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1, Stockholm,

gen S ol
Styrelsen for B o stadsr?ittsforen in
8-12-3 I
l-201
I
8-01-0
verksamhetbiret 20

frr hlirmed

avge irsredovisning for

Fii rvaltnin gsberlittelse

Ver}samheten i stort
Verksamheten bestdr

4l

i att bereda bostiid

bostadsl?igenheter samt gemensamm

hus med
medlemmarna' Fdreningen omfanar Wi
utrymmen med foljande fordelning:

it

Hus 2:NathorsWiigen 40
9 liigenheter Pd 41 kvm
2 liigenheter P& 62 kvm
9 lZigenheter Pi 64 kvm

Hus l: Nathorswbgen 3 8
l l ltigenheter Pi 4l kvm

\t

1 liigenhet
1 lZigenhet

Pi 50 kvm
Pi 5l kvm

8 liigenheter PA 64 kvm

v

Vid lrets utgang var loreningens samtl
l6 parkerinlsplitser var samtliga uthy
Av 36 vi
au breningens enfieprenorer'

Styrelsen och suPPleanter
Styrelsen har efter ordinarie forenin

Fdr.eningens
l?ieenheter upp titna mpd bostadsriitt'
eller anviindas
giister
av
hyras
kar'r

[i

p*f.til"gtptatt

srun^aO

Pi kaivind var l4 uthYrda'

haft foljande
ma 2018-03-21 och pf,floljande konstituering

utseende:

ordfiirande

Jan-Gunnar lsberg

sekreterare

Elin Tocklin
Karin Wahlberg
Per Lundell
Agreta Clavering

v

JimmieNilsson

S

Sup

Peter BAnkestad

Valberedning

v

Valberedning vald Pi
Frida SYr6n
Daniel Skoog

Revisor
Revisor vald

pi foreningsstiinma'

Mats LehtiPalo

W

revisor

ADECO Revisorer KB
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Fastighetsl6 rvaltnin g
BEJO AB'
dJl ekonomiska lorvaltningen bitrans av
Sryrelsen t,r,
"ur""nje
Tekniskfiirvartning,drift,reparationerochadministrationharskottsinterntifloreningenav
stYrelsen.

Flerirsiiversikt

1 866 000

2017-12-31
1 871 850

135 037

40 292

2016-12-31
1 884 588
268 7 4l

63

66

65

20I8-12-3I

Nettoomslttning
Resultat efter finansiella Poster
Soliditet, %

2015-12-31

64

r 873

003

153 046

ha kontrolr over utgifterna och
an uppratrhaila en trivsamt boende,
btista siitt'

$J:*:ffitl*:ilrTlit
pi
ftjrvalta

v

vlrt kapital

protokot
verKsamhets
liigenhetsoverlA

Styrelsen har haft
21 mars. Under
irret har fem

8.

eningen genornforde ordin
9 nummer av informations
iiii ptitt' som ligger

r

strax

Johanneshovsomridet

oktober med totalt fyra kompletterande
den22
St
sadjande;;;;t;tngo%''ifterstaddagarnaochordinarie
Pi enk
fo

stiiddagar

nedan'
lagt 12.7 mkr fordelade enli$
rdnta
rdnta.
rdnta.
rdnta.

riinta

kr.

v
juridiska frigor har
lor art I':unna inhiimta rAd i
och,bredband som
ntry, mikrougn' bastu' TV
[n
+Z ndtter vilket iir mindre

v

undtt a"iJinyra

UC (fr6n

inhiimtat
hand tagt 6r'e rl irte I seavtal'
intervjuat de
't oc'tr inkomstuppgifter och

de:;sa'gEiO/'Biut'edanregistreratdenya

V4
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I

{

kostsamma att atgarda.Dessa har varje ging
Hissarna har drabbats av ett antal storande driftstopp,
krdvt extra administrativt arbete av styrelsen'
att stiga omotiverat' Avtalet med MEAB sades
Under senvintern borjade fakturorna ibr snorojningen
ta hand om snorojningen mellan Nathorstviigen
knades :redan under oktober med foretaget

fyra av husens 6tta fasader' Styrelsen
Valet foll PA den ldgsta offerten,
kor och mAlning inkl stiillningsbyggen genomtillsk:ots fr6Ln kassan. Arbetet besiktigades av
illftillet rned resta stZillningar anviindes varvid
kuncle vidtas' Kostnaden blev ca 40 000 k och
yffertaken kontrollerades och vissa smdrre reparatloner
betalades av kassan.

