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Arsredovi sning 2019

F0 rvaltn in gs beriittelse

Verksamheten

Akafueqry
Fdraningen ,ir ett privatbostadsfbretag enlig inkomstskattelagen (1999:1229) och utgor diirmed en iikta
bostadsrattsforedng.

{astishelet
Fdreningen iiger och forvaltar fastigheten Sollentuna Munderingen 1. F6reningen har 25 bostadsriitter om
totalt 3 072 kvm.

Sttrelsens samma scitfiiing

Helene Bostrom
Daniel Strandberg

Clara Wahl

Carl Bergman

Christer Nygren

Ordlorande

lhlberednins
Jonas Tillander och Carolina Stege.

Firmatecloting
Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas wi i florening av ledamdtema

Revisorer

Jonas Svensson Auhoriserad revisor Ernst & Young AB

Sammantrtide n och styrelsemAtuJt
Ordinarie fdreningsstiimma h6lls 2019-06-04. Styrelsen har under verksamhetsiret haft 7 protokollfOrda
sammantraden.

Avtal med leveranfirer

Ekonomisklorvaltning Nabo

t M
c9'*

c<s k)

Allmint om verlsamheten
BrfMunderingen har sitt sate i Sollentuna.

Foreningen har till iindamel att friimja medlemmars ekonomiska intressen genom att i loreningens hus
upplita bostadsrattsliigenheter under nyttj anderatt och utan tidsbegriinsning.

I-dreningen har registrerats hos Bolagsverket
Foreningen regi strer ades 2074-1244.



Brf Munderingen
7 69627 -4047

Arsredovi sni ng 2019

lio
- Enfeprenoren och bygghenen har litit liigga nya klinkergolv ovanpi befintliga i vitrum hos de
medlemmar som har antagrt erbjudandet.
- Under november utfordes garantibesiktning.

Visentliga hindelser under riikenskapsiret

Ekonomi
Under 2019 by.tte F6reningen bank f6r sina bostadslan. F6reningen beslutade om att dela lenet pe tre olika
l6ptider.

Medlemsinformation
Antalet medlemmar i foreningen vid rakenskaps&rets borjan och slut var 46 st. Tillkommande och avgiende
medlemmar under ira var 8. Det har under Sret skett 3 overlitelser.

Flerirsiiversikt

Nettoomsaftning
Resrltat efter fin. poster

Soliditeq %
Bostadsyta, kvm
Arsavgift per kvm bostadsrettsyta, kr
Lan per kvm bostadsyta, kr

2019
1270 500

416 4t9
85

3 072

4t4
9 61E

2018
1272097
-316 405

84

3 072

414

9 7lO

2017

160 798
-1 161 889

a
3 072

52

9 766

2016

-2 321 561

-1

3 072

3 25s

Soliditet % definieras som: Eget kapitat / totalt kapital

Fiirindringar i eget kapit l

Insatser

Upplitelseavgifter
Fond, yttre underhill
Balanserat resultat

Arets resultat

Eget kapital

2018-12-31

136 660 000

34 165 000

240 000

-t 187 455

-316 405

t69 561 140

-316 405

316 405

0

2019-12-31

136 660 000

34 165 000

240 000

-1 503 860

416 419

169 r44 721
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Disp av foreg Disp av
irs resultat dvriga poster

416 419

-416 419
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Resultatdisposition
Trll foreningssttimmans forfogande stiir foljande medel :

Balanserat resultat
Arets resultat
Totalt

Styrelsen foreslir att medlen disponeras enligt
lolj ande

Reservering fond for yttre
underhill
Balanseras i ny riikning

-1 503 860
-416 419

-1920 279

120 000

Arsredovi sning 2019

&,

-2_940_n9
-1920 279

Foreningens ekonomiska stiillning i owigt framger av foljande resultat- och balansrzikning samt noter.

