn ader och uppl upn a intiikler

Lj umn n kar tfr i s li ga fo r dr in gar

Kortfi i s t i ga p I ac eri ngar
llorrfnstiga placeringar

I{assa och bank

Surnma omsättningstillgångar

SIIMMA TILLGÅNGAR

Tilläggsupplysningar

2012-12-3t

Not 8

Not 8

Not 9

Not l0

47 403 868
29 016 000

0
45 295

76 46s 163

76 465 163

2011-12-37

48 258 358
3 000 000

511 816
0

51 770 174

5177{ t74

ll 744
1 276

65 505
0

141 421

219 946

5 052 500

r 055 19s

6327 641

58 097 815

19 959
10

0
0

Notll 189710

209 679

500 000

I 387 394

2 097 073

78 562236

eo.
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BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bunciet eget kapital
Insatskapital
Uppskrivningsfond
Föreningen-r fond fiir yttre underhåll

Summa bundet eget kapital

ft itt eget kapital
BEJanserat resultat
Årets resuitat

Sunznu lritt eget kapila!

iurnrna "'get kapital

Skulder

Lår;gf istiga skrider
Frrstighetslån

,l urn i nc I ångfr i sti ga s k ul d q r

K.,trtfri stiga sk ulder
Kofifristig del av fastighetslån
I cverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostrader och ftirutbetalda int2ikter

S wnru e ker tfr i s t i ga s l;u! de r

Summa skulder

SIIMIIA EGET I(A.PIT.AL OCH SKULDER

STÄLLDA SÄKERHETER
Fasti ghetsinreckningar som säkerheter ftir fastighetsl an

ANSV'ARSF'.öngNnnLSnn

Tilläggsupplysningar

2012-12-37

Not l2

3 261 200
26 016 000
3 832 135

33 109 33s

-77b 793
-5 574 368

-6 35! t6I

26758 174

Not l3 49 898 6i8
49 898 618

517 580
564 008
l0s 938
717 918

I 905 444

51 804 062

78 562 236

Not 13

Not 14

Not l5

s9 394 800

Inga

20tt-12-31

3 26t 200
0

4 332 135

7 593 335

-1 312 187

35 394

-1 276 793

6316 542

50 315 214

s0 315 214

532 712
233 990

66 672
632 68s

I 466 059

51781273

s8 097 815

59 394 800

Inga

9,"4.
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KASSAFI,ÖDNSTN.\I,YS

Kr

DEN LöPANDE VERKSAMITETEN

Resultat ftire finansiella poster

Justering för poster som inte ineår i kassaflödet :

Avskrivningar

Erhållen rärita
.1ig5 r il re:t k orrfri st iga p la;cringar
ErlagJ riinla

F,,:,rssail1ötic I'rå n rlen löpande verks a ln h.:trir fiirr
föräntlrin gar ai' rörclsckapitr!

Förändrine i rörelsekapital :

,d.L,, Ökning/minskning av öwiga kcitfiistiga fordringa,-

. , a . Mirrskninglökning av övriga kortfristiga skulder (inkl. kortfristig
del av langfiisiig skuld)

., Ökning/minskning ar' övriga kortfristiga placeringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter
fiirändring av rörelsekapital

INVESTERINGSYERKSÄMHNTEN
.Iustering ombyggnad av tak
Iuvent.arier

Kassaflöde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKS AMHETEN

Minskning langa skulder
Försäljning av ny bostadsrättslägenhet

Ka ssafl öde från fi nansierin gsverksamheten

Årets kassaflöde

l,ikvida medel vid årets början
L.il:',ida rneciel viri areis sJr.rt

Not 8

2012

-3 633 765

855 258

20tt

2 049 70s

826 313

-416 596

I srr leel

-2 778 507

t4 053
0

-2 083 906

-4 E48 360

10 267

476 509

4 552 500

t90 916

5l I 816
46 063

5s7 879

-416 596
0

055 195

387 394

2 876 018

33 5s9
7 500

-2 055 374

867 707

-23 217

16 360

-1 000 000

-145 150

-511 816
0

-sl1 816

-671344
0

-671 344

2 383 s05
1 055 195
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Noter
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnåimndens
allmiinna råd" Tillämpade principer iir oftirändrade i jiimftirelse med ftiregående år.

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

An I å g gnin g s t i I I gångttr
Föreningens anläggningsiillgångar består av byggnad och mark.

