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Styrelsen for Brf Brynjan far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2017. 
Arsredovisningen ar upprattad i svenska kronor, SEK. 

Forvaltningsberattelse 

Information om verksamheten 

Foreningen registrerades 1961-02-27 och har sitt sate i Huddinge kommun. Foreningens verksamhet ar 
att fbrvalta den egna fastigheten Brynjan 1. Foreningen ar ett privatbostadsforetag (akta 
bostadsrattsfbrening) enligt inkomstskattelagen. 

Styrelsen och ovriga funktionarer 

Styrelsen har under rakenskapsaret haft foljande sammansattning: 

Ordinarie styrelseledamoter 
Barbro Ljungholm Sekreterare 
Jan Gellner Ordforande 
Per Ottosson (fram till stamman, sen suppleant) 
Ingemar Femlund 
Sirpa Falk (suppleant till stamman, sen ledamot) 

Styrelsesuppleanter 
Ake Ryberg 
Sirpa Falk (till stamman, sen ledamot) 
Per Ottosson (fran stamman, tisdigare ledamot) 

I tur att avga vid ordinarie stamma 2018 ar Barbro Ljungholm och Ingemar Femlund. 

Ordinarie revisorer 
Jorgen Gotehed BoRevision A B 
Tor Gustavsson 
Revisorssuppleanter 
Tomas Juhlin 
Valberedning 
Tor Gustavsson Sammankallande 
Tomas Juhlin 
Fritidsverksamhet 
Irene Eriksson 
Monica Femlund 
Linnea Larsson 
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Foreningens fastighet 

Fastigheten uppfordes 1962 (tillika vardear) och inrymmer 180 bostadslagenheter uppdelat pa 4 
byggnader med 45 lagenheter i varje. Samtliga lagenheter ar upplatna med bostadsratt och har en 
uppvarmd bostadsyta pa totalt 11.907 kvm. 
Foreningen upplater aven 5 lokaler med hyresratt. Lokalema har en uppvarmd yta pa 556 kvm. 
Tillbyggnad har skett av fristaende lokal med 197 kvm inebarande en total lokalyta pa 753 kvm. 
Foreningen forvaltar aven over 130 st parkeringsplatser samt 22 garageplatser, som hyrs ut till 
foreningens medlemmar. 

Fastigheten ar fullvardesforsakrad. 

Underhail 

- Entreernas fasadmonterade Ijusarmaturer byttes mot nya med LED. 
- Husnumren byttes mot nya med belysning. 
- Dorr till miljohuset Runvagen 10 byttes ut mot en smalare. 
- Delar av husfoten pa Runvagen 8 putsades om da en forfulande fargskiftning hade uppstatt. 
- Tillbyggnad av affarslokalen Runvagen 2 fardigstalides och Norens farg tog den tillbyggda delen i 

bruk 1/1 2018. 
Vissa mindre arbeten och anpassningar aterstar som kommer att utforas under sommaren 2018. 

Forvaltning 

Foreningens fastighetsskotsel och tekniska forvatlning skots av Marths & Repus Fastighetsforvaltning 
AB samt av foreningens styrelse. Firma Ake Esperi har ocksa anlitats for att assistera med 
fastighetsskotseln. Trappstadning har skotts av Frandfors stadservice HB. Riksbyggen har anlitats som 
snorojare. Avtal fmns med Securitas Jourmontor som rycker ut vid ofbrutsedda handelser. Hiss & 
Elteknik skoter om foreningens hissar inklusive jouruppdrag. P-service skoter kontroll av parkering inom 
foreningens omrade. 

For skotsel av de gemensamma markytoma genomfors en staddag pa varen dar foreningens medlemmar 
aven bjuds pa korvgrillning och kaffe. 

Den ekonomiska forvaltningen har utforts av H.A. Redovisning & Forvaltning AB/Tirfmg A B . 

Styrelsen har, i samarbete med den tekniska forvaltaren, under aret uppdaterat foreningens 
underhallsplan. Underhallsplanen ar styrelsens verktyg for att planera underhallet pa lang sikt. Till 
underhallsplanen har kopplats en langsiktig budget for att sakerstalla att foreningen har kapital till det 
planerade underhallet.^ 
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Medlemsinformation 

Foreningen har 180 medlemmar (rostberattigade), under aret har 17 Igh overlatits. 

