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Arsredovisning ftir rikenskapsAret 201 8-07-01 - 2019-06-30
Styrelsen fdr Bostadsriiltsforeningen 6OOo Arygga
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avger harmed foljande arsredovisning.
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Styrelsens sate: Stromstad
Foretagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr)
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gsberiittelse

Arsredovisningen ar upprattad isvenska kronor, SEK

Verksamheten
Foreningen eger fastigheten Oddo 2:257 i Stromstad kommun. Foreningen har pa fastigheten uppfdrt 21
stycken smahus for fritidsandamiil. Byggnationen har utforts av Norra Oddo Fastighets AB under 2007.
Samtliga hus drfullvdrdefdrsekrade hos Lansforsakringar.

Styrelsemedlemmar
Fram till ordinarie stamma den 4 december 2018:

Svein Spilling (ordforande), lngar Tranum, Petter Tangen, Stine Sorensen
Efter ordinarie stSmma den 4 december 2018:
Svein Spilling (ordforande), lngar Tranum, Petter Tangen, Stine Sorensen

Styrelsearbete
Faireningen har ett ndra samarbete med ovriga bostadsrattsforeningar pd Oddo Brygga, t.ex. genom
styrelsemoten och gemensamma driftsavtal. Samarbetet finns nedtecknat i ett avtal mellan Brf oddo
Brygga 1-4. Under verksamhetsaret har fyra styrelsemoten h6llits i Brf Odd<i Brygga 1 och det har hallits
tva gemensamma styremoten med de tre dvriga fdreningarna Oddd Brygga 2-4.

Styrelsen tar inte ut nagot arvode.

Vaktmastaren
En vaktmastare har en deltidsanstdllning i Brf Oddo Brygga 1. En dvervagande del av vaktmestarens
arbetsuppgifter galler omraden tillhorande Edholmarnas samfellighetsfdrening (ESF). Fdreningarna har
ingatt ett avtal med ESF om att ESF skall belastas med 85 % av personalkostnaderna giillande
vaktmastaren och aven ovriga driftkostnader som galler ESFs ansvarsomrAde.

Underhall
Fdreningen har, tillsammans med de ovriga bostadsrettsforeningarna pir Oddo Brygga, etablerat en
underh6llsgrupp som kontrollerar foreningens hus for att uppskatta underhallsbehovet. Under
rakenskapsaret har det inte genomforts negra underhallsarbeten.

Organisatorisk Sndring
Arsstiimman 2018 beslutade att paborja ett arbete ddr man undersdker mojligheter och konsekvenser av
en eventuell fusion av Brf Oddo Brygga 1-4. Vidare holls en extra fdreningsstamma den 22 iuni 2019 for
att ta stellning till om en fusion skulle genomfiiras. Det fattades ett enhelligt principbeslut i Brf Oddo
Brygga 1-4 om att man skulle arbeta vidare med en fusionsplan. Detta arbete kommer att fodsetta under
rekenskapsaret 201 9/2020.

6verl6telser
lnga bostadsretter har overlatits under rakenskapsaret.

lnformation
Medlemmarna fer information och ovriga nyheter via e-post. FOreningen har etablerat en hemsida,
www.oddobrygga.com. Pa hemsidan flnns bl.a. en nyhetsriversikt, kontaktinformation till styrelsen och
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ekonomiansvarig, fdreningens stadgar, ordnings- och brandsakerhetsregler, en oversikt dver fdreningens
fdrsakringar, foreskrifter gallande fdreningens drift beslutat av medlemmarna p€r 6rsmoten, liink till
bostadsratslagen och annan relevant information. Foreningen har ocksii etablerat ett elektroniskt
dokumentarkiv som finns tillg6ngligt for medlemmarna. I dokumentarkivet lagras dokument fren
foreningens 6rsmciten och tidigare utsenda informationsbrev till medlemmarna.

