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FIRMATECKNARE

Föreningensfirma  hartecknats

under  tiden  fram  till  årsstämman  av Stefan  Perkhofer,  Berndt  Cedergren,  Robin  Zenlander  och Hans  Erik

Jansson  två i förening.

från  årsstämman  2017  av Stefan  Perkhofer,  Berndt  Cedergren,  Camilla  Mattsson  och Hans Erik  Jansson  två i

förening.

REVISORER

Vid föreningsstämman  2017  omvaldes  Mauro  Torres  som revisor  och Gustav  Gerge  som  revisorsuppleant  för  ett  år.

HSB:s Riksförbund  har  som  revisor  i föreningen  utsett  BoRevision  i Sverige  AB.

VALBEREDNINGEN

På föreningsstämman  2017 valdes som valberedning Pia Cedergren (sammankallandel  Karsten Farkas och
Margaretha  Nordin.

M  EDLEMSIN  FORM  ATION

Medlemsl%enheter: 94 st.

Överlåtelser  under  året:

Beviljade  andrahandsuthyrningar:

Överlåtelse-  och pantsättningsavgift  tas ut enligt  stadgar.  Överlåtelseavgift  betalas  av köpare

Antal  medlemmar  vid räkenskapsårets  början:

Antal  medlemmar  vid räkenskapsårets  slut:

133  st.

135  st.

Under  året  har  nio medlemmar  lämnat  föreningen  och nio medlemmar  tillkommit.

VÄSENTLIGA  HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

STYRELSENS  ARBETE  UNDER  ÅRET

Styrelsen  har  under  verksamhetsåret  hållit  14  protokollförda  sammanträden.

Byte av ekonomisk  förvaltare  från  SBC Sveriges  BostadsrättsCentrum  till  Nordstaden  Stockholm  AB. Bytet

gäller  från  och med  1 januari  2017.

Konstruktion,  innehåll  och lansering  av ny hemsida.

Föreningens  ekonomi,  förhandling  av avtal  och avgifter.

Byte av kreditgivare  från  Swedbank  till  Nordea.

Upptagit  nya lån för  att  finansiera  stambytet.

Extremt  omfattande  arbete  med  medlemmar,  HSB konsult  och Metrolit  angående  pågående  stambyte  med

beräknat  avslut  sommaren  2018.
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STYRELSENS  ARBETE  UNDER  ÅRET  FORTS.

Service  för  befintliga  medlemmar  introduktion  för  nya medlemmar  samt  för  övriga  intressenter  som  t.ex.

mäklare  och andra  intressenter  av vår  förening.

Ledamöternas  veckojour  samt  lättare  underhållsarbete  i fastigheten.

ÅRSAVGIFTEN,  HYROR

Hyrorna  från  föreningens  hyresgäster  och avgiften  från  medlemmarna  bildar  tillsammans  föreningens  totala

intäkter.  Årsavgiften i föreningen  beräknas till ca 540  kr per  kvm/år. Föreningen  har sedan 2001  hö3t avgiften två
gånger  varav  senast  april  2014  med  4 %. Under  räkenskapsåret  2017  och  fram  till  räkenskapsåret  2018  genomgår

fastigheten  en mycket  omfattande  och kostsam  stamrenovering.  Detta  projekt  samfinansieras  med  en kombination

av egna medel  och upplåning  av nytt  kapital.  Styrelsen  har  beslutat  att  inte  höja  avgiften  under  själva

stamrenoveringen  men  som  ett  led i att  verka  för  en långsiktigt  god ekonomi  och möta  förändringar  i

kostnadsutvecklingen  utesluter  inte  styrelsen  framtida  höjningar  av avgiften.

EKONOMI,  FINANSIERING,  REDOVISNING

Styrelsens  hantering  av föreningens  ekonomi  kan utläsas  ur årets  resultat  och hur  de likvida  medlen  har  förändrats.

Den tidigare  nämnda  omfattande  stamrenoveringen  samt  de, sedan  2014,  nya reglerna  enligt  K2 har  gjort  det  svårt

för  föreningens  intressenter  att  få en tydlig  uppfattning  av föreningens  ekonomi.  Konsekvensen  av de nya

avskrivningsreglerna  enligt  K2 innebär  att  stamrenoveringen  av fastigheten  resulterar  i ett  stort  negativt  resultat.