Fritidskommitten har under aret varit aktiva och anordnat diverse arrangemang. Forutom korvgrillning pa 
staddagen har kommitten anordnat en jullunch for medlemmama i december samt eftermiddagskaffe med 
semla under februari. Kommitten ansvarar ocksa for uthyming av fritidslokalen och 
ovemattningsrummet. 

Ovrig medlemsinformation: 
Tilibyggnaden av affarslokalen pa Runvagen 2 fardigstalides under 2017. Byggledare ar Ove Westin och 
entreprenor SEC-Bygg. 

Forvantad utveckling / underhail 

Under borjan pa 2018 planerar vi att byta stora delar av tvattstugornas maskinella utrustning. Samtidigt 
kommer tvattstugorna att helrenoveras. Aven rorledningar for vatten och aviopp byts ut. Elcentraler i 
varje hus renoveras samtidigt. 
Hissama kan komma att behova renoveras och modemiseras inom en 3 till 5-arsperiod. 
Styrelsen foljer utvecklingen avseende solceller da taken pa vara bostadsbyggnader ar mycket lampliga 
for sadant. 
Styrelsen tittar ocksa pa mojligheten att atervinna varme ur ventilationsluften, detta ar dock mer 
komplicerat. 
Ladduttag for elfordon ar en annan sak dar utvecklingen foljs och som foreningen kommer att behova ta 
stallning till. 

Foreningens ekonomi 

Foreningen star val rustad infor framtiden med en stabil ekonomi och med medel reserverade for framtida 
underhallsatgarder i enlighet med underhallsplanen. Styrelsen foreslar att avsattning till fond for yttre 
underhail gors i enlighet med upprattad underhallsplan. 

Ingen justering av arsavgiften eller p-plats- och garagehyror ar planerad for 2018 
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Flerarsoversikt (Tkr) 2017 2016 2015 2014 2013 

Nettoomsattning 7 935 8 103 7 879 7 801 7 764 
Resultat efter finansiella poster 2 083 2411 1 330 796 1 219 
Soliditet (%) 29 24 22 20 16 
Kassalikviditet (%) 207 234 93 117 220 

For definitioner av nyckeltal, se not 1, Redovisnings- och varderingsprinciper. 

Forandring av eget kapital (Tkr) 
Medlems- Upplatelse- Fond for yttre Balanserat Arcts Totalt 

insatser avgift underhail resultat resultat 

Belopp vid arets ingang 1 000 95 5 473 2 544 2 411 11522 
Disposition av foregaende 
ars resultat: 2 411 -2 411 0 
Avsattning fond yttre U H 802 -802 0 
Arets resultat 2 083 2 083 
Belopp vid arets utgang 1000 95 6 275 4153 2 083 13 605 

Forslag till vinstdisposition 
Styrelsen foreslar att till forfogande staende vinstmedel (kronor): 

balanserad vinst 4 152 233 
arets vinst 2 082 992 

6 235 225 

disponeras sa att 
avsattes till yttre underhallsfond 802 000 
i ny rakning overfdres 5 433 225 

6 235 225 

Foreningens resultat och stallning i ovrigt framgar av efterfoljande resultat- och balansrakning med 
tillaggsupplysningar. ^ 
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Resultatrakning Not 
1 

2017-01-01 
-2017-12-31 

2016-01-01 
-2016-12-31 

Rorelsens intakter 
Nettoomsattning 2 7 934 815 

7 934 815 
8 103 387 
8 103 387 

Rorelsens kostnader 
Driftkostnader 
Reparationer och underhail 
Kommunal fastighetsavgift och fastighetsskatt 
Ovriga administrativa kostnader 
Avskrivningar av materiella anlaggningstillgangar 
Ovriga rorelsekostnader 

3 

4 
5 

-2 449 398 
-1 320 863 

-280 280 
-438 368 
-947 400 

0 
-5 436 309 

-2 496 506 
-1 015 923 

-271 820 
-443 178 
-920 071 

-96 400 
-5 243 898 

Rorelseresultat 2 498 506 2 859 489 

Resultat fran finansiella poster 
Ovriga ranteintakter och Hknande resultatposter 
Rantekostnader och Hknande resultatposter 

Resultat efter finansiella poster 

1 
-415 514 
-415 513 

2 082 993 

177 
-449 135 
-448 958 

2 410 531 

Resultat fore skatt 2 082 993 2 410 531 

Arets resultat 2 082 992 2 410 531 
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Balansrakning Not 2017-12-31 2016-12-31 

