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Arsredovisning

Bostadsrdttsfciren i ngen Oddd Brygga
3

Org.nr 769616-2507

Rakenskapsar 2018-07-01 - 2019-06-30

Faststelhbointyg

lJndertecknad styrelseledamot i Bostadsrdttsforeningen OddO Brygga 3 intygar att resuttatrdkningen och balansrakningen i

ersredovisningen har fasbtalts pa fdreningsstanna zots- l( - L )- . Foreningsstdmman beslutade att godkanna

styrelsens f0rslag till resultatdisposition.

Jag intygar ockse at innehalbt i drsredovisningen och revisionsbereftelsen stammer dverens med originalen.

strornstao zorg- ll-1. )

i{,.uc 0llcclr-,L fi'4+ql
Anne Bekkelund Finstad
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Bostadsrattsforeningen Oddri Brygga 3

Org.nr 769616-2507

Arsredovisning ftir rdkenskapsiret 2018-07-01 - 2019-06-30

Styrelsen fOr Bostadsrettsforeningen OOdo erygga 3 avger hermed foljande arsredovisning.

lnnehall
F0rvaltnin gsberattelse

Resultatrakning

Balansrakning

Tillaggsupplysningar

Styrelsens sate: Stromslad
Foretagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (k0.
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Ftirvaltningsberdttelse

Arsredovisningen ar uppreftad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Foreningen ager fastigheten Oddd 2:258 i Stromstad kommun. Foreningen har pa fastigheten uppfdrt 12

stycken smahus for fritidsandamal. Byggnationen har utfdrts av Norra Oddti Fastighets AB under 2008.

Samtliga hus ar fullvardeforsekrade hos Lansfdrsekringar.

Styrelsemedlemmar
Fram till ordinarie stamma den 4 december 2018:

Anne Bekkelund Finstad (ordforande), Birgitte Albretsen, lda Granberg

Efter ordinarie stamma den 4 december 2018:

Anne Bekkelund Fjnstad (ordforande), Birgitte Albretsen, lda Granberg

Styrelsearbete
FOreningen har ett nara samarbele med Ovriga bostadsrattsforeningar pe OddO Brygga, l.ex. genom

styrelsemoten och gemensamma driftsavtal. Samarbetet finns nedtecknat i ett avtal mellan Brf Oddo
Brygga 1-4 Under verksamhetsaret har tva styrelsemoten hellits i Brf oddo Brygga 3 och det har hallits

tva gemensamma styremOten med de tre dvriga ftireningarna oAOti erygga 1,2 och 4.1 ovrigt anvends

e-post i stor utstrackning fdr att diskutera och fdrbereda erenden, ibland even for att fatta beslut.

Underhall
FOreningen har, tillsammans med de dvriga bostadsrattsforeningarna pi Oddo Brygga, etablerat en
underhellsgrupp som kontrollerar foreningens hus for att uppskatta underhallsbehovet. Under

verksamhetsaret har det inte genomforts nagra underhallsarbeten.

Organisatorisk andring
Arsstemman 2018 beslutade att paborja ett arbete dar man undersoker mo.lligheter och konsekvenser av
en eventuell fusion av Brf Oddtt Brygga 1-4. Vidare holls en extra foreningsstamma den 22 )uni 20'l'9 fc,t

att ta stallning till om en fusion skulle genomforas. Det fattades ett enhelligt principbeslut i Brf OddO

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

rAkenskapsaret 201 9/2020.