En beräkning  exklusive  alla kostnader  som  härrör  arbetet  med  stambytet  och avskrivningar  ger  ett  positivt  resultat

på hela 2 168  278  kr, se tabell  nedan:

ANPASSAD  RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning

Driftkostnader  exkl.  stamrenovering

Personalkostnader

Övriga  externa  kostnader

Finansiella  poster

Resultat  före  avskrivningar

Avskrivningar

Resultat  i den  löpande  verksamheten

Planerat  underhåll  (Stamrenovering)

Årets  resultat

2017

4 508  952

-1 876  095

-275749

-79 369

-109  461

2 168  278

-830  712

1337  566

-6 C)19 326

-4 681  760
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AVTAL

AVTAL

FastigIietsskötsel/Jour

Städning

Entråmattor

Hissavta

Bredband

Kabel-TV

E

Värme

Vatten

Sophämtning

Ekonomisk  förvaltning

Garageport

Snöröjning

FOND  FöR  YTTRE UNDERHÅLL

LEVERANTöR

Aseka  AB

Keabgruppen  AB

Berendsen  Textil  Service  AB

Amsler  Hiss  AB

Bredbandsbolaget  B2 AB

Canal  Digital  Kabel-TVAB

Vattenfall/Kundkraft  Sverige  AB

Norrenergi  AB

Solna  Vatten  AB

Suez  recycling  AB

Nordstaden  AB

UNA  portar  AB

Växthuset  Utveckling  AB

Styrelsen  skall  enligt  föreningens  stadgar  reservera  respektive  ta i anspråk  medel  för  yttre  underhåll.  I fonden  för

yttre  underhåll  finns  ett  reserverat  belopp  om  1 186  000  kr. Styrelsen  har  under  2017  valt  att  i awaktan  på att

stambytesprojektet  slutförs,  varken  ta i anspråk  medel  ur  underhållsfonden  eller  avsätta  ytterligare  medel  till

fonden.

FLERÅRSöVERSIKT

N ettoomsättning

Resultat  efter  finansiella  poster

Solididet  (%)"

2017

4 508  952

-4 681  760

63,67  %

2016

4 441  504

-2 608  124

75,90  %

"Eget  kapitali  procent  av balansomslutningen

FöRÄNDRlNGARI  EGET KAPITAL

Belopp  vid  årets  ingång

Anspråkstagande  av yttre  fond

Reservering  till  yttre  fond

Årets  resultat

Insatser

48 689  054

Belopp  vid  årets  utgång 48  689  054

Upplåtelseavgifter

13  439  282

13  439  282

2015

4 490  719

-145  959

72,00  %

Yttre

underhållsfond

1856  125

-1 856  125

1186  000

I 186  000

2014

4 488  895

-2 864  107

69,00  %

Fritt  eget  kapital

-10  639  803

1856  125

-1 186  000

-4 681  760

-14  651  438
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RESULTATDISPOSITION

Medel  att  disponera:

Balanserat  resultat

Årets  resultat

-g 969  678

-4 681  760

-14  651  438

Förslag  till  disposition:

Balanseras  i ny  räkning -14  651  438

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterfö5ande resultat- och balansräkningar med

tillhörande  noter.
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BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31

Eget  kapital  och  skulder

Eget  kapital

Bundet  eget  kapital

Medlemsinsatser

Fond  för  yttre  underhå

Summa  bundet  eget  kapital

Fritt  eget  kapital

Balanserat  resultat

Årets  resultat

Summa  fritt  eget  kapital

Summa  eget  kapital

Långfristiga  skulder

Skulder  till  kreditinstitut

Summa  långfristiga  skulder

Kortfristiga  skulder

Leverantörsskulder

Övriga  skulder

Upplupna  kostnader  och förutbetalda  intäkter

Summa  kortfristiga  skulder

Not  7

62 128  336

1 186  000

63 314  336

-g 969 678

-4 68'1 760

-14  651  438

48 662  898

25 100  000

25 IOO OOO

1970  028

65 490

625  69ä

2 661  216

62 1,!fg  336

63 984  461

-8 031,679

-2 608'124

-10639  803

53 344  658

16  000  000

16  000  000

305  154

7 162

' 618  '820

931  137

SUMMA  EGET KAPITAL  OCH SKULDER 7e 424  ixa 70 275  79S
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NOT  1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen  'år upprättad  i enlighet  med  årsredovisningsIagen  och Bokföringsnämndens  allmänna  råd (BFNAR

2016:10)  om årsredovisning  i mindre  företag  (K2).