/

,M

6
wC,v'\



Brf Munderingen
769627-4047

Resultatrfikning

Rtirelseintikter

fusredovi sning 2019

Not

2

2019-01-0r -
2019-L2-31

2018-01-01 -
2018-tLsl

Nettoomsittring

Rcirelseintiiker

Summa rdrelseinfiHer

Riirelsekostnader

1270 500

26 170

I 296 670

1277 000

I O97

I 272 097

Driftskosaader

Olriga er:tema kosmader

Personalkoslrader

Avskrivningar av materiella anlais$rngstilgangar

Summa rdrelseko*nadet

-63

7

8

-250 392

-78 392

-32900
-1 04t 142

-204 312

42 t96
0

-t 041 142

-1 't02 826 -1 287 650

Rtirelseresultat

Finansiella poster

Rintekofi ader och liknande resultatposter

Summa fin an si.e lla poste r

Resultat efter finansiella poster

Arets resultat

7'

9 -310 262

-310 262

-106 156 -15 554

-300 8s1

-3M 8s1

-416 419 -316 405

-416 419 -316 405
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Balansriikning

Tillg:ingar

Anliiggnin gstillgingar

Materiella anlliggningstillgingar

Bl'ggnad och mark

Summa materieUa anlllggningstillgdngar

S u mma an lng gnin g stil lg & ng a r

Omslttningstillgingar

Kortfristiga fordringar

Arsredovisning 2019

Not 2019-12-31 20lE-12-31

10 t97 707 574

197 701 574

r98'.742716

198 742 716

Kund- och avgiftsfordringar

Ovriga fordringar

Fdrutbetalda kostnader och upplupna intikter

Summa kotfti*iga fordringar

Kassa och bank

11

12

r0 058

571967

29 488

611 513

271463

7 987 32s

21 832

2 280 620

Kassa och bank 850 875 897 776

Summa kassa och ban*

S u mma oms iitt nin g di llgdn g ar

Summa tillgingar
v

850 875 897 776

1 462 388 3 178 396

199 163962 201 92tlL2

&
w
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197 701 574 198 742 716
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Balansriikning

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Arsredovisning 2019

Not 2019-12-31 201E-12-31

Medlemsinsdser

Fond fttr )tre undefiiill

Summa bundet egd kdpital

Fritt eget kapital

170 82s 000

240 040

t 7t 06s 0u)

170 825 000

240 000

171 065 N0

Balanserat resultat

Arets resultat

Summtfrid eget kapital

Summa ega kapital

Lingfristiga skulder

-l 503 860

-416 419

-1 920 279

-1 187 455

-316 40s

-1 503 860

169 144 721 169 561 140

Skulder till kreditrnstitut

S umma lda gfistiga s ka lde r

Kortfristiga skulder

13 29 580 000

29 580 000

29 730 000

29 730 M0

Skulder till kreditinstitut

LeverantOrsskulder

Skatteskulder

Griga korffiistiga skulder

Upplupna kostrrader och ftrutbetalda intiikter 14

1s0 000

t3 140

0

t6 795

199 305

150 000

43 149

593 250

5 500

I 838 073

S umma koafristiga sk u lder 439 241 2 629 972

Summa eget kapital och skulder
v

t99 163 962 201 921 tt2

ru p
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Kassafltidesanalys

2019-01-01 -
2019-t2-31

Likvida medel vid irets 897 776

Resultat efter finansiella poster

Justering av poster som inte ingflr i kassaflddet

Lrtrangering anlaggningstillgang
Arets avskrivningar
Bokslutsdispositioner
Nedskrivningar

Kassafl iide frin liipande verksamhet

Kassaflbde frin f6riindring i riirelsekapital
Okning O, minskning (+) kortfristiga fordringar
Okning 1+;, minskning (-) kortfristiga skulder

Kassafl tide efter fiiriindringar i rtirelsekapital

Investeringrr
Finansi ella placeringar

Arets investeri ngar

Kassafl tide frin investeringar

-416 41.9

0

1041 r42
0

0

624723

16r9 107

-2 190 732

103 099

0

0

0

Eget bundet kapital
Okning G) minskning (+), av lengfristiga fordringar
Okning (+) minsk"ine G), av langfristiga sl,ulder

0

0

-150 000

Kassalltide frin finansieringsverksamhet

Arets kassafltide

Likvida medel vid irets slut
l./

-r50 000

-46 90r

850 875

L
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Noter

Not 2, Rtirelseintiikter
Arsavgifter, bostiider

Ovriga intiikter

Summa

Not 3, Fastighetssktitsel

Besiktning och service

Fastighetsskotsel

Summa

2019

1270 500

26 110

I 296 670

2019

3 s10

21 656

3I 166

1 272 097

2018

0

26867

26 867

w
9

E
t'
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Not l, Redovisnings- och vlirderingsprinciper

Arsredovisningen for Brf Munderingen har uppreftats entigt Arsredovisningslagen och Bolcftringsniimndens
allmiinna rid 2016.10, arsredovisuing i mindre foretag.

