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FaststellelseinVg

Undedecknad styrelseledamot i Bostadsrettsfdreningen oddd Brygga 2 intygar att resultatrdkningen och balansrdkningen I

6rsredovisningen har faststdllts pa f6reningsstamma ZOfg- [ (- Z ?' . Fdrenangsstdmman beslutade att godkanna styrelsens

f6rslag till resultatdisposition.

Jag intygar ocksa att innehAllet i arsredovisningen och revisionsberattelsen stammer dverens med originalen

strttmstad 2oi$ \l- I l

(ja ,+
Trond Osteby
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Bostadsrdttsfdreningen Odd6 Brygga 2
Org.nr 769612-6841

Arsredovisning f<ir riikenskapslret 2018.07.01 . 2019.06.30

Styrelsen for Bostadsrattsforeningen Oddo Brygga 2 avger hdrmed foljande arsredovisning.

lnnehall
Forvaltn in gsberattelse

Resultatrakning

Balansrakning

Tillaggsupplysningar

SVrelsens sate: Stromstad

Foretagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

1 (12)

sida
2

4

5

7



Bostadsrattsfdreningen Odd6 Brygga 2
Org.nr 769612-684'l

2 (12)

F6rvaltn i ngsberift else

Arsredovisningen er uppraftad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Foreningen ager fastigheten Oddo 2:259 i Stromstad kommun. Foreningen har pa fastigheten uppfort 13
stycken smahus for fritidsendamal. Byggnationen har utforts av Norra Odd6 Fastighets AB under 2007.
Samtliga hus ar fulMardeforsakrade hos Lansforsakringar.

Styrelsemedlemmar
Fram till ordinarie stamma den 4 december 2018:
Trond Osteby, Therese Murud Michalsen, Stein Lyseng
Efter ordinarie stamma den 4 december 2018:

Trond Osteby, Therese Murud Michalsen, Stein Lyseng

Styre lsea rbete
Foreningen har eft nara samarbete med ovriga bostadsrattsforeningar pa OOOci arygga, t.ex. genom
styrelsemoten och gemensamma driftsavtal. Samarbetet finns nedtecknat i ett avtal mellan Brf OddO
Brygga 1-4. Under verksamhetsaret har ett styrelsemote hallits i Brf Oddd Brygga 2 och det har hallits tvA
gemensamma styremoten med de tre Ovriga fdreningarna i OddO Brygga. I Ovrigt anvands e-post i stor
utstrackning f6r att diskutera och fdrbereda arenden, ibland aven f6r aft fattr beslut.

Styrelsen tar inte ut nagot arvode

Underhall
FOreningen har, tillsammans med de ovriga bostadsrattsforeningama pa OOOO erygga, etablerat en

underhallsgrupp som kontrollerar foreningens hus f0r att uppskatta underhallsbehovet. Under
rekenskapsaret har det inte genomforts negra underhallsarbeten.

Organisatorisk andring
Arsstemman 2018 beslutade aft paborla ett arbete dar man undersoker mojligheter och konsekvenser av

en eventuell fusion av Brf Oddo Brygga 1-4. Vidare hdlls en extra foreningsstamma den 22 juni 20191dr
att ta stallning till om en fusion skulle genomforas. Det fattades ett enhalligt principbeslut i Brf Odd6

Brygga 1-4 om att man skulle arbeta vidare med en fusionsplan. Detta arbete kommer att fortsgtta under

rakenskapsaret 201 9/2020.

6verlitelser
Nedan bostadsratt har under verksamhetsaret overlatits fran en bostadsrattshavare till en ny innehavare

Oddo Bredtjellsveg nr. 35

6dd0 Bredfjelbvag nr. 41

lnfo]mation
Medlemmama fer information och ovriga nyheter via e-post. F6reningen har etablerat en hemsida,

www.oddobrygga.com. PA hemsidan finns bl.a. en nyhetsoversikt, kontaktinformation till styrelsen och

ekonomiansvarig, foreningens stadgar, ordnings- och brandsekerhetsregler, en 6versiK over fdreningens

forsakringar, foreskrifter gellande f0reningens drift beslutat av medlemmama pa arsmoten, lank till
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bostadsrettslagen och annan relevant information. Foreningen har ocksa etablerat ett eleKronisK
dokumentarkiv som finns tillgengligt f6r medlemmarna. I dokumentarkivet lagras dokument fran
f6reningens arsmoten och tidigare utsenda informationsbrev till medlemmarna.
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Flerarsiiver3ikt (tkrl
Nettoomsettning