T I L L G A N G A R 

Anlaggningstillgangar 

Materiella anlaggningstillgdngar 
Byggnader och mark 6 
Inventarier, verktyg och installationer 7 
Pagaende nyanlaggningar och forskott avseende 
materiella anlaggningstillgangar 8 

Summa anlaggningstillgangar 

Omsattningstillgangar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Ovriga fordringar 
FQrutbetalda kostnader och upplupna intakter 

Bank 2 930 798 4 925 467 

35 079 953 36 006 987 
218 061 238 427 

7 585 756 4 849 097 
42 883 770 41 094 511 

42 883 770 41 094 511 

0 251 811 
1 698 349 1 016 588 

89 398 89 565 
1 787 747 1 357 964 

Summa omsattningstillgangar 

S U M M A T I L L G A N G A R 

4 718 545 

47 602 315 

6 283 431 

47 377 942><̂  
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Balansrakning Not 2017-12-31 2016-12-31 

E G E T KAPITAL O C H SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser 
Uppatelseavgifter 
Fond for yttre underhail 

999 745 
95 255 

6 274 840 
7 369 840 

999 745 
95 255 

5 472 840 
6 567 840 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller forlust 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

4 152 233 
2 082 992 
6 235 225 

13 605 065 

2 543 702 
2 410 531 
4 954 233 

11 522 073 

Langfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

9 
10, 11, 12 31 083 500 33 169 500 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantorsskulder 
Aktuella skatteskulder 
Ovriga skulder 
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 
Summa kortfristiga skulder 

10, 11, 12 1 535 000 
331 053 

14 399 
145 110 
888 188 

2 913 750 

894 000 
662 834 

5 939 
191 902 
931 694 

2 686 369 

SUMMA E G E T K A P I T A L O C H SKULDER 47 602 315 47 377 942^ 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och varderingsprinciper 

Allmanna upplysningar 
Arsredovisningen ar upprattad i enlighet med arsredovisningslagen och B F NAR 2012:1 Arsredovisning 
och koncemredovisning (K3). 

Fordringar har upptagits till de belopp vanned de beraknas inflyta. 
Ovriga tillgangar och skulder har upptagits till anskaffningsvarden dar inget aimat anges. 

Redovisningsprinciperna ar oforandrade jamfiirt med foregaende ar. 

Anlaggningstillgangar 
Materiella anlaggningstillgangar redovisas till anskaffningsvarde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Komponentindelning 
Byggnaden har delats upp pa komponenter nar komponentema ar betydande och nar komponentema har 
vasentligt olika nyttjandeperioder. Nar en komponent i en anlaggningstillgang byts ut, utrangeras 
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvarde 
aktiveras. Utgifter for lopande reparationer och underhail redovisas som kostnader. 

Nyckeltalsdefinitioner 

Soliditet (%) 
Eget kapital i procent av balansomslutning. 
Nyckeltalet visar hur mycket av tillgangarna som har kuimat fmansierats med eget kapital och ar ett matt 
pa foreningens betalningsformaga pa lang sikt och motstandskraft vid forluster. 

Kassalikviditet (%) 
Omsattningstillgangar i procent av kortfristiga skulder. 
Nyckeltalet beskriver betalningsformagan pa kort sikt genom att jamfora kortfristiga tillgangar med 
kortfristiga skulder. 
Om vardet ar over 100% kan alia kortfristiga skulder betalas omgaende^^ 
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Not 2 Arsavgifter och hyror 
2017 2016 

Arsavgifter bostader 6 974 918 6 959 601 
Hyresintakter 885 248 876 420 
Ovriga intakter och intaktsreduktioner 74 649 267 366 

7 934 815 8 103 387 

Not 3 Driftskostnader 
2017 2016 

Fastighetsskotsel 330 988 398 968 
Stadning 150 107 101 514 
Vinterunderhall 66 043 76 240 
El 222 560 240 265 
Uppvarmning 1 046 718 1 067 455 
Vatten 203 140 189 148 
Sophamtning 136 272 151 959 
Forsakring 43 661 42 138 
Kabel TV 52 877 51 927 
Bredband 163 186 162 981 
Kontorskostnader, telefon, porto mm 33 846 13 912 

2 449 398 2 496 507 

Not 4 Ovriga administrativa kostnader 
2017 2016 

Ovriga fdrvaltningskostnader 
Revision 28 237 27 984 
Ekonomisk forvaltning 123 260 151 687 
Teknisk forvaltning 56 524 56 649 
Stammo- och foreningskostnader 35 470 16 744 
Ovriga fdrvaltningskostnader 35 357 29 938 

