
1(12)

oArsredovisning
Brf Reservoaren

769604-2402

Styrelsen for Brf Reservoaren far harmed lamna sin redogorelse for foreningens utveckling under 
rakenskapsaret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Om inte annat sarskilt anges, redovisas alia belopp i hela kronor (sek).
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FORVALTNINGSBERATTELSE

VERKSAMHETEN

Verksamhet
Foreningen har till andamal att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att I foreningens hus utan 
tidsbegransning upplata lagenheter at medlemmarna.

BRF RESERVOAREN
Foreningen bestar av 152 lagenheter varav 3 innehas med hyresratt och 3 lokaler.

FASTIGHETENS lANGSIKTIGA VARDE
Fastighetens langsiktiga varde sakerstalls genom att styrelsen regelmassigt ser over lanebild och omfdrhandlar 
rantenivaer nar sa ar mdjligt och stravar mot laga driftskostnader.

FORENINGENS FASTIGHET
Taxeringsvardet for foreningens fastighet uppgick vid arets slut till 249 939 000 kr, varav byggnad 107 677 000 kr. 
Foreningens byggnad ar fullvardesforsakrad hos Brandkontoret.

EKONOMI OCH FORVALTNING
Foreningen har under 2021 anlitat RJ Fdrvaltning AB for teknisk forvaltning och Carin Forslund AB for ekonomisk 
forvaltning.

REVISORER
Foreningen har under aret anlitat Roy Eide, auktoriserad revisor pa NxtLevel Audit AB.

Foreningen har sitt sate i STOCKHOLM.

Vasentliga handelser

- Arbetet med fdrnyelse av utemiljo har fortgatt under aret med offertarbete och kontraktsutformning.
- Vi har slutfort var ombyggnad av lokaler till lagenheter pa gr. 46 och 58 samt ny foreningslokal och 
overnattningslagenhet. Lagenheterna har salts och lokalerna tagits i bruk. Den gamla bvernattningslagenheten pa gr.52 
har salts som lagenhet.
-12 parkeringsplatser med laddstation for elbilar har tagits i bruk.
- Vi har fornyat maskinparken i samtliga tvattstugor med nya tvattmaskiner och torktumlare.
- Vi har malat om markeringarna pa samtliga parkeringsplatser.

Planerad verksamhet for kommande ar
- Under aret planeras en hdjning av vara avgifter for att mdta de okande kostnaderna for tomtrattsavgalden.
- Vi siktar pa att genomfora arbetet med fornyande av utemiljon under nasta ar.
- Ett byte av termostater i samtliga lagenheter planeras.
- Vi planerar att renovera elcentralen i port 30.
- Miljostugans exterior kommer att malas om under sommaren.
- Vi arbetar vidare med projektet att anlagga solceller pa vart tak.
- Vi initierar arbetet med ett fonsterbyte i hela foreningen.
- Vi tittar pa behovet av ytterligare laddplatser for elbil.
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Medlemsinformation
Under aret har totalt 15 nya familjer flyttat in och godkants som medlemmar samt 3 medlemmar som flyttade inom 
fdreningen.

STYRELSEN

Styrelsen har under aret haft fdljande utseende:

ORDINARIE LEDAMOTER 
Leonidas Malaxes 
Kim Grondin 
Monica Torgrip 
Simon Walfridsson 
Johan Christensson

SUPPLEANTER 
Ulf Hallberg 
Ann-Charlotte Bertills 
Leif Broome

VALBEREDNING
Valberedningen har bestatt av Umars Kreichbergs och Pontuz Westerstahl.

Ordinarie fbreningsstamma hblls via postrostning den? juni 2021.

Styrelsen har under aret hallit 10 protokollforda sammantraden varav ett konstituerande mote. Sammantradena har 
mestadels skett digitalt p. p. a. Covid-19 epidemin. Harutover har styrelsen eller representater fran styrelsen deltagit i 
byggmoten samt ett flertal moten med enskilda medlemmar, forvaltning, konsulter, entreprenorer, banker samt andra 
aktdrer i foreningens omvarld.

Infoblad har givits ut 5 ganger under perioden och distribuerades direkt i brevladan.

