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Styrelsen f6r Brf Mynta fir hdrmed avge Srsredovisning fdr rdkenskapsiret 2017, vilket dr
frireningens andra verksamhets6r.

Om inte sdrskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parentes avser foreg6ende ir.

F6RVAITN I NGSBERATTE tSE

Verksamheten

Allmant om verksamheten
F6reningen har till 6ndamil att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i f<ireningens hus

upplAta bostadsldgenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegrdnsning. UpplStelse fir dven om-
fatta mark som ligger i anslutning till foreningens hus, om marken skall anvdndas som komplement till
bostadsldgenhet eller lokal. Bostadsrett ar den raft if6reningen som medlem har pi grund av upplitelsen.
Medlem som innehar bostadsratt kallas bostadsrdttshavare.

Styrelsen har sitt sate i Malmo kommun.

Ftireningens f astighet
Frireningen ar agare till fastigheten Kryssmasten 2 i Malm6 kommun.

PA foreningens fastighet finns ett flerbostadshus i sex vSningar om 77 ldgenheter, total boarea ca

4 897 kvm och en lokal om ca 31 kvm. Fdreningen disponerar 53 garageplatser i kdllaren.
Port och nedfart till garaget ingar i gemensamhetsanldggning.

Fastigheten 5r fullvdrdesforsdkrad hos lF.

Gemensamhetsanldggning
Fdreningen dr delaktig itvi gemensamhetsanldggningar, en fdr garaget och en frir innergirden.

F6renin ens lo r

lnga kontrakt dr tecknade.

Entreprenoren garanterar hyresintakten itv6 ir frin avrdkningsdagen isidan omfattning att den samman-

lagda intdkten for lokaler enligt ekonomisk plan garanteras.

Fastishetens unde rh6llsbehov

Eftersom fastigheten dr nybyggd finns inget underhill planerat inom de nermsta eren.

Avsdttning till fdreningens fastighetsunderhill dr i enlighet med ekonomisk plan berdknad till ett
Arligt belopp motsvarande minst 30 kr per kvm boarea for foreningens hus.

Arsavgifter
Verksamheten iforeningen bedrivs enligt sjdlvkostnadsprincipen och inte ivinstsyfte. Arsavgiften ska

tdcka utgifter f6r foreningens l<ipande verksamhet samt amoteringar och avsdttning till yttre fond.

Under 61 2017 har Srsavgiften varit of6rdndrade. Genomsnittlig irsavgift dr enligt ekonomisk plan ca

543 krlkvm. *"
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Foreningens skattemassiga status
Den skattemessiga statusen for foreningen ar att den dr en dkta forening.

Fastiehetsavgift/fastighetsskatt
Byggnaden har 6satts vdrdeir 201.6.

Bostadslegen heterna dr frin och med vdrdeiret helt befriade frin fastighetsavgift i 15 ir. Frin och med
61 16 utg6r full fastighetsavgift. For lokaler, dit Sven garage rdknas, belastas foreningen med kostnad f6r
fastighetsskatt fr.o.m. di fastigheten fett ett fastst5llt taxeringsverde fdr lokaler.

Ftirvaltning
Teknisk forva ltn ine

Foreningen har tecknat avtal med SBC. Avtalet omfattar snojour, stddning, skotsel och teknisk administrativ
fcirvaltning.

Ekonomisk fdrvaltning
Foreningen har anlitat AMC Fastighetskonsult f<ir ekonomisk fdrvaltning. Avtalet l6per Arsvis.

Visentliga hindelser under rdkenskapsiret
Nuvarande styrelse tog i maj 6ver fdreningen frin divarande byggstyrelse tillsatt av Entreprenoren.
Fcireningen har under Sret rostat igenom en namniindring dii ursprungligt foreningsnamn skapade konflikt
med annan Brf.

I 6vrigt har Sret gatt ut pa att etablera och se 6ver foreningens ldge sedan dvertagandet.

