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Styrelsen for BRF Vdstergdrd nr L fdr hiirmed avge Srsredovisning for rdkenskaps6ret 2017.

Arsredovisningen dr upprdttad isvenska kronor, SEK.

Fiirva ltn ingsberHtte lse

Fiireningens stadgar
F6reningens gdllande stadgar har registrerats hos Patent- och Registreringsverket 20O4-L0-LL.

Frireningens Sndamil och verksamhet
Foreningen har till dndamdl att frdmja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i fdreningens hus
upplita bostadsldgenheter och lokaler under nyttjanderdtt och utan tidsbegrdnsning. Bostadsrdtt ir den ritt
i fdreningen som en medlem har pi grund av uppl6telsen. Medlem som innehar bostadsritt kallas
bostadsrdttshava re.

Fastighet och ligenhetsfiirdelning
F6reningens fastighet, Kiittingen 27 dr beldgen i Stockholms kommun.
PA fastigheten finns 2 st bostadshus innehillande 36 ldgenheter upplitna med bostadsritt samt en lokal
med hyresrdtt, fordelat enligt foljande:

Ldgenhetsfordelning:

19 st 1 rum och kok
11 st 2 rum och kok
5 st 3 rum och kok
L st 4 rum och kok Total bostadsyta: 1952 kvm Total lokalyta:54 kvm

Styrelse
Styrelsen har sedan ordinarie stiimma 2Ot7-05-23 bestitt av:

Ordinarie Alexander Krnjajic
Arvid Sundelin
Fredrik Rostov

Jacob lvstam
Henrik Gustafson

Suppleanter Joakim Kumlin
Peter Huwyler

Revisorer
Ordinarie Peter Neveling Auktoriserad Revisor
Suppleant Bengt Harvig lntern revisor

Valberedning
Agneta Ostman Sammankallande
Harald Bjirvamoen
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LIgen hetsiiverlStelser och a nd ra handsuthyrninga r
Under perioden har 5 st overlStelser iigt rum (lgh 4, 10,25126,35 och 37). Vid 6rets utging fanns tvi
beviljade andrahandsuthyrningar, vilka kommer att lopa ut under 2018. Styrelsens policy for
andrahandsuthyrningar ir att folja bostadsrittslagen. Nyttjanderdtten till ldgenhet som innehas med
bostadsrdtt dr forverkad och fdreningen siledes berittigad att uppsdga bostadsrdttshavaren till avflyttning,
om ldgenheten utan styrelsens tillstind uppldtes i andra hand.

Fastighetsfii rva ltn i ng

Styrelsen har under Sret haft 7 st protokollforda sammantriden. Fdrvaltningen av ekonomi och skdtsel har
skotts av Storholmen Forvaltning AB medan den tekniska f6rvaltningen har skotts av Brf Vdstergdrds
styrelse.

F6rsikring
Fastighete n d r f ul lvi rd eforsd krad i Bra nd kontoret.

Ekonomi
K-regelverk
Foreningen har valt att redovisa enligt K2-regler.

Enligt K2 till6ts endast avskrivningar av underh6llskostnader som avser tillfdrande av ny funktion,
t.ex. en tillbyggnad, som resultatmissigt fdr skrivas av civer flera 6r. Det betyder att kostnaden f6r i

princip allt planerat underh6ll till fullo belastar det redovisade resultatet det ir det genomfors. Detta
betyder i sin tur att det redovisade resultatet kan variera mycket kraftigt frin 6r till 6r, vilket 96r det
svirt att analysera ekonomin for bostadsrdttsforeningar endast baserat pi 6rsredovisningen. Det
innebdr ocksi att det balanserade resultatet piverkas kraftigt och ddrfor inte utgdr ett meningsfyllt
m6tt pi ekonomin.

Fdreningen har dock sedan flera 6r anviint och fdrfinat en kassaflddesorienterad flerirsbudget som
omfattar fastighetens totala underhill cykliskt over tid samt dess finansiering. Denna utgor ett viktigt
komplement till 6rsredovisningen for den som vill analysera fdreningens ekonomiska stillning.