Resultat efter finansiella poster

Balansomslutning

Soliditet (%)

2018/'t9

489

41
35 299

93,7

2017t18

488

-80

35 445

93,5

20't6t't7

486

5

35 460

93,6

2015t15

487

82

35 712

02n

F0r definitioner av nyckeltal, se Not '1 Redovisningsprinciper.

F6rslag till behandling av ansamlad ftirlust
Styrelsen foreslar aft den ansamlade forlusten (kronor)

ansamlad fdrlust
arets fdrlust

behandlas sa att
6verf6ring till fond for yttre underhall enligt foreningens stadgar
iny rakning overfores

-1 754 227
40 919

-1 795 146

31 000
-1 826 146
-1 795 146
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Resultatrikning Not
1

20't8{7{1
-2019-06-30

4 (12)

20174741
-2018-06-30

R,relseintakter

Arsavgifter

Ovriga rorelseintaKer

488 620

98 591

487 961

46 525

Summa rtirelseintekter, lagerforandringar m.m.

Rorelsekostnader

Driftskostnader

Avskrivningar av materiella anlaggningstilEangar

2 486 712

-110 256

534 486

471 321

-'l 10 256

Summa rtirelsekostnader -595 968 -581 577

Rii re ls e res u ltat

Finansiella poster

Ovriga ranteintakter och liknande resultatposter

Rentekostnader och liknande resultatposter

-9 757

0

-J I tOZ

47 091

28

-32 514

Summa finansiella poster -31 162 -32 486

-79 577

Resultat ftire skatt 40 9'19 -79 577

Arets resultat -40 9'19

587 211

Resultat efter tinansiella poster -40 919

-79 577
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Balansriikning
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2019-06-30 2018-06-30Not
1

TILLGANGAR

Anaggningsti gengar

Mateiell a a nl egg ni ngst Oe nga r
Byggnader och mark 3 33 255 348 33 365 604

Summa materiella anlSggningstillgangar

F ina n siell a a nl eggni ngst Ee nga r
Andel i samfdllighetsforening 4

33 255 348 33 365 604

I 512 392 1 512 392

Summa fi nansiella anlaggningstillgangar 1 512 392 I 512 392

Summa anleggningstillgangar

Omsdltningsti gangar

Kottfistiga fordingar
Kundfordringar

Ovriga fordringar

Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

34 767 740 34 877 996

5

6

7

138 874

4 702

76 906

55 951

3 060

110 273

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Kassa och bank

220 482

31 1 025

169 284

397 534

Summa kassa och bank 311 025 397 534

Summa omsettningstillgangar

SUMMA TILLGANGAR

531 507 566 818

35 299 247 35 444 814
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Balansrikning Not
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20'l9{6.30 2018-06-30
1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

lnsatser

UppEtelseavgifter

Fond fdr yttre underhall

8

34 425 300

s5 720

360 000

34 425 300

95 720

329 000

Summa bundet eget kapital

Fitt eget kapital

Balanserat resultat

Arets resultat

34 881 020 34 850 020

-1 754 227

40 919

-1 643 651

-79 577

Summa fritt eget kapital -'t 795 146 -1 723 228

Summa eget kapital

Langfiistiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut

I

33 085 874 33 't26 792

1 733 870 1 817 430

Summa lingfristiga skulder 1 733 870 1 8'17 430

Kottlristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut

Forskott fran kunder

Skatteskulder

Ovriga skulder

F0rutbetalda hyresintaKer

Upplupna kostnader och forutbetalda intakter

10

11

83 560

3 075

206 193

0

121 605

65 070

83 560

3 075

127 465

83 664

121 605

81 223

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OGH SKULDER

479 503 500 592

35 299 217 35 444 814
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Tilliggsupplysningar

Not 1 Redovbningsprinciper

Allmanna upplysningar
Arsredovisningen ar upprattad ienlighet med arsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Arsredovisning i
mindre foretag.