Redovisning av intjikter
lntiikter bolddrs i den period de avser oavsett niir betalning eller avisering skett.

Anliiggningstillgingar
Materiella anliiggningstillgangar redovisas till anskaffningsviirde minskat med avskrivningar. Byggnader
och inventarier skrivs av linjart 6ver den bedOmda ekonomiska livsliingden. Avskrivningstiden grundar sig
pi beddmd ekonomisk livsliingd av tillgangen.

F<ilj ande avskrivningstider tilliimpas:

Byggnad l%
Ivlarkviirdet iir inte f6remil for avskivning. Bestiende viirdenedgeng hanteras genom nedskrivning.

Omsettnin gstillginger
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prdvning beriiknas bli betalt.

Ftireningens fond fiir yttre underhill
Reservering till fiireningens fond for yure underhill ingir i styrelsens florslag tilt resultatdisposition. Efter att
beslut tagits pi fcireningsstiimma sker dverforing frfur balanserat resultat till fond for yttre underhill och
redovisas som bundet eget kapital.

Fastighetslin
Lin med en bindningstid pl ett &r eller mer tas i irsredovisningen upp som lingfristiga skulder

2018

1270 500

1597

rLi)
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Not 4, Reparationer

Gird/markytor
EI

Reparationer

VA
Ventilation

Summa

Not 5, Thxebundna kostnader

Arsredovi sning 20 I 9

20t9

1222t
U

4 337

0

t2 785

29 343

2019

2018

6 648

97s
0

-3 643

0

3 980

Fastighetsel

Sophrimtning

Vatten

7 279

63 463

81 421

2018

1 858

56 503

77 257

Summs

Not 6, Ovriga driftskostnader

152 163

2019

t3s 618

Fasti ghetsforsiikri ngar

Fastighetsskatt

Ovrigt

Sumnu

Not 7, Ovriga externa kostnader

37 707

13

0

37 720

20t9

2018

23 567

0

74 281

37 848

2018

FOrbrukningsmaterial

Kameral lorvaltning
Revisionsarvoden

0vriga forvaltni ngskostnader

Summa

Not 8, Personalkostnader
Sociala avgifter
Styrelsearvoden

Summt

Not 9, Rintekostnader och liknande resultatposter

2 350
42343
25 625

8 075

0

40 196

0

2 000

42 196

20r8

78 392

2019

7 900
25 000

32 900

2019

0

0

0

Riintekostnader avseende skulder till kreditinstitut 3to 262

Summa 300 851

r'
310 262

L9
reB
u1,

2018

300 8sl
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Not 10, Byggnad och mark

In giende ackumulerat anskaffningsviirde
Utgiende ackumulerat anskaffningsvirde

Ingiende ackumulerad avskrivning
Arets avskivning
Utgiende ackumulerad avskrivning