Flerarsiiversikt (tkr)

20r 8/19

2017118

2016117

2015116

Nettoomsattning

783

789

783

790

Resultat efter finansiella poster

-77

-146

-57

194

53 540

53 437

93,0

93,3

Balansomslutn ing

Soliditet (%)

54 092
93,3

Fdr definitioner av nyckeltal, se Not '1 Redovisningsprinciper

Fiirslag till behandling av ansamlad fijrlust
Styrelsen fdresler att den ansamlade forlusten (kronor):
ansamlad forlust

-2 852 294

6rets fiirlust
-2 929 045
behandlas sa aft
dverforing tillfond fdr yttre underhall enligt fOreningens stadgar
i ny rakning dverfores

-50 000
-2 879 045
-2 929 045
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Resultatrikning

Not
1

2014-O? -O1

2017 -07 -01

-2019-06-30

-2018-06-30

Rdrelseintdkter
Arsavgifter

782 733

788 971

Ovriga rorelseintakter

158 607

72 184

Summa rairelseintakter, lagerfiirandringar m.m.

941 340

861 155

06 611

-694 817

-66 074

-64 480

Avskrivningar av materiella anlaggningstillgengar

-195 01 2

-195 012

Summa riirelsekostnader

-967 697

-954 309

-26 357

-93 154

0

,

Rantekostnader och liknande resultatposter

-50 394

-52 748

Summa finansiella poster

-50 394

-52 750

Resultat efter finansiella poster

-76 751

-145 904

Resultat fiire skatt

-76 751

-145 904

Arets resultat

-76 75'l

-'145 904

Rdrelse kostnade

r

Driftskostnader

2

Personalkostnader

3

Riirelseresu ltat

-7

Finansiella poster
Ovriga ranteintakter och liknande resultatposter
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Balansrikning

Not

2019-06.30

2018-06-30

49 811 801

50 006

49 811 801

50 006 813

2 443 095

2 443 095

1

TILLGANGAR
A n I dg g n i n g sl i I lg d n g a

Mate

rie a anl dgg ning

r

stil bengar

Byggnader och mark

4

Summa materiella anlaggningstillgangar
Fi

81 3

nansiella an6gg ning sti genga r

Andel i samfellighetsfdrening

Summa finansiella

a n

5

lagg nin gstillgangar

2 443 095

Summa anleggningstillgangar
Om s

Ko

2

M3 095

52 254 896

52 449 908

93 049

347 432

dtt n i n gsti I I g i n g a r

if ri sti g a fo rd ri n g a r

Kundfordringar

6

Ovriga fordringar

7

Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

I

I

339

825

79 616

116 355

1

211 229

527 387

Kassa och bank

1 073 439

459 745

Summa kassa och bank

1 073 439

459 745

Summa omsSttningstillgangar

'l 284 668

987 132

53 539 564

53 437 040

Summa kortfristiga fordfi ngar
Kassa och bank

SUMMA TILLGANGAR
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Balansrdkning

Not

2019-06-30

2018-06-30

1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

I

Bundet eget kapital
lnsatser

51 940 098

51 940 098

Upplatelseavgifter

155 389

155 389

Fond fdr ytke underhall

600 000

550 000

52 695 487

52 645 487

-2 852 294

-2 656 390

-76 751

-145 904

Summa fritt eget kapital

-2 929 045

Summa eget kapital

49 766 442

-2 802 294
49 843 '193

Ovriga skulder till kreditinstitut

2 801 250

2 936 250

Summa langfristiga skulder

2 801 250

2 936 250

Ovriga skulder till kreditinstitut

135 000

135 000

Skatteskulder

333 081

205 905

213 225

0

195 338

195 338

95 228

121 354

971 872

657 597

53 539 564

53 437 040

Summa bundet eget kapital
Frift eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Langfristiga skulder

10

Kortfristiga skulder

Ovriga skulder

11

Forutbetalda hyresintakter
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12
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Tilldggsupplysningar
Not 1 Redovisningsprinciper

Allmdnna upplysningar
Arsredovisningen ar upprettad i enlighet med Srsredovisningslagen och BFNAR 2O16:10 Arsredovisning i
mindre foretag.
An liiggnin gstillganga r

