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Fo rva ltn i ngs be r Atte I se

Foreni ngens verksa m het

Foreningen har til l Sndam6l att frdmja
medlemmarnas ekonomiska intresse genom att
i foreningens hus upplSta bostadsl5genheter
u nd er nyttj a nderdtt och uta n tid sbegrd nsni ng.
Upplitelse fir dven omfatta mark som ligger i
anslutning til lforeningens hus, om marken ska
anvindas som komplement til l bostadslSgenhet
el ler lokal.

Fdreningens fastighet, Ordonnansen 3 i
Stockhol ms kom mun forvdrvades 2010-02-25.

Foreningens fastighet bestir av ett flerbostads-
hus pi adress Smedsbacksgatan 6. Fastigheten
byggdes 1938 och har virdeir 1938.

Den totala byggnadsytan uppgir ttL 7377 kvm,
varav 1224 kvm utgor ligenhetsyta och 153
kvm lokalyta. Taxeringsvirdet 5r 30 449 OOO
(byggnad 72953 000 och mark t7 496 000).

Lii gen h etsf ii r d el ni ng

11st 1,5 rum och kok
11st 2,5 rum och kok

Samtliga ldgenheter 5r upplStna med
bostadsritt.

Vdsentliga lokalavtal i foreningen 6r butikslokal
l Annika Jonsson Bokforing, butikslokal 2
Beauty Studio t.o.m. sista september 2Ot7 och
fr.o.m. fosta oktober Karin Lavelius samt Hi3g
access som hyr "piskbalkongen". Aven ett
killarforrid hyrs ut til l en privatperson.

Intikter fr6n lokalhyror utgor ca t9 Yo av
foreni ngens tota la intdkter.

Fdrsiikringtill fullvdrde har foreningen tecknat
hos Stockholms Stads Brandforsikringskontor. I
avtalet ingir styrelseforsikri ng. Fr.o.m. mars
2Ot8 5r forsdkringen tecknad via
Bostadsrdtterna/Soderberg & Partners hos
Moderna forsiikringar, Box 7830, 103 95
Stockholm.

Underhdllsplan har foreni ngen u pprittat i r
2OO9,vilken strdcker sig 6 6r. Planen
u ppdateras fortlopa nde.

Energideklaration fortlopande

Atgardat takfoten

Atg;rdat dagvattenbrunn pi girden

Byte stamventiler och cirkulationspump

Sotat skorstenar

I nstal lation postboxar

OVKgenomf6rd

Lagning av tak ovanfor piskbalkong

Inkop av ny tvittmaskin

OVKgenomford

Byte av sdkerhetsventil samt avledning
vattenkSllare
Atgardat gamla vattenskador 3 st
lSgenheter

Reparation av piskbalkong

Ny framsida anlagd med nya sopskip

Genomging av virme i samtliga ligenheter

Fiber indraget ial la l i igenheter

Amortering av 3 miljoner

Krokar uppsatta i cykelrum

Stambyte vattenstam ma r

Balkongrenovering

Reparation av takfot mot girdssida

Reparation fasad girdssida

Reparation elservisen

Reparation/omdragning av el i huset

Reparation/omdragning av el i alla
ligenheter

Reparation av nistan al la badrum

Milning av trapphus

lnstal lat ion av utvindig vattenkran mot
gArd och gata

lndragning av ror for framtida bredband

Utbyte av vissa radiatorer

2016

2016

201,6

2016

2076

2076

2474

2074

2074

2014

2014

2013

2473

2AB

2013

2013

20!3

20tt

20L7

2077

2077

201r
2017

2071

20tt

2017

2011

2071

20tt
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Fdrvaltningnytal avseende teknisk forvaltni ng
och fastighetsskotsel har foreningen tecknat
med BK KraftAB. Forden ekonomiska
forvaltningen har foreningen tecknat avtal med
Agenta ForvaltningAB.

Bostadsrdttsfilreningen registrerades 1999 -O3-

77 av Bol agsverket. Bostads rittsforen ingen
forvdrvade fastigheten Ordonnansen 3 per den
2OIO-O2-25. Foreningens nuva rande gi | | a nde
stadgar registrerades 2O 15 -08-26.

