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Brf Cirdskikaren
Org.nr 7696A2-9649

styrelsen fijr Brf oirdskikaren sr hiirmert avge srsrerlovisning I$r rfi<enskaps &ret 2a18.

F iirvaltningsberiitfelse

fnformation om verl$amheten
Brf Girdskikaren 6r en iikta bostadsrdtfsftrening- t'lemsida: http:/ftr.ww.gardskikaren.se

Fdreningen har sin slite i Vendelsii-

Sfyrelsen och CIvrige funktioniirer

O rdhtarie sty re lse ledaw$ te r
UllaNorlin
Michael Bcrgs
Claes-Gdran Beckman
Styrelsesupple*nler
Rose-Marie Matfsson
Gunilla. Tornhammar
Ordinarie rwissrsr
Gny Sjdkvist

Ynlda t o.w. &rs stiiuma n

YaWdtam. &rsstiimmsn

Yalds ta.wr" Srsstiimman
Reviscr

Fastighet
Fiireningen iiger fhstigheten vendelss 3:1804 i Haninge kommun omfattande adresserna K?illtorpsvdgen76 - LzB' Fastigheten har tvs bostadsbyggnader med ?-? $ iagroh"t"r'upplupna med 6ostadsr:itt medfirljande fiirdelning

I st I rum och krikpd 3T lrlrm
6 st I rum och kfk p& 55 kvm
4 st 2 nrm och kdk pi 48 kvm
4 st 2 rum och k6k p& 50 kvm
4 st 2 rum ochkdkp6 55 kvm.
4 st 3 rum och kiik pA ?5 kvm
4 st 3 rum och kdkpA ?9 kvm
Bostadsytan iir tctalt 1 j9j kvm.

Ftireningen har 5 st gaxag: tilluhyming inrymd i ena byggnaden- Fareningen disponerar 35 srparkeringspiatser varav n6gra iir besAlsparkering

Underhf;ll
F.<ireningen har under flret utfbrt fri{iande erbeten:

FYLLI INFO OM ARETS TI}dDERHALL.

ffi#ffilf er underheilsplan fr6n ?013 med prognos till za3z.Drm iir planerad tiir uppdatering

Ftirvaltning
Den ekonomiska fiirvaltningeil har under flret skritts av Ekonomibolsget Notima AB.



Brf Gdrdskikaren
Org.nr 7696A2-9649 2 (1r))

F,tirs?ikring
Fasfighefen iir fullviirdesfbrsiikrad i $jensidige. Kollekrivt bosradsriifistilliigg ing&r.

Fdreningens ekonomi

Pantavgifter rlch iiverl*telseavgifler.tar o!-ry. afia panter och tiverliifel*er under &ret. F6reningen IEr
;ffi|ff:' ett litet nettotillskorfiir detta df, kostnaden ftirpanter och rjverl$ietser i regel understiger

P-b$rer vid olovlig parkering rillfaller fiireningen.

Fdroningen vidarefakhrerar el som kiips in rned storkundsavtar viliet gd,r aft alla liigenheter delar ps ennatavgift' vidarefaktureringen iir tiil sj?ilvkostnadspri,r, dvs fiireniog"oliubitrr* medlsrnmama exakt rlenkostnad som fiireningen hai fiir att kiipa in elen.

L$nen har amorJerats ned med Zl6 tkr.

sett till bedriml underhdllsbehov i nartid, fiireningens likviditet och niv6 p6 srsavgifter kan &ireningensekonomi anses vara god.

F0reningens bosfiider fiirhrukatJe under fuet 22g 167 kwh (23s 4g6) vilket ger en genornsnitrligenergifiirbrulcringpd 144 kWl/l<r/rn (150) per *r
Skuldsiinningsgrad: g 44g la/kvrnDriftskosroader: 521 kr/lcvm
Riintekostnad/inttikt rc%

Avskrivningstakt
Avskrivningsrakren p* tryggnader iir san fill l% (100 6ri

Ftirslag till vinstdisposition
sfyrelsen Jiireslsr att till fiirfogande st&mde vinsfineder (kreinor):

balanserad vinst
irets vinsi ,;l-li|

908 280
disponeras sfi att
avsiittning till fond fiir periodiskr underhill 52 000Ianspl$ktagande avyttrc underh6llsfond Ji 

Oi ny dikning tiverfiires 
856 ZgA

9$B 28r)

Fd'reningens resultat och stiillaing i tivrigl fr*mgsr av ofterfoljande resultat- och balansrlikning mednoter.