F6reningens fond frir yttre underhSll
Reservering och ianspriktagande av den yttre reparationsfonden sker av beslutande organ, vilket enligt
stiimmobeslut iir styrelsen. Omforing gors via balanserat resultat. Reservering har skett under 6ret med den
stadgeenliga avsiittningen 54 354 kronor.

Fastighetsskatt/avgift och inkomstskatt
Fastigheten har 6satts vdrde6r 1943.

Frdn inkomst6ret 2017 uppgir den kommunala fastighetsavgiften f6r flerbostadshus till 1.315 kronor per
bostadsldgenhet, dock hogst 0,3 % av gdllande taxeringsvirde pi bostadsdelen.
Den kommunala fastighetsavgiften rdknas upp 6rligen med index.
For lokaldelen beskattas foreningen med 1% av taxeringsvdrdet.

lntdkter och kostnader avseende fastighetsfdrvaltning iir inte skattepliktiga, dock tas kapitalintdkter,
kapitalvinster samt inl6sta och sdlda bostadsrdtter upp fdr berikning av inkomstskatt. Eventuellt taxerat
underskott frin foregiende 6r avrdknas och dr underlaget positivt sker beskattning med 22%.

lL

BRF ViistergSrd nr 1

Org.nr 702002-6105

K
-24*

\$**w



Vdsentliga hEndelser under rikenskapsiret

Styrelsen f6ljer en policy att minimera de l6pande kostnaderna, vilket maximerar utrymmet (som vi
kallar driftsnettot) for finansiering av planerat underhill. Sedan 2072har foreningen aktivt arbetat
med att siinka de lopande kostnaderna genom sparsamhet och kostnadskontroll, vilket har givit
onskat resultat. Vir bed6mning dr att den nivS vi nu har etablerat (ca 500 kkr) pi detta utrymme
(driftsnettot) dr tillrdckligt for att finansiera det framtida planlagda underh6llet. Det betyder att
Srsavgifterna, som ligger pi en bra niv6 ijdmfdrelse med andra frireningar, lopande korrigeras

baserat pi kostnadsglidning och riinteliige. Vi beddmer att den genomsnittliga kostnadsglidningen fn
ligger pi ca 7-2%. Men rinteliget dr fortfarande exceptionellt ligt och vi ser vissa mdjligheter att
reducera en del lopande kostnader ytterligare. Vi ldmnar dirfor 6rsavgifterna oforindrade.

Tack vare det interna engagemanget for att f6rvalta fastigheten har vi upphandlat och genomfdrt
mSnga sm6 och stora reparations- och underhillsprojekt till lig kostnad och hog leveranskvalitet.
Detta engagemang och formSga iir fortsatt viktig f6r att behAlla foreningens goda ekonomiska
stdllning.

Under 2017 har f6ljande underhills-, reparations- och skdtsel6tgdrder genomfdrts:
o Underhill - Omkoppling av radiatorer frin varmvattencirkulationen till radiatorkretsen i

gSrdshusets killare (80 kkr)

o Underhill - Renovering av trddgirdsfdrrid (23 kkr)

. Reparation av torktumlare (2,2kkrl

. Reparation av portautomatik (4,9 kkr)

o Reparation av hissar (2,6 kkr)
. Reparation av fonster pi bakgirdsporten (1,2 kkr)
o Spolning av avlopp (9,4 kkr)
o Klottersanering, delvis i egen regi (3,2 kkr)

Under 20!7 har inga nimnvdrda extraordindra kostnader uppstitt.

Foreningens rdntekostnader iir exceptionellt l6ga, vilket beror den 16ga genomsnittliga rdntesatsen
0,46% under 2017.