Foreningens skattemiissiga status 5r att
betrakta som Skta privatbostadsforetag.

Foreningen dr idag medlemmar i intresse-
organisationerna Bostadsritterna och
Fastighetsdgarna.

Medlemsinformation

Antalet medlemmar i foreni ngen uppgick vid
6rets borjan ti l l  28. Nyti l lkomna medlemmar
under Sret 5r 7. Antalet medlemmar som avgitt
under 6ret 5r 5. Medlemsantalet iforeningen
vid 6rets slut 5r 29.Under iret har4
overlitelser skett.

Vid ldgenhetsoverlStelser debiteras koparen en
dverlStelseavgift p6 f n 1 138 kr.
Pantsittningsavgift debiteras koparen med f n
455 kr.

Styrelsen ha r sed an o rd i na ri e fo ren i ngssti m m a,
2017-A5-77 och dirmed pifoljande styrelse-
konstituering haft foljande sammansiittning:

Roland Frycklund
Heleen Rebel
Asa Molin
Lars Lundstedt
Jeanna Ahlin

ledamot/Ordf.
ledamot/Sekr.
ledamot/Kassor
suppleant
suppleant

H indelser u nder rikenskapseret

Genomf iirt underhdil 2A 77

t. Vi har under iret anlitat MEAB for milning
av fastighetens samtliga fonster och dorrar
enligt foreningens ansvar. Samtidigt
frischades hisskorgen upp i nvdndigt.

2. Vi har under 6ret anlitat Rens & Spolfor
spolning av samtliga avloppsstammar.
Aven pumpgropar for gru ndvattenpu mp
for grundvattenpump samt avloppspump i
tvdttstugan rensades.

3. SEHED har utfort ett garantiarbete (5 6r)
gdllande ett fasadputsslSpp pA fastighetens
baksida.

Genomf ort lhpande och/ eller akut underhdil 2A77

4. Brandrokgasluckan itrapphuset har bytts.

5. Grundvattenpumpen har bytts ut.

6. I undercentralen har ett don for
varmvattensregleringen bytts,
genomfordes av MEKAB.

7. I nigra l igenheter har virmeelement bytts
och/el ler anslutningsroren lagats.

8. Under hosten 2Ot7 fick vi en allvarlig
anmirkning pe hissen funktion och
sikerhet. Ett pipekande som lett t i l l  att vi
efter anbudsforfarande anlitat ITK for att
byta ut hissen. Montagearbetet piborjas
mars 2O].8

Leverantdrsavtal 2Afi

9. Under Sret har avtalfornyats gil lande:
- BK Kraft, Fastighetsskotsel
- BK Fastighetsservice, Jour
- Mickes stdd & fonsterputs, Stddning i
trapphus och foreningens utrymmen

10. Under Sret har ett helt nytt avtal slutits med
Loopia gil lande
- webbhotellfor vir nyskapade hemsida
-e-postad resser ti | | foreni ngen
- lagring av foreningens datafi ler

11. Under 6ret har avtal sagts upp gdllande
- Fastighetsigarna, en intresseor.ganisation
- Svensk Fastighetsservice, avropsavtal

for taksnoskottning

Ti | | revisor har Wi nthers Revisions byrA va lts,
med ansvarig revisor Britt-Marie Winther.

Valberedningen bestir av Louise Nylund och
HenrikAlwen, varav den forstndmnde 5r
sammankallande.

Sty r elsesa mm antr dden so m p roto ko I I f o rts u n d e r
6ret har uppgitt t i l l  11st. Dessa ingir i arbete
med den kontinuerliga forvaltning av
foreningens fastighet som styrelsen under Sret
arbetar med. Foreningens firma har tecknats av
tvi ledamoter i forening. 4)

&
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att anvandas tillframtida investeringar och
12. Efter fdrhandlingar med ver banhSEB, harvi underhillsitgdrder pi fastigheten.

lyckats senka rentekostnaderna
Arsavgifterna har under iret varit ofdrdndrade.