{{u3'
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Resultstrrikning

Rtirelsens intfikter
Arsavgifter oc}r hyror
Oidgaintiikter

Riirelsens kostnnder
Driftskostnader
Rqrarationer
F astighetsavgif Vskatt
Planerat underhAll
Owiga keistnader
Personalkostnader

Riirelseresultat

Resultat fr*n linausiella poster
Ovriga riinteintiikter och liknande resultatposter
Rlintekosfirader och lilqande resuluaSoster

Rsrultat efler linansielln po*ter

Avskrivningar och nedslcrivningar av materiella orh
inmnateriella anl[ggningstdlg&ngar
Resultst fbre ckatt

.&rets resultat

Brf Cirdskikaren
Org.nr 769602-9649

2018-01-0t
-201S-I2-3r

I 373 363
301 302

| 614 665

-609 156
-s0 115
-36 0gg

-217 164
-t23 072
-39 418

-r 475 024
s99 64r

0
^243 s99
*243 59S
356 04?

-247 307
108 735

I08 736

3 {10)

201?-01-01
-20t7-12-31

r 357 663
281 931

I 639 594

-525 993
-B 552

-35 505
-313 261
-r14268
-29 110

-1 026 689
612 905

-2
-292 600
-292 602
320 303

-247 307
72 996

72 996

Not
I
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6
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Br.f G{rdskikaren
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Bnlansrflkning

TILLGANGAR

Anliigguingstillg€ngar

h{Nerteil u an ldggningxittgfrnga r
Byggnader ochmark
Maskiner och andra telfliska anlfiggningar
Inventrarier, verktyg och installationsr

$u mma anlii.ggningstillgfi ngar

0msiittningstillgi qgnr

Kortfristigafardrtngar
A vgift s* o ch hyresfordringar
Owiga fordringar
F$rutbetalda kostnader och upplupna intiikter

Kassa oeh bank

$umm* omoflttningsfillgflngar

SUMMA TILT,GANGAR

Not
I

201S-12-3r

20738796
0

64747
20 803 543

2$ 803 543
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2fr11-12-3t

2A 969 915
0

80 93s
21 0S0 850

21 050 850

I
I
10

ll
47 683
74 498

r07 s17
!29 69S

362{65

59t 763

It 39S 306

27A 404
7

85 408
355 819

414 42'l

770 246

2t 821 096

Ly,/0rs,:



Bnlansriikning

AGST KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapitat
Medlemsinsatser
Fond frir yttr:e untler-hdll

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller fiirlust
Arets resriltat

Sumrna eget kapitat

L&ngfristiga skulder
S.kulder till kreditinstirur
Summa l*ngfri*tiga skuldcr

Kortfristiga skulder
Leveranfdrsskulder
Akfuella skattsskuldEr
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och fiirutbetalda inttikter
$ummn kortfristig* skulder

SUMMA AGNT I(APITAL OCH SKULDtrN

Not
I

20t"&12.-3r

6 373 ts4
248498

6621 652

799 544
i08 736
908 280

7 529932

t3 474 869
13 474 869

73 740
71 604
28 s82

216 5',19

3p0 505

21 395 3S6

#,:3r

ti,* L,L.r
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2ftr7-12-31

t2

t3

6 373 ts4
196 498

6 56S 65t

778 548
"t2 996

851 544
7 421 196

13 691 361
13 691 361

196328
35 sOs

U

476 7A6
7A8 ffig

2r 82t 096

t4
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Brf Gardskikuren
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Nofer

Not 2 F$reningenn int$ikter

Arsavgifter
Hyror garage och parkeringsplatser
Vidamfaktur€rad sl
Pant och Overlfltelseavgifter
Owiga intiikter

6 (10)

Not L Redoviunings* och viirderingsprinciper

.AJlmiinna upplysninga r
A"rsredovisningen ?ir upprlittael i enlighet med &fsr€dovisningelagen och BFNAR 2hj2:lArsredovisningoch koncemredovisuing $3).
Redovisningsprincipema dr ofiiriindrade jflmfiirl med frireg&enrle 6r.