Materiella anläggningstillgångar viirderas till tmskaffnirrgsviirde minskat med avskrivningar.
Avskrivning på hyggnad görs med en progressiv avskri-,'ningsplan på 45 år från och med 1999.
2012 har avskr'ivningar gjons nied ca l,42Yo (1,38 9,ä) av rnskatlningsvärdet.
Ir'{arkr,2irdet ir inte f.jremål för avskrit'ning, r(an en everltuell värdenedgång hanteras genom
rredskrivning. lVlarkvärrlel har skrivi:s Lrpp under ?0.l? till tarcringsvårdet.

F orriringar
Fordringar har, efter individuel! prör'ning, värderats till beiopp varmed de beråiknas inflyta.

Kassaflödesanalys
Det redovisade kassaflödet omfattar cndast transalrtioner som medftir in- och utbetalningar

Not I Inbetalda avgifter
Ärsavgifter

Not 2 Hyresintäkter
Garage och pa''keringspl atser

Not 3 Reparationer (löpande underhåll)
Underhåli fastighet & fastighetsskötsel EFS AB

Underhåll renovering talc

Underhål I tvättutrymmen

Underhåll yttre mili ön/snönijning

Underhåll parkering & garage

U nderhåll (planerat underhåll)

Fastighet & miljö

506 963 472792

6 583 362

2012

2012

-2213191

-5 420 686

-43 656

-390 1 l8
-33 533

2012

6 583 362

20lt

6269 580
6 269 580

2011

201t

-36 906

0

-4t 464

-484 368

-299 757

-862 491

2011

-1 200 000

-1 200 000

-8 101 184

2012

Not 4

4C.
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Not 5 Driftskostnader

EI

TV-nät
Vatten

Pappershämtning

Renhållning och städning

Not 5 Förvaltningskostnader

Administrativ ftirvaltning
Revi sionsarvodc' inkl. konsuitationer

Övri ga lUreningskostnader

Styrc'lscan',trie

Soc. avg.

Not 7 Övriga omkostnader

Hyresftirluster
Föreningsavgifter HSB

Fastighetstörsäkring

Övriga omkostnader (konto 5270-6250, 6540-6992)

NotS Byggnader

Byggnad
A c humul e r ade an s kaffiin gsv ar d en

Vid årets början
Ombyggnad under året

W g ående ans kaffi ingsv är de

A c kumul er ade av s lrr ivn ht gar
Vid årets början
Årets avskrivningar enligt plan

U gåe nde ac hn nul er ade av s Iv ivnin gar e nl i gt p I an

Bokfiirt värde byggnad

Mark
AnskaffningsvZirde mark
Uppslaivning tnark

Bokrört värde mårk

Taxeringsvärde
Taxeringsvlirde byggnad
Taxeringsviirde mark

Fastighetens tmeringsvr)rde cir uppdelad enligt föf ande .

Bostäder
Lokaler

2012

-266 0t I
-135 020

-248 332
-36 900

-l7t 965
-858 228

2012

-247 783

-16 875

-12 487

-1.s0 000

-39 387

-466 532

)fi11

0

-37 174

-103 938

-37 782
-178 8e4

2012-12-31

60 151 185

0

60 151 l8s

-tr 892 827
-8s4 490

-12747 317

47 403 868

3 000 000
26 016 000

29 016 000

81 200 000
29 016 000

100 000 000
!0 216 000

2071

-293 966
-132 52'l
-264100

-30 37s
-282704

-t 003 672

20tt

-2i7 930

-15 625

-i2 137

-r r8 .560

-32254
-396 506

20lt

0

-37 174

-89 706

-22 596

-149 476

20\t-12-3t

60 151 185

0

60 151 18s

-lt 066 514
-826 313

.11 892 827

48 2s8 358

3 000 000
0

3 000 000

8l 200 000
29 016 000

100 000 000
10 216 000
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2012-12-31 20tt-12-31

Nof 9

liof 10

s1l 816

0

-51 1 816

0

511 816

0

Pågående ombyggnad

Ombyggnad
Ackumul er qde ans kffitingsv rirde n

Vid årets början

Ombyggnad under året

Kostnadsförd ombyggnad i resultaträkningen

Utgående anskafitingsv årde

Bokltirt värde ombyggnad

f il yentarirrr & Installationer
.4c kw nulet' a:[e onsk,ifn in.{s ; ci:'Ce n
\Zid årcts trörja.n