Det bokfdringsmiissiga resultatet fdr 2Ot7 blev drygt 213 kkr. Rensat for L03 kkr i planerat underhill
och 160 kkr i avskrivningar, samt 32 kkr rlntekostnader s6 resulterar det i ett "driftsnetto" pe 508

kkr. Detta utfall ligger helt i linje med foreningens flerdrsbudget, som tar hiinsyn till kostnaden och
finansieringen av fastighetens underh6ll 6ver 16ng tid.

Sammanfattningsvis iir foreningens ekonomi utomordentligt sund och fastigheten ir i ett mycket gott skick.

Underhillsplan och kassaflodesorienterad flerirsbudget som styrker detta finns tillgdngliga p6 hemsidan.

Arsavgifter
Trots viss kostnadsglidning finns inte behov av att h<ija 6rsavgifterna. De ldmnas ofordndrade.

6vrigt
Enligt styrelsebeslut debiteras koparen 1..120 kronor vid varje overl6telse en expeditionsavgift baserad pi
2,5 %o av basbeloppet (44.800 kronor). Pantsdttningsavgift debiteras med 1 % av basbeloppet, dvs 448 kronor
vid varje pantsettning. P6minnelseavgift uttages med 50 kronorvid sen betalning.
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Flerdrsiiversikt (tkr)
Nettoomsdttning

Resultat f<ire reservering

Reservering yttre fond

Sa ldo yttre repa rationsfond

Lin per kvm yta

Kassalikviditet (%)

Arsavgifter bostdder kr/kvm

Fiirfindring av eget kapital

Belopp vid 6rets inging
Avsdttning yttre U H-fond

Overforing uppsk fond
lansprSktagande av UH-

fond
Disposition av friregiende
6rs resultat:
Arets resultat

Yttre under- Uppskrivn.

hSllsfond fond

70060 !256584
54 354

-70 060

Balanserat

resultat resultat

-3984247 L76534
-54354

70 060

L76534 -L76534
2L3245

-37920trJ7 2L3245

2016

L293 044

L76 534

543s4
70 060

3 490

3s3

582

2015

L307 729
-L750L2

54354
10s 600

3 490

229
s84

2014

1 313 198

-4 255 319

52 800

259 818

3 490

207

s82

20t3
L269 996

758
s2 800

207 0L8
L994

550

553

lnbetalda

insatser

2540 504

2540504. 54354 1255584

Fiirslag till behandling av ansamlad fiirlust
Styrelsen fdreslir att den ansamlade f6rlusten (kronor):

Balanserat resultat
trets vinst

Behandlas si att
Att till fonden fdr yttre underhill avsdttes
Att frdn fonden fdr yttre underhill iansprdktages
i ny rdkning dverfores

-3792007
2t3245

-3578762

543s4
-90 000

-3 543 116
-3s78762

Fdreningens resultat och stdllning i <ivrigt framgir av efterfoljande resultat- och balansrdkning med
ti I l699su pplysni ngar.
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ResultatrHkning

Riirelseintl kter, lagerf6rind ringar m. m.

Nettoomsiittning
Su m ma rii re lsei nti kter, lage rfiiri nd ringa r m. m.

Riirelsekostnader

Drift- och u nderh6llskostnader

Ovriga externa kostnader

Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anliiggningstil lgSngar

Summa riirelsekostnader
Riirelseresultat

Finansiella poster

Ovriga rdnteintikter och liknande resultatposter
Rintekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Arets resultat

BRF Vdsterg6rd nr 1
Org.nr 7020O2-6L05

Not 1 20L7-Ot-OL
-20t7-L2-3t

1,296 927

L296927

-839 364

-52 446

0

-159 640

-1 051 450

245 477

31

-32263
-t2232
213245

213245

2016-01-01
-20L6-L2-3L

L293 043

L293043

-873012
-51340

0

-L59 642
-1 083 994

209 050

37

-32 553

-32516
L76534

L75534
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Balansrdkning

TTLLGANGAR

Anl6ggningstillginga r

M ate ri e I I o a nl ii g g ni n gsti I lg d ngo r
Byggnader

Mark

Ma rka nldggninga r

Maskiner och inventarier
Summa materie!!a anl5ggningstillgingar

Su mma an!Sggningstillgingar

Omsittningstillgingar

Kortlristiga ford ri ngar
Kundfordringar

Skatteford ri nga r

dvriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intikter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Su mma omsittningstillgingar