Fond liir ytfre underhill
Reservering tbr framtida underhfrIl av fiireningens fastighetersker genom resultatdisposition enligtfbreningens underhsllsplan, dock med minst q:ta av uiggruarr.ouiouo*n fiir fiirenjngens hus.
Anliiggnin gstillgfr ngar
Immateriella och materiella antiiggningstillgangar redovisas till ansknffiringsviirde minskat medackumulerade avskrivningar enrigt pran o*ri*o*otodra nedskrivnintlr,

Avskrivning sker linjf;rr 6ver den fi!rviintade uyr{andeperioden med Jh{usyn till viisenfligt restviirde.Ftlljande avskri.vningsprocent tilllimpas :

Fygguatier
Fasadmfllning
Maskiner och andra fekniska Bnlliggningar
Inventarier

20r8

1 250 304
123 A60
307 523

I 137
-7 3s9

1 674 665

1%
2%
r0%
20%

2017

r 2s0 304
105 992
268 183

5 700
I 415

| 639 594

- if.tsl/ltr\ I_{# r*} Lt r41 /
- tr A/'t"v'"



Brf G6rdskikaren
0rg.nr 769502-9649

Not 3 Drifitskortnader

Sndrdning
Vatten och avlopp
$oph$mtning
Ftirslikringspremier
Kabel-TV
Fasfighetsskdtsel / fr?idg4rd / dvrigr
BI

Not 4 Vidarefiirslitjning av el

Kostnad for ink6p av el till liigenhetor
Egen fastighetsel

Not 5 Underhfllt

Markytor, parkering, rn"m.
Plangrat underh*ll

Not 6 Ovriga fiirvalhingsko*tn*der

Ersiithring till revisor
Arsredovisning, fiireningsstiimma
Ekonomisk fiirvahiing
Bankkosbmder
F0rbrukningsinventerjer och dvriga kostrader
OvellAtelser och pantnoteringar

7 it0)

2018

52 731
45 616
31 351
39 907
37 170
?,6 476

366 305
609 156

2018

347 323
54 710

362233

?018

17 016
2$A148
217 164

20t7

43 888
48 912
29 084
30 888
36 632
22 833

313 756
525 993

20t1

313 7s6
45 573

3,59 329

z{n7

68 8ir
244 450
3t3 261

20r8

9 375
l0 400
40 880

3 866
s7 277

1 274
123 (r72

2017

I 375
9 447

39 352
3 899

47 450
5 145

rt4 268

r"f "v

1n nfl t"""{."f l} ,filg \. -t-{'J-.' LAf'



Rrf Girdskikaren
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Not 7 Anstiiltda och personslkostn*der

Ldner och andra ers$ttningar
$fyrelsearvode

Soclala kostnader
6wiga scciala avgifrer enligt lag ooh avoal

Totala l0ner, ersf,f,tningar, socials kosfurader ochpensiontkosfnader

Not I Byggnader och mark

Ingf, ende anskaf fu ingsviirdcn
Utg$ende ackumulerade anrksffningsviirden

Ingfl ende avskrivningar
Arets avskrirmingar
Utg$ende ackumulersde avskrivningrr

Utgfl ende redovisat viirde

Not I Maskiner och andra tekniska anliiggningar

Ingiende anska{hingsviirden
Ufg*ende ackumulerade anskaffningsvirden

Ing&ende avskrivn ingar
Arets avskrivningar
Utgrflerde ackumnlerade avskr{vtiug*r

Utgfl ende redovisat viirde

I {r0)

