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BRF Vdstergird nr 1-

Org.nr 702002-6105

Styrelsen fdr BRF Vdstergdrd nr 1" fir hdrmed avge 6rsredovisning for rdkenskaps6ret 2018.

Arsredovisningen dr upprittad i svenska kronor.

Fdreningen har sitt sdte i Stockholm.

Fiirva ltn i ngsbe rHttelse

1 (13)

F6reningens stadgar
Fdreningens gillande stadgar har registrerats hos Bolagsverket 2004-10-i.1.

Fdreningens Sndamil och verksamhet
F6reningen har till indamil att frimja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreningens
hus uppl6ta bostadsl5genheter och lokaler under nyttjanderdtt och utan tidsbegrinsning. Bostadsrdtt dr
den rdtt iforeningen som en medlem har pi grund av upplitelsen. Medlem som innehar bostadsrdtt
ka llas bostadsrdttshavare.

Fastighet och lSgenhetsfd,rdel ning
Fdreningens fastighet, t<ittingen 27 dr beldgen i Stockholms kommun. Pi fastigheten finns 2 st
bostadshus innehillande 36 ligenheter upplitna med bostadsriitt samt en lokal med hyresrdtt, fdrdelat
enligt fdljande:

Ligenhetsfdrdelning:

Styrelse
Styrelsen har sedan ordinarie stimma 2OL8-OS-22 bestitt av:

Ordinarie

19 st
11 st
5st
Lst

Suppleanter

Revisorer
Ordinarie
Suppleant

Valberedning

1 rum och kdk
2 rum och kok
3 rum och kdk
4 rum och k6k Total bostadsyta: 1.952 kvm Total lokalyta: 54 kvm

Ordforande

(avgick Aug-18 pga flytt)

(avgick Nov-18 pga flytt)

Auktoriserad Revisor
lntern revisor

Sammankallande

Henrik Gustafson
Jacob lvstam
Mirelle Sandstrdm
Peter Torkelsson
Tobias Holmstrdm

Joakim Kumlin
Johannes Edh

Peter Huwyler

Peter Neveling
Oscar Sj6d6n

Agneta Ostman
Harald Bjdrvamoen @W

t
{-r'

\"\,V.



BRF Vestergerd nr 1

Org.nr 702002-6705
2 (13)

Legenhetsiiverlitelser och andrahandsuthyrningar
Under perioden har 4 st 6verl6telser dgt rum (lgh 20,27,23 och 33). Vid Srets utgEng fanns tre beviljade
andrahandsuthyrningar, vilka kommer att l6pa ut under 2019. Styrelsens policy for
andrahandsuthyrningar dr att folja bostadsrattslagen. Nyttjanderdtten till lSgenhet som innehas med
bostadsrdtt dr f6rverkad och fdreningen sdledes beriittigad att uppsega bostadsrettshavaren till
avflyttning, om lSgenheten utan styrelsens tillstind uppl6tes i andra hand.

Fastighetsfiirvaltni ng

Styrelsen har under redovisningsdret 2018 haft 9 st protokollf6rda sammantrdden. Fiirvaltningen av
ekonomi och sk6tsel har skotts av Storholmen Forvaltning AB medan den tekniska f6rvaltningen har
skotts av Brf VdstergArds styrelse.

Fiirsdkring
Fastigheten ii r f u I lvirdefirrsikrad i Bra ndkontoret.

Ekonomiskt regelverk fiir redovisning
Fdreningen har valt att redovisa enligt s.k. K2-regler,

Enligt K2 tillits endast avskrivningar av underhillskostnader som avser tillfrirande av ny funktion, t.ex.
en tillbyggnad, som resultatmAssigt fir skrivas av tjver flera ir, Det betyder att kostnaden f6r i princip
allt planerat underhill till fullo belastar det redovisade resultatet det ir det genomf6rs. Detta betyder i

sin tur att det redovisade resultatet kan variera mycket kraftigt frin 6r till 5r, vilket g6r det svart
att analysera ekonomin fijr bostadsriittsfdreningar endast baserat pd 6rsredovisningen, Det innebdr
ocksd att det balanserade resultatet pdverkas kraftigt och ddrfdr inte utg6r ett meningsfylk mett pa

ekonomin.