Ftireningens ekonomi
FastighetslSn

Under 6ret har fdreningen amorterat 800.000 kronor (0 kr) i enlighet med dverenskommen plan.
F6reningens fastighetsliin dr placerade till villkor som framgir av not nummer 12.

Planerad verksamhet kommande ir
Fortsiitta etablera {iireningen och se 6ver tecknade avtal fran tidigare stlrelse.

Medlemsinformation
Foreningen hade vid rdkenskapsirets slut 112 (90) medlemmar.

Under Sret har 9(0) bostadsrdtter tiverlitits. Styrelsen har under Sret medgivit att 3(0) ldgenheter uppletits
i and rahand.

Stvrelse

Styrelsen har efter f6reningsstdmman den 8 maj 2017 haft foljande sammansattning

Joel Johansson

Emelie Zigon

Jakob Nilsson

Pontus Jeppsson

Ledamot, ordforande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
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Nikola Veljanov

Katarina Singman

Leif Fredricson

Ulrika Bengtsson

Stephane Lindeskog

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Suppleant

Suppleant

Ordinarie och supplea nt
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Vid foreningsstdmman avgick Eva Eriksson, Monica Jarn6r och Kjell Johannesson.

Foreningens firma tecknas, frirutom av styrelsen, av styrelsens ledam6ter, tva i fdrening.

Styrelsen har hillit 11 (10) protokollforda sammantriden. Under iret har tvi extra foreningsstemma hallits,
ddr det beslutades om namnbyte pi foreningen.

For styrelsens ledam6ter finns ansvarsforsii kring tecknad hos f6rsd kringsbolaget lF.

Valberednins
Malin Dufva (samma n ka llande) och Ramona Girdea.

F6reningens stadgar
Fdreningens stadgar registrerades hos Bolagsverket den 22 september Z0!7.

FlerSrsdversikt

Resultat enligt resu ltat16 kningen tkr
Arets bokfcirda avskrivn ingar tkr
Resultat exkl avskrivningar tkr
Arets amortering tkr
Arets likvidtiverskott tkr

Nyckeltal

Nettoomsettning tkr
Resultat efter finansiella poster tkr
Soliditet %

Bokfort verde pi fastigheten per kvm boarea
Lin per kvm boarea kr

Genomsnitttlig skuldrdnta %

Fastighetens belSningsgrad %

20L7
-672

2802
2 730
-800

1330

3 797
-672

70,1

48 331

73 821

o,79

28,6

20t6

0

0

70,3

48 903

13 902

0,00

28,6

0

s
0

s
0

Soliditet definieras som eget kapital i% av balansomslutningen.
Genomsnittlig skuldranta definieras som bokf6rd rdntekostnad omrdknad till irsrdnta iforhillande till
lineskuld per 31:e december.
Fastighetens beliningsgrad definieras som fastighetslin i f6rhillande till bokf6rt vdrde pA fastigheten. ,+
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Revisor

G rant Thornton Sweden AB
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Frirdndringar i eget kapital

Belopp vid irets inging
Arets resultat
Belopp vid arets utgeng

Medlemsinsatser

170 855 000

170 85s 000
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Resultatdisposition
Till fcireningsstd mmans forfogande stir friljande medel:

Arets resultat

Styrelsen f6resler att medlen disponeras enligt foljande:
Reservering till yttre fond, stadgeenlig reservering
Ba lanseras iny rdkning
Totalt

Yttre fond
16 502

16 502

-671729

146 910

-524 819
-677 729

Arets resu ltat

-677729
-671729

Fcireningens ekonomiska stallning i civrigt framgir av efterfoljande resultat- och balansrdkning samt
tilldggsupplysningar. 4
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RESULTATRAKNING

Riirelseintdkter
Nettoomsettn ing

Ovriga rorelseintiikter
Summa rairelseintakter

Rtirelsekostnader
Driftskostnader
Ovriga externa kostnader

Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anldggningstillgingar
Summa 16relsekostnader