,(Nd*vAsenttigt20TT lsamband med budgetarbetet inf6rir2018
beslutade f6reningen om en avgiftshdjningfrin

13. En brandsldckare har anskaffats efter det att 2O78-O4-O!om9y,
"Egenkontroll av brandskyddsarbete"
genomf6rts. Planerotunderhdllsbehov Tilldet planerade

14. En riten sdkerhetsmonterad kassabox har :Jlr","l?l5Hiill3il::::1ff:'lt".".hilsfond
anskaffats fdr att kunna hantera med minst 0,3 % av taxeringsvirdet pl
l6genhetsnycklar i samband med fastigheten. Fonden fdr yttre underhill
fastighetsarbeten typ fonstermelningen. redovisas under bundet eget kapital i

balansrekningen.
15. F6r butikslokal 6002 harvifatt en ny

hyresgast med verksamhet inom alternativ
medicinsk behandling. Planerod vq;lksamhet20TS

16. Vi har under iret infort matavfallssortering. 7. Installera ny modern hiss.
I sopskipet finns nu ett kdrl for matavfall
samt tvi kdrlfor ovriga hushil lssopor. 2. Rensa fastighetens ventilationskanaler samt
Dirmed har vi minskat vira kostnader samt se over fastighetens ventilationssystem,
bidrar t i l l  en bdttre miljo. frinluft och ti l luft.

17. Kontinuerligt har styrelsen skickat ut ett 3. Genomfora inspektion av varje l igenhets
informationsbrev ti l l  medlemmarna, Sven och lokals installationer enligt foreningens
anslaget pi vir hemsida. ansvar.

4. Inspektera fastighetens fasad med syfte att
Fdreningens resultatfor 61 2017 5r -356 Kkr, utrona vdrmelickage och underhillsbehov.
vilket kan jimforas med resultatet for 3r 2A76
som var -253 Kkr. Forindringen mellan iren 5. Utfora inspektioner av gassystemet,
beror frimst pA okade underhil lskostnader. rokgaslucka, mm samt genomfora

radonmdtning.
Utover underhi I lskostnader sa mt avskrivningar
5r foreningens enskilt storsta kostnadspost 6. Uppritta en l lngsiktig underhSllsplan.

\-/ fjirrvirmekostnaden vilket under Ar 2O77
minskat med 9 Kkr. Foreningens 7. Genomfora forstudie gdllande ombyggnad
rintekostnader har minskat pi grund av ett l5n av butikslokaler t i l l  bostadsrittslSgenheter.
lades om ti l l  lSgre rinta i mitten av 2O!7 samt Beslut ska direfter tas av foreningsstimma.
att rSntan sinkts n6got pi ovriga lin.

-J 8. Fortsitta uppstrukturering av foreningens
I resultatet for 5r 2Ot7 ingir avskrivningar med administration, dokumentation och
367 Kkr, exkluderar man dem blir resultatet arbetssitt.
11 Kkr. Detta innebSr att foreningen har ett
I i kvid itets miissi gt ove rs kott f ri n den lopa n d e
verksamheten under Sret med 10 Kkr.
Avskrivni ngar 5r en bokfori ngsmdssig
virdeminskning av foreningens fastighet och
den posten piverkar inte foreningens l ikviditet.

Ser man pi foreningens l ikviditetsflode som
Sven innefattar investeringar samt l6n och
uppl6telser har foreningen ett positivt
kassaflode med 46Kkr. Det overskottskapital
som foreningen har fitt in under 6ret kommer ,r^1x6
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Beloppvid irets inging

Resultatdisp enl stimma:

Avsittning till yttre fond

lanspriktagande yttre fond

Balanseras iny rikning

Upplitelser

Kapitaltillskott

Arets resultat

Belopp vid irets utging

37 87tO75 2120191 485 585 -7874132 -252973 38350747

LOg362 -709362

-252973 2s2973

-356 748 -356 148

37 871075 212079L 595948 -2235467 -355748 37 994599

Forindring Eget kapital

Flerirsoversikt

* Genomsnittlig skuldrinta definieras som bokford kostnad for linerlntor i f6rh6llande till genomsnittliga fastighetsl6n.
** Fastighetens belSningsgrad definieras som fastighetslin iforh6llande tillfastighetens bokfdrda vdrde.

