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Styrd sn för BoSadsrät$öreni ngen Höken 3 få hämed arge åsedovisring för rä<enskapsäd.2017 .

Arsredovisringen ä upprättad i wenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättds

Verksamhden

AlImänt om verksamhden

Föreningen regi$rerdesä 1985 och bedriver sedar dessbo§dsrält$örening med enbat boSäer. I

föreningen finns'149 lä§enhder, 74 gxggre 79 pakeingspldser, 8 gä*pakringspldsa, grönområJen
och sr kvatersgäd. Föraningen hafdighdernaförsä<radei Trygg-Hmsa i för#kringen ingä
kol I ektivt bo$dsrät$i I I fug.
Genom artd med Brandsä<raAB ha föreningen dt fullgott brandskyddvbde enligt l4$iftningen.

LAGENHETSBYTEN
Under äd ha 15 bo$dsriitte bytt {7aq genomsnittligt prisper kvm 23 417 kr.

STYREL SENS SA M M ANSATTNI NG
Ordförmde Britt-M aieAhman
Ledanot KäainaAxdsn
Ledmpt k-Olof Daridssont.o.m.3l/117
Ledanot Kjdl Hanma
Ledarot Arvid Säis
Ersättare Anna\I/i€l
Ersättae SebdiarNord$röm

$yrdsen har under äd hdt 8 protokollfördasnmanträen.

VALBEREDNING:
Andte Flodmak-Blom, Ann+Lena Konrdsson och Anita Lövededt.

REVI Sl ON: Bokdut & rs/ison utförs ar Hmrmabags rs/i§onsbyrå enligt $ämmobedut.
Auktoriserd revisr ä Alo<andra Lindqui§.

PERSONAL
Fadighdsskotae Kjdl Srandbeg t.o.m. 6 4ril 60 %
PraktikarUfdighdsskötae Emil LindSrom75% fr.o.m. 116.17 1Wo
Kar§i§ AnnaWisdl
Kmör Anndie Gu§arsn
Underhälsanwaig Fer-Olof Daridsson t.o.m. 31 ml -17
FadighdsskotaeKjdl Srandberg dutdesin an$älning den 6 ryril dter 31 å och 6 mårder i

föreningen.

EKONOM I SK ÖVERSI KT
Styrdwr hävisa till den ekonomiska redovisningen paföljande§dor.
Ett ytteligare nyckdtd: medlernmars Iår genom föreningen ä 3 669kr/kvm
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Under 2017 har följandeinvederingar, reparation+ ocfr underhållsarbden utförts

Fi bermd utning ti I I d la I flenhder.
SSad4pen tr4präken ha byttsut.
Rederande uteplders trää:ken ha renoveräs och mä ds
Armb{Tskontd<ter ha inSdlerds i hfuhusr.
Fälning ar trä enligt planering ha genomförts
Boulebanaha anl4tsden blar vissaligen kla gmskastt pååd invigning va den 28 oktober
I tvät$ugorna41 och 25ha nyamangla in$dlerds

I nför 2018 finnsfolj andeobj ekt upptagna i undahållsplanen.

Ombyggnad ar lekytor.
Spdje mot pakering vid 41, 43 och 39
Ny tvätmakin till 41
Renovai ng ar kvaterEädens kök.

övRr Gr:
Foreningen höll äsgåmma den 18.e m{ i Rodenkyrkan, 36 medlernma ddtog. lnbjuden som
ordförande för §änman va Bernd SdrUler.

Vid föreningens budgd$änma den 15 november va dd 19 nävaande medlernma som bedutde om
budgd för 2018.

Föreningen ha sedan 2011 q henrsidadä medlernma, mä<laeocfr dlmärrhd kan hänta informdion
om föreningen.