Rtirelseresultat

Finansiella poster
Rentekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

ARets Rrsumr

NOT

t70to1
-L7t23L

3 790 936

205 011

3995947

-764 267
-495 959

-62 568
-2 801 890
-4t24678

-t2873t

-542998
-542 998

-671729

s(11)

150101
-t6L23L

z

3 0

0

0

0

0

4

5

6

7

0

0

0

0

0

0

4
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TITTGANGAR

Anliggningstillg6ngar

M ate ri e I I a a n kigg ni ngsti I lgd ngo r
Byggnader och mark

Summa materiella anldggningstil196ngar

Omsittningstillingar

Ko rtf ri sti ga ford ri ng o r
6vriga fordringar
F6rutbetalda kostnader och upplupna intdkter

Summa kortf ristiga fordringar

Kortf ri stigo pl oce r i n g o r
Andelar i koncernft!retag
Summa kortfristiga placeringar

Kassa och bank

Summa omsettningstillgingar

SUMMA TILTGANGAR

Not 17t23L

236 675 897
236575891

236 675 89L

78 377

75 583

93 960

2200 637

2200 637

L770 83L
4 055 428

240 74L 3t9
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t6t23L

239 477 787
239 477 781

239 477 781

0

60 583

50 683

7200 637

2200537

L 193 276

3 454 596

242932377 *

7

9

10

8

BALANSRAKNING

Summa anliggningstillgingar
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BALANSRAKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital

Bundet eget kopitol
Medlemsinsatser
Fond fbr yttre underhill
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kopitol
Arets resultat
Summa fritt etet kapital

Summa eget kapital

LAngfristiga skulder
ovriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
6vriga skulder till kreditinstitut
Leverant6rsskulder

Skatteskulder

Ovriga skulder

Upplupna kostnader och f6rutbetalda intdkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAT OCH SKUTDER

Not

72

!2

13

t7t23t

170 8ss 000

16 502

t70 87L502

-677729
-671729

t70 r99 773

66 909 030

800 000

59 161

43 150

2 375 217

414 988

3 532 516

240 741319

t(Lll

L6L23L

170 85s 000

16 502

fioa7L502

L70 87t sO2

67 709 030

800 000
0

0

3 277 305
334 540

4 351 845

242912377 *

0

0
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TITTAGGSUPPTYSNINGAR

Not 1 Redovisnings- och varderintsprinciper

AnliegningstillgSngar

Materiella anl6ggningstillgingar
Materiella anldggningstillg6ngar redovisas till anskaffningsve rde minskat med avskrivningar.

Utgifter f6r forbdttringar av tillgingars prestanda, utdver ursprunglig niv6, 6kar tillgingens
redovisade vdrde. Utgifter for reparation och underhill redovisas som kostnader. Byggnader

skrivs av systematiskt <iver tillgingens bedomda nyttjandeperiod enligt linjdr avskrivn ingsplan

varvid foljande avskrivningstider tilldmpats.

Foreningens byggnad har Ssatts vdrdeer 2076. Detta taxeringsvdrde ligger for den slutliga
fcirdelningen av den totala anskaffningskostnaden mellan byggnad och mark.

Avskrivn ingsprincip
Avskrivn ingsmetoden innebdr att f6reningen redovisar i enlighet med principerna i K3.

Foreningen delar upp befintlig byggnad i sina respektive delar och skriver av dessa kompo-
nenter var f6r sig med belopp som motsvarar komponentens forvintade livsldngd.

Byggnaden dr uppdelad i komponenterna fasad och fonster, stomme och grund, balkonger, tak,

viirme och sanitet, el, hissar och ventilation enligt SABOs rekommendation. Genomsnittlig
avskrivn i n g utgor 1,630/o.

Markvardet dr inte forem6l f<ir avskrivning, bestAende vdrdenedging hanteras genom

nedskrivning.

Ovriet

Fond f6r yttre underhill
Reservering till foreningens fond for yttre underh6ll ingiir i styrelsens forslag till resultat-
disposition. Efter att beslut tagits pi foreningens 6rsstiimma sker overfriring frSn balanserat
resultat till fond for yttre underh5ll.