Resu ltatd isposition

Betrdffande foreningens resultat och stSllning i 6vrigt hinvisas till efterf6ljande resultat- och balansrdkning,

kassafkidesanalys samt noter. Alla belopp uttrycks i svenska kronor dir ej annat anges.

J--u
,KA

Nettoomsiittning, Kkr

Resultat efter finansiella poster, Kkr

Soliditet, %

Genomsnittlig Srsavgift per kvm bostadsrittsyta, kr

Lin per kvm bostadsriittsyta, kr

Insats per kvm bostadsrdttsyta, kr

Genomsn ittl ig sku I d rdnta, Yo *

Fastighetens belAningsgrad, % **

7 119
-356

77,9

744

B 563

30 940
t,o9

2r,8

7 L37
-256

78,3

740

I 563
30 940

1,35
27,7

t  t t2
-164

78,5

740

8 563

30 940
2,76

21,5

t 174 1 054
-133 -579

78,5 78,3

740 704

I 563 B 563

30 940 30 940
3,35 3,39

21,4 21,3

Forslag til l behandling av foreningens resultat:
Balanserat resultat

Arets resuttat

Styrelsen foresl6r att:
Tillyttre fond avsdtts
I ny riikningoverfores

-2236 467
-356148

-2 592 6t5

tog 362
-274r977
-2 592 615
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RESULTATRAKNING

Rdrelsens intikter m.m.
Arsavgifter och hyresinti kte r

Summa rdrelsens intikter m.m.

R6relsens kostnader
Driftkostnader
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiel I a a n ldggn i ngsti I I gi nga r

Summa riirelsens kostnader

Rdrelseresultat

Resultat frln finansiel la poster

Rinteintdkter
Rintekostnader

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiel la poster

Resultat f6re skatt

Skattforegiiende Ar

Arets resuttat

Not

20!7-A!-O1

2017-12-3!

7!L9 312

2016-01-01

20t6-12-3t

t 136 984

t1t9 312

-835 899
-97 7t4
-59 393

-366796

tt3698/,

-763342
-93 300
-27 958

-366796

-136A802

-241494

t
-174 660

-1251396

-tt4 412

4L
-147942

-Ll4 659

-356 t48

-356148

-141901,

-256313

-256 3t3

3 340

-356148 -252973

Al
\

ba
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BALANSRAKNING

TILLGANGAR

Anl5ggningsti f fgingar

Materiella anliggningstilfglngar
Byggnaderoch mark
Inventarier, verktyg och instailationer
Pigiiende arbeten

Summa materiella anlf,ggningstiltgingar

Summa anliggningstiilgAngar

OmsittningstiltgAngar

Kortfristiga fordri ngar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Ovriga fordringar
Forutbetafda kostnader och upplupna intAkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Summa omsfr ttningstif lgingar

SUMMATTLLGANGAR

Not

2017-12-31

47 995 677
48 691

108 500

2016-t2-31

48 357 332
53 832

48 411 164

48 4ttt64

L9 893
ta62

644
22709

44 308

539 692

584 000

48 995 !64

5
6
7

48152868

48152868

248L5

28
13 405
26 326

&574

585 765

650 339

48 803207

7
,K*
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BAI.ANSRAKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundeteget kapital
Medlemsinsatser
Fond fdr yttre underhill

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller forlust
Arets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Ltngfristiga skulder
Skulder til I kreditinstitut

Summa lingfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverant6rsskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intiikter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2017-12-31