Fdreningen har dock sedan flera 5r anvdnt och f6rfinat en kassafliidesorienterad flerdrsbudget som
omfattar fastighetens totala underhAll cykliskt 6ver tid samt dess finansiering. Denna utg6r ett viktigt
komplement till Srsredovisningen f6r den som vill analysera f6reningens ekonomiska stillning.

Fiireningens fond ftir yttre underhill
Reserveringoch iansprSktagande av den yttre reparationsfonden skerav beslutande organ, vilket enligt
stdmmobeslut 5r styrelsen. Omftiring gcirs via balanserat resultat, Reservering har skett under eret med
den stadgeenliga avsettningen 54 354 kronor.

Fastighetsskatt/avgift och inkomstskatt
Fastigheten har Asatts vdrdeiir 1943.

FrSn inkomstiret 2018 uppgAr den kommunala fastighetsavgiften f6r flerbostadshus till 1.337 kronor
per bostadsl6genhet, dock h6gst O,3Yoav gdllandetaxeringsvdrde pi bostadsdelen. Den kommunala
fastighetsavgiften rdknas upp 6rligen med index.
Fdr lokaldelen beskattas f6reningen med l% av taxeringsvdrdet.

lntdkter och kostnader avseende fastighetsf6rvaltning er inte skattepliktiga, dock tas kapitalintikter,
kapitalvinster samt inl6sta och silda bostadsritter upp fdr berdkning av inkomstskatt, Eventuellt taxerat
underskott frdn f6regAende 6r avrliknas och dr underlaget positivt sker beskattningmed22o/o,
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Vdsentliga hdndelser under rdkenskapsiret
En 6rsredovisning ldmnar mycket att 6nska for den som vill fdrsti f6reningens ekonomiska situation och
hur den kommer att utvecklas. Vi anvdnder dirfiir en flerirsbudget som dr sammankopplad med viir
underhillsplan fcjr att redogilra for detta och vdgleda v6r ekonomiska och tekniska forvaltning. Den
hittar du pA vdr hemsida fridhemsgatanS8.se. Hiir f6ljer endast korta kommentarer till Srets resultat och
hindelser.

VArt mdl dr att ligga 2o% under den genomsnittliga Stockholms-f6reningens Srsavgift och i genomsnitt
ha 50% ldgre skuldsittning, och en fastighet som i varje ldge 5r optimalt underhSllen.

Vi f6ljer en strategi som i grunden handlar om att 6ver tid minimera de kipande kostnaderna, vilket
maximerar utrymmet (som vi definierar som vArt driftsnetto) f6r finansiering av planerat underhill,
Taktiken lir enkel att hdlla nere de l6pande kostnaderna genom sparsamhet och kostnadskontroll, samt
kloka investeringar. Det har givit onskat resultat. Den budgeterade nivAn fdr vSrt driftsnetto 2018 var ca
500 kkr. Vi prickade milet nSstan pd kronan.

under 2018 har f6ljande underhalls-, reparations- och skotsel6tgdrder genomforts:
- UnderhSll omdragning av felaktigt avlopp lgh 35 (47,6 kkr)
- Underhill - utredning av ventilation (5,8 kkr)
- Reparation av tvett-utrustning (5,3 kkr)
- Reparation (jour) av el-anldggning (4,7 kkr)
- Spolning av avlopp (3,1 kkr)
- OmhSndertagande av nedfallet trdd (0,9 kkr)
- Teknisk och administrativ f6rvaltning d totalt 80 timmar pi uppdrag av styrelsen; besiktning av skador
(10 kkr), framtagning av nya stadgar (10 kkr), samt teknisk f6rvaltning (40 kkr) avseende planerat
underh6ll, reparationer, mm.

Under 2018 har inga tivriga niimnviirda extraordindra kostnader uppstett. Dock har extra-ordinira
netto-intekter pE 38 kkr uppstitt till ftilj av kompensationer fr6n andra f6reningar for stdllnings-passage
(30 kkr) och fiirlorad avspdrrningsutrustning (8,1 kkr).