Anstdllda
Foreningen har i likhet med foreg6ende 6r inte haft nigra anstillda eller n6gra loner och

ersettn ingar har inte utbetalts.
Styrelsearvoden och andra ersattningar har uppgitt till 46 352 (0) kronor samt sociala

kostnader till 16 216 (0) kronor. Totala arvoden, ersattningar och sociala kostnader har

uppgett till 62 568 (0) kronor. 
",,

8(11)

Arsredovisning har upprattats enligt Arsredovisningslagen och BFNAR 2012:l Arsredovsining

och ko rce rn red ovisn ing (K3).
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Not 3. Ovriga rtirelseintekter
KabeFTV
Ersattning fren medlemmar
Ersattning fr lkano Bostads AB

Not 4 Driftskostnader
Fastighetsskotsel

Snorojning
Stddning
H issbesiktning

EI

Uppvdrmning
Vatten
Sophamtning

Not 5 ovriga externa kostnader
Fastighetsforsikring inkl ansvarsforsdkring

Kabel-TV

Porttelefon
Reparationer
Teknisk f<irvaltning
Fastighetsskatt

Administrationskostnader
Revisionsarvode

Arvode for ekonomisk forvaltning

Not 6. Styrelsearvoden, styrelse- och medlemsers

Styrelsearvode

Sociala avgifter

Not 7 Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvarden byggnad

lngiende ackumulerade anskaffningsvirden
Vdrde6verfriring frin dotterbolag
lnk6p
Utgiende ackumulerade anskaffningsvirden

Ackumulerade avskrivningar
lngiende ackumulerade avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgiende ackumulerade avskrivningar

2011
3 L98402

557 734
34 800

3 790 936

e(11)

161231

o
452897t9

127 734282
t72424001

2016
0
0
0
0

2015
0
0
0
0

2017

75 275
28 068

45 558

20179
90 786

283 630

161 543

59 222
76426t

2017
44 038

158 058
4 249

55 993

69 690
43 150

18 181

16 000

86 600
495 959

20t6
0

0

0

0

0

0

0

0

0

1620
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017
46 352
762L6
62 568

L7L23L

L72 42400t
0

0

L72424001

t7t23t
0

-2 801 890
-2 801 890

2016

0

0

0

1

0

0

0

16t23

,oU

Not 2 Nettoomsettning
Arsavgifter bostdder
Hyresintdkter p-platser
Hyresintekter lokal

2017
166 320

38 691
0

205 011
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Ackumulerade anskaff ningsvdrden mark
lngAende anskaffningsvdrden

lnk<ip

Utgeende ackumulerade anskaff ningsvdrden

Bokftirt reswarde byggnad och mark

Taxeringsvarde byggnad

Taxeringsvdrden mark

laxenngsvardet ar tordelat enllgt tollande
Bostader
Lokaler

Not 8 Andelar i koncernftiretag
lngiende anskaff ningsvdrde
Ink6p av andelar i dotterfdretag
Nedskrivning av andelar
Utgiende anskaffningsvdrde