Tillampade avskrivningstider:
Byggnader

o,5%

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsdttning
Rdrelsens huvudintekter, fakturerade kostnader, sidointakter samt intaktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intakter och kostnader men frire bokslutsdispositioner och skatter
Balansomslutning
Foretagets samlade tillgangar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reseryer med avdrag fcir uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

I
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Not 2 Driftskostnader
2018-07-01

2017 -O7 -0'.1

-2019-06-30

-20 t8-06-30

92 472

96 667

Vatten och avlopp
Kabel TV service

7 973

41 126

Sophdmtning

26 142

26 096

Vdgsamfallighet

14 900

14 900

Forsakringsprem fastighet

29 666

28 780

4141

5 166

Revisionsarvode

34 250

34 250

Arvode for ekonomisk forvaltning

81 568

93 407

1374

1 524

0

16 273

Fastighetsskotsel och forvaltning

Bankkostnader
Advokatkostnader

3 724

3 247

207 879

164 052

0

76 153

5 682

6 900

196 840

74 472

F6rbrukningsinventarier

0

6 765

Konstaterade fdrluster pA kundfordringar

0

5 040

l

694 818

2018-07-01

2017 -07 -01

-2019-06-30

-20 t8-06-30

Kvinnor

0

0

N.4en

1

1

1

1

148 588

145 000

24 309

23 722

't72 897

168 722

Ovriga kostnader
Fastighetsskatt
Reparation och underhAll
Sotning
Arsavgift gemensamhetsanlaggningar

706 6'l

Not 3 Anstallda och personalkostnader

Medelantalet anst6llda

Ltiner och andra ersattningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Loner och andra ersattningar
Sociala kostnader och pensionskostnader

Totala liiner, andra ersaftningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

Kostnaden fbr anstalld vaktmastare fordelas p5 fyra bostadsrattsfdreningar
Bostadsrdttsf6rening oddo Brygga 1,2, 3 och 4.
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Not 4 Byggnader och mark

ngaende anskaffningsvarden

2019-06-30

2018-06-30

52 151 925

52 151 925

Utg6ende ackumulerade anskaffningsvarden

52 151 925

52 151 925

lngaende avskrivningar

-2 145 112

-1 950 100

I

Arets avskrivningar

-195 012

-195 012

Utgaende ackumulerade avskrivningar

-2 340 124

-2 145

Utgaende redovisat vdrde

49 811 801

50 006 813

Taxeringsverden byggnader

16 723 000

12 432 000

Taxeringsvdrden mark

',t'12

11 256 000

12 537 000

27 979 000

24 969 000

Bokfort verde byggnader

36 661 501

36 856 513

Bokfort verde mark

13 150 300

13 150 300

49 81't 801

50 006 813

2019-06-30

20't 8-06-30

Avskrivningar enligt plan beraknas med 0,5% av byggnadsverdet

Not 5 Andel i samfallighetsfairening

lngaende anskaffningsvarden

2 443 095

2 443 095

Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden

2 443 095

2 443 095

Utgaende redovisat varde

2 443 095

2 443 095

Avser del i gemensamhetsanleggningar i Edholmarnas Samfiillighetsforening
Hamn: 945.000 kr
Naturmark: 107.'100 kr
V6gar: 1.390.995 kr
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Not 6 Kundfordringar
2019-06-30

2018.06-30

Medlemsavgifter

93 049

120 846

Brf Oddo Brygga 2

0

83 664

Brf Oddo Brygga 3

0

76 843

Brf Oddo Brygga 4

0

66 079

93 049

347 432

Not 7 Ovriga fordringar

2019-06-30

2018-06-30
339

Skattekonto

637

ovrig kortfristig fordran abonnemang

'188

0

1 825

339

2019-06-30

2018-06-30

Ldnsforsekringar

23 941

22 700

Strtimstad kommun sophaimtning och VA

14 517

0

47 897

'148 943

0

7 973

30 000

0

116 355

179 616

1

Not 8 Ftirutbetalda kostnader och upplupna intakter

Edholmarnas SF avgifter Gemensamhetsanlaggningar
Dialect kabel TV service
Edholmarnas SF vidarefakt. vaktmasterikostnader