Byggnader 0,5%

Nyckeltalsdefinitioner
Neftoomsattning

Rorelsens huvudintaKer, faKurerade kostnader, sidolntaKer samt intaktskorrigeringar

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intakter och kostnader men fore bokslutsdispositioner och skatter

Balansomslutning

F0retagets samlade tillgangar

Soliditet (o/o)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag for uppskjuten skatt) i procent av

balansomslutning.

Anlaggningstillgangar
Tilldmpade avskrivningstider:
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Not 2 Driftskostnadel

Vatten och avlopp

Kabel TV service

Sophemtning

Vagsamfallighet

F0rsakringsprem fastighet

Fastighetsskotsel och f0rvaltning

Revisionsarvode

Arvode for ekonomisk forvaltning

Bankkostnader

Advokatkostnader

Ovriga kostnader

Fastighetsskatt

Reparation och underhall

Sotning

Arsavgift gemensamhetsanleggningar

Forbrukningsinventarier

I (12)

201847 41
-2019{6-30

2017474'.1

-20't8{t6-30

6'l

4

16

I
17

42

21

u
1

3

128

2

121

057

935

896

300

633

566

250

//bJ

301

0

514

687

0

957

853

0

58 462

25 457

16 867

I300
16 271

42 231

21 250

61 000

1 389

10 072

4 954
'101 556

47 739

4 485

46 101

4 187

486 712 47'.t 321
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Not 3 Byggnader och mark

lngAende a n s kaffn ing sva rd en

s (12)

2019{6-30 2018-0630

34 550 825 34 550 825

Utgiende ackumulerade anskaffningsverden

lngaende avskrivningar

Arets avskrivningar

34 550 825 34 550 825

-1 185 221

-1 10 256

-1 074 965

-110 256

Utgaende ackumulerade avskrivningar -1 295 477 -1 185 221

Utgaende redovisat verde

Taxeringsvarden byggnader

Taxeringsvarden mark

33 255 348 33 365 604

10 361 000

6 968 000

7 702 000

7 761 000

17 329 000 15 463 000

BokfOrt varde byggnader

BoKOrt verde mark

20 754 523

12 500 825

Avskrivningar enligt plan beraknas med 0,5% av byggnadsvardet

Not 4 Andel i samfallighetsfairening

lngaende anskaffningsvarden

33 255 348 33 365 604

2019{6€0 2018-06-30

1 512 392 1 512 392

Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden 1 512 392 1 512 392

Utgaende redovisat varde 1 512 392

Avser del i gemensamhetsanlaggningar i Edholmamas Samfallighetsforening
Hamn 585.000 kr

Naturmark 66.300 kr

Vagar 861.092 kr

1 5't 2 392

20 864 779

12 500 825
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Not 5 Kundfordringar

Medlemsavgifter

Kortfristig fordran Brf OddO Brygga 4

Kortfristig fordran Brf Oddo Brygga 1

10 (12)

2019{6-30 2018-06-30

59 520

0

79 354

55 205

746

0

138 874

Kortfristig fordran pe Brf Oddo Brygga 1 ar reglerad efter rakenskapserets slut.

Not 6 Ovriga tordringar

2019{6-30 2018-06-30

Skattekonto

Uflagg malning

Ovrig kortfristig fordran abonnemang

724

2 790

1 188

270

2 790

0

Not 7 Forutbetalda kostnader och upplupna intaker

Lansforsakringar

Stromstad Kommun sophamtning och VA

Edholmarnas SF avgifter gemensamhetsanlaggningar

Dialect kabel TV service

Edholmarnas SF vidarefaK. vaKmasterikostnader

4 702 3 060

2019-06-30 2018-06-30

14 593

14 095

29 650

0

18 568

13135

0

92203
4 935

0

76 906 110 273

Not 8 F6rendring av eget kapital

M6dlems-

insatser

u 425 300

LJpplitelse-

avgift
95 720

Fond ftir
yttre

underhill
329 000

Fritt eget

kapital

-1 723 228Belopp vid arets ingang

Avsattning till

underhallsfond

Arets resultat

31 000 -31 000

-40 919

Belopp vid arets utgeng 34,125 300 95 720 360 000 -'l 795147

55 951
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Not 9 Lingfristiga skulder