0verlatelser
lnga bostadsratter har 6verlatits under rakenskapsaret.

lnformation
Medlemmarna far information och 6vriga nyheter via e-post. F0reningen har etablerat en hemsida,

www.oddobrygga.com. Pa hemsidan finns bl.a. en nyhetsdversikt, kontaktinformation till styrelsen och

ekonomiansvarig, foreningens stadgar, ordnings- och brandsakerhetsregler, en dversikt over f0reningens

forsekringar, foreskrifter gellande foreningens drifr beslutat av medlemmarna pA Srsmoten, lank till

bostadsrattslagen och annan relevant information. F0reningen har ocksa etablerat ett elektroniskt

Styrelsen tar inte ut nagot arvode.
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dokumentarkiv som finns tillgangligt fdr medlemmarna. I dokumentarkivet lagras dokument fran

fdreningens arsmoten och tidigare utsanda informationsbrev till medlemmarna.
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FlerarsOversikt (tkr)

Neftoomsattning

Resultat efter finansiella poster

Balansomslutning

Soliditet (%)

2018t19

449

-88

35 101

94,3

2017t18

451

-72

35 286

94,1

2016t17

456

-33

35 336

94,1

2015t16

451

53

35 669

Fdr deflnitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

F0rslag till behandling av ansamlad fOrlust
Styrelsen f0reslar att den ansamlade fOrlusten (kronor)

behandlas sa att
Overforing tillfond f0r yttre underhall enligt foreningens stadgar

i ny rakning 6verf6res

-1 968 581

-87 616
-2 056 197

28 615

-2 084 812
-2 056 197

ansamlad forlust
arets forlust
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Resultakdkning 2018-07-Ol
-2019-06-30

20174741
-2018-06-30
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Not
1

RArelse inbl<te r
Arsavgifter

Ovriga rorelseintakter

449 363

90 634

450 664

41 248

Rorelsekostnader

Driftskostnader

Avskdvningar av materiella anleggningstillgangar

539 997 491 9't2

-446 886

-151 500

-382 854

-151 500

Summa rtirelsekostnader -598 385 -534 354

ROrelseresultat

Finansiella poster

Rantekostnader och liknande resultatposter

-58 389

-29 227

42 442

-30 015

Summa finansiella poster -29 227 -30 015

Resultat efter finansiella poster -87 616 -72 457

Resultat f0re skatt -87 616 -72 457

Arets resultat -87 616 -72 457

Summa riirelseintakter, lagerf6rendringar m.m.

2
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Not
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2019-06-30 2018-06-30

TILLGANGAR

AnleggningstilUengar

M ate i e I I a anl agg n i ng st i rc e ng ar
Byggnader och mark

Summa materiella an llgg n ingstillgan gar

F in an siella anl Aggningsti genga r
Andelar i samfallighetsforening 4

33 277 575 33 429 075

1 396 05s 1 396 055

Summa fi nansiella anlaggningstillgangar I 396 055 1 396 055

Summa anlaggningstillgangar

Omsdttningsti gengar

Kotlfistiga fordingar
Kundfordringar

Ovriga fordringar

Forutbetalda kostnader och upplupna intaKer

34 673 630 34 825 r30

5

6

7

151 807

1 924

70 661

78 708

386

102 600

Summa kortf ristiga fordringar 224 392

203 068

181 694

279 422

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank 203 068 279 422

Summa omsettningstillgangar

SUMMA TILLGANGAR

427 460 461 116

Balansrdkning
1

33 277 575 33 429 075

35 101 090 35 286 246
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Balansrdkning
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2019-06-30 20r 8-06-30Not
1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

lnsatser

Upplatelseavgifier

Fond for yttre underhall

8

34 800 300

73 760

286 150

34 800 300

73 760

257 535

Summa bundet eget kapital

Fitt eget kapital

Balanserat resultat

Arets resultat

35 160 210 35't31 595

-1 968 581

-87 616

-1 867 509

-72 457

Summa fritt eget kapital -2 056 197 -r 939 966

Summa eget kapital

Lengfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut

9

33 104 013 33 t9't 629

'l 601 070 1 678 230

Summa langfristiga skulder

Kotflristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut

Skatteskulder

ovriga skulder

F0rutbetalda hyresintakter

Upplupna kostnader och forutbetalda intakter

10

11

1 501 070 1 678 230

77 ',t60

71 538

76 843

't'12 257

78 589

77 160

143 460

0

112 257

63 130

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

396 007 416 387

35 10t 090 35 286 246
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Tilldggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmanna upplysningar
Arsredovisningen er upprattad i enlighet med Srsredovisningslagen och BFNAR 2O'16:10 Arsredovisning i
mindre taretag.