39 997266
595 948

2016-t2-31

39 991265
486 586

40587 214

-2236 467
-356148

4p.477 852

-L874 L32
-252973

-2127 tOs-259261s

,4/ _

,R$47
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37 994599

10 480 603

38350747

10 480 603

10

10 480 603

t6ta66
o

L66939

10 480 603

27 789
300

t35725

328 @5

48843207

t638t4

48995 164



KASSAFLODESANALYS

Den l6pande verksamheten
Rdrelseresultat
Avskrivningar
Erhillen riinta mm
Erlagd rinta

Kassafl6de frin den lopande verksamheten
f6re fiirindri nga r av riirelseka pital

Kassafl6de frin fdrindringar av r6relsekapital
Minskning(+)/okning(-) av kundfordringar
Minskning(+)/6kning(-) av fordringar
MinskninS(-)/6kni ng(+) av leverantorssku lder
Minskning(-)/okning(+) av kortfristiga skulder

Kassafldde frin den ldpande verksamheten

I nvesteringsverksam heten
Pigiende arbeten

Kassafl6de f rin i nvesteringsverksamheten

F6rindring av likvida medel
Likvida medelvid irets borjan

Likvida medelvid irets slut

2At7-A1-Ot

2017-12-3t

-24L490

366796
!

-Lt4 660

2016-01-01
2016-',2-31

-714472

366796
4t

-14t942

touT

-4922
-t6 378
t33 277
31947

to7 143

-L9 893
-2229

4 585
43752

154 571

-108 500

133 358

0

-108 5@

46471
539 694

0

136 698
402995

585765 539 692

d
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NOTER

Not 1 RedovisningsPrinci Per

Redovisningsprinciur-;r
Arsredovisningen Sr upprdttad ienlighet med 6rsredovisningslagen och Bokforingsndmndens allmSnna rid

(BFNAR 2016:10) om Arsredovisning i mindre foretag.
Principerna ir ofordndrade jimf6rt med f6regiende 6r.

V dr deringsprinci per m.m.

Tillgingar, avsdttningar och skutder har viirderats till anskaffningsvirden om inget annat anges nedan.

Materi ell a a nl iiggni ngstill gdnga r

Materiella anldggningstillgingar redovisas till anskaffningsviirde med avdragfor ackumulerad virdeminskning

och eventuella nedskrivningar. Tillgingarna skrivs av linjirt over tillgingarnas nyttjandeperiod.

Byggnad: 100 Ar 1,%

Fastighetsforbittringar: 4O - 67 Ar t,50-2,5yo

lnstallationer 15 ir 6,67%

F o sti ghetsskatt/ F a sti ghets av gif t
Foreningen beskattas idag genom en kommunal fastighetsavgift for bostadsdelen som antingen 6r ett fast

befopp per ldgenhet eller O,g%av taxeringsviirdet for bostadsdelen. Det ligsta av dessa viirden utgor

foreningens fastighetsavgift som for riikenskapsiret ir 1 315 kr per lSgenhet. For lokaler betalar foreningen en

statlig fastighetsskatt med 1 % av taxeringsvirdet pi lokaldelen.

F ond f iir yttre underhdll
Enligt bo6oringsndmndens allmanna rid, ska reservering for framtida underhill redovisas under bundet eget

kapital. Avsittning till fonden sker, genom en Srlig omforing mellan fritt och bundet eget kapital.

lansprikstagande av fonden for planerat underhill sker pi samma siitt.

Noter til I resultatrdkni ngen

Not 2 Arsavgifter och hyresintikter

Arsavgifter
HyresintSkter, lokaler
6verlStelseavgifter
Pantf6 rs krivn i ngsavgift er
Ovriga sidointiker
Avgift and raha ndsuthYrni ng

Summa irsavgifter och hyresintikter

2017

905 160
20t230

3 360
1 339

810
7 4t3

2016

9A6023
213 963

5 544
3 989

0
7 469

t 136 984r ttg 3t2

\

it u!^/-zr
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NOTER

Not 3 Driftkostnader

Fastighetsskotsel inkl stdd

Reparation och underhill
Fastighetsel
Fidrrvirme
Vatten och avloPP
Sophimtning
Bredband
ForsdkringsPremier
Fasti ghetsskatt/avgift
Ovriga driftkostnader