Lördagen dq224ril vadenäligenäerkommade$äid4enpåområld. Ett2Gtd medlemmaban
och vuxna ä ute med krdtor och sekdörer, kräta ocfr klipper bort växter, Säa och gör fint. Dädter
blir dd vam korv och fika Ett bratillfäledt känaddd<tighd i foeilngen.
Med anledning ar dd lågarätdä§d, haföreningerssantligalh en löptid om 3 mfuder. Lånen löper
med sarma räta tre mårader om ju$era nä tre mårder förf lutit ti ll ny d<tud I räta
Från $y rd sens si da sr vi i nte, dt i nom de näm$a äen befröva höj a mårdsaugiften. Orosrnol n tonr
vissaligen upp §g vd arer kommunensvdtsr och renhälningsaugifta.
Föreningen uppvd<ta Kommunen odr Nobina med onsksnä om dt §dsbusen skatrdikera
Knutbyvilen.
Förerringen ha även skrivit till kommunen med fr4a dt kunna anväda Tomterägensvä*ra §daför att
utökaantdd pakeingspldser, wad frår kommunen ha blivit nq.

Föreninger ha §tt s#le i Norrtäje.

Flerårsoversikt (Tkr) 2A17 2016 2015
Ndtoomsätning 8107 8108 8060
Resrltä dterfinan§dlapo$er 21ffi 2112 -4230
Soliditd (%) 33 30 26
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Förändring av egd kapital
Medlerns Fond för yttre Balanserat Ärds Totält

insatser underhåll restltat resjltat

Bdopp vid ådsingang 3 601 600 5 143 618 6 024 896 2111817 16 881 931

Dispo§tion ar
föreghrde
åsrenltä: -200114 2311931 -2111817 0

Ardsre$ltd 21ffi570 21ffi370
Bdopp vid årdsutgång 3 601 600 4WSU 8 336 827 2 186 370 19 068 301

Förslag til I vi n$dispo§tion
§yrdsr föredä dt till förfogande$ädevin$medd (kronor):

bdanserd vin§ 8 336 827
ädsvin$ 2186370

10 523 197

disponermsådt
arsättestill ford för yttre undahäl 3m 219
i ny räkning överföres 10162978

10 523 197

Föreniqgasresrltat ocfr $älning i övrig frangä ar dterföljaderes,rltd- och bdansrä<ning med

noter.
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Resultaträkning

Rördsdntäkta, lagerförändringar m. m.

Hyresintäkte
Ovriga rördsdntä<ter
Summa rördsdntäkta, lageförändri ngar m.m.

RördsekoSnader
Driftsko$nder
Övriga e,xtena ko$nder
Fersondkdnder
Av- oö nedskrivninga ar mderidlaoch immderidla
arlä§gning$illgäga
§rmma rördsekdnader
Rördsesultat

Finan§dla poSa
Resrl td f rån övri ga f i nansi d I a anl iiggni ng$i I I gaga
Övriga rärtdntäkter och liknmde resultdpa{er
Räntekodnader odr I i knade res.rltdpo$e
S.rmmafinan§dla poSe
Res.rltat dter finan§dla po$er

Reslltat föreskatt

Ardsreilltat

Not 2017-01-01
-2017-12-31

8 106 515

8129
81146/4

-3 46'1 200

-159 465
-750 186

-1 114839
-5 485 690
2Q89v

55 748

%7
-498 699

-442W
2186970

21ffi970

2186370

4 (11)

201&01-01
-2016^12-31

8108237
0

8108257

-3146377
-130 902

-885 584

-1117 @3
-5 279 956
2828281

0

1 309

-717 773

-716&
2 111 817

2 111 817

2 111 817

3
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Balansräkning

TI LLGANGAR

Anläggning$illgångar

M ateri d I a anl äggni ng$i I I gångar
Byggnda och mak
I nventarier, vektyg och indd lationer

Summa materi d I a anläggni ng§i I I gångar

Fi nan§ d la anläggni ng§i I I gångar

A ndra I angf ri$i ga vädep4per§ nndran

Summa fi nan§d I a anläggni ng§i I I gångar

§rmma anl äggni ng$ i I I gångar

Omsätning$illgångar

Kortf ri Si ga f ordri ngar
Övrigafordringa
Förutbddda ko$nader och upplupna intäkter

Summa kortfri$iga fordr i ngar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa odr bank
Sr.rmma omsätt ni ng$i I I gångar