Anleggningstillgangar
Tillampade avskrivningstider:

Byggnader 0,5%

Resultat efier flnansiella poster

Resultat efter flnansiella intakter och kostnader men fore bokslutsdispositioner och skatter

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag fdr uppskjuten skatt) iprocent av

balansomslutning.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsattning

Rorelsens huvudintakter, fakturerade kostnader, sidointekter samt intaktskorrigeringar.

Balansomslutning

Fdretagets samlade tillgangar.
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Not 2 Driftskostnader

Vatten och avlopp

Kabel TV service

Sophamtning

Vagsamfallighet

Fdrsakringsprem fastighet

Fastighetsskotsel och f0rvaltning

Revisionsarvode

Arvode for ekonomisk forvaltning

Bankkoslnader

Advokatkostnader

Ovriga kostnader

Fastighetsskatt

Reparation och underhAll

Sotning

Arsavgift gemensamhetsanlaggningarna

Fdrbukningsinventarier

I (12)

2018-07-01

-2019-06-30

2017-07-01

-2018-06-30

53 956

23 501

16 336

8 600

16 223

38 551

1s 000

58 645

1 435

I298
2 450

46 872

41 426

4140
42 555

3 865

56

4

16

8

17

38

15

51

1

1 '18

479

556

365

600

163

676

000

700

342

0

157

038

0

331

479

0

3

3

112

446 886 382 853
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Not 3 Byggnader och mark
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lngaende anskaffningsvarden

2019-06-30 2018-06.30

Utgaende ackumulerade anskaffningsverden

lngaende avskrivningar

Arets avskrivningar

34 868 325 34 868 325

-1 439 250

-151 500

-'t 287 750

-'! 51 500

Utgiende ackumulerade avskrivningar -1 590 750 -1 439 250

Taxeringsvarden byggnader

Taxeringsvarden mark

33 277 s75 33 429 075

I614 000

6 432 000

7 268 000

7 164 000

16 046 000 14 432 000

Bokfort varde byggnader

Bokfdrt varde mark

28 709 250

4 568 325

28 860 750

4 568 325

Avskrivningar enligt plan bereknas med 0,5% av byggnadsvardet

Not 4 Andel i samfdllighetsforening

lngAende anskaffningsvarden

33 277 575 33 429 075

2019-06-30 20't 8-06-30

1 396 055 1 396 055

Utgaende ackumulerade anskaffningsverden 1 396 055 1 395 055

Utgaende redovisat verde I 396 0s5

Avser del i gemensamhetsanlaggningar i Edholmarnas Samfallighetsforening
Hamn: 540.000 kr
Naturmark: 61.200 kr
Vegar: 794.855 kr

1 396 055

34 868 325 34 868 325

Utgaende redovisat varde
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Not 5 Kundfordringar

Medlemsavgifter

Fordran Brf OddO Brygga 4

Fordran Brf OddO Brygga 1

10 (12)

2019-06-30 2018-06-30

77 959

0

73 848

78 019

689

0

Fordran pi Brf Oddo Brygga t har reglerats efter rakenskapserets slut

Not 6 dvriga fordringar

Skattekonto

Ovrig kortfristig fordran abonnemang

151 807 78 708

2019-06-30 2018-06-30

1188

386

0

Not 7 Fdrutbetalda kostnader och upplupna intakter

Lansforsakringar

Stromstad Kommun sophamtning och VA

Edholmarnas SF avgifter Gemensamhetsanlaggningar

Dialect kabel TV service

Edholmarnas SF vidarefakt. vaktmasterikostnader

386

2019-06-30 2018-06-30

't4 041

12 107

27 369

0

17 144

12 934

0

85 110

4 556

0

70 651 102 600

Not 8 Fdrendring av eget kapital

Medlems-

insatser

34 800 300

Upplatelse-

avgift
73 760

Fond ftir
yttre

underhall

257 535

F ritt eget

kapital

-1 939 966Belopp vid arets ingang

Avsettning till

underhallsfond

Arets resultat

28 615 -28 615

-87 616

Belopp vid arets utgang 34 800 300 73 760 286 150 -2 056 197

1 924



Bostadsrettsforeningen Oddci Brygga 3

Org.nr 769616-2507

Not 9 Langfristiga skulder

Furfaller senare en ett er men inom fem ar efter
balansdagen

Skulder till kreditinstitut

2019-06-30 2018-06-30

308 640 308 640

11 (12)

