
Revisionsberatteise 

Till foreningsstamman i Brf Nyboda i , organisationsnummer 769624-2622 

Uttatanden Rapport om arsredovisningen 

Jag har reviderat arsredovisningen for brf Nyboda 1 for 
rakenskapsaret 2012-01-01-2012-12-31. 

Styrelsens ansvarfor arsredovisningen 

Det ar styrelsen som har ansvaret for att uppratta en 
arsredovisning som ger en rattvisande bild enligt 
arsredovisningslagen och for den interna kontroll som 
styrelsen bedbmer ar nddvandig for att uppratta en 
arsredovisning som inte innehaller vasentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter 
eller pa fel. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvarar att uttala mig om arsredovisningen pa 
grundval av min revision. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar 
tillrackliga och andamalsenliga som grund for mina 
uttalanden. 

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

BifogarGranskningsrapporten daterad 2013-05-24 fran 
revisor Susanne Korall pa BoRevision i Sverige AS som 
ocksa har reviderat arsredovisningen. 

Solna den 3Juni 2013 

Ann Pettersson 

Uttalanden 

Enligt min uppfattning har arsredovisningen upprattats i 
enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alia 
vasentliga avseenden rattvisande bild av foreningens 
finansiella stallning per den 31 december 2012 och av 
dess finansiella resultatfor aret enligt 
arsredovisningslagen. Fdrvaltningsberattelsen ar 
forenlig med arsredovlsningens ovriga delar. 

Jag tillstyrker darfbr att foreningsstamman faststaller 
resultatrakningen och balansrakningen fdrfdreningen. 

Rapport om andra Icrav enligt [agar och 

andrafdrfattningar 

Utdver min revision av arsredovisningen har jag aven 
reviderat forslaget till dispositioner betraffande 
foreningens forlust samt forvaltningen for brf Nyboda 1 
for rakenskapsaret 2012-01-01 - 2012-12-31. 

Styrelsens ansvar 

Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till 
dispositioner betraffande foreningens vinst eller forlust, 
och det ar styrelsen som haransvaretforforvaltningen 
enligt lagen om ekonomiska foreningar. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvarar att med rimlig sakerhet uttala mig om 
forslaget till dispositioner betraffande foreningens 
forlust och om forvaltningen pa grundval av min 
revision. 

Som underlag for mitt uttalande om styrelsens forslag 
till dispositioner betraffande foreningens forlust har jag 
granskat om forslaget ar forenligt med lagen om 
ekonomiska foreningar. 