Not 9 Ovriga fordringar
Avgiftsford ringar
lkano Bostad AB

Fodran Brf Murgronan i Malmo

Kryssmasten 3 AB

Not 10 Ftirutbetalda kostnader och upplupna intakter

Fdrutbetald forsdkring

ComHem, forutbetald kabel-tv

ComHem, porttelefon

SBC, jour

Not 12 Lingfristiga skulder

F6rfaller inom ett 5r frin balansdagen

Forfaller inom 2-5 5r fr6n balansdagen

1. SEB, ranta 0,96 %, bundet till2020-L2-28

2. SEB, renta 0,80 %, bundet tll2079-72-28

3. SEB, rdnta 0,63 %, bundet till 2018-12-28

4. SEB, ranta !,22 %, bundel lll 2021-tZ-28

Avgir: kortfristig del av lSngfristig skuld

Lin t har omsatts per L7!228 frln rentan 0,40 % till0,96%

Stdllda sdkerheter
Fastighetsinteckningar

L7L23L

67 053 780

0

57 053 780

23667s89L

114 000 000
4 315 000

t7t23t
2 200 637

0

0
2200637
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t6t23t
0

67 053 780
57 053 780

239 477 781

151231
0

47 490356
-45 289 7L9

2200637

L7t23t
1730
9 827
4925
1895

18377

23L16 1

0

0
0

0
0

t7L23t
34 572
4\o7l

0

0

75 583

L7t23L
t6L27 258

5078t772
65 909 030

L6927 258
76927 258
16927 258
L6927 256

-800 000

65 909 030

t6t23L
76327 258
5L387772
67 709 030

77 t27 258
t7 L27 2s8
77 727 258
77 L27 256

-800 000

67 709 030

68 509 030 68 509 030 .^r'

8s 190 000

33 125 000

118 315 000

t6L23L
36 136

22 534
138

1 875

60 683



Brf Mynta
Org.nr 769637-3373

Not 13 Upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikter
Upplupet revisionsarvode

Upplupna rdntor
Forskottsbetalda minadsavgifter o hyror

Upplupet styrelsearvode

Upplupna sociala avgifter
Upplupen bankkostnad

Upplupen fj6rrvirmekostnad
Upplupen elkostnad

Malm JA aprit2ors

L7l23L
16 000

5 2s6
303 358

29 2L2
9 778

0

44 237

7147
414 988
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L6t23L
15 000
40 820

273 763

5 260

0

0

0

334 540

297

%Q-
Joel Joha SSOn

o rande

JeppssonP n

Emelie Zigon

Ledamot

b Nils

Ledamot

Ledamot

Vir revisionsberittelse har ldmnats den lt ap'it 2ole
Grant hornton Sweden AB

IH a nsson

Auktoriserad revisor

t,

74za<--
Nikola Veljanov

Ledamot
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RE\TSIONSBERATTELSE

Till foreninpsrimman i Brf MYnta

Oxg.tu. 7 69637-3373

Rapport om irsredovisningen

Utlalrnden
Vi hx utfdrt eo revision av e$redor,lsoiflgeo fdr Brf Myf,ta fdr n'

2011.

Enhqt vrr uppfaft ng har ,rsreJo!'N trgtn upPrataa r enlgbet med

;;";;i;d,*.;.h ger eo i ara vascntl'sa 
'vsemdm 

ratwisande

tii'., r.'-..,i"i" t"-si-clla stalhing per dco 3 I dccember 20 I 7 och

,"i*" n"-.iiU. t*rftat fdr irct ef,lgt arffcdollsniapplagcn'

i*A*-g.**""f.* it ftjrenliS mcd lrsredovisoingens dvriga

dclat.

Vi tiltstyrker ditfdr att fdreo'ngsstiirnrnan fasts'iller resultatriikningef,

och balansriikningeo.

Grund ltr uttll.nd.n
Vi har utfdrt rcvisiooen coliSt Intcfl]ational Standards on Audtting

;. ;;; '"..'-""cd 
iSo'"g* vrn ans'ar eolst dessr

:';;;;,";;"'.r'-are r avs.incr "Re-soms arsvar" vi rir

.n-.,"*i. , f.'hU*a" oI forcnrngeo colgt god teusorsscd r Svengc

orb har r a,ri6 hrllgon vart )rkeseuska arsvar enlrgr dessa xrav'

\i :nscr an de rcr'rsronsbe!1s \1 hr iolamtar iir ulrackliga och

andmilscnlsa sorn grund fdr v'ra unalandco'

Styral3ens tnsvar
lr"i i. "*..lr.o "o* 

h", ansvaret for at lrsredousmf,gcn upprinas

I-'i i*"i- *. "" ar*sandc brld enligr enredol""nmssl'8co'

il;i;;i;; rar den 
'rtema 

konrmr! som dco bldoro(a ,'
:iiil#tt,;;;ttz m tusredo,soino som mre hnehere' otrs,