SUMMATTLLGANGAR

BRF Vistergdrd nr 1
Org.nr 7O2002-6L05

Not 1 20L7-L2-3L 2016-12-3L

5 530 514

259 000

93 L49

227 753

6L20 416

6L20 4L6

0

576

32498
33074

L438 t7L
t 438 t7L
L47L245

7 591,66L

5 605 412

259 000

724 199

281445
5 280 056

5 280 0s6

1_ 108

580

23984
25672

LO73 826

1073826
1 099 498

7 ?79554
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Balansrdkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kopitol
Medlemsinsatser

U ppskrivningsfond

Fond for yttre underhill
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kopital
Balanserat resultat

Arets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Lingfristiga skulder

dvriga skulder till kreditinstitut
Summa 16ngfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Levera ntdrssku lder

Skatteskulder

0vriga skulder

Upplupna kostnader och forutbetalda intiikter

Su mma kortf ristiga sku lder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

BRF Vdstergdrd nr 1
Org.nr 7020O2-6L05

Not 1 20L7-tz-tl 20L6-t2-3t

2540 504

1 256 584

54 354

385t442

-3792007

213245
-?578762

272680

7 000 000

7 000 000

66 070

4284
0

248 627

318 981

7 591 661

2540504
1 256 584

70 060

3867 L48

-3984248
L76 534

-3807 714

59 434

7 000 000

7 000 000

112 350

3 494

77078
193 198

320L20

7 379554
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Noter

NOT I Redovisningsprinciper

Allminna upplysningar
Arsredovisningen iir upprdttad ienlighet med irsredovisningslagen och Bokforingsnimndens
allmiinna rid (BFNAR 2016:10) om irsredovisning i mindre f6retag.

Anldggningstillgi nga r
Til lim pade avskrivningstider:

Byggnader 7

Markanldggningar 10

Ombyggnationer 6,67

lnventarier 10-20

Nyckelta lsdefinitioner
Nettoomsdttning
Rorelsens huvudintikter, fakturerade kostnader, sidointiikter samt intdktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intdkter och kostnader, men fore extraordindra intdkter och kostnader.

Kassalikviditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

BRF Vdstergird nr 1
Org.nr 7O2OO2-6LO5

r,
K3

(----'<
s"w'il-



Noter

NOT 2 Personal och anstdllda

20L7

F6reningen har inte haft nigra anstdllda och har ddrfor inte utbetalat nigra loner

NOT 3 Byggnader och mark

2017

20L6

I ng6ende anskaffningsvd rde byggnad

Utgiende acku mu lerade anskaffningsvirden

I ngiende avskrivningar

Arets avskrivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgiende redovisat vdrde

Taxeringsvdrden byggnader

Taxeringsviirden mark

NOT4 Maskiner och inventarier

7 758 274

7 758214

-21s2802

-74898

-2227 700

5 530 514

17 258 000

34 43s 000

51 693 000

2017

7 758 274

7 758214

-2077 904

-74898

-2L52802

5605 4L2

17 258 000

34 43s 000

sl 693 000

20L6

I ngiende anskaffningsvd rden

Utg6ende acku mu lerade anskaffningsvdrden

I ngiende avskrivningar

Arets avskrivningar

Utgiende ackumu Ierade avskrivningar

Utgiende redovisat virde

BRF VdstergSrd nr L

Org.nr 702002-6105

749 691

749 691

-468246

-53 692

-521 938

227 753

749 697

749 691

-474552

-53 694

-468246

281 445
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NOT 5 Sku lder till kred itinstitut
Nedan framgir fdrdelning av 16ngfristiga 15n.