Materiella  anläggningstiIIgångar

Tillämpade  avskrivningstider:

Byggnader

Fastighetsförbättring

nVentarier

Entråpartier

Renovering  badrum

NOT  2 NETTOOMSÄTTNING

Årsavgifter

Hyror  bostäder

Hyror  lokaler

Hyror  garage/parkering

Övrigt

Summa

2017

3 567  900

4 03 787

176  568

242  750

117  947

4 508  952

100  år

20 år

10  år

10  år

143  år

2016

3 S83 256

4 03 788

218  133

192  900

43 427

4 441  504

NOT  3 DRIFTS-  OCH  UNDERHÅLLSKOSTNADER

Fastighetsskötsel

Snöröjning/sandning

Städning,  entråmattor

Övrigt

Summa  fastighetskostnader

Reparationer

Underhåll,  stambyte

Underhåll,  byggnad

Underhåll,  gemensamma

Underhåll,  tvättstugan

Underhåll,  tak

Underhåll, mark/gård/utemiJö

Underhåll,  garage/parkering

Summa  reparation,  underhåll

2017

41 085

44744

93 953

58 393

238  175

40  017

5 1S4  300

o

o

o

o

o

o

5 194  317

2016

sg 489

41 871

94 223

84 311

309  894

162  876

99 600

1040  820

810  303

37 350

291  330

473  977

504  225

3 420  481
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NOT  3 DRIFTS-  OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER

FORTS.

Fjärrvärme

Vatten

Sopor

Summa  taxebundna  kostnader

Försäkring

Kabeltv  & bredband

Förvaltningsa  rvode

Ovriga  driftskostnader

Fastighetsskatt/avgift

Revisionsa  rvode

Konsultarvode

Administration

Summa  övriga  driftskostnader

Summa  Drift-  och  underhåIIsl«ostnader

2017

169  101

662  497

106  264

68  758

1006  620

70  779

232  254

118  810

16  450

152  990

i7  750

86S  026

61 619

1535  678

7974790

2016

189  998

684.160

'117  123

68 355

1059  636

67 921

279  516

123  896

29 229

147  930

ig  049

326.  502

127  204

I  121  247

5 911  258

NOT  4 PERSONALKOSTNADER

Styrelsearvode,  internrevisor  och  valberedning

Sociala  avgifter

Övriga  kostnader

Summa

2017

210  000

65749

o

275  749

2016

153  000

46  000

2 739

201  739
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NOTER  TILL BALANSRÄKNINGEN

NOT  5 BYGGNADER  OCH  MARK

Byggnad

Fastighetsförbättring

Mark

Utgående  anskaffningsvärden

ngående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Utgående  avskrivningar

Redovisat  värde

Taxeringsvärden

Mark

Byggnader

Summa

2017

45 627  578

7 647  699

21 8.98 04.5

75 173  322

-7 266  912

-615  204

- 7 E182 116.

67 291  206

64 036  000

69 113  000

133  149  000

2016

45 627  578

7 647  699

21 898  045

75 173  322

-6 651  689

- 615 223

-7 266  912

67 906  410

64 036  000

69 113  000

133  149  000

NOT  61NVENTAR1ER,  VERKTYG  OCH  INSTALLATIONER

ngående  anskaffningsvärden

Utgående  anskaffningsvärden

Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Utgående  avskrivningar

Redovisat  värde

2017

2 466  712

2 466  712

-1 495  534

-215  508

-1 711  042

755  670

2016

2 466  712

2 466  712

-1 280  025

-215  sog

-1 495  534

971  178

NOT  7 SKULDER  TILL  KREDITINSTITUT

Swedbank,  avslutat  under  år 2017

Swedbank,  avslutat  under  år 2017

Swedbank,  avslutat  under  år 2017

Nordea,  0,435  %, 2018-12-21

Nordea,  0,368  %, 2018-11-26

Nordeai  O,469  %, 201)3-10-23

Nordea,  0,427  %, 2018-09-28

Summa

2017

o

o

o

6 000  000

6 000  000

5 100  000

8 000  000

2S 100  000

2016

8 000  000

6 000  000

2 000  000

o

o

o

o

16  000  000
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NOT  8 STÄLLDA  SÄKERHETER

2017

Fastighetsinteckningar  29013500

NOT  9 VÄSENTLIGA  HÄNDELSER  EFTER RÄKENSKAPSÅRETS  SLUT

2016

29 013  500

Påbörjat  stambyte  beräknas  vara  klart  under  år 2018.

NOT 10  DEFINITION  AV NYCKELTAL

Soliditet

Justerat  eget  kapital  i procent  av balansomslutningen.