FLERARSOVERSIKT

Beloppen i flerarsoversikten ar angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2101-2112 2001-2012 1901-1912 1801-1812 1701-1712
Nettoomsattning 7 867 7 789 7 837 7 896 8 003
Balansomslutning 226 763 217 894 215 876 218 141 219 463
Likviditet 10 303 167 -1 578 567 2 493 423 3 051 163 2 764 132
Soliditet % 69 67 68 69 69
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FORANDRINGAR I EGET KAPITAL

Inbetalda Upplatelse- Fond for Balanserat Arets
insatser avgifter yttre resultat resultat

underhall
Belopp vid arets ingang 102 506 631 54 949 102 6 918 616 -16 822 569 -1 602 091
Resultatdisposition enligt foreningsstdmman:
Balanseras i ny rakning 
Forandring medlemsinsatser 1 498 526 9 851 474

749 817 -2 351 907 1 602 091

Arets resultat -2 558 744
Belopp vid arets utgang 104 005 157 64 800 576 7 668 433 -19 174 476 -2 558 744

RESULTATD1SPOSITION

Medel att disponera:
Balanserat resultat -19 174 476
Arets resultat -2 558 744
Summa -21 733 220

Forslag till disposition:
Avsattning till yttre underhall 749 817
Balanseras I ny rakning -22 483 037
Summa -21733 220

Bolagets resultat och stallning framgar av efterfoljande resultat- och balansrakning med noter.
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RESULTATRAKNING
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Rorelseintakter, lagerforandring m.m.
Nettoomsattning 
Ovriga rorelseintakter
Summa rorelseintakter, lagerforandringar m.m.

Rorelsekostnader
Ovriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anlaggningstillgangar
Summa rorelsekostnader

Rorelseresultat 

Finansiella poster
Ovriga ranteintakter och liknande resultatposter 
Rantekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster 

Resultat fore skatt 

Arets resultat

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

1 7 866 789 7 788 884
99 750 -

7 966 539 7 788 884

2 -7 693 859 -6 485 679
-2 127 344 -2 061 069

-9 821 203 -8 546 748

■1854 664 -757864

1 282 8 690
-705 362 -852 917
-704 080 -844 227

-2 558 744 -1602 091

-2 558 744 -1 602 091

-2 558 744 -1 602 091
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BALANSRAKNING

______________________________________________2021-12-31 2020-12-31

tillgAngar

Anlaggningstillgangar
Materiella anlaggningstillgangar
Byggnader och mark 3 212 639 930 212144 588
Inventarier, verktyg och installationer 4 313 006 0
Summa materiella anlaggningstillgangar 212 952 936 212 144 588

Summa anlaggningstillgangar 212 952 936 212 144 588

Omsattningstillgangar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 623 763 1 448 547
Ovriga fordringar 669 258 546
Fbrutbetalda kostnader och upplupna intakter 672 857 746 203
Summa kortfristiga fordringar 2 297289 2 453 296

Kassa och bank
Kassa och bank 11 512 936 3 307 062
Summa kassa och bank 11 512 936 3 307 062

Summa omsattningstillgangar 13 810 225 5 760 358

226 763 161 217 904 946summa tillgAngar 1
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser och insatsemissioner 168 805 733 157 455 733
Fond for yttre underhall 7 668 433 6 918 616
Summa bundet eget kapital 776 474 766 764 374 349

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -19 174 476 -16 822 568
Arets resultat -2 558 744 -1 602 091
Summa fritt eget kapital -27 733 220 -18 424 659

Summa eget kapital 154 740 946 145 949 690

Langfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut

5
68 516 439 64 616 332

Summa langfristiga skulder 68 516 439 64 616 332

Kortfristiga skulder
Fdrskott fran kunder - 8 894
Leverantorsskulder 289 169 4 215 226
Aktuella skatteskulder 494 524 486 776
Ovriga skulder 40 722 1
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 2 681 361 2 628 027

Summa kortfristiga skulder 3 505 776 7 338 924

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 226 763 161 217 904 946
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KASSAFLODESANALYS

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01 
2020-12-31

Den lopande verksamheten
Rorelseresultat
Justeringar for poster som inte ingar i kassaflodet, m.m.

-2 558 744 -1 602 091

- Avskrivningar 2 127 344 2 061 069
Betald inkomstskatt
Kassaflode fran den lopande verksamheten fore forandringar

247 002 -242 959

av rorelsekapital -184 398 216 019

Forandringar i rorelsekapital
- Okning(-)/Minskning(+) av kundfordringar -175 216 -70 340
- 6kning(-)/Minskning(+) av rorelsefordringar 73 346 -346 054
- Okning(+)/Minskning(~) av rdrelseskulder -3 822 273 3 659 980

Kassaflode fran den lopande verksamheten -4108 541 3 459 605

Investeringsverksamheten
Investering av materiella anlaggningstillgangar -2 935 692 -4 453 501

Kassaflode fran investeringsverksamheten -2 935 692 -4 453 501

Finansieringsverksamheten
Forsaljning lagenheter 11 350 000 -
Upptagna Ian 3 950 000 -
Amortering av Ian -49 893 -77 467

Kassaflode fran finansieringsverksamheten 15 250107 -77 467

Arets kassaflode 8 205 874 -1 071 363

Likvida medel vid arets borjan 3 307 062 4 378 425
Likvida medel vid arets slut 11 512 936 3 307 062
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NOTER

ALLMANNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och varderingsprinciper 

Valt regelverk
Arsredovisningen har upprattats enligt arsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Arsredovisning och koncernredovisning 

(K3).