Årets inköp
U t gåe nde ans kaffii n gsv ör de

A ckumul erade av skrivnin gar
Vid årets början
Årets avskt'ivningar enligt plan

Utgående ackumulerade avskrivningat' enligt plan
Bokftirt värde inventarier

?4 0l:
46 063

51 1 816

511 816

24 075
0

70 138

-24 075
-768

24 075

-24 075
0

-24 843
45 295

88 39'9

0

101 31 1

-1Tt71d'

-24 07s
0

103 938
3 728

33 755

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda försikringspremier
Upplupna ränteintäkter

Förutbetalda kostnader

26 016 000

t4t 421

Not 12 Eget kapital

Bundet eget kapital

@
@ #1!1å1 ,iTiä'itr
Disposition av överskott enligt beslut

på år e ts för e nings st dn nt a :
Uppskrivning av mark
Balansering av fg. årsöverkott
Reservering till fonder

Användning av fonder
Ärets resultat

700 000
- r 200 000

35 394
500 000

s 574 368

nelopflvid året utgång 3 261200 26 016 000 3 832 r35 6 351 161
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Not 13 Fastighetslån

Långivare och
akfuell ränta

Lånebelopp
2011-12-31

Omsättnings
datum

R?intan ?ir

bunden t.o.m.
Amortering

åLr 2012
Lånebelopp
2012-12-31

Nordea (3,300%0)

Nordee 3,530o/o)

Nordea (5,%A%o)

Nordea (4.00%)
Stadshypotek (3,400%)
Stadshypotek (3,880%)
Stadshypotek Q,600%)

Last undet' 2AI2
.Löst under 2012
Löst under 2A.12

2013-0340
20 I 5-06-30
2017-06-30
201 4-i0-30

12 706 774
i2 70E 906
12 70,9 908
t2 723 336

0
0
0

Rörlig

r2 706 774
12 708 908
I2 708 908

138 632

0
0
0

t2 584 704
12 5lt, 620
12 611 620
t2 608 254

50 847 926

l-irrtiei året i^ar ftireninuerr fivttar sina lår Fån \iordea till Stadsh,vpotek AB.
Total an ortering undel2A12. är 532 712 kr Amorteringen fir 2013 beräknas bli 517 580 kr

50 416 t98

2012-12-31 20tt-12-31

Not 14 Övriga kortfristiga skulder

SLalieskuld

övriga skulder

Upplupna kostnadcr och fiirutbetalda intäkter

Upplupna räntor
Försk-ottsbetakia årsavgifter och hyror
Revisiorrskustnader
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Revisionsberättelse
Tillföreningsstämman i HSB:s Brf Daten iJärfäila, org.nr, 716417$625

Rapport om årsredovisnin gen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB:s Brf Dalen i

Järtäilalör år 2012.

.Sfyrelsens ans v a r f ö r ärsr ed ovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret for att upprätta en års-
redovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings-
lagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är
nödvändig för aft upprätta en årsredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegeniligheter
eller på fel.

Reyisorns ansyar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av
vår revision. För revisom från BoRevision AB innebär detta att
denne har utfört revisionen enligt lntemational Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kråver
att revisom följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för aft uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information iårs-
redovisningen. Revisom väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väseniliga felaktigheter
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegenfligheter ell-er på
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte alt göra eft uftalande om
effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar
också en utvårdering av ändamålsenligheten i de redovisnings-
principer som har anvånts och av rimligheten i styrelsens upp-
skattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den över-
gripande presentationen i årsredovisningen,

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

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 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar. ,i
Vitillstyrker därför att föreningsstämman fåstställer resulta! '/"
räkningen och balansräkningen för föreningen,

Rappcrt om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB:s Brf Dalen i
Järtällaför är 2012.

Sfyrelsens ansvar

Det år styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som
har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen.

Peyiscrns ansyar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige,

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträfiande föreningens vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot på annat säft har handlal i

strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller
föreningens stadgar,

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt
förslaget i förvaltningsberätlelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret,

Järfäila den 24 t \ zots

Mait Danielsson

Av föreningen vald
revisor

Erik Davidsson

BoRevision AB

Av HSB Riksförbund

förordnad revisor