Fi j2018

n Pe ofer

Ordförande

Mats  Hansson

Berndt  Cedergren  '  i;la )'attsson7

Vår revisio,nsberättelse betS!dem'föna årsredovisning har lämnats den i /#74/

fl

/,

]Ma"urTo

Av  före  a gen  vald  revisor

oRevision  i Sverige  AB

Av HSB Riksförbund  förordnad  revisor

Pontus StormskÖld

2018
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman  i HSB BRF Vimpeln 20 i Solna, org.nr. 769604-5785

Rappor!  Om arsreCtoVlsn!ngen

!N[alariderr

Vi har utfört en revision av årsredovisningen  för HSB BRF Vimpeln

20i Solna för räkenskapsåret  20170101 -  20171231.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen  upprättats i enlighet

med årsredovisningsIagen  och ger en i alla väsentliga  avseenden

rättvisande  bild av föreningens  finansiella  ställning per den 31

december  2017 och av dess finansiella  resultat  och kassaflöde  för

året enligt årsredovisningsIagen.  FörvaItningsberätteIsen  är

förenlig med årsredovisningens  övriga delar.

Vi tillstyrker  däför  att föreningsstämman  fastståller

resultaträkningen  och balansräkningen  för föreningen.

Grund  för uttalanden

Vi har uffört revisionen  enligt  god revisionssed  i Sverige.

Revisorernas  ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten

Revisom  utsedd  av HSB Riksförbunds  ansvarocti  Den

föreningsvalda  revisoms  ansvar.

Vi är oberoende  i förhållande  till föreningen  enligt god revisorssed  i

Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund  har fullgjort  sitt

yrkesetiska  ansvar  enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis  vi har inhämtat  år tillräckliga  och

ändamålsenliga  som grund för våra uttalanden.

Upplysnmg  av särsliNd  betydelse

Utan att det påverkar  våra uttalanden  ovan vill vi fästa

uppmärksamhet  på klassificeringen  av föreningens  skulder till

kreditinstitut  i årsredovisningen.  Föreningen har lån som

klassificeras  som långfristiga  men förlaller  inom ett år från

balansdagen  och som därmed är kortfristiga.

Slyrelsens  ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret  för att årsredovisningen

upprättas och att den ger en räffvisande  bild enligt

årsredovisningslagen.  Styrelsen ansvarar  även för den interna

kontroll som de bedömer  är nödvändig  för att upprätta en

årsredovisning  som inte innehåller  några väsentliga  felaktigheter,

vare sig dessa beror på oegentligheter  eller på fel.

Vid upprättandet  av årsredovisningen  ansvarar  styrelsen  för

bedömningen  av föreningens  förmåga  aff fortsätta  verksamheten.

Den upplyser, när så år tillämpligt,  om förhållanden  som kan

påverka förmågan aff fortsätta  verksamheten  och att använda

antagandet  om fortsatt  drifi. Antagandet  om fortsatt  driff tillämpas

dock inte om beslut har fattats om att aweckla  verksamheten.

Revisorn  utsedd  av HSB Riksförbunds  ansvar

Jag har utfört revisionen enligt International  Standards  on Auditing

(ISA) och god revisionssed  i Sverige. Mitt mål är att uppnå en

rimlig grad av säkerhet  om huruvida  årsredovisningen  som helhet

inte innehåller  några väsentliga  felaktigheter,  vare sig dessa beror

på oegemligheter  eller på fel, och att lämna en revisionsberäffelse

som innehåller  våra uffalanden. Rimlig säkerhet  är en hög grad av

säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt

ISA och god revisionssed  i Sverige alttid kommer  att upptäcka en

väsentlig  felaktighet  om en sådan finns. Felaktigheter  kan uppstå

på grund av oegentligheter  eller fel och anses vara väsentliga  om

de enskilt eller tillsammans  rimligen kan förväntas  påverka de

ekonomiska  beslut som användare  fattar med grund i

årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvånder  jag professionellt

omdöme och har en professionellt  skeptisk  inställning under hela

revisionen. Dessutom:

identifierar  och bedömer  jag riskerna för väsentliga

felaktigheter  i årsredovisningen,  vare sig dessa beror på

oegentligheter  eller på fel, ufformar  och utför

granskningsåtgärder  bland annat utifrån dessa risker och

inhämtar revisionsbevis  som är tillräckliga  och

ändamålsenligaför  att utgöra en grund för mina uttalanden.