\t:

ramen for drln tekniska lorvaltningen utfort:
Fdrutom ovan storre projekt har styrelsen inom

ill

soPtiPP vid wA

tillftillen'

agar.

\-

av griiskliPPare'

Uthyrning av triiffl okalen'
Uthyrning av ParkeringsPlatser'
Uthyrning av vindsforrAd.
Utcjvat nyckelan svaret,
av lAscylindrar'
BestZillt irsiittning av fiirlorade nycklar, utbyte
Smdrjning av lis och gingjiirn'
Snorojning och halkbekiimPn ing'
(40-50 s,i).
ice enlig: artal.

ll ett soPrum i hus 38'

tt

v

Underhill av tvi grZiskliPPare'
pumpar till golvviinnen i badrummen.
nrfurution av rell i undlicentralen lor

Fiirlndringar i eget kaPital
Insatser,

Vid irets borjan

Kapitaltillskott

UPP-

ldrclsengifter
8 t73 164

l

I 453

000

Avs[ttning till fond
for yttre underhAll

Fond

for Ytte

Fritt eget

underhdll
l 993 000

111

000

-111 000
135 037

Arets resultat

Vid irets slut
t/lA

8 173 164

11 4153 000

2 104

000

628 060
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ilt
493 023
135 037

biFanterat resultat
e'rets resultat

628 060

1

17 000

511 060
628 060

'9,-'

stdllning i
Fiireningens resultat och
tillh6rande bokslutskommentarer'
YH

g

\/

V

framgir av efterfolj

med
resultat- och balansriikning
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Resultatriiknin

2018-01-01'
2018-12-31

Not

BelopP i lcr

l

Fdreningens intiikter
Arsavgifter
Hyresintiikter, p-platser, liigenne
gsrum
Hyresintiikter, overnafi nin
Ovriga intlikter

766 868

20

t 7 -01-01'

2017-12-it

1 766 868

80 200
12 450
6 482

79 010
12 300
13 672

I

866 000

I 871 850

-l

442316
-r93 786
-18 731

Nettoomsflttning
Fdreningens kostnader

v."

itiruuttningt- och administrati
Avskrivning bYggnad
Avskrivning byggnadsinventarier

2

3

4

-r

577 539

-183 334
-18 732

r6',l

92245

-76 130

-51 953

135 037

40 292

r35 037

40292

2rr

Rtirelseresultat
Resultat frdn

Y

finansiella Poster

R?intekostnader

Resultat efter finansiella Poster

Resultat fiire skaff
135 037

Arets resultat
W

v
v
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Balansriiknin
Belopp i kr

Not

2018-12-31

2017-12-3

l

TITLGANGAR
Anliiggnings till gin gar
M ateriella antiigg ning stillg dng ar
Byggnader
Byggnadsinventarier

Inventarier

1

,'|

34 896
64

5

960

-34

ar
Finansiella anliiggn ingstillgdng

d,.

\ry

900

2 800
2 800

Insats SBC

gar
Su m ma anliiggningstillgin

6'73 33 000 021
22',7 82 958

lq

963

700

33 082979

2 800

2 800
33 085 179

Omsiittningstillgingar
Ko

rtfr is t ig a fo r dr in g ar

Avgifts- och hYresfordr in gar
Skattekonto
Ovriga fordringar
ntiikter
ntlruibetalda kostnader och upp lupna

3 766

3 152
3 134

l1

250

'7t't33

68 445

'15 499

85 981

310

lll

708 93 I

Kassa och bank

385 610

194

9r2

Sum ma omslittningstillgingar

35 349 310

SUMMA-TILLGANGAR

\t

\d

W'

33 880 691
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Balansrflkni
ikr

Not

2018-12-31

2017-12-3

I

EGET KAPITAL OCH SKUL
Eget kaPital
Bundet eget kaPital
InsatskaPital

4 294 000
3 8'79 164
1 I 453 000
2 104 000

Upplitelseavgifter
Kapitaltillskoa
Fond lor Yttre underh6ll

(i.