Forfaller senare an fem ar efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut

308 640

1 292 430

308 640

1 369 590

Not 10 6vriga kortfristiga skulder

Skuld till Brf oddo Brygga 1

1 292 430 1 369 590

2019-06-30 2018-06-30

76 8430

Not 11 Upplupna kostnader och forutbetalda int{kter

Upplupna kostnader for bokslut och revision

Upplupna kostnader f6r ekonomisk f0rvaltning

Upplupna kostnader for sotning / brandskyddskontroll

Upplupna kostnader fOr sophemtning

Upplupna kostnader for vatten och avlopp

Upplupna kostnader for ranta pA banklen

0 76 843

20't 9-06-30 2018-06-30

40 000

8 850

8 280

0

0

6 000

Not 12 Stallda sakerheter

Fastighetsinteckningar

2019-06-30 2018-06-30

1 929 000 1 929 000

I 929 000 1 929 000

Not I 3 EventualfOrpliKelser
F0reningen har inga eventualfdrpliktelser

40 000

7 312

'12 420

2 750

10 314

5 793

63 't30 78 589
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Stromstad 2019- l( -?Z

A^ntWV<lwL- kt'ghL Z@o
Anne Bekkelund Finstad

Ordf0rande

Birgitte Albretsen

'dcr qca^...=
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lda Granberg

Min revisionsberattelse har lamnats 2Of S- t i -? ?

(il ilk*, lsut
Kristina Baaz
Auktoriserad revisor
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Revisionsber6ttelse
Iill fdreninqsstAmman i BostadsrAttsfOreningen oddO Brygga 3, orq.N 7696f6-2507

Rapport om irsredovisningen

Uttaiardet
Jag har utfdrt en revision av arsredovisningen for
Eostadsrettsforeningen 0ddo Brygga 3 fdr 3r 2018-07-01 -
2019-05-30.

Enligt min uppfattning har 6rsredovisningen upprattats i enlig-
het med Srsredovisninqslagen och ger en i alla vAsentliga avse-
enden rdttvisande bild av fdreningens finansiella stallning per

den 3o iuni 2018 och av dess finansiella resultat fdr eret enligt
Srsredov,sninqslaqeo. Fdrvaltninqsberattelsen dr f drenlig med
Srsredovisningens 0vriga delar.

Jag tallstyrker derfor att foreningsstemman faststdller resul-
tatrijkningen och balansrijknrngen f Or l6reningen.

Gftnd fdr uttalandefi

Jaq har utfort revisionen enliqt lnternational Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet Revaorns
ansvar. Jag Er oberoende ifdrhillande till ftjreningen enligt
god revisorssed iSverige och har idvrigt fullgjort mitt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat 6r tillrdckliga
och andamAlsenliga som grund fdr mina uttalanden.

Styr.ersers drsyda

Det 5r styrelsen som har ansvaret fdr att Srsredovisningen
uppriittas och att den ger en rettvisande bild enligt grsredovis-

ningslagen. Styrelsen ansvarar Sven fdr den interna kontroll
som den beddmer 6r ntidvendiq fdr att uppretta en 6rsredovis-
ninq som inte inneheller negra viisentliga felaktigheter, va,e
siq dessa beror pA oeqentliqheter eller pB fel.

Vid upprAttandet av ersredovisningen ansvarar styrelsen fdr
beddmninqen av fdreningens fttrm8qa att forts:itta verksam-
heten. Den upplyser, niir s6 iir tilliimpligt. om fdrh8llanden som
kan pEverka fOrmigan att fortsetta verksamheten och att
anvdnda antaqandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillampas dock inte om beslut har fattats om att avveckla
verksamheten.