Not

I

Fdrandring av eget kapital
Fond
UpplStelse-

yttre

Fritt eget

insatser

avgift

underhell

kapital

51 940 098

'155 389

550 000

-2 802 294

50 000

-50 000

MedlemsBelopp vid arets ingAng

ftir

Avsettning till
underhellsfond

-76 751

Arets resultat

Belopp vid arets

utgang

51 940 098

155 389

500

000

-2929 045
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Not 10 Langfristiga skulder
2019-06-30

2018-06-30

540 000

540 000

540 000

540 000

2 261 250

2 396 250

2 261 250

2 396 250

2019-06-30

2018-06.30

Fairfaller senare an ett 5r men inom fem ar efter
balansdagen
Skulder till kreditinstitut

Ftirfaller senare 5n fem er efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

Not 11 Ovriga skulder

Kortfristig skuld Brf Oddo Brygga 2

-79 354

0

Kortfristig skuld Brf Oddo Brygga 3

-73 848

0

Kortfristig skuld Brf Oddo Brygga 4

-56 932

0

-3 091

0

-213 225

0

Forskott fran medlemmar

Kortfristiga skulder till Brf 0ddo Brygga 2-4 ar reglerade efter rakenskapsarets slut

Not 12 Upplupna kostnader och fiirutbetalda intakter
2019-06-30

2018-06-30

Upplupet arvode for revision

26 250

26 250

Upplupet arvode for ekonomisk forvaltning

37 487

35

'188

8 000

I000

13 800

20 700

Upplupna kostnader for sophamtning

0

4 394

Upplupna kostnader ftir vatten och avlopp

0

16 687

Upplupna kostnader for arsmdte
Upplupna kostnader for sotning / brandskyddskontroll

Upplupna kostnader for ranta p6 bankl6n

9 691

10 135

95 228

12',t 354

Not 13 Stallda sakerheter

Fastighetsinteckningar

Not 1 4 Eventualfirrpliktelser
Foretaget har inga eventualfairpliktelser

2019-06-30

2018-06-30

3 375 000

3 375 000

3 375 000

3 375 000
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Petter Tangen
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Stine Sorensen
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Till f0reningsstdmman i Bostadsrdttsfdreningen 0ddd Eryqqa 1, ory.N t69212-6833
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Jag har utfiirt en revision av

Srsredovisningen for

Bostadsr6ttsfdreningen 0ddO Brygga 1 fdr er 2018-07-01 -

2019-06-30.

Som del av en revision enligt ISA anvander jag ptofessionellt
omdaime och har en professionellt skeptisk inst6llning under
hela revisionen. Dessutom:

identifierar och beddmer jag riskerna fiir vasentliga felaktigheter i ers.edovisningen, vare sig dessa beror pe
oegentligheter eller pA fej, utiormar och utfdr gransknings6tqErder bland annat utifren dessa risker och
inhEmtar revisionsbevis som ar till.iickliga och iindamElsenliga fdr att utgdra en grund f0r mina uttalanden. Risken
for att inte uppt:icka en vAsentlig felaktighet till fdljd av

Enliqt min uppfattning har 6rsredovisningen uppriittats i enlighel med ersredovisningslagen och ger en i alla viisentliga avse'
enden rettvisande bild av fdreningens finansiella stallning per
den 30 juni 2018 och av dess finansiella resultat fijr 6ret enligt
6rsredovisningslagen. Fdrvaltninqsbe16ttelsen ar f Orenlig med
Srsredovisningens dvriga delar.

Jag tillstyrker ddrfor att fOreningsstemman taststaller resul-

oegentliqheter Ar h0gre An f0r en vAsentllg felaktighet sorn
beror pB fel, eftersom oegentligheter kan innefatta dgerande i maskopi, l0rfalskning, avsiktliga uteldmnanden,
felaktig information eller asidosdttande av intern kontroll.

tatriikningen och balansrdkninqen tdr fbreningpn.

trrllc d. iJfinlrid{l,
Jaq har utfo.t revisionen enliqt lnternational Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed

i

skaffar jag mig en f6rstAelse av den dei av foreningens in'
terna kontroll som har betydelse f6r min revision f6r att
utforrna gransknings6tgarder som ijr lampliga med hiinsyn
till ornst:jndigheterna, men inte fdr ott uttala mig om eitektiviteten i den interna kontro,len.