:Htfili;;#. '," "'s 
a*'" u*"' pe 

"tgeotrrghete' 
dre'l Pi

fel.

vr.i uDDrinander av 
'rsredovisnmFen 

ans""-r srurclsco fbr

;il::1";;; i".;-nseos rtj'rrnnsa an romatta verksamberm Dm

T-iti,i-'.i" "i*ir,*. 
om roih randen som kan paverkr

"rJHG ,i ;;;-;*'""ict.n och 
",. 

a"'a"da aotagandet om

i"i.lid"e \,Bsandet om fortsar dnft tiliropas dock tnte orn

s.Ji u- r""," "l' 'n 
avvcckla verksam}eten'

Revlsoms tnavar
f ar, roEt ot 

",, 
upp"l * nmlg grad rv szlcrhet om burur, da

iJ*i"r.,*'*." io- r'elhet irlre innehilJcr olgra v:isendtgr- 
'

ilffi;#, "; ; i;'"a beror pr oegcorrishoa elrer pi f"t. och atr

ii"'""'." ,"-i'-,'u!"tclse som rnnchaller "rra 
unat lJen R'.rs

l*"'i.t'" ." n.* *o av salcrheL mcn 'ir rrgen Saranti tdr att cfl

]:;.-"" i- "'ri'i""r'* ISA och god rerTsroossed i Svmge alltid

l'"'il]I,;;;;;*;'ase"tlig rcraln'het om cn srdro 6nns

l elakupbetet keo uppsti pa grlmo av oeienrlgheter eller fd och anscs

;:filt*;;:;Jui'u.,'lt"*--''i-t'g* kan rorviintas

ni*'J i"?*,.*"" beslut som anviiodare fattar med srund i

irsredovisoiflgetr'

Som del av en revision enliat IS,{ anv'ind€r vl professionellt omddme

och har en professiorellt skeptisk insdilloing under hela revisioncn'

Dessutom:

. ideoE6erar och bedtimer u riskema fdr vesendiga Glaktigheter i

t".J.,.-""., "-" 'r.q 
dessr beror pl oegcodrybcter cllerpl fcl

*i"."r. *r,'r,r"' o-s"krungslqarder blaod annar uu6ln dcs'a

isket,xh inhiimtar revisioosbevis som ar tillracLliSa och

,"i,rnli"*r'", r.. ". ,tgora en gmnd for viu-a uttal'ndft'' R$ken fdt

,"-;i" ,-"i't^ - *.-,tLg felakoghet ti[ folid av oegeotkghcrcr ar

l"-. -'fl" * ,"-tttg fclaktrgher som beror pi fel' cficrsom

""!"",f*h.,- 
l- ,-.6na agerande: maskopr' tdrfalskotng 

.

,,."'i'o["-"r"-"-a"". felak"og ioromatio" euer isrdo'anande ar

intem kontroll-

. skaffar vi oss eo f&stletse av deo del av fi;reningos intema
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra

forfattningat

Uttalanden
Utdvcr vir re,/irion av irsredowisningen har vi :iven utfort eo rel1si(m

av styrelsens fdrvaltoiq fdr Brf Mynta fdr ir 2017 samt av fdrsl-aget

tilt dispositionet bedffande fdrenmgens vinst ellei fdrlusr

Vi tilstyrk:r aft fdreningsstioflan djsponerar vinsten eoligt firrslaget i
fdrvallriogsberiiftelsen och bcvtar styrelseos ledam6ter snsvarsftihet
fdr r:&eoskapsaret.

Grund fair uttalanden
Vi har utfdrt re\'lsiofttr eotigt god tevrsionssed i Svenge. Virt aosur
enligt denfla beskrivs dirmare i avsnittct "Revisoms ansvar". Vi:ir
oberoende i fttrh andc till fdreningen enligt god revisorssed i Svcrige

och har i dvflgt fiflgjofi vart yrkesetiska ansva.r eoliSt dessa krav.