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beraknas inflyta.

Ovriga tillgangar och skulder har upptagits till anskaffningsvarde dar inget annat anges.

Redovisningsprinciperna ar ofbrandrade jamfort med fdregaende ar.

INTAKTSREDOVISNING
Intakter har tagits upp till verkligt varde av vad som erhallits eller kommer att erhallas och redovisas i den omfattning 
det ar sannolikt att de ekonomiska fdrdelarna kommer att tillgodogoras fdreningen och intakterna kan beraknas pa ett 
tillfdrlitligt satt.

anlAggningstillgAngar

Immateriella och materiella anlaggningstillgangar redovisas till anskaffningsvarde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjart over den forvantade nyttjandeperioden med hansyn till vasentligt restvarde.

Byggnader 200 ar
Sta mbyte 75 ar
Fbrbattringar 50ar
Ombyggnationer 20 ar
Sopsystem 30 ar
Tvattstuga 25 ar

Not 1 Nettoomsattningens fbrdelning 2021 2020

Arsavgifter 6 464 300 6 414 809
Hyresintakter bostader 199 783 198 719
Hyresintakter lokaler 266 750 266 126
Hyresintakter parkeringsplatser 693 204 662 164
Hyror forrad 181 082 180 566
Ovriga intakter 61 670 66 499

7 866 789 7 788 883
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Not 2 Rorelsens kostnader 2021 2020

El 332 591 225 426
Uppvarmning 1 652 302 1 439 772
Vatten 269 095 262 284
Stadning 215 787 159 071
Sophamtning 118317 135 942
Snorojning 88 515 20 255
Tvattstuga 25 700 148 550
Hissar 235 779 168 908
Las 119 407 96 528
Fastighetsskatt/avgift 252 311 252 311
Fastighetsforsakring 137 399 132 622
Fastighetsskotsel /forvaltning 360 373 352 569
Kabeltv/bredband 470 330 434 088
Revisionsarvode 32 594 31 979
Styrelsearvode 190 400 189 199
Sociala avg. styrelsearvode 43 950 43 740
Ekonomiska forvaltning 321 134 373 567
Konsultarvode 256 800 249 353
Ovriga forvaltningskostnader 150 706 112 678
Lantmateriet 76 625 -2 100
Reparation och underhall 779 244 738 122
Tomtrattsavgald 1 438 000 868 000

7 567 359 6 432 864

Not 3 Byggnaderoch mark 2021-12-31 2020-12-31

Ingaende anskaffningsvarden 228 726 679 224 273 178
Forandringar av anskaffningsvarden
Inkdp 2 609 645 4 453 501
Utgaende anskaffningsvarden 231 336 324 228 726 679

Ingaende avskrivningar -16 582 091 -14 521 022
Forandringar av avskrivningar
Arets avskrivningar -2 114 303 -2 061 069
Utgaende avskrivningar -18 696 394 -16 582 091

Redovisat varde 212 639 930 212 144 588

/
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Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31

Ingaende anskaffningsvarden 124 246 124 246
Forandringar ov anskaffningsvarden
Inkdp 326 048
Utgaende anskaffningsvarden 450 294 124 246

Ingaende avskrivningar - -124 246
Forandringar av avskrivningar
Aterforda avskrivningar pa fdrsaljningar resp. utrangeringar -124 246
Arets avskrivningar -13 042 -
Utgaende avskrivningar -137 288 -124 246

Redovisat varde 313 006 0

Not 5 Langfristiga skulder

Langivare Ranta forfallodag 2021-12-31 2020-12-31
Stadshypotek 1,07% 2022-04-30 10 000 000 10 000 000
Stadshypotek 1,19% 2023-04-30 7 066 354 7 066 354
Stadshypotek 0,88% 2024-12-30 5 000 000 5 000 000
Stadshypotek 1,05% 2030-09-30 4 681 366 4 681 366
Stadshypotek 0,86% 2024-12-30 5 000 000 5 000 000
Stadshypotek 1,24% 2028-01-30 10 000 000 10 000 000
Stadshypotek 0,69% 2022-02-18 3 950 000 0
SBAB 1,17% 2023-01-23 9 963 728 10 000 000
SBAB 1,66% 2022-12-09 6 898 646 6 916 805
SBAB 1,70% 2022-12-09 5 956 345 5 968 597