Fairfaller senare en ett er men inom fem ir efter
balansdagen

Skulder till kreditinstitut

20't9-06-30 2018-06-30

334 240 334 240

11 (12)

F6rfaller senare nn fem er efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut

334 240

1 399 630

334 240

1 483 190

Not 10 ovriga kortfristiga skulder

Skuld till Brf Oddo Brygga 1

'l 399 630 1 483 190

2019{6-30 2018-06-30

83 6640

Not 11 Upplupna kostnader och forutbetalda intekter

Upplupna kostnader for bokslut och revision

Upplupna kostnader for ekonomisk f0rvaltning

Upplupna kostnader for sotning / brandskyddskontroll

Upplupna kostnader for ranta pa banklAn

Upplupna kostnader for sophemtning

Upplupna kostnader f0r vatten och avlopp

0 83 664

2019-06-30 2018-06-30

41 250

I 850

8 970

6 000

0

0

41 250

7 312

13 455

6 274

2 840

10 092

Not 12 Stallda sekerhetel

65 070 81 223

20,19.06-30 2018-06-30

2 089 000 2 089 000

Fiir skulder till kreditinstitut:

Fastighetsintecknin gar

Not 1 3 Eventualfiirplilitelser
F0retaget har inga eventualforpliKelser.

2 089 000 2 089 000
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Stromstad 2019-(l-17

-l itaruL \R \a. urvl-".- \l -vt Lt-

Therese Murud Michalsen

Ordforande

Stein Lyseng

Min revisionsberettelse har lamnats 2O1g-l\ - Z I
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Kristina Baaz

AuKoriserad revisor
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EY
Building a better
workinq world

Rev is ion s berette lse
Till ft'reninqsstamman i Eostads16ttsfdreningen oddO Brygga 2, orq.N 7 69612-6A41

Rapport om Ersredovisningen

Uttalanden

Jag har utlort en revision av arsredovisningen fair
Bostadsrdttsforeningen oddd Brygga 2 for 6r 2018-07-01 -
2019-06-30.

Som del av en revision enligt ISA anvander iaq protessionellt
omd0me och har en professionellt skeptisk instdllning under
hela revisionen. Dessutom:

identifierar ocl^r beddmer jag riskerna for v6sentliga fel-
aktigheter i Srsredovisningen, vare siq dessa beror pa

oeqentliqheter eller pE fel, utfo.mar och utfdr gransk-
ningsatgerder bland annat utif16n dessa risker och
inhijmtar revisionsbevis som ir tillrAckliga och andamels-
enliqa fdr att utgdra en grund fiir mina uttalanden. Risken
fdr att inte upptecka en vasentlig felaktighet till fdl;d av
oeqentliqheter dr hogre iin for en visentlig felaktighet som
beror pA fel, eftersom oegentliqheter kan innefatta age-
rande i maskopi, f6rfalskning, avsiktliga utelijmnanden,
felaktig information eller Ssidosittande av intern kontroll.

skaffar jag mig en fdrst6else av den del av foreningens in'
terna kontroll som har betydelse for min revision for att
utforma gransknings8tgarder som 6r limpliga med hansyn
till omst6ndigheterna, men inte fdr att uttala mig om effek'
tiviteten i den interna kontrollen.

Enligt min uppfattning har 6rsredovisningen upprattats i enlig-
het med 6rsredovisningslagen och 9er en i alla vesentliga avse-
enden rijttvisande bild av fdreningens finansiella stiillning per
den 30 juni 2018 och av dess finansiella resultat for eret enliqt
Arsredovisningslagen. Fdrvaltningsber6ttelsen Ar f 0renlig med
ersredovisningens dvriga delar.

Jaq tillstyrker derfdr att fdreningsstdmman faststijller resul-
tat.ek4ingen och baldnsrehnrngen fiir fdreningen.