278 848 283 002 

Styrelsekostnader 
Arvoden till styrelsen 131 000 132 000 
Sociala kostnader pa arvoden 28 520 27 578 
Ovriga styrelsekostnader 0 598 

159 520 160 176 

438 368 443 178̂ (̂  
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Not 5 Avskrivningar 
Anlaggningstillgangar skrivs av enligt plan over den forvantade nyttjandeperioden. Byggnaden har delats 
upp i komponenter. Foreningen har bedomt att restvardet for aktuella anlaggningstillgangar ar 
forsumbart. 

Foljande avskrivningsprocent tillampas: 

Materiella anlaggningstillgangar 
Byggnader 1-4 % 
Markanlaggningar 5 % 
Inventarier, verktyg och installationer 5 % 
•Pagaende tillbyggnad 0 % 

*) Pagaende tillbyggnad skrivs av forst nar den ar fardigstalld och tagits i bruk. 

Not 6 Byggnader och mark 
2017-12-31 2016-12-31 

Ingaende anskaffningsvarden 
Inkop 
Forsaljningar/utrangeringar 
Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden 

Ingaende avskrivningar 
Forsalj ningar/utrangeringar 
Arets avskrivningar 

Utgaende ackumulerade avskrivningar 

Utgaende redovisat varde 
Uppgifter om verkligt varde 
Redovisat varde 
Verkligt varde (tax.varde / 0,75 avrundat narmast tusental) 

Taxeringsvarden byggnader 
Taxeringsvarden mark 

51 746 521 50 803 
1 122 
-180 

51 746 521 51 746 

-15 739 534 -14 922 
83 

-927 034 -900 
-16 666 568 -15 739 

35 079 953 36 006 

35 079 953 36 006 
177 000 000 177 000 

88 912 000 88 912 
43 777 000 43 777 

132 689 000 132 689 000^ 
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Not 7 Inventarier, verktyg och installationer 

Ingaende anskaffningsvarden 
Inkop 
Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden 

Ingaende avskrivningar 
Arets avskrivningar 

Utgaende ackumulerade avskrivningar 

Utgaende redovisat varde 

2017-12-31 2016-12-31 

317 309 287 309 
30 000 

317 309 317 309 

-78 882 -59 516 
-20 366 -19 366 
-99 248 -78 882 

218 061 238 427 

Not 8 Pagaende nyanlaggningar och forskott avseende materiella aniaggningar 

2017-12-31 2016-12-31 

Ingaende anskaffningsvarden 
Arets utgifter pagaende nyanlaggning 

4 849 097 
2 736 659 
7 585 756 

2 307 735 
2 541 362 
4 849 097 

Not 9 Langfristiga skulder 

Skulder som ska betalas senare an fern ar efter balansdagen 

2017-12-31 

28 099 500 
28 099 500 

2016-12-31 

29 593 500 
29 593 500y^ 
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Not 10 Skulder till kreditinstitut 
Nedan framgSr fordelning av langfristiga Ian. 

Rantesats Datum for Lanebelopp Lanebelopp 
LSngivare % ranteandring 2017-12-31 2016-12-31 
Nordea 1,250 2021-08-16 6 360 000 6 520 000 
Nordea 1,050 2018-02-21 8 450 000 8 700 000 
Nordea 1,700 2022-02-16 8 450 000 8 650 000 
Nordea 0,670 2018-08-16 789 000 1 438 000 
Nordea 1,000 2020-09-15 3 719 500 3 805 000 
Nordea 1,050 2019-05-22 4 850 000 4 950 000 

32 618 500 34 063 000 

Kortfristig del av langfristig skuld 1 535 000 894 000 

Not 11 Skulder som avser flera poster 
Foretagets banklan om 32.618.500 kronor redovisas under foljande poster i balansrakningen. 

2017-12-31 2016-12-31 

Langfristiga skulder 
Ovriga skulder till kreditinstitut 31 083 500 

31 083 500 
33 169 500 
33 169 500 

Kortfristiga skulder 
Ovriga skulder till kreditinstitut 1 535 000 

1 535 000 
894 000 
894 000 

Not 12 Stallda sakerheter 
2017-12-31 2016-12-31 

Fastighetsinteckning 40 000 000 40 000 000 
40 000 000 40 000 000̂ <̂  
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Not 13 Bokslutsrapport 
For denna arsredovisning har en bokslutsrapport upprattats av: 

Hans Andersson, H.A. Redovisning & Forvaltning A B , som ar auktoriserad redovisningskonsult genom 
medlemskap i Srf konsultema. 