Utgflende restvirde enligt plan
I utgaende restvcirde ing&r mark med

Taxeringsvirde

Taxeringsviirde byggnad

Taxeri ngsviirde mark

Summa

Not 11, Ovriga fordringar
Skattekonto

Ovriga fordringar

Summa

Not 12, Fiirutbetalda kostnader och upplupna intiikter
FastighetsskOtsel

ForsEikringspremier

Fowaltning

Ovriga forutbetatda kostnader och upplupna intiikter

fusredovisning 2019

2019-12-31 2018-12-31

200 825 000 200 825 000

200 825 000 200 825 000

-2082284
-1 041 142

-3 123 426

r97 701 574
967t0793

43 053 000

55 472 000

98 525 000

-t 041 t42
-1 041 142

-2 082 284

198 742 7t6
96 7t0 793

43 053 000

55 472 000

98 525 000

2019-t2-31 20r8-12-3r

0

571967

s71 967

2019-12-31

5 483

12 962
11 043

0

13

1987 312

I 987 325

2018-12-31

0

11 783

0

10 049

Summa 29 4E8 21 832

Not 13, Skulder till
kreditinstitut
Danske Bank

Danske Bank

Danske Bank

Summa

Riintetindringsdag

2022-06-30

2024-04-30
2022-05-02

Rantesats
2019-t2-3t

Skuld
2019-1.2-31

Skuld
20t8-12-31

9 880 000

10 000 000

10 000 000

29 880 000

150 000

o

1,00 0/o

1,43 0k

1,),5%

9 730 000

10 000 000

10 000 000

29 730 000

150 000tr'uqv amorteras inom 12 m&nder
Om 5 ir kommer foreningens l6n att uppgi till 28 980 000 k
1/

t
U

16
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Not 14, Upplupna kostnader och fiirutbetalda intikter
EI

Fdrutbetalda avgifter/hyror
L0ner

Sociala avgifter

Utgiftsrantor
Vatten

Ovriga upplupna kostnader och forutbetalda inuilder

2019-12-31

329
105 875

25 000

7 900
0

9170
51031

Arsredovi sning 2019

20t&12-3r
0

98 281

0

0

27 938
0

1 711 854

Summa

Not 15, Stiillda sikerheter

199 305 I 838 07-1

2019-L2Ar

Totalt uttagna pantbrev

2018-12-31

85 000 0008s 000 000

Summa 85 000 000 E5 000 000

Not 16, Viisentliga hiindelser efter verksamhetsAret

I och med Covid-l9 har styrelsen i Brf Munderingen valt aft leg€a om styrelsem0ten till digitala m6ten,
samt arssttimman kommer hillas utomhus.

v

9

bw
L

4^\



Brf Munderingen
769627-4047

Underskrifter

Arsredovisning 2019

5oll.;..,,*

Daniel Strandberg

Carl
Ledamot

25-il

Ort och datum

Helene BostrOm
Ordforande

Clara

ster glen
Ledamot

Vir revisionsberittel

Emst &
Jonas S

revlsor

/a;u

7o2c - os -3i



EY
Buildrno a brtt(
*orkind rvorld

Revisionsberettelse
Till faireningsstdmman i Brf Munderingen, ory.ff 769627-404'7

Rapport om irsredovlsningen

Uttalanden

Vi har utfort en revision av S.sredovisningen f6r Brf
Munderingen fOr 6r 2019.

Enligt v6r uppfattning har Srsredovisningen upprijttats i

enlighet med Srsredovisningslagen och ger en i alla vesentliga
avseenden rijttvisande bild av fiireningens finansiella stallning
per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och
kassafldde fdr Sret enligt Srsredovisninqslagen. Fdrvaltnings-
berdttelsen 6r fdrenlig med 6rsredovisningens dvriga delar.

Vi tillstyrker derfiir att foreningsstamman faststijller resultat-
rAkningen och balansrdkningen.

Grund 16r uttalanden

Vi har utfort revisionen enliqt lnternational Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed iSverige. vArt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs nErmare iavsnittet Revisorns
ansvar. Vi :ir oberoende i fdrhellande till fdreningen enligt god
revisorssed iSverige och har idvrigt fullgjort vArt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vianser att de revisionsbevis vi har inh6mtat dr tillrdckliga och
6ndamAlsenliga som grund fdr vera uttalanden.

Styrelseas arsvar

Det 5r styrelsen som har ansvaret for att Ersredovisningen
upprijttas och att den ger en rettvisande bild enligt 6rsredovis-
ningslaqen. Styrelsen ansvarar ?jven f0r den interna kontroll
som den beddmer 5r nbdv6ndiq fOr att upprStta en Srsredovis-
ning som inte inneh6ller n6gra vSsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror pA oegentligheter eller misstag.