Summa driftkostnader

Not4 dvriga externa kostnader

Ekonomisk forvaltning
Revisionsarvode
Konsultarvoden och advokatkostnader
Bankkostnader
Ovriga kostnader

Summa 6vriga externa kostnader

Noter till balansrikningen

Not 5 Byggnader och mark

I ngiende anskaff ni ngsvi rde

Utgiende acku mu lerade anskaff ningsv5rden

I ngiende avskrivni ngar
Arets avskrivningar

Utgiende ackumu lerade avskrivningar

Utgiende redovisat virde

Redovisat virde bYggnader
Redovisat vdrde fastighetsfdrbittri ngar

Redovisat vdrde mark

Summa redovisatvirde

Taxeringsvtirde
Taxeri ngsvii rdet for f6ren i nge ns fasti gheter:

varav byggnader:

47 99s 677

36 454 000
13 086 000

2017

73 434
393253
25 3L9

190 581
25 008
16 408
30 360
23 164
47 470
11906

20t6

72045
279 982

20762
799 690
20404
t7 t48
30 360
2L987
46 436
54 534

836899

2017

4r'.091
t3 406
23 138
2404

74 575

763342

2016

42931
1s 013
18 815
2332

74209

50 457 55t
-270A2L9

-361655

97 714

2At7-12-31

50 457 55t

93 300

20L6-t2-3t

50 457 551
5A 457 55t
-1.738 564

-367 655
-2 LOA279

48357 332

16248374
7 555 sLO

24 553 448
483s7 332

36 454 000
13 086 000

(0^
. f) \-/

4 t /rt7 ---
z a -

t_.=

-.At
t

-2467874

47 995 677

t6an957
7 368272

245534r'.8
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NOTER

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

I ngiende a ns kaff ningsvirde

Utgiende ackumulerade anskaffni ngsvirden

I ngiende avskrivningar
Arets avskrivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgiende redovisat virde

NotT Pigiendearbeten

Inkop hiss
Utgiende redovisat virde

Not 8 F6rutbetalda kostnader och upplupna int5kter

Forsikringspremie
6vr forutbet kostnader och uppl intdkter
Ekonomisk forvaltning
Bredband/Stadsnit

Summa ftirutbetalda kostnader och upplupna intfikter

Not 9 Llngfristiga skulder

Amortering efter 5 ir

Summa lSngfristiga skulder

2477-72-31

70 62s

2A],6-12-31

7A 625
7A 625
-76793

-5147

7A 625
-tt 652
-5 747

-21934 -16793

48 691

2017-12-3t

108 500
108 500

24 f i -L2 -3 t

3 s23
4 440

ro773
7 590

53 832

20l.6-L2-37

0
0

2015-!2-31

3 308
79 4At

o
o

26 326

20L7-12-31

10 480 603

22709

20L6-l.2-3!

10 480 603

10480 603 10 480 603

Kreditgivare Villkorsindring Rinta % Skuld per
2017-12-31;

SEB
5EB
SEB
SEB

2018-06-28
2018-06-28
2021-06-28
2AL9-46-28

0,61
0,61
r,29
0,80

1 104 361
4 t88 121
4 t88 121
1 000 000

Summa 10 480 603
Summa lingfristiga skulder 10 480 603

Not 1O Upplupna kostnader och ftirutbetalda intikter 2017-12-31

3 834
76 244
27 750
13 000
46 7Lt

2016-t2-31

3 984
82 588
3A 764
13 000
5 989

U pplupna riintekostnader

Forutbetalda i rsavgifter / hyresintd kter

Fjirrvirme

Revisionsarvode

Ovriga upplupna kostnader

Summa upplupna kostnader och frirutbetalda intikter 766 e3e 735 72s t)

/.h uut
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NOTER

6vriga noter

Not 11 St5llda sikerhete

Fastighetsi nteckni ngar
Summa stillda s6kerheter

Stockholm 2At8- Og - Z 3

Min revisionsberittelse har lirnnats a.n Nf zalf-.

tII,,JV

20''7-!2-3t

15 180 603

2016-',2-31

15 180 603
15 180 603 15 180 603

)

iitt-ltlErib Winther
Godkdnd rbvisor

%
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Revisionsberflttelse

TiIl fiireningsstiimman i Brf Ordonnansen 3
Org.nr 769604-0745

Rapport om irsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfort en revision av d:rsredovisningen fbr Brf Ordonnansen 3 for riikenskapsiret 2017 .