Lingivare
Rdntesats

o/o

Datum fiir
rlntefindring

Linebelopp
2017-12-31,

Linebelopp
20L6-12-31

Swedbank 2855009581

Swedbank 2855194656

o,367

0,308

Rorlig

Rcirlig

5 500 000

1 s00 000

s s00 000

1 s00 000

Kortfristig del av l6ngfristig skuld

Stdllda sAkerheter ftir skulder till kreditinstitut

Fastighetsi nteckn i nga r
Varav obel6nade
Summa stillda sdkerheter fiir skulder till kreditinstitut

Stockholm 2018-05-09

Arvid Sundelin

A l--"-'

'7tA'

7 000 000

0

7 000 000
0

7 000 000

7 000 000

0

7 000 000
0

7 000 000

Fredrik Rostov

ratterse har rimnats { 0/k\ C t- /y'

Peter Neveling
Auktoriserad revisor

BRF Vdstergird nr 1
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REVISIONSBERJiTTELSE

TiIl ftreningsstiimman i Brf Viisterg&rd nr 1, org. nr 702002-6105

Rapp ort om drs r e dovisnin g en

[Jttalanden

Jag har utftirt en revision av flrsredovisningen for Brf Viistergird nr 1 ftir riikenskapsiret

2017 -01-01 -- 2017 -12-31.

Enligt min uppfattning har arsredovisningen uppriittats i enlighet med flrsredovisnings-

lagei och g"i., i alla viisentliga avseenden riittvisande bild av foreningens finansiella

stallning per den 31 decemb er 2017 och av foreningens resultat ftir 6ret enligt irs-

redovisningslagen. Forvaltningsberlttelsen iir forenlig med irsredovisningens ovriga

de1ar.

Jag tiltstyrker diirfor att ftireningsstiimman faststiiller resultatriikningen och balansrikningen

ftir foreningen.

Grundfor uttalanden

Jag har utftirt revisionen enligt lntemational Standards on Auditing (ISA) och god

revisionssed i Sverige. Mitt urrrru, enligl dessa standarder beskrivs niirmare i avsnittet

Revisorns ansvar. Jigar oberoende i ftj-rhillande 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 inhiimtat iir tillriickliga och iindamilsenliga som

grund for mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det iir styrelsen som har ansvaret ftlr att arsredovisningen uppriittas och att den ger en

riittvisande bild enligt irsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar iiven ft)r den intema

kontroll, som den bed<imer vara n<ldviindig ftir att uppriitta en irsredovisning, som inte

innehaller viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p6 oegentligheter eller pi fel'

Vid upprrittandet av trsredovisningen ansvarar styrelsen ftir bedtimningen av ft)reningens

ft;.*ugu att fortsiitta verksamheten. Styrelsen upplyser, niir si tir till?impligt, om ftirh&llanden

som kin piverka lormigan att fortsiitta verksamheten och att anviinda antagandet om fortsatt

drift.

Revisorns ansvar

Mina m6l iir att uppnfr en rimlig grad av s?ikerhet om huruvida arsredovisningen som helhet

inneh6ller nigra vasentliga fetat<iigtreter, vare sig dessa beror pfi oegentligheter eller pi fel,

och att liimna en revisionsberiittelse, som innehfrller mina uttalanden'

r(4) 'fl/



Rimlig siikerhet iir en hdg grad av siikerhet, men 2ir ingen garanti ftir att en revision som

utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptZicka en vtisentlig

felaktigheiom en sidan skulle finnas. Felaktigheter kan uppst& pi grund av oegentligheter

eller fel och anses vara viisentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forv[ntas

piverka de ekonomiska beslut, som anviindare fattar med grund i irsredovisningen-

Som del av en revision enligt ISA anviinder jag professionellt omdome och har en

professionellt skeptisk instiillning under hela revisionen.