Som del av en revision enligt ,5A anvdnder jag professionellt

omddme och har en p.ofessionellt skeptisk inst,llning under
heia revisionen. Dessutom:

. identifierar och beddmer jaq riskerna for vdsentliga fel'
aktigheter i ersredovisninqen, vare sig dessa beror pa

oegentligheter eller pg fel, uttormar och utfdr gransk-

ningsetgSrder bland annat utifren dessa risker och
inh;mtar revisionsbevis som 5r tillrdckliga och endamEls-
enliga fdr att utgdra en grund t0r mina uttalanden. Risken
fdr att inte upptijcka en vesentlig felaktiqhet till fdljd av
oegentligheter dr hdgre dn fdr en vasentliq felaktighet som
beror p6 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta age-
rande i maskopi, f0rfalskning, avsiktliga utelSmnanden,
lelaktig information eller 6sidosattande av intern kontroll.

. skaffar iaq miq en forstaelse av den del av foreningens in-
terna kontroll som har betydelse f6r min revision for att
utforma gransknings6tgarder som ar liimpliqa med hirnsyn
till omstandigheterna, men inte fdr att uttala mig om effek-
tiviteten i den interna kontrollen.

. utvdrderar jag liimplrgheten r de redovrsnirrqspllncrper som
anvdnds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo-
visningeo och tillhairande upplysninqar.

. drar jag en slutsats om liimpligheten i att styrelsen anvdn-
der antagandet om fortsatt drift vid upprdttandet av 6.s-
redovisningen. Jag drar ockse en slutsats, med grund ide
inhdmtade.evisionsbevisen, om det finns nSqon vdsentliq
os6kerhetsfaktor som avser sAdana handelser eller tor-
h6llanden som kan leda till betydande tvivel om f6re-
ningens form8ga att fortsetta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en vasentlig osijkerhetsfaktor,
meste jag i revisionsberdttelsen f6sta uppmdrksamheten
pA upplysningarna iSrsredovisningen om den vasentliga
osdkerhetsfaktorn eller, om s6dana upplysningar er otill-
rAckliqa, modifiera uttalandet om 6rsredovisningen. Mina
slutsatser baseras pA de revisionsbevis som inhAmtas fram
till datumet f6r revisionsberAttelsen. Dock kan framtida
hindelser eller fOrhSllanden g0ra att en lorening inte
lengre kan f orts6tta verksamheten-

. utvii.derar jag den dvergripande prerentationen, struk-
turen och innehSllet i 6rsredovisningen, diiribland upplys-
ningarna, och om ersredovisningen 6terger de under_
liggande transaktionerna och hendelserna pA ett satt som
ger en rettvisande bild.

Jag m6ste informero styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattninq och inriktning samt tidpunkten fdr den.
Jag meste ocks6 informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, deribland de betydande brister iden interna
kontrollen som jag identifierat.

Qevisorrs rnsvrt
Mina m8l ar att uppne en rimlig grad av si,kerhet om att 6rs-
redovisningen som helhet inte inneh6ller nEgra vdsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pE oegentligheter eller pa
fel, och att liimna en revisionsberiittelse som inneheller mina
uttalanden. Rimlig sAkerhet ar en hdg grad av siikerhet, men
ar ingen garanti fdr att en revision som utfdrs enligt l5A och
god revisionssed iSverige alitid kommer att upptacka en
vasentlig felaktighet om en sAdan finns. Felaktigheter kan upp-
ste p6 grund av oegentligheter eller fel och anses vara vasent-
liga om de enskilt eller tillsammans .imligen kan f0rvijntas
p8verka de ekonomiska bes,ut som anvindare fattar med
grund i grsredovisningen.
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Rapport om andra kray enligt lagar och andra
t6rlatt ningar

Uttalakden

Utove. min revision av Srsredovisningen harjag iiven utfort en
revasion av styrelsens fdrvaltning av BostadsrAttstOreningen
0ooo arygga 3 for 3r 2018-07-01 - 2019-06'30 samt av
fdrslaget till dispositioner betr;ffande ftireningens vinst eller
fdrlust.