?0t8

40 608
,10 608

*1 190
-1. 190

39 418

?0t1

22 150
22 L$g

6 960
6 960

29 110

28fir1.2-31

24692395
24 692 395

-3 722 480
-23t It9

-3 953 599

It 738196

2r018-12-31

84225
E4 225

-84 225
0

-u 225

2817-1.2-31

24 692395
24 692 39s

-3 49t 361
-231It9

-3 722 480

20 969 915

2017-t2-3r

84 225
84225

-84 225
0

-M225
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Not l0 Inventarier, verktyg och instsllationer

Ing*ende anskalhingsvirden
Utg$ende sckumulrrndc ansknffningsviirdrn

Ingiende avskrivningar
Arets avskrivniugar
Utg$ende sckumulersde avekr:ivningar

Utgt*nde redovin*t viirde

Not 1l Fiirrrtbetalda kostnader och upplupna intiikter

FCIrutbetalda fiirs6kringspremier
Elffirsiiljning januari
Kabcl-TVm.m

Not 1? Fiiriindring av eget kapital
Medleme-

20ts-t2-31

161 875
161 8?5

-80 940
-16 188
-9? 128

64 747

2017-12-31

161 875
1Sr fi75

-64 752
-16 l8B
-80 940

80 935

e {10)

Totolt

7 42r t96

0
1.08 736

7 s29 932

201&12-31

38 968
46877
2t 672

t07 5t7

2017-r2-3r

32 08't
35 029
18 292
s5 408

Belopp vid flrets ingAng
Disposition av
foregaende
fus resultat:
Arets resultat
Belopp vid flrets utgfrng 6 373 1S4

Not 13 Skulder ti|I kreditinstitut
Nedan &amgar fiirdelning av lAngfristiga lAn.

in$rfuor
6 373 t54

Fond f6ryttre
nnderhf,ll
196 498

52 000

24S 498

Bnllnsernt

nrsulfat
778i 548

20 996

799 s44

.&rets

rcmltat
72996

-72996
108 736
108 736

LAngivare
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshlpotek
Stadshyporek

Riintesats
%

7,32
1,32
7,r4
1,?0

Datum fiSr
rlinteiindring

3 rnin
3 min

20?2-03-30
2023-06-30

L{nebelopp
20I&12-31

2751214
3 737 843
2774 642
4 ztL I'V0

13 474869

L*nebelopp
24fi42-31

2"t96 r94
3 820 90?
2 819 45A
4 254 810

13 S9l 3SI

\A/U {$X
4, Ll.l/*
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Not 14 upplupna kostnader och fiirutbetarda intiikter

B eriiknat reviuionsarvode
Styrelsearvode
HI
Fciratbetalda firsavgi fl:er
Redovisring
Owiga tjiinsfer

Not 15 Stiillda s$ikerheter

Fastighetsinteckning

Vendelsd 2019-02-13

l0 {10)

ffi1&r2-31

10 000
35 878
49 159

114 342
7 200

0
216 579

201&11-31

r5 772 000
rs712000

?017-I2-31

10 000
58 220
4t 253

343 026
2 500

21 707
476786

2017-12-31

ts 772 000
r5772000

Beckman

Luuu:-{ "*J
UllaNorlin
LedamotLedamot

,';'"1;''kffi;fn'' *:?
Michael Boras,o.u'"
L:YYI*-'

? r { -zotg

n# {$3
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Revisionsberiittelse
Till fiireningsstiimman i Brf Girdskikaren
Org.nr 769602-9649

Rapport om irsredovisningen

Uttalanden
Jaghar utfcjrt en revision av Arsredovisningen for Brf G6rdskikaren ftrr rakenskaps6ret 201g.

Enligt min uppfattning har. Srsredovisningen uppriittats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i allaviisentliga avseenden r?ittvisande bild av frr"nlng"nr finansie"lla stiillning per den zits-tz-zl och av dessfinansiella resultat for 6ret enliS irsredovisningJlagen. Forvaltningsberattelsen iir lorenlig medArsredovisningens civriga delar.

Jag tillstyrker diirfor att foreningsstiimman faststiiller resultatriikningen och balansriikningen lor ftireni'gen.
Grundfi)r uttalunden
Jaghar utfort revisionen enligt International standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs niirmare i avsnittet Rev,isorns onri*. Jag aroberoende iftrhallande till ftireningen enligt god revisorssed i sverige och har i ovrigt fullgf ort mitt yrkesetiska ansvarenligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhbmtat iir tillrtickliga och iindamilsenliga som grund for minauttalanden.

Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret for att arsredovisningen uppriittas och att den ger en riittvisande bild enligtarsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar iiven for denlnterna kontroll som den bed<imer iir ncidviindig for attuppriitta en arsredovisning som inte innehflller n6gra vdsentliga felaktigheter, uur" sig dessa beror p6oegentligheter eller misstag.

vid uppriittandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen for bedomningen av foreningens fbrm6ga attfortsiitta verksamheten. Den upplyser, niir si 5r tiilampligt, om ftirhallanden som kan p6verka form6gan attfortsiitta verksamheten och att anviinda antagandet om folisau drift. .Antagandet om fortsatt drift tilliimpasdock inte om styrelsen avser aft likvidera fbieningen, upphora med verksamheten eller inte har nagotrealistiskt alternativ till att gora nAgot av detta.

Revisorns ansvar
Mina mAI iir att uppni en rimlig grad av siikerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte innehallernagra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller misstag, och aff ldmna enrevisionsberiittelse som innehaller mina uttalanden. Rimfg sak"erhet iir en h<ig grid au ,akerhet, men iir ingengaranti for att en revision som utfcirs enligt ISA och god rJvisionssed i sverifJalttid kommer att upptiickaen viisentlig felaktighet om en s6dan finns. Felafttigheter kan uppsti pa gruni av oegenligheter eller misstagoch anses vara vdsentliga om de enskilt eller tillsailmans rimliifn tu.n .brviintas paierka de ekonomiskabeslut som anvzindare fattar med grund i Arsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anviinder jag professionellt omdome och har en professionellt skeptisl:instiillning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bed<jmer jag riskerna ftir viisentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa berorpi oegentligheter eller misstag, utformar och utfor gransknin'gs6tgiirder bland annat utifr6n dessa risker och

Brf G6rdskikaren, Org.nr 7 69602-964t9 h
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inhiimtar revisionsbevis som 6r tillriickliga och dndam6lsenliga for att utgora en grund for mina uttalanden.Risken ftir att inte upptdcka en viisentlig felaktighet till fttljd av oegerrtligheter iir hogre iin ftr en viisentligfelaktighet som beror pA misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i m'askopi, ftirfalskning,avsiktliga uteltimnanden, felaktig information eller isidosiittande av intem kontroll.

- skaffar jag mig en fcjrstielse av den del av foreningens interna kontroll som har betydelse ftr min revisionfor att utforma granskningsitglrder som iir liimpliga med hiinsyn till omstiindigtrdu, men inte fcjr att
uftala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utviirderar jag ldmpligheten i de redovisningsprinciper som anviinds och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhrjrande-upplysningar.

- drar jag en slutsats om liimpligheten i all styrelsen anvzinder antag;andet om fortsatt drift vid uppriittarrdetav irsredovisningen. Jag drar ocksi en slutsats, med grund i de inhlimtade revisionsbevisen, om huruvida detfinns nigon vtisentlig osiikerhetsfaktor som avser sidana hiindelser eller forhallanden som kan leda tillbetydande tvivel om^foreningens ftirmiga att fortsiitta verksamheten. om jag drar slutsatsen att det finns enviisentlig osiikerhetsfaktor, m6ste jag i revisionsberiittelsen ftista uppmiirksu-h"t"n p6 upplysni ngama iSrsredovisningen om den viisentliga osiikerhetsfaktorn eller, om sitLna upplysnirrgar iir otillriickliga,modifiera uttalandet om Arsredovisningen. Mina slutsatser baseras pi de ievision$evis som inhiimtas 1ramtill datumet for revisionsberiittelsen, Dock kan framtida hdndelser eller forhillanclen g6ra att en f'oreninLg inteliingre kan fortsiitta verksamheten.

- utviirderar jag den <ivergripande presentationen, strukturen och innehillet i Arsredovisningen, diiriblanLdupplysningarna, och.om arsredovisningen iterger de underliggande transaktionerna och handeiserna p6 ettsdtt som ger en riittvisande bild.