Dessutom:

* identifierar och beddmer jag riskerna fi]r viisentliga felaktigheter i irsredovisningen,

vare sig dessa beror pt oegentligheter eller p& fel, utformar och utftjr gransknings-

etgarde; bland annatutifrin dessa risker och inhtimtar revisionsbevis, som iir tillriickliga

o.h a.rdu-ilsenliga ft)r att utgora en grund for mina uttalanden. Risken fiir att inte

upptiicka en vaseritlig felakti[het till fldljd av oegentligheter iir hdgre iin for en viisentlig

fetaictighet, som berol pS fel,1ftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,

forfalskning, avsiktliga uteliimnanden, felaktig information eller isidostittande av intern

kontroll.

* skafTar jag mig en forstielse av den del av ft)reningens interna kontroll, som har betydelse

ft)r min revision, i syfte att utforma granskningsitgiirder, som iir liimpliga med hiinsyn till
omstiindighetema, men inte for att uttala mig om effektiviteten i den intema kontrollen'

* utviirderar jag liimptigheten i de redovisningsprinciper som anviinds och rimligheten i

styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhclrande upplysningar'

* drar jag en slutsats om lampligheten i att styrelsen anviinder antagandet om fortsatt

drift vid uppriittandet av irsredovisningen. Jag drar ocksfl en slutsats, med grund i de

inhiimtade revisionsbevisen, om huruvida det finns nigon viisentlig osZikerhetsfaktor,

som avser s6dana hiindelser eller forhflllanden, som kan leda till betydande tvivel om

foreningens fdrm&ga att fortsiitta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en

viisentlig ostikerhelsfaktor miste jag i revisionsberiittelsen f;ista uppmiirksamheten pi
upplysningarna i flrsredovisningen om den viisentliga osiikerhetsfaktorn eller, om sidana

upptysningar iir otillriickliga, modifiera uttalandet om firsredovisningen. Mina slutsatser

Uut.iur pi de revisionsbevis, som inhiimtas fram till datumet for revisionsberiittelsen.

Dock kan framtida hiindelser eller forhillanden gdra att en ftirening inte liingre kan

fortsiitta verksamheten.

* utvtird erur jagden overgripande presentationen, strukturen och innehillet i irs-

redovisningen, diiribland upplysningarna, och om irsredovisningen iterger de

underliggande transaktionerna och hiindelserna pi ett sitt, som ger en riittvisande bild.

Jag miste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inrilctning

ru-t tiapuotten ftir den. Jag miste ocksi informera om betydelsefulla iakttagelser under

revisionen, diiribland de eventuella brister i den interna kontrollen som jag kan ha identifierat'

,L
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Rapport om andra krav enligt lagar och andrafdrfuttningar

Uttalanden

Utover min revision av &rsredovisningen har jag tiven utfort revision av styrelsens

florvaltning av Brf Viisterg6rd nr 1 for riikenskapsiret20lT-01-01 -- 2017-12-31 samt

av ftirslaget till dispositioner betriiffande ft)reningens vinst eller forlust.

Jag tillstyrker att ft)reningsstiimman behandlar ftirlusten enligl ft)rslaget i forvaltnings-

beiattelsen och beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for riikenskapsiret.

Grund.far uttalanden

Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs

niirmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag tir oberoende i forhillande till ftireningen enligt god

revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav'

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat 2ir tillriickliga och iindamilsenliga som grund

frir mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det iir stynelsen som har ansvaret for ftirslaget till dispositioner betriiffande foreningens

vinst eller forlust. Vid ftrslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedomning av

om utdelningen iir ftirsvarlig med hiinsyn tilt de krav, som floreningens verksamhetsart,

omfattning och risker stiillei pi storleken av foreningens egna kapital, konsoliderings-

behov, likviditet och stiillning i tivrigt'

Styrelsen ansvalar for ftireningens organisation och ftirvaltningen av foreningens

angeliigenheter. Detta innefattar bland annat att fortldpande beddma ftireningens

etonomlska situation och att tillse att ftireningens organisation iir utformad si att

bokforingen, medelsftirvaltningen och ftireningens ekonomiska angeliigenheter i

<ivrigt kontrolleras pi ett betryggande siitt.