F6reningens rintekostnader iir exceptionellt l6ga, vilket beror den l6ga genomsnittliga rantesatsen
O,640/o under 20t8.

Det bokfciringsmissiga resultatet f6r 2018 blev 229,4 kkr. Rensat f6r 53,4 kkr i planerat underh6ll, 50
kkr f6r "fdrhbid" teknisk frirvaltning och 38 kkr extraordiniira netto-intdkter, samt 151,5 kkr i
avskrivningar och 44,5 kkr rdntekostnader, s6 resulterar det i ett "driftsnetto" pl 500,8 kkr. Detta utfall
ligger helt i linje med fiireningens flerSrsbudget, som fokuserar pi kostnaden och finansieringen av
fastighetens cykliska underhill, dvs iiver mycket 6ver lAng tid.

Vi bedtimer att den genomsnittliga kostnadsglidningen fn ligger pA ca 2%. Men rdntellget dr fortfarande
exceptionellt lSgt och vi ser goda mrijligheter att reducera flera l6pande kostnader ytterligare. Vi limnar
ddrf6r irsavgift ern a of6rdndrade.

Tack vare det interna engagemanget f6r att forvalta fastigheten har vi genom 6ren upphandlat och
genomftirt minga reparations- och underh6llsprojekt till l5g kostnad och hdg leveranskvalitet. Detta
engagemang och formiga 6r fortsatt viktig frir att behllla f6reningens goda ekonomiska stdllning.
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Sammanfattningsvis dr foreningens ekonomi utomordentligt sund och fastigheten 6r i ett mycket gott
skick. UnderhAllsplan och kassafl6desorienterad flerirsbudget som styrker detta finns tillgiingliga pi
hemsidan.

Arsavgifter
Trots viss kostnadsglidning finns inte behov av att hiija Arsavgifterna. De l6mnas of6rlindrade.

6vrigt
Enligt styrelsebeslut debiteras k6paren 1.138 kronor vid varje OverlAtelse en expeditionsavgift baserad
p42,5% av basbeloppet (45.520 kronor). Pantsettningsavgift debiteras med 1% av basbeloppet, dvs
455 kronor vid varje pantsiittning. Piminnelseavgift uttages med 50 kronor vid sen betalning.
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Fiiriindring av likvida medel

likvlda medelvid drets biirjan

lnbetalningar
R6relseintdkter
Finansiella intdkter
Minskning av kortfristiga fordringar

Utbetalningar
R6relsekostnader exkl usive avskrivningar
Finansiella kostnader
0kning av kortfristiga fordringar
Minskning av kortfristiga skulder

Likvida medel vid Arets slut

Arets fdrendrang av likvida medel

s (13)

2018

1 438 170

1 343 198

77L
0

I 343 309

-912048
-44 500
-1,4345

-46 609

-tot7 602

t763877

?25707

2017

1073826

1296927
31

0

1 295 958

-891 810
-32263
-7 402
-1 139

-932614

t438170

364?44
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Flerirsiiversikt
Nettoomsittning (tkr)
Resultat efter finansiella poster
Reservering yttre fond (tkr)
Saldo yttre reparationsfond (tkr)
L5n/kvm yta (kr)

Kassalikviditet (%)

Arsavgifter/kvm bostider (kr)

Fiirindring av eget kapital

Belopp vid 6rets inging
Avsettning yttre
underhillsfond
lanspr6ktagande yttre
underh6llsfond
Disposition av foregiende
6rs resultat:
Arets resultat
Totalt

Medlems- Uppskrivnings-

insatser fond

2540504 1 256 584

2018
1 343 198

229 400
54 354,0

18 708
3 490

658
582

2017

r 296 927
2L3 245
54354,0

54 354
3 490

46L
582

2016
L293 044

176 534
54 354,0

70 060
3 490

353
582

2015
L307 729
-1750L2
52 800,0
10s 600

3 490
229
584
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201,4

1 313 L98

-4 255 319
54 354,0
259 818

3 490
207
s82

2540504 1256584 18 708

Fond fiir yttre

underhAll

54 354

54 354

-90 000

Balanserat

resultat

-3 792 007

-54 354

90 000

273 245

-3 543 115

Arets

resultat

2L3 245

-2t3 245
229 400
229 400

Totalt

272680

0

0

0

229 400
502 080

Fiirslag till behandling av redovisat resultat
Styrelsen foresl6r att fdreningens resultat (kronor):