Huddinge den 18 april 2018 

Barbro Ljungholm 

Sirpa Falk Ingemar Fernlund 

Var revisionsberattelse har Iamnats I '^f h -

Jorgen Gotehed 
Revisor 

Tomas Juhlin 
Revisorsuppleant 



Revisionsberattelse 
Till foreningsstamman i Brf Brynjan, org.nr. 712800-0697 

Rapport om arsredovisninger; 

Uttalanden 

Vi har utfort en revision av arsredovisningen for Brf Brynjan for ar 
2017. 

Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet 
med arsredovisningslagen och ger en i alia vasentliga avseenden 
rattvisande biid av foreningens finansiella stallning per den 31 
december 2017 och av dess finansiella resultat for aret enligt 
arsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen arforenlig med 
arsredovisningens ovriga delar. 

Vi tillstyrl<er darfor att foreningsstamman faststaller 
resultatrakningen och balansrakningen for foreningen. 

Grund for iittsianden 

Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisoremas ansvar enligt denna sed beskrivs narmare i avsnitten 
Revisom fran BoRevisions ansvar ocU Den fdrtroendevalda 
revisoms ansvar 

Vi ar oberoende i forhallande till foreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Revisorn fran BoRevision har fullgjort sitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har Inhamtat ar tillrackliga och 
andamalsenliga som gmnd for vara uttalanden. 

Styrelsens armor 

Det ar styrelsen som har ansvaret for att arsredovisningen 
upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar aven for den interna 
kontroll som de bedomer ar nodvandig for att uppratta en 
irsredovisning som inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter, 
vara sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel. 

Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen for 
bedomningen av foreningens formiga att fortsatta verksamheten. 
Den upplyser, nar sa ar tillampligt, om forhallanden som kan 
paverka fonnSgan att fortsatta verksamheten och att anvanda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillampas 
dock inte om styrelsen avser att likvidera foreningen, upphora med 
verksamheten eller inte har nagot realistiskt alternativ till att gora 
nagot av detta. 

Revisorn fran BoRevisions ansvar 

Jag har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mal ar att uppna en 
rimlig grad av sakerhet om huruvida arsredovisningen som helhet 
inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
pa oegentligheter eller pa fel, och att lamna en revisionsberattelse 
som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet aren hog grad av 
sakertiet, men ar ingen garanti for att en revision som utfors enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en 
vasentlig felaktighet om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta 
pa grund av oegentligheter eller fel och anses vara vasentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paveri<a de 
ekonomiska beslut som anvandare fattar med grund i 
arsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander jag professionellt 
omdome och har en professionellt skeptisk installning under hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer jag riskerna for vasentliga 
felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller pa fel, utformar och utfor 
granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och 
andamalsenliga for att utgora en grund for mina uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av 
oegentligheter ar hogre an for en vasentlig felaktighet som 
beror pa fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, forfalskning, avsiktliga utelamnanden, felaktig 
information eller asidosattande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en forstaelse av den del av foreningens 
interna kontroll som har betydelse for min revision for att 
utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till 
omstandigheterna, men inte for att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar jag lampligheten i de redovisningsprinciper som 
anvands och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lampligheten i att styrelsen anvander 
antagandet om fortsatt drift vid upprattandet av 
irsredovisningen. Jag drar ocksa en slutsats, med grund i de 
inhamtade revisionsbevisen, om hunjvida det finns nagon 
vasentlig osakerhetsfaktor som avser sadana handelser eller 
fortiallanden som kan leda till betydande tvivel om 
foreningens formaga att fortsatta vert̂ samheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en vasentlig osakerhetsfaktor, maste 
jag i revisionsberattelsen fasta uppmari<samheten pa 
upplysningama i Arsredovisningen om den vasentliga 
osakerhetsfaktom eller, om sadana upplysningar ar 
otillrackliga, modifiera uttalandet om arsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras pa de revisionsbevis som inhamtas fram 
till datumetfor revisionsberattelsen. Dock kan framtida 
handelser eller forhallanden gora att en forening inte langre 
kan fortsatta veri<samheten. 