<t

i*

2l'130164

I 993 000
2t 619 164

493 023
135 037

73r
40292

Arets resultat

628 060

604 023

22358224

22223 r87

12 700 000

11 300 000

l2 700 000

1

563

Summa eget kaPital

Kortfristiga skuldet

5t

Leverantorsskulder
Skatteskulder

54 8r'l
12 560

Ovriga skulder
Upptirpnu kostnader och fttrutbetald

SUMMAEGET KAPITAL OCE

g

3 879 164
l1 453 000

Fritt eget kaPital
Balanserad vinst eller lorlust

Ldnglfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

<t

4 294 000

ItA

intiikter

579

I

300 000

126 860
53 915

r'72130

13 181
163 548

29r 086

357 504

35 349 310

33 880 691
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TillflggsuPPlYsningar
Allmlnna redovisnin gsprinc
t
Arsredovisningen har uppriittats
foretag'
mindre
g
for
Arsredovisnin

av
Fdr att visa en rZitwisande bild

i!i., ..0

2016:10
Arsredovisningslagen och BFNAR

reparationer bokfiirts under
sens ekonomi har vZirdeh6jande

byggnad,

Enligt foreningens stadgar skall
yttre underhill.

*/ ''

v

Intlktsredovisning
Inkomsten redovisas

till

det verkli

Viirderingsprinciper m'm:
Tillgingar, avslttningar och

st 0,3

o/o

avsiittas
av byggnadens anskaffningsviirde

till

fond for

kommer att erhillas'
viirdet av vad som erhlllits eller

har vlrderats

inget annat
utifrin anskaffrringsviirden om

anges

nedan.

Avskrivningsmetod och avs
Avskivningar enligt Plan baseras
iirt
iesw?irde.,{vskrivning sker linj

ivningsProcent

g" anskaffrrin gtYitd,"..l minskat
".tp.igiig.ns beriiknande I ivsltin gd'
;";;,ii[e"

m

ed berziknat

for under iret
varvid htinsyn tagits till innehavstiden
illdmpats,
ttar
F0 lj ande avskrivningsproc.ent
fiirvervade och avyttrade tillgingr

ar
0,5 yo

-Byggrqder
jByggnadsinventarier

<J

-lnventarier

Noter

<t
Not 1 Arsavgifter

nder iret.
Arsavgiften har varit oloriindrad

W

l0%
20%
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Not 2 Fiirvaltnings- och administrationskostnader
F-astighet.tkotsel
Stadning
Sotning
Hiss

Tviittstuga

Gird
Pannrum, undercentral
Snor6jning, sandning
Reparation och underhill

Elavgifter

?'

2017-12-3

I

12 2s9

9 20r
45 299

34 523
21 468

141 881

11 461

13 547

3 294
90 053
41 295
65 325
343 320

46 024
1'7'15
55 941

26

5'77

50 856

343 519
55 r92

Filrrviirme

q? 705

Vatten och avloPP

59

9',18

65

99r

Sophlimtning' hushill

2',7

833

l7

011

GrovsoPor
gar
F asti ghetsforsZikrin
Si?ilvrisk

v

2018-12-31
12 859
8 653

Tomtriittsav96ld
Kabel-TV

46 908
2 000

39 406

r54 200
2T r20

r54 200
27 r08
r62 400
21 81',1

168 400
7 805

Teknisk lorvaltning

<?ol5

Ovri ga fasti ghetsko stnader

54

Fastighetsskatt
Styrelsearvoden
Revisionsarvoden
Ekonomisk forvaltning
Ovri ga forvaltnin gskostnader

4'7 600

63'.798

12 8'l5

12 250
65 437

66 553

21 244

17 335
7 500

Konsultarvoden
Arvode valberedning
Lbn fastighetsskotare
eskatt
Arbets givarav gift , lon

81'7

3 000
30 400

26 400
25 036

| 442 316

30431

| 517 539

Summa /.

Not

3 BYggnader

'rl,'.T;x*?i;H[1Tilf"'.Tf#:lill,Hf;?['Hil;'"4iStockhormsstad
1995'

a

i"tiigi.,."

har irsatts v?irdeAr

AnffiffiGsvtatbYssnad
Arets inkdP
Ineiende avskrivning enligt Plan
Ar-ets avskivning enligt Plan
Utgiende bokftirt vArde

Taxeringsv2irde

bY

ggnader

Taxeringsviirde mark

W

20t8-12'31
36 666700
2 090 438

2017-12-31
Te eea too

4

-193 786

483 345
-183 334

34 896 673

33 000 021

26 000 000

26 000 000

3

666 679

l6

000 000

42 000 000

l6

000 000

42 000 000

r0(l l)
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Not 4 BYggnadsinventarier
Anskaffrringsviirde
Arets inkdP
Ingiende avskrivning enligt Plan
Arets avskrivning enligt Plan
Utgflende bokfrirt