Jag maste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samttidpunkten ftir den' Jag m6ste ocksi informera om betydelsefulla ial<ttagelser under revisionen, diiribland deeventuella betydande brister i den interna kontrollen somjag identilierat.

Rapport om andra krav enligt ragar och andra fiirfilttningar
Uttalanden
Uttjver min revision av irsredovisningen har jagdven utfort en revisiion av styrelsens forvaltning for BrfGirdskikaren ftir riikenskaps6ret 2018 samt a-v iorslaget till dispositliorrer betiaffarrde fcireningens vinst ellerronust.

Jag tillstyrker att fcjreningsstiimman disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberiittelsen och beviljarstyrelsens ledamrjter ansvarsfrihet for r2ikenskapsiret.

Grundfir uttalunden
Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs niirmare iavsnittet Revisorns ansvar' Jag'ar oberoende i forhillande till foreni.ng"n "iligt god revisorssed i Sverigeoch har i dvrigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhtlmtat iir tillrdckliga och iindamalsenliga som grund ftir minauttalanden.

Styrelsens ilnsvar
Det iir styrelsen som har ansvaret ftir forskrget till dispositioner betriirff:rnde fiireningens vinst eller ftjrlust.Vid forslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedomning irv om utdelningen iir f'6rsvarlig meclhiinsyn till de krav som ft)reningens verksamhetsart, omfattning ocl risker st?iller pistorleken avforeningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stiillnirrg i ovrigt.

Styrelsen ansvarar ftr foreningens organisation och forvaltningen av fti,reningens angeliigenheter. Detta

Brf Cidrdskikaren, Org.nr 7 69602-9649
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innefattar bland annat att fortlopande bedcima foreningens ekonomiska situation och aff tillse att ftire*ingens
organisation iir utformad si att bokfdringen, medelsforvaltningen c,ch foreningens ekonomiska
angeldgenheter i ovrig kontrolleras p6 ett betryggande siitt.

Revisorns ansvw
Mitt mal betriiffande revisionen av forvalttningen, och diirmed mitt utfalande om ansvarsfrihet, ar att iihiimtarevisionsbevis fiir att med en rimlig grad av sbkerhet kunna bedomrl om nigon styrelseledamot i n6gotviisentligt avseende:

- ftiretagit n6gon Atgard eller gjort sig skyldig till nigon ftirsummelse som kan ftiranleda
ersiittningsskyldi ghet mot foren in gen, eller

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

fcirslaget till dispositioner av ftir:eningens vinst eller forlust, och diirmed
rimlig grad av siikerhet bedoma om ftirslaget iir ftirenligt med lagenlom

Rimlig stikerhet iir en hdg grad av siikerhet, men ingen garantifdr att en revision som utftirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka Atgiirder eller ftirsiurnmelser som kan fbranleda
ersiittningsskyldighet mot foreningen, eller att ett ftirslag till dispositioner av ftireningens vinst eller ft1lustinte 6r forenligt med lagen om ekonomiska foreninsar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anviinder jag professionellt omddme och har enprofessionellt skeptisk instiillning under hela revisionen. Granskning"n au fo.uuttningen och ftirslaget {illdispositioner av ftireningens vinst eller forlust grundar sig friimst plr revisionen av riifenskaperna. Vilkatillkommande granskningsitgiirder som utfors baseras pfl min professionella bedomning *"d utgingsp'nkt irisk och viisentlighet' Det innebiir att jaglbkuserar granskningen pA sd.dana fltglirder, omr6den ochftirhillanden som dr viisentliga for verksamheten och dar avstig ochL overtriidelser skulle ha siirskild
betydelse for foreningens situation. Jag gflr igenom och provar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
atgarder och andra ftjrhAllanden som dr relevanta ftr mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag fo' mittuttalande om styrelsens forslag till dispositioner betriiffande ftireningens vinst eller ftjrlust har jaglrani;kat

Mitt mil betr?iffande revisionen av
mitt uttalande om detta, iir att med
ekonomiska foreninsar.

om forslaget iir forenligt med lagen om ekonomiska foreninsar.
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