Vid upprSttandet av ersredovisningen ansvarar styrelsen fdr
bedomninqen av fOreningens formAga att forts6tta verksam-
heten. Den upplyser, nar s6 dr tillSmpligt, om fdrhBllanden som
kan peverka ftirm8gan att fortsatta verksamheten och att
anviinda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillampas dock inte om styrelsen avser att likvidera
fdreningen, upphdra med verksamheten eller inte har negot
realistiskt alternativ till att gdra nAgot av detta. Antagandet
om fortsatt drift tillempas dock inte om beslut har fattats om
att avveckla verksamheten.

Pev6oms ansvda

V6ra m6l 6r att uppna en rimlig qrad av sakerhet om att 6rs-
redovisningen som helhet inte innehaller negra vdsentliga
felaktiqheter, vare sig dessa beror pe oegentliqheter eller
misstag, och att ldmna en revisionsberAttelse som inneh6ller
vgra uttalanden. Rimlig sakerhet er en hdg grad av sakerhet,
men 5r ingen garanti fdr att en revision som utfors enligt ISA

och god revisionssed iSverige alltid kommer att upptdcka en
vdsentlig felaktighet om en sAdan finns. Felaktigheter kan upp-
st6 d grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
vdsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
fdrvAntas pAverka de ekonomaska beslut som anvijndare fattar
med grund i ersredovisningen.

1/

Som del av en revision enligt ISA anvender vi professionellt
omddme och har en profess,onellt skeptisk inst6llning under
hela revisionen. Dessutom:

identifierar och beddmer vi riskerna fdr vijsentliga felaktig-
heter i 6rsredovisningen, vare sig dessa beror pB oegentlig-
heter eller misstag. utformar och utfor gransk-
ninqsetqijrder bland annat utif16n dessa risker och
inhdmtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andam6ls-
enliga f6r att utg6ra en grund ftir vSra uttalanden. Risken
fdr att inte upptdcka en vesentlig felaktighet till f6ljd av
oegentligheter Ar hOgre ijn for en v6sentlig felaktighet som
beror p6 misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, f6rfalskning, avsiktliga utelamnanden,
felaktig information eller Ssidosettande av intern kontroll.

skaffar vi oss en ftirstBelse av den del av f0reningens inter-
na kontroll som har betydelse for v8r revision fdr att ut-
forma granskningsAtqijrder som:ir lempliga med hansyn
till omst5ndigheterna, men inte fdr att uttala oss om effek'
tiviteten i den interna kontrollen.

. utvdrderar vi ldmpligheten i de redovisningsprinciper som
anvSnds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo-
visningen och tillh0rande upplysninqar.

. drar vi en slutsats om ltimpligheten i att styrelsen anvdnder
antagandet om fortsatt drift vid upprijttandet av 6rsredo-
visninqen. Vidrar ocksE en slutsats, med grund i de inhijm-
tade revisionsbevisen, om det finns nagon viisentlig
osdkerhetsfaktor som avser s6dana handelser eller fiir-
h6llanden som kan leda till betydande tvivel om fdre-
ningens fOrm6ga att fortsdtta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en vbsentlig osekerhetsfaktor,
mAste vi i revisionsberdttelsen f,sta uppmarksamheten pa

upplysningarna i Srsredovisningen om den v6sentliga
osdkerhetsfaktorn eller, om sEdana upplysningar 6r otill-
rijckliga, modifiera uttalandet om 6rsredovisningen. VAra

slutsatser baseras p6 de revisionsbevis som inhAmtas fram
till datumet fdr revisionsberiittelsen. Dock kan framtida
haindelser eller fdrh8llanden gdra att en f6rening inte
lijngre kan f ortsatta verksamheten.

. utvdrderar vi den dvergripande presentationen, strukturen
och innehellet i 6rsredovisningen, deribland upplys-
ninqarna, och om 6rsredovisninqen aterqer de under-
liqqande transaktionerna och h:indelserna pA ett sett som
ger en r5ttvisande bild.

Vi meste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten fdr den.
Vi m6ste ocksS informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, deribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
fiirlattningar
Uttalanden

Utdver vAr revision av 6rsredovisningen har vi ijven utfdrt en
revision av styrelsens fdrvaltninq av Brf Munderingen fdr er
2019 samt av fdrslaget till dispositioner betr:iffande
fdreningens vinst eller fdrlust.