68 516 439 64 616 332

Not 6 Stallda sakerheter 2021-12-31 2020-12-31

Fastighetsinteckningar 68 700 000 68 700 000

Summa stallda sakerheter 68 700 000 68 700 000
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REVISIONSBERATTELSE

Till foreningsstamman i Brf Reservoaren Nybohov 
Org.nr. 769604-2402

Rapport om arsredovisningen 

Uttalanden
Jag har utfort en revision av Arsredovisningen for Brf 
Reservoaren Nybohov for Ar 2021.

Enligt min uppfattning har Aisredovisningen upprattats i enlighet 
med Arsredovisningslagen och ger en i alia vAsentliga avseenden 
rattvisande bild av foreningens flnansiella stallning per den 31 
december 2021 och av dess fmansiella resultat och kassafldde 
for Aret enligt arsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen Ar 
forenlig med Arsredovisningens Ovriga delar.

Jag tillstyrker darfor aft foreningsstamman faststaller 
resultatrakningen och balansrakningen.

Grand for uttalanden

Jag har utfbrt revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet "Revisorns 
ansvar". Jag Ar oberoende i fbrhAllande till foreningen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhAmtat Ar tillrAckliga 
och AndamAlsenliga som grund for mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det Ar styrelsen som har ansvaret for att arsredovisningen 
upprAttas och att den ger en rAttvisande bild enligt 
arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar Aven fbr den interna 
kontroll som den beddmer Ar nddvAndig for att upprAtta en 
arsredovisning som inte innehAller nAgra vAsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller 
misstag.

Vid upprattandet av Arsredovisningen ansvarar styrelsen for 
bedomningen av foreningens formaga att fortsAtta 
verksamheten. Den upplyser, nAr sA Ar tillAmpligt, om 
fbrhAllanden som kan pAverka fdrmAgan att fortsAtta 
verksamheten och att anvAnda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillAmpas dock inte om beslut har 
fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mAl Ar att uppnA en rimlig grad av sAkerhet om huruvida 
Aisredovisningen som helhet inte innehAller nAgra vAsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror pA oegentligheter eller 
misstag, och att lamna en revisionsberattelse som innehAller 
mina uttalanden. Rimlig sAkerhet Ar en hdg grad av sAkerhet, 
men ar ingen garanti for att en revision som utfbrs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptAcka en 
vAsentlig felaktighet om en sAdan finns. Felaktigheter kan uppstA 
pA grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
vAsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan

forvantas pAverka de ekonomiska beslut som anv&ndare fattar 
med grund i Arsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvAnder jag professionellt 
omdome och har en professionellt skeptisk installning under 
hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och beddmer jag riskerna for vAsentliga 
felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror pA 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfbr 
granskningsAtgArder bland annat utifrAn dessa risker och 
inhAmtar revisionsbevis som Ar tillrAckliga och AndamAlsenliga 
fbr att utgdra en grund fbr mina uttalanden. Risken for att inte 
upptAcka en vAsentlig felaktighet till foljd av oegentligheter Ar 
hbgre An fbr en vAsentlig felaktighet som beror pA misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
forfalskning, avsiktliga utelAmnanden, felaktig information eller 
AsidosAttande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en fbrstAelse av den del av foreningens interna 
kontroll som har betydelse fbr min revision for att utforma 
granskningsAtgArder som Ar lAmpliga med hAnsyn till 
omstAndigheterna, men inte for att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen.

• utvArderar jag lAmpligheten i de redovisningsprinciper som 
anvAnds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhbrande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lAmpligheten i att styrelsen anvAnder 
antagandet om fortsatt drift vid upprAttandet av 
arsredovisningen. Jag drar ocksA en slutsats, med grund i de 
inhAmtade revisionsbevisen, om huruvida det Finns nagon 
vAsentlig osAkerhetsfaktor som avser sadana hAndelser eller 
fbrhAllanden som kan leda till betydande tvivel om foreningens 
formaga att fortsAtta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att 
det firms en vAsentlig osAkerhetsfaktor, mAste jag i 
revisionsberAttelsen fAsta uppmarksamheten pA upplysningama i 
Arsredovisningen om den vAsentliga osAkerhetsfaktom eller, om 
sAdana upplysningar Ar otillrAckliga, modifiera uttalandet om 
Arsredovisningen. Mina slutsatser baseras pA de revisionsbevis 
som inhAmtas fram till datumet fbr revisionsberAttelsen. Dock 
kan ffamtida hAndelser eller fbrhAllanden gbra att en forening 
inte lAngre kan fortsAtta verksamheten.