Sverige. Mitt ansvar enl,gt

dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet Reyborns
ansvar. Jag:ir oberoende if6rhAllande till fdreninqen enl,gt
god revisorssed i Sverige och har i0vrigt fullgjo.t mitt yrkes'
etiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jaq har inhajmtat ar tillrijckliga
och andamAlsen,iqa som grund fOr mina uttalanden-

},lrrlrftls dl]s!rf
Det 5r styaelsen som har ansvaret for att ersredovisningen
upprettas och att den ger en rettvisande bild enligt Srsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar Sven fair den interna kontroll
som den bed6mer er nddvandig fdr att uppr,tta en ersredovisning som inte innehAller negra vAsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror pe oeqentligheter eller pg iel.

.

i styrelsens uppskattningar i .edovisninqen och tillhdrande upplysningar.

.

drar jag en slutsats orn lampligheten i att styrelsen anviinder antagandet om fortsatt drifi vid upprettandet av 6rsredovisningen. Jag drar ockse en slutsats, med grund ide
inhamtade revisionsbevisen, om det finns nEgon vdsentlig
osakerhetsfaktor som avser sBdana hiindelser eller forhAllanden som kan leda t;ll betydande tvivel om f6reningens fdrmAga att forts6tta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en vesentliq os:jkerhetsfaktor,
meste iaq i revisionsberettelsen fAsta uppmarksamheten
pe upplysninqarna i6rsredovisningen om den vesentliga
os6kerhetsfaktorn eller, om sEdana upplysningar dr otillrtjckliga, modifiera uttatandet om Srsredovisningen. Mina
slutsatser baseras pB de revisionsbevis som iohijmtas fram
till datumet f0r revisionsberdttelsen. Dock kan framlida
hdndelser eller fdrh6llanden gdra att en f0rening inte
ldngre kan f ortsiitta verksamheten-

.

utvarderar jag den overgripande presentationen, strukturen och inneh8llet i ersredovisningen, ddribland upplysniogarna, och om 6rsredovisningen 6te.ger de underliggande transaktionerna och hdndelserna pa ett satt som

Vid upprettandet av ersredovisningen ansvarar styrelsen f0r
beddmningen av f6reningens fdrmega att fortsiitta verksamheten- Den upplyser, niir s6 air tiliampligt, om forhillanden som
kan paverka f6rm8qan att fortsetta verksamheten och att
anvinda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tilliimpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla
verksamheten.

*L!,isafaS;r,tet
att uppn8 en rimliq grad av siikerhet orn att ers'
redovisningen som lrelhet inte inneh6ller nAqra vdsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pe oegentligheter eller p;
fel, och att l?imna en revisionsberettelse som inneheller mina
uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hdg grad av s:jke.het, men
iir ingen garanti for att en revision som utfors enliqt ISA och
god revisionssed iSverige alltid kommer att upptecka e.
viisentlig felaktighet om en s6dan iinns. Felaktigheter kan uppst; pE grund av oegentligheter eller fel och anses vara v6sentliga om de enskilt eller tillsaotmans rimligen kan fdrvantas
paverka de ekonomiska beslut som anvandare iattar med
grund i 6rsredovisningen.
Mina mAl dr

utvdrderarjag ldmpiigheten i de redovisningsprinciper som
anvainds och ,amligheten

ger en r6ttvisande bild.

Jaq m6ste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning sarnt tidpunkten for den.

Jaq maste ockse informera om betydelseiulla iakttagelser
under revisionen, deribland de betydande brister iden interna
kontrollen som jag identifierat.

EY

Buildino a better
workind world

Rapport om andra krav enligt lagar och andta

fiirtattninga r
Uttaladdeh
tJtitver min .evision av Srsredovisningen harjag Aven utfdrt en
revision av styrelsens fdrvaltning av Bostadsrattsforeningen
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- 2019-06-30

samt av

fdrslaqet till dispositioner betrdffande fdreningens vinst eller
fOrlust.