• utvarderar jag den overgripande presentationen, stmkturen 
och innehallet i arsredovisningen, daribland upplysningama, 
och om arsredovisningen aterger de underliggande 
transaktionerna och handelsema pa ett satt som ger en 
rattvisande bild. 

Jag maste infonnera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten for den. Jag 
maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, daribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat. 

Den foitroendeva'ida revisoms ansvar 

Jag har utfort en revision enligt revisionslagen och darmed enligt 
god revisionssed I Sverige. Mitt mal ar att uppna en rimlig grad av 
sakertiet om huruvida arsredovisningen har upprattats i enlighet 
med arsredovisningslagen och om irsredovisningen ger en 
rattvisande bild av foreningens resultat och stallning. 



Rapport om andra krav enligt iagar. andra 
fdrfattningar samt stadgar 

uttalanden 

Utover var revision av arsredovisningen har vi aven utfort en 
revision av styrelsens forvaltning for Brf Brynjan for ar 2017 samt 
av forslaget till dispositioner t)etraffande foreningens vinst eller 
forlust. 

Vi tillstyrker att foreningsstamman behandlar resultatet enligt 
forslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamoter 
ansvarsfrihet for rakenskapsaret. 

Grund for uttalanden 

Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vart 
ansvar enligt denna beskrivs namnare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi ar oberoende i forhallande till foreningen enligt god revisorssed 1 
Sverige. Revisorn fran BoRevision har i ovrigt fullgjort sitt 
yrî esetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och 
andamalsenliga som grund for vara uttalanden. 

Styrshi'ns ansvsr 

Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner 
betraffande foreningens vinst eller foriust. Vid forslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedomning av om utdelningen ar 
forsvarlig med hansyn till de krav som foreningens vefeamhetsart_ 
omfattning och risker staller pa storieken av foreningens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stallning i ovrigt. 

Styrelsen ansvarar for foreningens organisation och forvaltningen 
av foreningens angelagenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlopande bedoma foreningens ekonomiska situation och att tillse 
att foreningens organisation ar utformad si att bokforingen, 
medelsforvaltningen och foreningens ekonomiska angelagenheter i 
ovrigt kontrolleras pa ett betryggande satt. 

Revisorns ansvar 

Vart mal betraffande revisionen av forvaltningen, och darmed vart 
uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhamta revisionsbevis for att 
med en rimlig grad av sakerhet kunna bedoma om nagon 
styrelseledamot i nagot vasentligt avseende: 

• foretagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till nagon 
forsummelse som kan foranleda ersattningsskyldighet mot 
foreningen, eller 

• pa nagot annat satt handlat i strid med bostadsrattslagen, 
tillampliga delar av lagen om ekonomiska foreningar, 
arsredovisningslagen eller stadgama. 

Vart mal betraffande revisionen av forslaget till dispositioner av 
foreningens vinst eller foriust, och darmed vart uttalande om detta, 
ar att med rimlig grad av sakerhet bedoma om forslaget arforenligt 
med bostadsrattslagen. 

Rimlig sakertiet ar en hog grad av sakerhet, men ingen garanti for 
att en revision som utfors enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptacka atgarder eller forsummelser som kan 
foranleda ersattningsskyldighet mot foreningen, eller att ett forslag 
till dispositioner av foreningens vinst eller foriust inte ar forenligt 
med bostadsrattslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
anvander revisom fran BoRevision professionellt omdome och har 
en professionellt skeptisk installning under hela revisionen. 
Granskningen av forvaltningen och forslaget till dispositioner av 
foreningens vinst eller foriust grundar sig framst pi revisionen av 
rakenskapema. Vilka tillkommande granskningsitgarder som 
utfors baseras pa revisom frin BoRevisions professionella 
bedomning med utgangspunkt i risk och vasentlighet. Det innebar 
att vi fokuserar granskningen pi sadana itgarder, omriden och 
fortiallanden som ar vasentliga for verî samheten och dar avsteg 
och overtradelser skulle ha sarskild betydelse for foreningens 
situation. Vi gir igenom och provar fattade beslut, beslutsunderiag, 
vidtagna atgarder och andra forhallanden som ar relevanta for vart 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underiag for vart uttalande om 
styrelsens forslag till dispositioner betraffande foreningens vinst 
eller foriust har vi gransl<at om forslaget ar forenligt med 
bostadsrattslagen. 

Huddinge den 19 april 2018 

Jorgen Gotehed Tomas Juhlin 
BoRevision AB Revisorsuppleant 