Vi tillstyrker att fdreningsstdmman behandlar fdrlusten enligt
forslaget i f0rvaltningsberijttelsen och beviljar styrelsens
ledamOter ansvarsf rihet f Or riikenskapsSret.

Grund f6r uttalanden

Vi har utfdrt revisionen enligt god revisionssed iSverige. Vert
ansvar enligt denna beskrivs nijrmare iavsnittet Revisorns
ansvar. Vi er oberoende i fdrhAllande till fdreningen enligt qod
revisorssed iSveriqe och har iOvriqt fullqiort v6rt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhAmtat er tillriickliqa och
endamAlsenliga som grund f0. vAra uttalanden.

Styrersers ansvar

Det dr styrelsen som har ansvaret ftir forslaqet till disposi-
tioner betrdffande fdreningens vinst eller f6rlust. Vid fiirslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bed0mning av om
utdelninqen:ir fdrsvarlio med hensyn till de krav som fdre-
ningens verksamhetsart, omfattning och risker staller p6 stor-
leken av f0reningens egna kapital, konsolideringsbehov, likvi-
ditet och st6llning i6vrigt.

Styrelsen ansvarar fdr fdreningens organisation och
f orvaltningen av f tireningens angel6genheter. Detta innef attar
bland annat att fortldpande bedOma f0reningens ekonomiska
situation och att tillse att ldreningens organisation iir utforma
se att bokforingen, medelsfdrvaltningen och ftirening
ekonomiska angel:igenheter iOvrigt kontrolleras p5 ett be-
tryggande siitt.

Revlsorns ansvar

Vert mel betr6ffande revisionen av fdrvaltningen, och ddrmed
v6.t uttalande om ansvarsfrihet, er att inhemta revisionsbevis
fdr att med en rimlig grad av siikerhet kunna beddma om n3gon
styrelseledamot i nAgot vasentligt avseende:

. f6retagit nggon Stgiird eller gjort sig skyldig till n6gon
f drsummelse som kan f dranleda ersijttningsskyldighet mot
fOreningen

. pE negot annat si,tt handlat istrid med bostadsrSttslagen,
tilliimpliga delar av lagen om ekonomiska fOreningar, 6rs-
redovisningslagen eller stadgarna.

Vert mEl betreffande revisionen av forslaget till dispositioner
av fOreningens vinst eller f6rlust, och dtirmed vArt uttalande
om detta, dr att med rimlig grad av sijkerhet beddma om fdr-
slaget ar fdrenligt med bostadsriittslagen.

Rimlig sAkerhet 5r en hoq grad av sdkerhet, men ingen garanti
fdr att en revision som utfors enligt god revisionssed iSverige
alltid kommer att upptiicka etqijrder eller fdrsummelser som
kan fdranleda ersattninqsskyldiqhet mot foreningen, eller att
ett f0rslag till dispositioner av fOreningens vinst ellqr f6rlust
inte ijr fdrenligt med bostadsriittslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed iSverige
anvander vi professionellt omddme och har en professionellt
skeptisk inst;llning under hela revisionen. Granskningen av
forvaltningen och f0rslaget till dispositioner av foreninqens
vinst eller f6rlust grundar sig fraimst pg revisionen av rdken-
skaperna. Vilka tillkommande gransknings6tgdrder som utfdrs
baseras pi v3r professionella bedomning med utg5ngspunkt i

risk och vSsentlighet. Det inneber att vi fokuserar gransk-
ningen pB s8dana Stgdrder, omrEden och fiirhEllanden som ar
vasentliga fdr verksamheten och dAr avsteg och 0vertredelser
skulle ha sdrskild betydelse fdr ftireningens situation. Vi g6r
igenom och pratvar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
etgdrder och andra fdrh8llanden som er relevanta fdr v8rt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag for vErt uttalande
om styrelsens fdrslag till dispositioner betr5ffande fOreningens
vinst eller f0rlust har vi granskat om fdrslaget er fdrenligt med
bostadsriittslagen.
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