Enligt min uppfattning har Arsredovisningen uppriittats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i alla
viisentliga avseenden riitfvisande bild av foreningens finansiella stiillning per den 20l7-12-31 och av dess
finansiella resultat for 6Lret enligt irsredovisningslagen. Frirvaltningsberdttelsen 6r forenlig med
irsredovisningens ovriga delar.

Jag tillstyrker diirfor att foreningsstiimman faststiiller resultatriikningen och balansriikningen ftir ftireningen.

Grund fdr uttalanden
Jag har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag ar oberoende i
forhillande 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 Zindamilsenliga som grund for mina
uttalanden.

Styrelsens onsvar
Det iir styrelsen som har ansvaret for att irsredovisningen uppriittas och att den ger en riittvisande bild enligt
irsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar 6ven for den interna kontroll som de bedomer iir nodviindig for att
uppriitta en irsredovisning som inte innehiller nigra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller pi fel.

Vid uppriittandet av irsredovisningen ansvarar styrelsen for bedomningen av ftireningens formiga att
fortsiitta verksamheten. De upplyser, ndr si iir tilliimpligt, om ftirhillanden som kan piverka lormigan att
fortsiitta verksamheten och att anv?inda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilliimpas
dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns onsvor
Mina mil 6r att uppni en rimlig grad av s6kerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte innehiller
nigra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel, och att liimna en
revisionsberiiffelse som innehiller mina uttalanden. Rimlig slkerhet iir en hog grad av siikerhet, men iir ingen
garanti flor att en revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka
en viisentlig felaktighet om en sidan finns. Felaktigheter kan uppsti pi grund av oegentligheter eller fel och
anses vara vdsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan lorviintas p6verka de ekonomiska beslut
som anvdndare 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 bedomer jag riskerna for viisentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror
pi oegentligheter eller pi fel, utformar och utfor granskningsitgiirder bland annat utifrin dessa risker och
inhiimtar revisionsbevis som eir tillriickliga och iindamilsenliga for att utgor4 en grund for mina uttalanden.

f independent accounting and consulting n;. Utf 
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Risken ftir att inte upptdcka en vasentlig felaktighet till lbljd av oegentligheter lir hiigre iin {tir en viisentlig
felaktighet som beror pi fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, fiirfalskning,
avsiktliga uteliimnanden, felaktig information eller isidosiittande av intern kontroll.

- skaffarjag mig en {tirstielse av den del av {iireningens interna kontroll som har betydelse fiir min revision
ltir att utforma granskningsitgiirder som iir liimpliga med hiinsyn till omstiindigheterna, men inte fiir att
uttala mig om effektiviteten i den intema kontrollen.

- utviirderarjag liimpligheten i de redovisningsprinciper som anvlnds och rimligheten i slzrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhOrande upplysningar.

- drarjag en slutsats om llmpligheten i att styrelsen 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 ftirhillanden som kan leda till
betydande wivel om ftireningens ftirmega att fortsAtta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
vlsentlig osiikerhetsfaktor, miste jag i revisionsberlttelsen fiista uppmiirksamheten pi upplysningama i
iLrsredovisningen om den vtisentliga osiikerhetsfaktom eller, om sidana upplysningar iir otillriickliga,
modifiera uttalandet om irsredovisningen. Mina slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhlimtas fram
till datumet fiir revisionsberiittelsen. Dock kan framtida hlindelser eller ftirhillanden sdra att en fiirenins inte
liingre kan fortsiitta verksamheten.