SUMMA TILLGÅNGAR

I

J

Not 2017-12-31

48 160 993
1 910 701

50 071 694

2725440
2725000

527%69it

1496/,0
178082
327 722

5257 991

5257 g91

5 585 713

58§2407
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2016-12-31

49 018 183

2 059 850

51 078 033

2 500 000

2 500 000
53 578 033

138 696
159 652

298 348

2 855 554

28s5sil
3 153 902

56 731 935

6
7

8,9

).r,,.i i{ iii i,r r\
.t

!\..1 \



Bo§dsräft $öreni ngen Höken 3
Org.nr 71U1&6459

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Egd kapital
Bundd egd kapital
Medlsn§nsater
ReserWond

fumma bundd egd kapital

Fritt egd kapital
Bdarserd resiltd
Ärds resultat

tumma fritt egd kapital
fumma egd kapital

Avsätningar
lnre repaation$ond
Summa avsättningar

Lån$riSiga skulder
Övri ga skulder ti I I krediti nditrn
fu mma I ångfr i $i ga skulder

KortfriSiga skulder
Övri ga skulder ti I I krediti n§itut
Lsrerantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna ko$nder och förutbddda intåter
fu mma kortfri$iga skulder

SUM MA EGET KAPITAL OCH SKULDER

,itii

Not 2017-12-31

3 601 600
491350/i
85451@

8 336 827

2186370
10 523 197

19 068 301

1017§
101 736

37 355 736

37 355 736

6/4436
128282
219 510

8&+406
1 856 634

58§2407
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201d12-31

3601 600
5 143 618

8745218

6 024 896

2 111 817

I 136 713
16 881 931

103 265
103 265

37 822025
37 822t25

ffi1474
118449
218780
926Ar

I 924714

56 731 935
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Not 1 Redovisni ngspri nciper

Allmänna upplysningar
Arsredovisningen ä upprätd i enlighd med äsredovisr"ringdagar ocfr Bokföringsnänndensdlmäna
rä (BFNAR 2016:10) om åsredovisning i mindreförd4.

Anläggning$illgångar
Ti I I åimpade avskri vni ng*i der:

Byggnada
Ombyggnd ute$äs & bdkonga
Fjärvämdn$dldion
Vämepumpa
Tdrrenoveing
I nventaier, verKyg odr in§dldioner

Nyckdtalsddinitioner
Ndtoomsättnirg
Rörd srs huvudi ntä<ter, fd<turerde kodnader, § doi ntä<ter sart i ntåiktskoni geri nga.

Resrltä dter finarcidla poder
Resrltd dter finan§dla intä<ter och ko§nder, men föreskdter.

Soliditd (o/o)

..b$erd qd k+itd (egd k+itd och obd<dtdereserver med audr4 för uppskjnten skdt) i procant ar
bdansom§utning.

Not §ällda säkerhder

100 ä
10ä
5a

20åx
20a.
5ä

2017-12-31

59 455 000

59 455 000

2017

7 512il9
425530

4 140

105 551

ffi745
I 106 515

201G12-31

59 455 000

59 455 000

2416

7 507 y5
425140

7 190

105492
62870

81W237

Fdighd§ntekning

Not 2 Ndtoomsättni ngans fördd ni ng

Hyresintäkter
Arsaugifter
Hyresi ntä<ter gaqe & ppl dser
Hyrei ntä<ter kvrterd okd
Sddlitargift
Övriga hyresintäkte

tj
i t.,.- o
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Not 3 Driftko$nader

Vdten & Avlopp
EI

Renhälning & dädning
Satdlitsädning
Fdighdsskdt
Försä<ringsko$nader

Underhålfdighd
Underhäl hissa
Underhäl tvättSugor
Underhäl vämepumpa
Yttre repadion & underhål
Ovri$ underhäl
Övri ga fdi ghdskodnader

Not 4 Övriga externa ko$nader

Rsriorsavode

Not 5 M eddantald an$ällda

Meddatdd arSälda

.