Balanserat resultat
Arets resultat

Behandlas sd att
Stadgeenlig avsiittning till fond fdr yttre underhill
lanspr6ktagande av fond f6r yttre underhill
I ny rdkning overfores

-3 543 LL7

229 400
-33t37L7

54 354
-90 000

-3 278 071
-33137L7

Foretagets resultat och stdllning i 6vrigt framgir av efterfoljande resultat- och balansrikning med
ti lldggsu pplysningar.
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ResultatrHkning

Rdrelseintdkter
Nettoomsdttning

Summa rdrelseintdkter

Riirelsekostnader
Drift- och underhillskostnader
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader och arvoden
Avskrivningar av materiella anl6ggningstillgingar
Summa rdrelsekostnader

R6relseresultat

Finansiella poster
Ovriga rdnteintakter och liknande resultatposter
Riintekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finanslella poster

Resultat fiire skatt

Arets resultat

Not
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2018-01-01 2017-OL-OL

-20L8-12-31 -20L7-L2-3L

1 343 198

1 343 198

-844 638
-46 67s
-26 498

-151 498
-1 069 309

273889

LLT
-44 500
-44489

2294IJ,O

229 400

229 400

1296927

t296927

-839 354
-26746
-26 300

-159 640
-1 051 4s0

245 477

31

-32263
-32232

213245

21324s

2L3245
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Balansrdkning

TILTGANGAR

An ldggningstillglnga r

Mote rle llo o n lii g gn i ng stil lgd n g a r
Byggnader
Mark
Marka nlSggningar
Maskiner och inventarier

Summa materiella anlHggningstillgdngar

Summa a nldggningstillgingar

Omsdttningstillgdngar

Ko rtf rl st i g a fo rd ri n g a r
Kundfordringar
Ovriga fordringar
F6rutbetalda kostnader och upplupna intdkter
Summa kortfristlga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Sum ma omsdttningstillgAngar

SUMMA TTTLGANGAR

Not
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20L8-L2-31 20L7-12-31

5 4s5 616
269 000

52 099
182203

s 958 918

5 968 918

22846
576

23 997

47 4L9

L753 877

t763 877

r 811 295

7 780214

5 530 514
259 000
93 149

227 7s3

6 L20 4t6

6120 4t6

0
576

32 498

33074

7 438 L7t
t438L71
147L245

7 591 551
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Balansrdkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Uppskrivningsfond
Fond f6r yttre underhSll

Summa bundet eget kapital

Frifi eget kopital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapltal
Summa eget kapltal

[6ngfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Summa 16ngfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantdrsskulder
Skatteskulder
0vriga skulder
Upplupna kostnader och f6rutbetalda intikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAT OCH SKULDER

Not

s (13)

2018-12-31 20t7-t2-31

515

2 540 s04
1 256 584

18 708

3 815 795

-3 s43177
229 400

-33t3717
502 079

7 000 000

7 000 000

98 142
4 537
-8736

t84 792

278t35

7 7802L4

2540sO4
L256584

54354
385t442

-3 792 007
2L3245

-?578762
272680

7 000 000

7 000 000

65 070
4284

0
248627

318 981

7 591 661
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Noter

10 (13)

Not 1 Redovlsningsprinciper

Allm5nna upplysningar

Arsredovisningen 5r upprdttad i enlighet med Srsredovisningslagen och Bokf6ringsnSmndens allmiinna
rid (BFNAR 2015:10) om Srsredovisning i mindre f6retag (K2),

Anldggni ngstillgAngar
Ti lldmpade avskrivningstider (5r):

Byggnader 1OO

Markanliiggningar 10
Ombyggnationer 6,67
lnventarier tO - 20

Nyckelta lsdefl nitioner
Nettoomsettning (tkr)
Rtirelsens huvudintiikter, fakturerade kostnader, sidointikter samt intaktskorrigeringar.