Jag tillstyrker att fdreningsstdmman behandlar fdrlusten
enlagt forslaget i f0rvaltningsberattelsen och beviljar
styrelsens ledamtiter ansvarsf rihet fdr riikenskaps6ret.

Grund f6t uttalandei

Jag har utfOrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs ndrmare i avsnittet Rev,sorrs
aosyar. Jag 6r oberoende iftirh6llande till fdreningen enligt
god revisorssed iSverige och har i0vrigt fuilgjort mitt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inh6mtat Ar tillriickliga
och SndamAlsenliga som grund fdr mina uttalanden.

Slyaelse.,s dnsyar

Det iir styrelsen som har ansvaret fdr fdrslaget tili disposi-
tioner betrdffande fdreninqens vinst eller fdrlust. Vid fdrslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedomning av om
utdelningen 6r fdrsvarlig med hSnsyn till de krav som f6re-
ningens verksamhetsa.t, omfattning och risker stille. pe stor-
leken av fdreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likvi'
ditet och st6llning i 6vrigt.

Styrelsen ansvarar f6r fajreningens organisation och
f 0rvaltningen av f dreninqens anqel6genheter. Detta innef attar
bland annat att fortl6pande bed6ma ftireningens ekonomiska
situation och att tillse att fdreningens organisation ii. utformad
s3 att bokforingen, medelsfo.valtningen och fdreningens eko-
nomiska angel5genheter i iivrigt kontrolleras pi ett be-
tryggande satt.

Revisorns arsvdr

Mitt mEl betrAffande revisionen av fairvaltnangen, och da.med
mitt uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhdmta revisionsbevis
fiir att med en rimlig g.ad av sAkerhet kunna beddma om negon
styrelseledamot i nAgot vAsentligt avseende:

. fo.etagit negon 6tgerd eller giort si9 skyldig till neqon ft,r-
summelse som kan foranleda ersattningsskyldighet mot
f6aeningen

. pE n6got annat siitt handlat i strid med bostadsrettslagen,
tillempliga delar av lagen om ekonomiska fdreninqar, 6rs-
redovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mel betri,ffande revisionen av fiirslaget till dispositioner
av ftireningens vinst eller fdrlust, och dermed mitt uttalande
om detta, dr att med rimlig grad av s:ikerhet bedoma om f0,-
slaget 6r f0renligt med bostadsrdttslagen.

Rimlig sijkerhet dr en hog grad av siikerhet, men ingen qaranti
fdr att en revision som utfors enligt god rev,sionssed iSverige
alltid kommer att upptiicka 6tgarder eller l6rsummelser som
kan fdranleda ersAttningsskyldighet mot fdreningen. eller att
ett ftirslag till dispositioner av fdreningens vinst eller fdrlust
inte 5r fdrenligt med bostadsriittslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anvAnder jag professione'lt omd6me och har en professionellt
skeptisk installning under hela revisionen. Granskningen av
ftirvaltninqen och fdrslaget till dispositioner av fdreningens
vinst eller fbrlust grundar sig friimst pA revisionen av rAken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsAtgerder som utf 6rs
baseras pA min professione,la beddmning med utgengspunkt i

risk och vesentlighet. Det innebar att jag fokuserar gransk-
ningen pe s6dana Stgiirder, omr8den och forh6llanden som iir
vesentliga f0r verksamheten och dar avsteq och dvertr;delser
skulle ha siirskild betydelse fdr fOreningens situation. Jag gAr

igenom och provar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
Etgarder och andra forhallanden som ar relevanta fdr mitt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag fdr mitt uttalande
om styrelsens fdrslag till dispositioner betrAffande fOreningens
vinst eller fdrlust har jag granskat om ft rslaget 6r forenligt
med bostadsrAttslagen.
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straimstad den lf t l6ve^r1aq
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K.istina Baaz
Auktoriserad revisor
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