Revisorns ansvar

Mitt mil betriiffande revisionen av ftirvaltningen, och diirmed mitt uttalande om ansvarsfrihet,

iir att inhiimta revisionsbevis fiir att med en rimlig grad av siikerhet kunna bedoma om nigon

styrelseledamot i nigot viisentligt avseende :

* foretagit n&gon Stgiird eller gjort sig skyldig till nigon ftirsummelse, som kan foranleda

ersiittningsskyldighet mot fiireningen, eller
* p& nigot annat satt handlat i strid med bostadsriittslagen, tilllimpliga delar av lagen om

ekonomiska ftireningar, a.rsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mil betriiffande revisionen av lorslaget till dispositioner av foreningens vinst eller

ftirlust, och d[rmed mitt uttalande om detta, iir att med rimlig grad av siikerhet beddma om

forslaget 2ir forenligt med bostadsr?ittslagen.
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Rimlig siikerhet tir en hog grad av siikerhet, men ingen garanti ftir att en revision som

utftlrts enligl god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka itgiirder eller

forsummelser, som kan friranleda ersiittningsskyldighet mot fiireningen, eller att ett

ftirslag till dispositioner av frireningens vinst eller ftirlust inte iir forenligt med bostads-

r[ttslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anv5nderjag professionellt

omdome och har en professionellt skeptisk instlillning under hela revisionen.

Granskningen av forvaltningen och ftirslaget till dispositioner av foreningens vinst eller

grundar sig frdmst pi revisionen av riikenskapema. Vilka tillkommande granskning-

retgard"r som utfois baseras pi min professionella bedcimning med utgingspunkt i risk

och viisentlighet.

Det innebiir att jaginriktar granskningen pi sidana Stgiirder, omr&den och ftrhflllanden,

som iir viisentliga ftir verksamheten och diir avsteg och overtriidelser skulle ha slirskild

betydelse for ftireningens situation. Jag gar igenom och provar beslut, beslutsunderlag,

vidtagna Atgiirder och andra forhillanden som iir relevanta ftlr mitt uttalande om ansvars-

frihet. Somunderlag ftr mitt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betriiffande

foreningens vinst eller forlust har jag granskat om ftirslaget iir ftirenligt med bostadsriitts-

lagen.

W,ilr""
2018-0s-14

Auktoriserad revisor
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INTERNREVISION av verksamhetsiret2OtT-2018 i Brf Vdstergird nr 1

Om uppdraget

Foreningens rikenskaper och formella verksamhetskrav revideras av en auktoriserad revisor.

Undertecknad dr vald av fcireningens irsstiim ma 2017 som revisor-suppleant med uppdraget
att granska styrelsens arbete i syfte att sdkerstdlla att medlemmarnas bdsta intressen

tillvaratagits.

Jag har granskat samtliga protokoll, 6rsredovisning, budget- och underhillsplan, samt ovrig

kommunikation utifrin ett medlemsperspektiv.

Rapport angiende friga om ansvarsfrihet

Min granskning visar inga avvikelser avseende de formella kraven p6 styrelsens arbete:
o att protokollfora samtliga moten i god ordning,
o att fatta beslut i god ordning och i medlemmarnas bdsta intressen,
o att efterleva sina plikter och skyldigheter enligt gdllande lagar, regler, forordningar,

stadgar och av stimman fattade beslut, samt
o att styrelsen bedriver ett aktivt arbete avseende sk6tseln av foreningens

administration och ekonomi, samt fastighetens drift, underhill och skotsel.

Jag tillstyrker ddrfor att stdmman beviljar den avgiende styrelsen ansvarsfrihet.

Personliga kommentarer

Utover den formella granskningen delges foreningens medlemmar och den tilltrddande
styrelsen eventuella personliga kommentarer, rid och reflektioner skriftligen separat.

Stockholm 2018-05-18

hnL(al ila,ruiq
Bengt HJvie )
Revisor-suppleant / I nternrevisor