Resultat fore reservering (tkr)

Resultat efter finansiella intikter och kostnader, men fore extraordinara intikter och kostnader.

Reservering yttre fond (tkr)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag frir uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.
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Not 2 Personalkostnader och arvoden

F6reningen har inte haft nlgra anstdllda och har ddrfor inte utbetalat nSgra ltiner.

2018

20 000
5 498

26498

2018-12-31

7 758 2L4

7 7582L4

-2227 700
-74904

-2302604

5 45s 610

17 258 000

34 435 000

51 693 000

2018-L2-3t

749 69t
749 691

-521 938
-45 548

-567 486

L82205
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2017

20 000
6 300

26 300

20L7-t2-3L

7 758214
7 7582!4

-2t52802
-74898

-2227 7@

5 530 514

17 2s8 000

34 435 000

s1 693 000

20L7-12-31.

749 697

749 69L

-468245
-s3 592

-521 938

227 753

Styrelsearvode
Sociala avgifter

Not 3 Byggnader och mark

lngSende anskaffningsvii rden

Utg6ende ackumulerade anskaffningsvdrden

lngl ende avskrivningar
Arets avskrivningar

Utglende ackumulerade avskrivningar

Utgiende redovisat vdrde

Taxeringsvdrden byggnader
Taxeringsvirden mark

Not 4 Maskiner och inventarier

ln96ende a nskaffningsvirden

Utgiende ackumulerade anskaffnlngsvirden

lngiende avskrivningar
Arets avskrivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar

UtgAende redovisat vdrde

@
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Not 5 Ovrlga skulder fitl kreditinstitut

L6nglvare

Swedbank
Swedbank

Kortfristig del av lAngfristig skuld

Not 6 Stellda slkerheter

Fastighetsinteckning
Varav obel6nade

Rdntesats
oA

0,773
o,527

Datum fiir
rintedndring

R6rlig
Rorlig

LAnebelopp

2018-t2-31
5 500 000
1 500 000

7 000 000

0

72l,,3l

[Anebelopp
20L7-12-31

5 500 000
1 500 000

7 000 000

0

2018.12-31 2017-12-31

7 000 000 7 000 000
00

7000000 7000000
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Stockholmzots-p,{-07
Henrik Gustafsson
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REVISIONSBERATTELSE

Till ftireningsstiimman i Brf V[stergird nr 1, org. nr 702002'6105

Rapport om drsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfort en revision av irsredovisningen ftir Brf Viistergird nr 1 ftlr riikenskapsiret

201 8-01-01 -- 2018-12-3r.

Enligt min uppfattning har firsredovisningen uppriittats i enlighet med flrsredovisnings-

lagen och ger en i alla vlisentliga avseenden riittvisande bild av ftireningens finansiella

stiillning per den 31 december 2018 och av fiireningens finansiella resultat for firet

enligt irsredovisningslagen. Forvaltningsber5ttelsen [r ftirenlig med irsredovisningens
dvriga delar.

Jag tillstyrker diirfor att ftireningsstiimman faststiiller resultatriikningen och balansriikningen

for fdreningen.

Grundfar ufialanden

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

revisionssed i Sverige. Mitt ansvilr enligt dessa standarder beskrivs ntirmare i avsnittet

Revisorns ansvor. Jagar oberoende i forhillande till foreningen enligt god revisorssed

i Sverige och har i dvrigl 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 ftir att 6rsredovisningen uppriittas och att den ger en

riittvisande bild enligt irsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar Ziven ftir den intema

kontroll, som den bedcimer vara nddv?indig ftir att uppriitta en firsredovisning, som inte

innehiller viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller misstag.

Vid uppriittandet av 6rsredovisningen ansvarar styrelsen ft)r bed<imningen av ftireningens

ftrmiga att fortsafia verksamheten. Styrelsen upplyser, niir si iir tilliimpligt, om forhillanden
som kan p&verka ftirmigan att fortsiitta verksamheten och att anviinda antagandet om fortsatt

drift.