Jag tillstyrker att ftireninqsstamman behandlar fo.lusten
enligt fdrslaget i fOrvaltningsber5ttelsen och bevillar
styrelsens ledamOter ansvarsf rihet f 6r rdkenskapseret.
Qrvrrd

lir

uttalanden

Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. [,4itt
ansvar enligt denna beskrivs ndrmare iavsnittet Revlsorns

ansvar. Jag 6r oberoende ifijrh6liande till foreningen enliqt
god revisorssed iSverige och har i6vrigt fullgjort mitt yrkes"
etiska ansvar enliqt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inh;mtat 6r tillriickliga
och AndamBlsenliga som grund for mina uttalanden.

Som en del av en revision enligt qod revisionssed iSverige
anvijnder jag professionellt omddme och har en professionelit
skeptisk installning under hela revisionen. Granskningen av
fdrvaltningen och fdrslaget till dispositioner av fbreningens
vinst eller fdriust grundar sig framst pB revisionen av riikenskaperna- Vilka tillkommande gransknings6tgiirder som utftirs
baseras p6 min professionella beddmning med utgBngspunkt i
risk och vesentlighet. Det innebdr att jag fokuserar gransk
ninqen pe s6dana 6tgdrder, omr8den och forhellanden som 6r
vasentliga f6r verksamheten och dar avsteg och overtrddelser
skulle ha serskild betydelse for foreningens situation. Jag ger
igenom och prdvar fattade beslut, beslutsunderlag. vidtagna
etgErder och andra fdrh6llanden som ar relevanta for mitt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag for mitt uttalande
om styrelsens fdrslag till dispositioner betrAffande fOreningens
vinst eller ftirlust har iag granskat om forslaget,r forenligt
med bostadsrettslagen.
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Sryrersens ansvar

Stromstad den

Det er styrelsen som har ansva.et f6r forslaget til, disposi'
tioner betraffande fdreningens vinst eller fiirlust. Vid f0rslaq
till utdelning innefattar detta bland annat en bedaimning av om
utdelningen 6r fdrsvarlig med hensyn till de krav som fdreningens verksamhetsart, omfattning och risker stdl'er p5 stor'
leken av fdreningens eqna kapital, konsolideringsbehov, likvi-
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ditet och stiillning idvrigt.

fOr f6reningens organisation ocfl
0rvaltningen av f dreningens angelegenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlopande bed0ma f6reninqens ekonomiska
situation och att tillse att fdreningens organisation;r utformad
si att bokfdringen, medelsfaJrvaltningen och fOreningens ekonomiska angelegenheter 6vrigt kontrolleras pA ett be'
tryggande sdtt.
Styrelsen ansvarar

f

i

Pevisgrns a,]svar

Mitt mel betriilfande revisionen av fdrvaltningen, och dermed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, tjr att inh6mta revisionsbevis
fdr att med en rimlig grad av sijkerhet kunna beddma om nagon
sty.elseledamot i nAgot vasentligt avseende:

.

foretagit nAgon 6tgerd eller gjort sig skyldig till n6gon fdrsummelse som kan loranleda ersdttningsskyldighet mot
f0reningen

.

pA n6got annat satt handlat i strid med bostadsrattslagen,
tillampliga delar av lagen om ekonomiska foreningar, 6rsredovisningsldgen eller stadgarna.

Mitt m6l betratfande revisionen av f6rslaget till dispositioner
av fdreningens vinst eller f0rlust, och dirmed mitt uttalande
om detta, 5r att med rimlig qrad av sekerhet bedtima om fi,r
slaqet 6r fdrenligt med bostadsr;ttslagen.
Rimlig sekerhet 6r en hiig grad av sakerhet. men inqen garanti

f6, att en revision som utfors enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptacka Stgdrder eller fdrsummelser som
kan fdranleda ersdttningsskyldighet mot ltireningen, eller att
ett forslag till dispositioner av ftireningens vinst eller f0rlust
inte ar fo.enligt med bostadsrattslagen.
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