Ingiende avskrivning enligt Plan

6 Skulder till kreditinstitut

Rtinta 0,783 %

Utgiende boklort varde
Swedbank HYPotek, rdrlig riinta
Riinta 0,869 %
Ingiende bokftirt vdrde
Arets amortering

Utgiende bokfort varde
Swedbank HYPotek, rdrlig rdnta
Rtinta 0,2-83%
Ingaends bokfort varde

Arets amortering
Utgiende bokfort varde
Swedbank HYPotek'

Sz

-163 387
-18'732

64 227

82 958

-29

2'75

20

I7-1 2-3 I
29 275
-29 275

20t8-12-31

20I7-12-3I

S*eabank HYPotek, rorlig riinta
Ingiende bokfort vtirde
Arets amortering

€z

-182 119
-18 731

Utgiende bokfiirt vlrde

Not
cry

I

265 077

2018-12-31
29 275

RnsUmingsvlrde

20 17-12-3

235 039
30 038

v[rde

Not 5 Inventarier

4,

2018-12-31

500 000

710 000

-210 000
500 000

500 000

2 600 000

2 650 000
-50 000

2 600 000

2 600 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

rdrlig riinta

Rlnta 0,987 %
Nytt lin
Arets amortering

I

700 000

-300 000

I 400 000

Utgiende boklorr vzirde
Swedbank HYPotek, rorlig riinta
Rdnta 0,783 %
lngflende bokfort vZirde
Arets amortering
Utgiende bokfort viirde

vlrde
Summa utgiende bokftirt
ttA

vyl

4 700 000

4 750 000
-50 000

4 700 000

4 700 000

12 700 000

1l 300 000

l
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Not 7 Stlllda silkerheter

2018-12-3

t

2017-12-3 I
28 8ll 000

ilastighetsinteckningar

Not

8 Definition av nyckeltal

Soliditet
justerat eget kapital i procent av bal

somslutning

Underskrifter
Stockholm

v

20rs-02-/

7

{-;
Tocklin

kL4
Per Lundell

isionsberiinelse har

lo

Q,

av

givits

9-OL7o

ubtzb.l

Karin Wahlberg

ADE CO

REVISORER OCH FORETAGSKONSULTER

REVTSIONSBERTITTELSE
Solklippan
foreningsstdmman i B o stadsrlittsforeningen
Org.nr. '716426-3449

Till

1

RapPort om irsredovisningen
1

for er 2018'

ror Bosradsriittsforeningen Solklippan
revision av
och ger en i
^rsredovisningenunnrettats i enlighet medarsredovisningslagen
Enli$ min uppfattmng har arsredovisnllgen
per den 3l december
bild av fio"oingto' finansiella stiillning

"r^;;:ii;"en
(-:

(-'

alla viisentligu uur..nirn rdttvisande
Fdrvaltningsberdttelsen 6r
for 6ret enligt lisredo'visningslagen.
resultat
finansiella
dess
av
och
201g
delar'
forenlig med irsredovisningens owiga
balansriikningen'
faststbller resullatrdkningen och
Jag tillsryrker diirlor aff foreningsstdmman

(rSA) och god revisionssed i

rnternarional Standards on Auditing
ansvar"' Jag dr
ndrmare i avsnittet "Revisorns
standarderbesknvs
dessa
enligt
Sverige. Mitt ansvar
i owi$ fullgjort mitt
god revrsorssed i sverige och har
,nt,J
floreninr.o
till
lorhallande
i
oberoende
yrkesetiska ansvar enligl dessa krav'
grund for mrna
tilrriickliga och iindamilsenliga som
revisionsbevis jag har inhiimtat iir

f:;i#i;:"1::r!;:""enligl

Jag anser att de

uttalanden.

#iflt:frJffil.

bild
upprdttas och att den ger en rdttvisande

nu, ansvaret ror atr

'rsredovisningen
enli$irsredovisningslagen'Styrelsenansvarardven|ordenirrternakontrollsomdenbedomeriir
viisentliga felaktigheter' vare sig
som inte innehater nagra
f,rsredovisning
en
uppriitta
att
for
nodviindig
eller misstag'
dessa beror pA oegentligheter

?