• utvArderar jag den bvergripande presentationen, strukturen och 
innehAllet i Arsredovisningen, dAribland upplysningama, och om 
Arsredovisningen Aterger de underliggande transaktionerna och 
hAndelserna pA ett satt som ger en rAttvisande bild.

Jag mAste informera styrelsen om bland annat revisionens . 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten fbr den.
Jag mAste ocksA informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, dAribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som jag identifierat.

1
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra fdrfattningar 

Uttalanden

Utover min revision av arsredovisningen bar jag Sven utfbrt en 
revision av styrelsens fdrvaltning for Brf Reservoaren Nybohov 
for ar 2021 samt av forslaget till dispositioner betraffande 
foreningens vinst eller fdrlust.

Jag tillstyrker att fdreningsstamman behandlar fdrlusten enligt 
forslaget i fiirvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens 
ledamoter ansvarsffihet for rakenskapsaret.

Grundfor uttalanden

Jag bar utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt derma beskrivs narmare i avsnittet "Revisoms 
ansvar". Jag ar oberoende i fdrhallande till foreningen enligt god 
revisorssed i Sverige och bar i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag bar inhamtat ar tillrdckliga 
och andamalsenliga som grund fbr mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det ar styrelsen som bar ansvaret for forslaget till dispositioner 
betraffande foreningens vinst eller forlust. Vid fdrslag till 
utdelning innefattar delta bland annat en bedomning av om 
utdelningen ar fftrsvarlig med hansyn till de krav som 
foreningens verksamhetsart, omfattning och risker staller pa 
storleken av foreningens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och stallning i Ovrigt.

Styrelsen ansvarar for foreningens organisation och 
forvaltningen av fBreningens angelagenheter. Delta innefattar 
bland annat att fortlopande bedOma foreningens ekonomiska 
situation och att tillse att for eningens organisation Sr utformad 
s& att bokforingen, medelsfOrvaltningen och foreningens 
ekonomiska angelagenheter i ovrigt kontrolleras pa ett 
betryggande salt.

Rimlig sdkerhet ar en h6g grad av sakerhet, men ingen garanti 
fdr att en revision som utfOrs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptScka atgarder eller fOrsummelser som kan 
fbranleda ersattningsskyldighet mot fOreningen, eller att ett 
forslag till dispositioner av foreningens vinst eller forlust inte ar 
fdrenligt med bostadsrattslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
anvander jag professionellt omdome och har en professionellt 
skeptisk installning under hela revisionen. Granskningen av 
forvaltningen och forslaget till dispositioner av foreningens vinst 
eller fdrlust grundar sig Mmst pa revisionen av rakenskapema. 
Vilka tillkommande granskningsatgarder som utfdrs baseras pa 
min professionella bedomning med utgangspunkt i risk och 
vasentlighet. Det innebar att jag fokuserar granskningen pa 
sadana atgarder, omraden och forhallanden som ar vasentliga fdr 
verksamheten och dar avsteg och dvertradelser skulle ha sarskild 
betydelse fdr fdreningens situation. Jag gar igenom och prdvar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna atgarder och andra 
forhallanden som ar relevanta fdr mitt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag fdr mitt uttalande om styrelsens 
forslag till dispositioner betraffande fdreningens vinst eller 
fdrlust har jag granskat om fdrslaget ar fdrenligt med 
bostadsrattslagen.

Stockholffijden 9 maj ,2t)22

./

/
Roy Eide

. Auktoriserad revisor

Revisoms ansvar

Mitt mal betraffande revisionen av fdrvaltningen, och darmed 
mitt uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhamta revisionsbevis for 
att med en rimlig grad av sakerhet kunna beddma om nagon 
styrelseledamot i nagot vdsentligt avseende:

• fdretagit ndgon atgard eller gjort sig skyldig till nagon 
fdrsummelse som kan fdranleda ersattningsskyldighet mot 
fdreningen, eller

• pa nagot annat satt handlat i strid med bostadsrattslagen, 
tillampliga delar av lagen om ekonomiska fdreningar, 
arsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mal betraffande revisionen av fdrslaget till dispositioner av 
fdreningens vinst eller fdrlust, och darmed mitt uttalande om 
delta, ar att med rimlig grad av sakerhet beddma om fdrslaget ar 
fdrenligt med bostadsrattslagen.

2