Revisorns ansvar

Mina m&l2ir att uppni en rimlig grad av siikerhet att irsredovisningen som helhet inte

innehflller nigra vtisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller

misstag, och att ltimna en revisionsberiittelse, som innehiller mina uttalanden.

l(4)



Rimlig stikerhet iir en hdg grad av siikerhet, men iir ingen garanti fiir att en revision som

utft)rs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka en viisentlig
felaktighet om en sf;dan skulle finnas. Felaktigheter kan uppsti pfr grund av oegentligheter

eller misstag och anses vara viisentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan

ftirviintas p&verka 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 ftir viisentliga felaktigheter i arsredovisningen,

vare sig dessa beror pi oegentligheter eller misstag, utformar och utfor gransknings-

itglirder bland annat utifr6n dessa risker och inhiimtar revisionsbevis, som tir tillriickliga
och iindamfrlsenliga ftir att utgrira en grund ftir mina uttalanden. Risken att inte upptiicka

en viisentlig felaktighet till fttljd av oegentligheter iir hogre iin ftr en viisentlig felaktighet,

som beror pi misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,

f<irfalskning, avsiktliga uteltimnanden, felaktig information eller isidosiittande av intern

kontroll.

skaffar jag mig en ft)rst6else av den del av loreningens interna kontroll, som har betydelse

for min revision, i syfte att utforma gransknings&tglirder, som iir liimpliga med hiinsyn till
omstiindighetema, men inte ftir att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

utviirderar jag liimpligheten i de redovisningsprinciper som anviinds och rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar.

drar jagen slutsats om liimpligheten i att stl,relsen anviinder antagandet om fortsatt

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

inhiimtade revisionsbevisen, om huruvida det finns nigon viisentlig osiikerhetsfaktor,

som avser sidana hiindelser eller fbrh&llanden, som kan leda till betydande tvivel om

fiireningens formfrga att fortsafia verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en

viisentlig osiikerhetsfaktor miste jag i revisionsberiittelsen f;ista uppmtirksamheten pi
upplysningama i Arsredovisningen om den viisentliga osiikerhetsfaktom eller, om sidana

upplysningar iir otillriickliga, modifiera uttalandet om irsredovisningen. Mina slutsatser

baseras pi de revisionsbevis, som inhiimtas fram till datumet ftir revisionsberiittelsen.

Dock kan framtida hiindelser eller ftirhillanden grira att en lorening inte liingre kan
fortsdtta verksamheten.

x utv2irderar jag den civergripande presentationen, strukturen och inneh&llet i ars-

redovisningen, diiribland upplysningarta, och om flrsredovisningen iterger de

underliggande transaktionema och hiindelserna pi ett siitt, som ger en riittvisande bild.

Jag m6ste informera styrelsen om bland awratrevisionens planerade omfattning och inriktning
samt tidpunkten ftir den. Jag miste ocksfi informera om betydelsefulla iakttagelser under

revisionen, diiribland de eventuella brister i den interna kontrollen som jag kan ha identifierat.
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Rapport om andru krav enligt lagar och andrafddattningar

Uttalanden

Ut<iver min revision av irsredovisningen har jag iiven utftirt revision av stlT elsens

lorvaltning av Brf Viisterg6rd nr 1 for riikenskapsiret 2018-01-01 -- 2018-12-31 samt

av forslaget till dispositioner betriiffande ftireningens vinst eller forlust.

Jag tillstyrker att ftireningsstiimman behandlar ftirlusten enligIft)rslaget i ftirvaltnings-

beriittel sen och bevilj ar styrel sens ledamoter ansvarsfrihet ftir riikenskaps6ret.

Grundfdr uttalanden

Jag har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligl denna

beskrivs niirmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag lir oberoende i ftrhflllande till
frireningen 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 fbr mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det iir styrelsen som har ansvaret for ftirslaget till dispositioner betriiffande ft)reningens

vinst eller ftirlust. Vid forslag tilt utdelning innefattar detta bland annat en bedomning

av om utdelningen iir ftirsvarlig med hiinsyn till de krav, som foreningens verksamhetsart,

omfattning och risker st[ller pi storleken av fi)reningens egna kapital, konsoliderings-
behov, likviditet och stiillning i 6vrigt.