Grrhd fdr uttalan.len

Jag har utfort revasionen enligt lnternational Standards on
Auditing (lSA) och qod revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs niirmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jaq 5r oberoende ifOrhEllande till fdreningen enligt
god revisorssed i Sverige och har iOvrigt fullgjort mitt yrkes-
etiska ansvar enliqt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis iag har inhdmtat iir tillrackliqa
och andamAlsenliqa som qrund for mina uttalanden.

Styr€rsens dnsvar

Det 5r styrelsen som har ansvaret f6r att Srsredovisninqen
upprattas och att den ger en rEttvisande bild enligt 6rsredovis-
ningslagen. Styrelsen ansvarar Sven fdr den interna kontroll
som den bedOmer er nOdvendig fdr att uppretta en ers.edovis-
ning som inte inneheller n3gra vasentliga fe,aktigheter, vare
sig dessa beror p5 oegentligheter eller pg fel.

Vid upprdttandet av 6rsredovisningen ansvarar styrelsen fdr
beddmningen av foreningens fitrmSga att fortsijtta verksam-
heten. Den upplyser, ndr sA ar tillampliqt, om f0rhellanden som
kan p8verka fdrm8gan att fortsetta verksamheten och att
anviinda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillijmpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla
verksamheten-

Rdvisorns ansyar

Mina mAl ar att uppn8 en rimlig grad av sAkerhet om att 6rs-
redovisninqen som helhet inte innehAller negra viisentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pE oegentligheter eller pe
fel, och att liimna en revisionsberattelse som innehSller mina
uttalanden. Rimlig sakerhet 6r en hoq qrad av seke.het, men
5r inqen garanti fdr att en revision som utlors enligt ISA och
god revisionssed i Sveriqe allt;d kommer att upptacka en
vdsentlig felaktighet om en sBdan finns. Felaktiqheter kan upp'
st6 p6 qrund av oeqentliqheter eller fel och anses vara vdsent'
liqa om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fdrvdntas
paverka de ekonomiska beslut som anv6ndare fattar med
grund i 6rsredovisningen.

. utvdrderar jag lampligheten i de .edovisningsprinciper som
anv;nds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo-
visningen och tillhorande upplysningar.

. d.a. jaq en slutsats om lampligheten i att styrelsen anvdn'
der antaqandet om fortsatt drift vid upprSttandet av 3rs'
redovisningen. Jag drar ocks8 en slutsats, med grund ide
inhAmtade revisionsbevisen, om det finns nAgon v6sentlig
osakerhetsfaktor som avser s6dana h6ndelser eller fdr-
h6llanden som kan leda till betydande tvivel om fdre-
ningens formiga att fortsitta verksamheten. Om ja9 drar
slutsatsen att det finns en visentliq osekerhetsfakto.,
m8ste jag i revisionsberAttelsen festa uppm:irksamheten
pi upplysningarna iSrsredovisningen om den vAsentliga
osakerhetsfaktorn eller, om sAdana upplysningar 5r otill-
riickliga, modifiera uttalandet om Srsredovisningen. Mina
siutsatser baseras p3 de revisionsbevis som inhEmtas fram
till datumet fOr revisionsberdttelsen. Dock kan framtida
h;ndelser eller fdrhallanden gora att en fdrening inte
ldngre kan f ortsatta verksamheten.

. utverderar jag den arvergripande presentationen, struk-
turen och innehEllet i 6rsredovisningen, daribland upplys-
ningaroa, och om Srsredovisninqen 6terqer de under-
liggande transaktionerna och hdndelserna p6 ett sett som
ger en rettvisande bild.

Jag m6ste informera styrelsen om bland annat revisionens
plane.ade omfattning och inriktning samt tidpunkten fdr den.
Jag meste ocks6 informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, ddribland de betydande brister iden interna
kontro,len som jag identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
iiirfattningar
Uttelenden

Utover min revision av 6rsredovisningen har jag Sven utfdrt en
revision av styrelsens fdrvaltning av Bostadsrattsforeningen
oddd Brygga 2 fdr 61 2018-07-01 - 2019-06-30 samt av
f6rslaget till dispositioner betrSffande f6reningens vinst eller
fdrlust.