6rs
fortsiitta verksamheten'
at1
att fortsiitta verksamheten och

vid

upprbnandet av

foreningens form'ga att
sty,relsen ibr bedomningen av
lormAgan
om lorhillanden som kan piverka

tilliimpligt'

om fortsatt drift
gandeiom foftsatt dnft' Antagandet

tilliimpasdockirrteombeslutharfattatsomattarnleck]averksamheten.
S-

Revisorns ansvar

zikerhet om hun

t

vare sig dessa
ler mina uttalan

att

sdkerhet,mendringengaranti|orattenrevisionsomutfdrsenligtlnge
kan uppstt p6
om er. s6dan finns. Felaktigheter

viisenttg i"tuklrgnet
alltid kommer a* upptiicka en
eller t'lsammans rimrigen
o.h aos"r'va'a vdsr;ntliga om de ensk't
grund av oegentligtreter eller misstag
med grund i arsredovisningen'
iska besiut som anvdncrare fattar
kan forviintas paverka de ekonor

Somdelavenrevisionenli$ISAanviinderjagprofessirrnelltomdomeochharenprofessionellt
hela revisionen' Dessutom:
skeptisk instiillning under

Sida l(3)
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felaktigheter i irsredovisningen' vare sig dessa
identifierar och bedomer jag riskerna lor viisentliga
dessa
och utfor granskningsatgarder bland annat utifrln
beror pa oegentligheter eller misstag, utformar
och dndamalsenliga for att utgora en grund lor
risker och inhiimtar revisionsbevis som iir tillriickriga
6r
en viisentlig I'elaktighet till lolid av oegentligheter
mina uttalanden. Risken lor att inte upptiicka
innefatta
pA misstag, eftersom oegentligheter kan
hogre ?in frr en viisentlig felaktighet som betor
av
utei2imnanden., felaktig information eller lsidostittande
agerande i maskopi, toriatrtniog, avsiktliga

.

intern kontroll.

.

for min
av foreningens interna kontroll som har betydelse
skaffar jag mig en forstaelse av den del
med hiinsyn till omstiindigheterna' men

som dr liimpliga
revision lor att utforma gransknings'tg'rder
den interna kontrollen'
inte lor att uttala mig om effektiviteten i

. uwdrderar jag lampligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimligheten

i styrelsens

upplysning;ar'
uppskattningar i redo.,isningen och tillhorande

e*

drift vid
i att styrelsen anvdnder antagandet om fortsatt
drar ocksa en slutsats, med grund i de inhiimtade
uppriittandet av irsredovisningen. Jag
avser sidana hiindelser
nagon viisentrig csdkerhetsfaktor som
revisionsbevisen, om huruvida det finns
tvivel om ffreningens formiga att fortsdtta
eller lorhfrllanden som kan leda till betydande
verksamheten.omjagdrarslutsatsenattdet|rnnsenviselntligosdkerhetsfalctor,mistejagi
den viisentliga
p6 upplysnirgarna i arsredovisningen om
revisionsberiittelsen fiista uppmiirksamheten
om
uttalandet
iir otillriickliga' modifiera
osiikerhetsfaktorn eller, om sadana upplysningar
fram till datumet lor
pA le revisionsbevis som inhdmtas
irsredovisningen. Mina slutsatser baseras
rorening inte liingre kan
hlindelser eller fiirhallanden gora an en
revisionsberattersen. Dock kan framtida

. drar jag en slutsats om liimpligheten

fortsiitta verksamheten.
struktu'ren och innehillet i irsredovisningen,
och
6terg'er de underliggande transallionerna
dfibland upplysningarna, och om &rsredovisningen
bild'
hiindelserna pA ett s2itt som ger en riiwisande

. utviirderarjag den overgripande presentationen,

e_

och
bland annat revisionenrs planerade omfattning
Jag maste informera styrelsen om

inriktning samt

tidpunlrcenforden.JagmAsteocks6informeraombetydellsefullaiakttagelserunderrevisionen,
interna kontrollen som jag identifierat'
i
diiribland de eventuella betydande brister den

?_

ftirfatfningar
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
Uttalanden

jag iiven ut*brt en revision av styrelsens lorvaltning lor
t'l dispositioner betriiffande
Sorklippan 1 for ar zot s samt av forslaget
Bostadsriittsroreningen 'rsredovisningen
foreningens vinst eller florlust'