Styrelsen ansvarar for ft)reningens organisation och ft)rvaltningen av ftireningens

angeliigenheter. Detta innefattar bland annat att fortlopande bedoma ftireningens

ekonomiska situation och att tillse att foreningens organisation iir utformad sA att

bokftringen, medelsfiirvaltningen och ftireningens ekonomiska angeliigenheter i
dvrigt kontrolleras pi ett betryggande siitt.

Revisorns ansvar

Mitt mil betrZiffande revisionen av ftirvaltningen, och diirmed mitt uttalande om
ansvarsfrihet, iir att inhdmta revisionsbevis ftir att med en rimlig grad av siikerhet
kunna bedoma om nflgon styrelseledamot i nflgot viisentligt avseende:

* floretagit n6gon itgiird eller gjort sig skyldig till n6gon ftirsummelse, som kan ftiranleda

ersflttningsskyldighet mot ftireningen, eller
* pi n&got annat sdtt handlat i strid med bostadsriittslagen, tilliimpliga delar av lagen om

ekonomiska ft)reningar, Srsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mil betriiffande revisionen av ftirslaget till dispositioner av ft)reningens vinst eller

frrlust, och diirmed mitt uttalande om detta, iir att med rimlig grad av siikerhet bed<jma

om forslaget iir forenligl med bostadsrfittslagen.
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Rimlig siikerhet iir en hdg grad av siikerhet, men ingen garanti f<ir att en revision som

utftirts enligl god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka &tgiirder eller
ftjrsummelser, som kan ftiranleda ersiittningsskyldighet mot fiireningen, eller att ett
forslag till dispositioner av f<ireningens vinst eller ftirlust inte iir ftirenligt med
bostadsriittslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anviinder jag professionellt
omdrime och har en professionellt skeptisk instiillning under hela revisionen. Granskningen

av ftirvaltningen och ftirslaget till dispositioner av foreningens vinst eller fi)rlust grundar sig

friimst pi revisionen av riikenskapema. Vilka tillkommande granskningsitgiirder som utfors

baseras pA min professionella bed6mning med utgangspunkt i risk och viisentlighet.

Det innebiir att jag inriktar granskningen pfr sfldana itgiirder, omriden och ftirhillanden,
som iir viisentliga for verksamheten och diir avsteg och <ivertrtidelser skulle ha siirskild
betydelse ft)r foreningens situation. Jag gir igenom och prtivar beslut, beslutsunderlag,
vidtagna itgArder och andra ftirhfillanden som tir relevanta ftir mifi uttalande om ansvarc-

frihet. Som underlag ftir mitt uttalande om styrelsens ft)rslag till dispositioner betriiffande

loreningens vinst eller ftirlust har jag granskat om ftirslaget iir ft)renligt med bostadsriitts-

lagen.

2019-05-07

fu*e
mg

Auktoriserad revisor
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lnternrevision av verksamhetsiret 2018-2019 i Brf V5sterg&rd nr 1

Om uppdraget

Ftireningens riikenskaper och formella verksamhetskrav revideras av en extern revisor.
Undertecknad dr vald av fcireningens Arsstzimma 2018 som revisor-suppleant med
uppdrag att granska styrelsens arbete i syfte att sdkerstllla att medlemmarnas bdsta
intressen tillvaratagits.

Jag har granskat samtliga protokoll, Srsredovisning, budet och underhlllsplan samt
ovrig kommunikation utifrAn ett medlemsperspektiv.

Rapport angiende frtga om ansvarsfrihet

Min granskning visar inga awikelser avseende de formella kraven p6 styrelsens arbete,
att:

. protokollfrira samtliga moten i god ordning

. fatta beslut i god ordning och i medlemmarnas bista intressen

' efterleva sina plikter och skyldigheter enligt glllande lagar, regler, forordningar,
stadgar och av stdmman fattade beslut, samt att

' styrelsen bedriver ett effektivt arbete avseende skotseln av foreningens
administration och ekonomi, fastighetens drift samt underhill och skritsel

Jag tillstyrker diirfor att st5mman beviljar den avgflende styrelsen ansvarsfrihet.

Stockholm 2019-05-16

Oscar Sjod6n
Revisor-suppleant / Internrevisor