Risken för att inte upptäcka en våsentlig  felaktighet  till följd av

oegentligheter  är högre än för en väsentlig  felaktighet  som

beror på fel, effersom oegentligheter  kan innefatta agerande  i

maskopi, förfalskning,  avsiktliga utelämnanden,  felaktig

information eller åsidosättande  av intern kontroll.

skaffar  jag mig en förståelse  av den del av föreningens

imerna kontroll som har betydelse  för min revision för att

utforma granskningsåtgårder  som är lämpliga  med hänsyn till

omständigheterna,  men inte för att uttala mig om

effektiviteten  i den intema kontrollen.

utvärderar  jag lämpligheten  i de redovisningsprinciper  som

anvånds och rimligheten  i styrelsens uppskattningar  i

redovisningen  och tillhörande  upplysningar.

drar jag en slutsats om lämpligheten  i att styrelsen använder

antagandet  om fortsatt  drifl vid upprättandet  av

årsredovisningen.  Jag drar också en slutsats, med grund i de

inhämtade revisionsbevisen,  om huruvida  det finns någon

väsentlig osäkerhetsfaktor  som avser sådana håndelser  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 revisionsberätteIsen  fästa uppmärksamheten  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 revisionsberätteIsen.  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 säff som ger en

rättvisande  bild.

Jag måste informera  styrelsen  om bland annat revisionens

planerade  omfaffning  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 identifierat.

Den föremngsvalda  revisoms  ansvar

Jag har utfört en revision enligt revisionslagen  och därmed enligt

god revisionssed  i Sverige. Miff mål är att uppnå en rimlig grad av



säkerhet  om huruvida årsredovisningen  har upprättats i enlighet

med årsredovisningsIagen  och om årsredovisningen  ger en

rättvisande  bild av föreningens  resultat och ställning.

Rapport  om  andra  krav  enJigt  lagar,  andra

författnirigar  samt  stadgar

Uttaianden

Utöver vår revision av årsredovisningen  har vi även uffört en

revision av styrelsens förvaltning  för HSB BRF Vimpeln 20 i Solna

för räkenskapsåret  20170101 - 20171231 samt av förslaget  )ill

dispositioner  beträffande  föreningens  vinst eller förlust.

Vi tillstyrker  att föreningsstämman  behandlar  resultatet  enligt

förslaget  i förvaltningsberättelsen  och beviljar  styrelsens  ledamöter

ansvarsfrihet  för räkenskapsåret.

Grririd  för  uttalariden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed  i Sverige. Vårt

ansvar enligt  denna beskrivs närmare i avsniffet  Revisorns  ansvar.

Vi är oberoende  i förhållande  till föreningen  enligt god revisorssed  i

Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund  har i övrigt  fullgjort

sitt 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

beträffande  föreningens  vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning

innefaffar  deffa bland annat en bedömning av om utdelningen  är

försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens  verksamhetsai

omfattning och risker ställer på storleken av föreningens  egna

kapital, konsoIideringsbehov,  likviditet  och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar  för föreningens  organisation  och förvaltningen

av föreningens  angelägenheter.  Detta innefattar  bland annat att

fortlöpande  bedöma  föreningens  ekonomiska  situation och att tillse

aff föreningens  organisation  är utformad så att bokföringen,

medelsförvaltningen  och föreningens  ekonomiska  angelägenheter  i

övrigt kontrolleras på ett betryggande  sätf.

Revrsorns  arissiar

Vårt mål beträffande  revisionen av förvaltningen,  och därmed vårt

uttalande 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

försummelse  som kan föranleda  ersättningsskyIdighet  mot

föreningen,  eller

på något annat sätt handlat  i strid med bostadsrättslagen,

tillämpliga  delar av lagen om ekonomiska  föreningar,

årsredovisningsIagen  eller stadgarna.

Vårt mål beträffande  revisionen av förslaget  till dispositioner  av

föreningens  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  ;ir 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 ersättningsskyldighet  mot föreningen,  eller att ett förslag

till dispositioner  av föreningens  vinst eller förlust inte är förenligt

med bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed  i Sverige

använder  revisorn utsedd av HSB Riksförbund  professionellt

omdöme och har en professionellt  skeptisk inställning under hela

revisionen.  Granskningen  av förvaltningen  och förslaget  till

dispositioner  av föreningens  vinst eller förlust  grundar  sig främst på
revisionen av räkenskaperna.  Vilka tillkommande

granskningsMgärder  som utförs baseras på revisorn utsedd av

HSB Riksförbunds  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 beslul  beslutsunderlag,  vidtagna  åtgärder  och andra
förhållanden  som är relevanta  för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Som underlag för vårt uttalande  om styrelsens  förslag till

dispositioner  beträffande  föreningens  vinst eller förlust  har vi

granskat  om förslaget  är förenligt  med bostadsrättslagen.

Stockholm den '791(  - 2018

BoRevision  AB

Av HSB Riksförbund

utsedd revisor

j" MaqcoJi




