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Fö rva Itn i n gs berättelse

Styrelsen för Brf Ullnaberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår 2016. Om inte särskilt
anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parantes avser föregående år. Föreningen har sitt
säte i Vallentuna kommun.

Allmänt om verksamheten

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens
hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse fål
även omfatta mark som ligger ianslutning tillföreningens hus, om marken skallanvändas som
komplement till bostadslägenhet eller lokal.

Föreningens fastighet

Föreningen förvärvade 2004 fastigheten Lövsätt ra 1:2 iVallentuna kommun. Byggnaderna uppfördes
1967 och renoverades 200012001.

Markarealen för fastigheten uppgår till 60 805 kvm. total byggnadsarea är 2 134 kvm uppdelad på 7
huskroppar med totalt 25 lägenheter och 1 lokal.
24 lägenheter upplåts med bostadsrätt och 1 lägenheter, om 48 kvm, upplåts med hyresrätt. En lokal
om 23 kvm har under året varit uthyrd.

Föreningen har två garage varav det ena används för utrustning tillhörande föreningen och det andra
har gjorts om till tre lägenhetsförråd.

Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229), dvs foreningen är en
äkta bostadsrättsfören i n g.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Moderna försäkringar där även bostadsrättstillägget ingår.

Fastighetsförvaltn in g

Föreningen sköter själva den grundläggande fastighetsförvaltningen, med hjälp av olika aktörer, inga
fasta avtal finns för närvarande.

Föreningens ekonomi

Föreningen redovisar en vinst. Av föreningens stadgar framgår att avgifterna från
bostadsrättsinnehavarna skall täcka föreningens kostnader, men även mojliggöra avsättningar till
fonder för yttre underhåll.

Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltare har under året varit Norrorts Boservice AB.

Medlemsinformation

Föreningen hade vid årets slut 33 (32) medlemmar.
Under året har 3 (1) överlåtelser.

Nya väsentliga avtal

Finns inga nya avtal.

Antalet anställda

Under året har föreningen inte haft några anställda.





















TORESSON
REVISION
Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret for ftirslaget till
dispositioner beträffande ftireningens vinst eller forlust. Vid
ftirslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är ftrsvarlig med hänsyn till
de krav som foreningens verksamhetsart, omfattning och
risker ställer på storleken av ftireningens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

överträdelser skulle ha särskild betydelse for foreningens
situation. Jag gär igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra ftrhållanden
som är relevanta for mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag ftir mitt uttalande om styrelsens ftrslag till
dispositioner beträffande foreningens vinst eller förlust har
jag granskat om
bostadsrättslagen.

forslaget ar ftrenligt med

Styrelsen arsvarar ftir foreningens organisation
forvaltningen av foreningens angelägenheter.
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma ftireningens
ekonomiska situation och att tillse alt foreningens
organisation är utformad så ati bokftiringen, Carina Toresson
medelslorvaltningen och foreningens ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvat
Mitt mål beträffande revisionen av ftirvaltningen, och
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, iir att inhiimta
revisionsbevis for att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om nägon styrelseledamot i något väsentligt
avseende:

l. ftiretagit någon åtgärd eller gjort sig s§ldig till någon
fiirsummelse som kan ftiranleda ersättningss§ldighet
mot ftireningen, eller

2. på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,
tillZimpliga delar av lagen om ekonomiska ftireningar,
arsredovisningslagen eller stadgama.

Mitt mål beträffande revisionen av ft)rslaget till dispositioner
av ftireningens vinst eller forlust, och därmed mitt uttalande
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om
forslaget är forenligt med bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet iir en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti for att en revision som utftirs enligt god revisionssed
i Sverige alltid kommer alt upptäcka åtgåirder eller
ftirsummelser som kan ft)ranleda ersättningss§ldighet mot
föreningen, eller alt ett forslag till dispositioner av
ftireningens vinst eller ft)rlust inte il forenligt med
bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av' ftirvaltningen och forslaget till
dispositioner av foreningens vinst eller ftirlust grunder sig
främst på revisionen av råikenskapema. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utftirs baseras pä min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på
sådana åtgiirder, områden och forhållanden som är
väsentliga for verksamheten och där avsteg och
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