Vi anser att dc revisionsbe\.is vi har inh,imtat ar t Lacklga och

;indamilsenlig som grund for vira uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det:ir styretsefl som har aflsvarct f{tr fdrslaget till drspositioner
betiiiffande fdreningeos vinst eller f6r1ust. !-id fdrsJag till utdelning
inf,efattar detta bland annat en bcdr;mning av om utdelnmgen iir
fdrsvarlig mcd hiinsyr til de krav som fdreningens vcrksamhctsart,
omfattning och riskcr stiillet pa storlekeo av f<;reningens egna kapital,
konsoJideringsbehov, likddnet och stiillning i dvrigt.

Sq'relsen ansvarar frir fdreningens org:nisation och fdrvalmingen av
fdrenmgens angelrigcnhctcr. Dctta innefattar bland aooat att
forddpande beddmn fineningens ekoromiska situatoo och aft tillse
att fdrenmgens organisation :ir utformad sn aft bokfdriflgeo,
medelsfi;rvaltningen och fclreoingeos ekonomiska angehgenhete. i
dvrigt kontrolleras pa ett betrygSaflde snft.

Revlsorns ansvar
Vin mil bctriffandc rcvisioncn av fi;rvaltningco, och diilmed vert
uttalande om ansvarsfriheq iir aft inliimta revisionsbevis fdr att med
en rimlig grad av s:ikerhet kunna bed<ima om nngon styrelseledamot i
oigot viisendigt avseende:

. foret€it nigon itgiird eller gort sig slwldg till flegon fd$ummelse
som kan friranleda ersnnniaSssLyldiShet mot fdreoligen, eler
. pe nigot siirat s?ift hrndlat i strid med bostadsrattslaAerr til;iflpliga
delrr av lagen om ekotromiska fr;reoi4ar, nrsredovisningslagen eller
stadgama.

vert mil betriiffande revisionen av fcirslaget till dispositiooer av
f6reningef,s vinst cllcr fd ust, och d;irmed vefi uftalande om detta" lir
att med dnlig grad av s:ikerhet beddma om fdrslaget ar ftirenligt med
bostadsrettslrS€o.

Rimlig siile.het ?iI efl hdg grad av sdkcrhct, men ingen garaflti fdr aft
en reusion som ut6rs eoligt god reyisionssed i Sverige allod kommer
aft upptacka atgarder e[er f<irsummelser som kan fcjradc&
ers?itmingsskyldighet mot fdrcringco, eller xft eft fdrsl€ til
dispositioner av f<;reoingens vinst eller fdrlust hte rir fdrenligt med
bostadsiittslagen.

Som en del av en revision coligt god revisionssed i Sverige anviioder vi
professionellt omd<;me och har cn professionellt skeptisk instiilning
under hela tevisionen. Granskningco av fdlvaltniflgen och fcirslaget till
dispositiooer av fdreningefls vinst e er fiirlust grundar sig &imst pi
revisionen av riikenskapema. Vilka tillkommandc granskningsatgiirder
som utfors baseras pi var professionela bedii,rnning med
utAeflgspunkt i risk och v;iscndighct. Det ionebiir att vi fokuserar
granskningen pn sndana ntgiirder, omradeo och ftithi.llardco som ;ir
vasendiga frit verksamheten och dir avsteg och dvertrrdelser sku.Ie ha
s?rsLild betvdclsc for fdreningens situatioo.

Vi gtu igenom och prdvai fattade beslut, b€slutsmderlag, widtagna

etgiirde; och afldra fitrhiltandm som :ir relcv2nt2 fdr vefi uftalande

om ansvalsftihet Som uode.lag fdr vert uttal"nde om styrelsens

fdrslag till dispositioner betrnffandc ftireniogens vhst eller fi;rlust hai
vi Srairsht oo fdrshget ik fdrenligt med bostadsrattslager'
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