Utover min revision av

har

och
vinsten enligt rorsraget i forvaltningsberiittelsen
tillstyrker att roreningsstdmman disponerar
bwiljarstyrelsensledamoteransvarsfrihet|orriikenskapsAret,
Jag

Grund

ftir

uttalanden

Jagbarut|ortrevisionenenligtgodrevisionssediSvenE5e.Mittansvalenligtdennabeskrivsniirmarei
god revisorssed i
,,Revisorns ansvar',. Jagdroberoende i rorhilla.nde till floreningen enligt
avsnittet

Sverigeochhariowi$fullglortminyrkesetiskaansvarenligtdessakrav.
ir tillriickliga och iindamalsenliga som grund lor mina
de revisionsbevis jag har inhiimtat
Jag anser att

uttalanden'
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ADECO

REVIsORER OCH FORETAGSKONSULTER

Styrelsens ansvsr
Det dr styrersen som har ansvaret for forslaget
florlust.

Vid lorslag till

dispositioner betriiffande frreningens vinst eller
av om utdelningen 2ir
utdelning innefattarietta bland annat en lsdsmning
omfattning och risker st2iller p6
de krav som foreningens verksamhetsart,

t'r

fbrsvarlig med hiinsyn till
i owigt'
konsoliJeringsbehorz' likviditet och st?illning
storleken av foreningens egna kapital,

Detta
och lowaltningen av foreningens angeliigenheter'
Styrelsen ansvaftIr for foreningens organisation
att
tillse
att
och
bedoma foreningens ekonomiska situation
innefattar bland annat att fortlopande
och foreningens
s6 an bokforingen, ntedelslorvaltningen
foreningens organisation iir utformad
p6 ett bet:ryggande satt.
ekonomiska angeliigenheter i owigt kontrolleras
9.''

Revisorns ansvar

dr att
och ddnned mitt uttalande om ansvarsfrihet,
Mitt m6l betriiffande revisionen av |orvaltn-rngen,
sfyrelseledamot
nagon
rimlig &ua uu siikerhet kunna bedoma om
inhiimta revisionsbevis ror att med en

z

i ntgot viisentligt avseende:

.

foretagit nigon etgerd eller gjort sig skyldig
eller
ersiittnings skyldi ghet mot floreningen'

till nigon

fbrsummelse som kan foranleda

delar av lagen om ekonomiska
i strid med bostadsriittslagenr, tillzimpliga
foreninlar, Arsredovi sningsla gen eller st adgarna'
och
till dispositioner av loreningens vinst eller ftlrlust'
Mitt mal betriiffande revisionen av forslaget
om lorslaget iir foreniigt
att mei rimlig grad av sbkerhet bedoma
darmed mitt unalande om detta, 6r

.

pa n6got annat satt handlat

med bostadsriittslagen'

Rimligsdkerhetiirenhoggradavsiikerhet,meningengaranti|orattenrevisionSomutforsenligtgod
som kan loranleda
att upptiicka aigiirde,r e-ller forsummelser
revisionssed i sverige alltid kommer
vinst eller

e,

att ett forslag
ersiittni,qEsskyldigh; mot foreningen, eller
forlust inte iir ftirenligt med bostadsriittslagen'
god revisionssed
Som en del av en revision enligt

?

till

dispositioner av ftireningens

i Sverige anvanderjag professionellt

omdome och har

enprofessionelltskeptiskinstiillningunderhelarevisionr:n.Granskningenavfijrvaltningenoch
pi revisionen av
vinst eller forl'st grundar sig friimst
lorslaget till dispositioner av foreningens
p6 min professionella
granskningsrtgiirder som utftirs baseras
rikanskaperna. Vilka tillkommande
p6
.rar"iigh"t. Det innebiir att jag fokuserar granskningen
bed6mning med utgflngspunlt i risk och
och
avsteg
och diir
som iir viisentliga lor verksamheten
sadana atgiirder, orrai"n och forhallanden
och provar fattade
gar
igenom
for foreningens situation. Jag
overtradelser skulle ha s.irsk'd berydelse
relevanta for min uttalande om
atgiirder och andra fortrauanden som dr
besrut, besrutsunderrag, vidtagna
dispositioner betrdffande
uttalande om stlrelsens lorslag till
ansvarsfrihet. Som underlag lor mitt
|oreningensvinsteller|orlustharjaggtanskatom|orslagetiir|orenligtmedbostadsrdttslagen.

Mats LehtiPalo
Godkiind revisor / Medlem i Far
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