Jag tillstyrker att foreninqsstdmman behandlar fOrlusten
enligt fdrslaget i f6.valtningsbe.attelsen och beviljar
styrelsens ledamdter ansvarsf rihet f Or rAkenskapsiret.

Grand IEf ultala den

Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. tr4itt
ansvar enligt denna beskrivs niirmare iavsnittet Revisorns
ansvar. Jaq ar oberoende i fdrhallande till fbreningen enligt
god revisorssed iSverige och har idvrigt fullgiort mitt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inh6mtat iir tillreckliga
ocl'r iindamelsenliga som grund fdr mina uttalanden.

Sfyrelsers arsvar'

Det ar styrelsen som har ansvaret fb. fdrslaget till disposi-
tioner betraffande fdreningens vinst eller fdrlust. Vid id.slag
till utdelning innefattar detta bland annat e.r beddmning av om
utdelningen er fdrsvarlig med hAnsyn till de krav som fore-
ningeos verksamhetsart, omfattninq och risker stdl,er pB stor-
,eken av fiireningens egna kapital, ko.solideringsbehov, likvi"
ditet och stallning i0vrigt.

Styrelsen ansvarar f6r foreningens o.ganisation ocfl
f drvaltninqen av f 0reningens anqel6qenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlopande beddma fdreningens ekonomiska
situation och att tillse att fdreningens organisation ar utfo.mad
se att bokforingen, medelsfdrvaltningen och fdreningens eko'
nomiska anqeliiqenheter i iivrigt kontrolleras pA ett be-
tryggande sAtt.

Pevisorns arsvat

Mitt mEl betreffande revisionen av farrvaltningen, och dermed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhiimta revisionsbevis
fdr att med en rimlig grad av sdkerhet kunna bedoma om nAgon
styrelseledamot i n6qot vesentliqt avseende:

. fdretagit n8gon Stgiird eller qjort sig skyldig till negon fOr-
summelse som kan fdranleda ersattningsskyidighet mot
f6reningen

. pA nagot annat satt handlat istrid med bostadsrijttslagen,
til16mpliga delar av lagen om ekonomiska ftireningar, 3rs-
redovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mAl betrAffande revisionen av ftirslaget till dispositioner
av f0reningens vinst elle. fdrlusl, och dermed mitt uttaldnde
om detta, er att med rimlig qrad av sakerhet bedoma om for-
slaget er fdrenligt med bostadsrettslagen.

Rimiig sdkerhet dr en hdg grad av sdkerhet, men ingen garanti
fdr att en revision som utfOrs enligt god revisionssed iSverige
alltid kommer att upptiicka Stgdrder eller fdrsummelser som
kan f0ranleda ersattningssky,dighet mot f0.eningen, eller att
ett fdrslag till dispositioner av f0reningens vinst eller fdrlust
inte dr fdrenligt med bostadsrattslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed iSveriqe
anvijnder jag professioneilt omddme och har en professionellt
skeptisk inst6llning under hela revisionen. Granskningen av

fdrvaltningen och f0rslaget till dispositioner av f0reningens
vinst eller forlust grundar sig frAmst p5 revisionen av 16ken

skaperna. Vilka tillkommande grdnskningsetgdrder som utf iirs
baseras pA min professionella bedomning med utgEngspunkt i

risk och v6senttighet. Det inneber att jag fokuserar gransk-
ningen pA s8dana Stgarder, omrAden och ftirh6llanden som dr
vijsentliga fdr verksan'rheten och der avsteg och dvertrddelser
skulle ha sdrsk,ld betydelse fOr fdreningens situation..iag gAr
igenom och prdvar fattade beslut, beslutsunderlag. vidtagna
6tgarder och andra f6rhellanden som dr relevanta for mitt
uttalande om ansvarsfriflet. Som underlag fdr mitt uttalande
om styrelsens fdrslag till dispositioner betriiffande f0reningens
vinst eller ftirlust har jag granskat om fdrslaget ar foren,igt
med bostadsrdttslagen.
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