- utviirderarjag den d'vergripande presentationen, strukturen och innehillet i irsredovisningen, diiribland
upplysningarna, och om Arsredovisningen iterger de underliggande transaktionema och hlndelsema pi ett
sAtt som ger en retwisande bild.

Jag meste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten fiir den. Jag mlste ocksA informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, diiribland de
eventuella betydande brister i den intema kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav entigt lagar och andra ftirfattningar

afialanden
Utdver min revision av irsredovisningen harjag liven utlbrt en revision av styrelsens ftrvaltning fdr Brf
Ordonnansen 3 ftr rlikenskapsiret 2017 samt av ftirslaget till dispositioner betriiffande fbreninglns vinst
eller ltirlust.

Jag tillstyrker att ftireningsstiimman behandlar fbrlusten enligt fiirslaget i ftirvaltningsberiittelsen och
beviljar styrelsens ledamd'ter ansvarsfrihet ftir riikenskapsiret.

Grund fir ultalanden
Jag har utltirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskivs nlirmare i
avsnittet Xevisonrs ansvar. Jag i* oberoende i fbrhillande till fiireningen enligt god revisorssed i Sverige
och har i iivrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inh?imtat [r tillrlickliga och ?indamrilsenliga som grund ftir mina
uttalanden.

Slyrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret fiir ftirslaget till dispositioner betriiffande {iireningens vinst eller ft,rlust.
Vid ftirslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedd'mning av om utdelningen lir ft,rsvarlig med
hiinsyn till de krav som ftireningens verksamhetsart, omfattning och risker stiiller pi storleken av
ftireningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stiillning i 6vrigt.

Styrelsen ansvarar for foreningens organisation och forvaltningen av floreningens angeftigenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlopande bedoma foreningens ekonomiska situation och att tillse att foreningens
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organisation iir utformad sfl att bokforingen, medelsfdrvaltningen och foreningens ekonomiska
angeliigenheter i ovrigt kontrolleras pi ett betryggande siitt.

Revisorns onsvar
Mitt mil betriiffande revisionen av forvaltningen, och diirmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, dr att inhiimta
revisionsbevis for att med en rimlig grad av siikerhet kunna bedcima om nigon styrelseledamot i nigot
viisentligt avseende:

- foretagit nigon itgiird eller giort sig skyldig till nigon fbrsummelse som kan foranleda
ersiittn ings skyl d i ghet mot foren in gen, e I ler

- pi nigot annat siitt handlat i strid med lagen om ekonomiska foreningar,irsredovisningslagen eller
stadgarna.

Mitt mil betriiffande revisionen av forslaget tiit Oispositioner av foreningens vinst eller forlust, och diirmed
mitt uttalande om detta, dr attmed rimlig grad av siikerhet bedoma om forslaget iir forenligt med lagen om
ekonomiska foreningar.

Rimlig sdkerhet rir en hog grad av siikerhet, men ingen garanti lor att en revision som utfors enliE god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka dLtgArder eller florsummelser som kan foranleda
ersiittningsskyldighet mot foreningen, eller att ett forslag till dispositioner av foreningens vinst eller forlust
inte iir forenligt med lagen om ekonomiska foreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anviinder jag professionellt omdome och har en
professionellt skeptisk instiillning under hela revisionen. Granskningen av forvaltningen och forslaget till
dispositioner av foreningens vinst eller forlust grundar sig friimst pi revisionen av rdkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsf,tgiirder som utfors baseras pi min professionella beddmning med utgingspunkt i
risk och viisentlighet. Det innebbr att jag fokuserar granskningen pi sidana itgArder, omriden och
forhillanden som rir vrisentliga for verksamheten och drir avsteg och overtriidelser skulle ha slrskild
betydelse flor foreningens situation. Jag ghr igenom och provar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
htgarder och andra forhillanden som iir relevanta for mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag for mitt
uttalande om styrelsens fbrslag till dispositioner betriiffande foreningens vinst eller florlust har jag granskat
om forslaget 6r florenliS med lagen om ekonomiska foreningar.

Stockhorm den J1 ( 20 18