8 (11)

2017

856 398

836 846

262191
105 600
195 935
142123
151 476
255/o
5523

87 321

784332
7 915

0

3&12cf,

2016

814 738

914929
263 47
106 281

188 932
131 331

106 205
21 491

15474
6 638

565 031

0

11 880

3146377

2017

44293
4/-293

2017

2

2016

42sffi
4250c

2016

2

..: 0
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Not 6 Byggnade och mark

I ngåade anskdf ni ngwäden
Utgående ack um ul er ade anskaff ni ngwärden

lngåerde arskrivninga
Ards arskrivninga
Utgåerde ack umul er ade avsk r i vni ngar

Utgående redovi sat värde

Ta<eringwädar byggnder
Ta<eringwäden mak

Not 7 I nventarier, verktyg och in§allationer

I ngåerde anskdf ni ngwäden
I nköp

Utgående ack um ul er ade ansk aff ni ngwär den

I nghrde arskrivni nga
Ards arskrivninga
Utgående ack um ul er ade avsk r i vni ngar

Utgåen de r edovi sat vär de

Not 8 Andra långfri$iga värdepapper§nndrav

I ngåede rrskdf ni ngwäden
I nköp

För*[ j ni nga/utrangai nga
Utgående ack umul er ade anskaff ni ngwärden

Utgående redovi sat värde

e (11)

2017-1L31

64852382
64852382

-15 834 199

-857 190

-16691 389

48 160 993

85 000 000

34 000 000
I 19 000 000

2017-12-31

3 543 868
108 500

3 652 368

-1484018
-257 M9

-1741ffi7

1 910701

2017-12-31

2 500 000
1 2250fo

-1 000 000

2725o0o

2725c00

201d12-31

u 852382
u 852382

-14 969 180

-865 019
-15 834 199

49 018 183

85 000 000

34 000 000
'119 000 000

2016-12-31

3461 368
82 500

3 543 868

-1 231 W
-252074

-1&018

2 059 850

2016-12-31

2 450 000

50 000

2 500 000

2 500 000

/i

I
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Not 9Aktier och anddar

Namn
Noterade d<ti er ocfr andd a, omsäni ng$i I I grhgar

Not 10 Långfri§iga skulder

Förfdler inom dt å frän bdansd4en
Förfdler srae ä dt år men inom fem ä f rh bdandagen
Förfd ler srae ä fem ä frår bdansdager

10 (11)

Bokfört
värde

2725mo
27254@

2017-12-31

w4%
257774

u7n 992
38 000 172

M arknads
värde

2913259
2913259

201G12-31

ffi1474
2 645 896

35 176 129

38 483 499
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Undertecknadeförsä<ra hämed dt åsredovisningen ha upprättdsi enlighd med åsredovisningd4en
och god redovisningsd, dt d<tudla redovisningsnormer ha tilliimpdsocft dt länndeuppgifter
$änmer med f dcti ska förhå I anden.

Norrtäje )7 aiyrÅ 2ol q

Min rerisonsberätdshar tännds Å'S t:p*L 2t; i(

lirl,{,i,t'yrt,,L+,

"{ay',,,ivta, 
SYa buw

KdainaAxdsson

-1-., ,'rr-*-
.Tr94F7Si*rc

Kidl Hanma

Alo<andra Lirdqvi§
Auktorisd rarisor
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Revisionsberättelse

Till fiireningsstämman i Bostadsrättsfiireningen Höken 3
Org.nr 716418-6459

Rapport om årsredovisningen

Uttolanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Bostadsrättsfi)reningen Höken 3 for räkenskapsåret 2017.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden räffvisande bild av ftireningens finansiella ställning per den 2017-12-31 och av dess

furansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är forenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att foreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för foreningen.

Grundfiir uttalanden
Jag har utftirt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
förhållande till föreningen enliS god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Jag anser aft de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund flor mina
uttalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen {tir räkenskapsåret 2016 har utförts av en aman revisor som lämnat en
revisionsberättelse daterad 2011-04-12 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Styrelsens ansvor
Det är styrelsen som har ansvaret frr att arsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig ft)r att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen for bedömningen av foreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om ftrhållanden som kan påverka ft)rmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti for att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forväntas påverka de ekonomiska beslut
som användarc fallar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:

Rnqfarlcrätfqllireninsen LtrÄlren ? Oro nr 1 l6[1R-64\Q
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- identifierar och bedömerjag riskerna lor väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel. utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga for att utgöra en grund for mina uttalanden.
Risken for att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till fbljd av oegentligheter är högre än flor en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en forståelse av den del av foreningens interna kontroll som har befydelse för min revision
ftir att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte ftir att
uttala mig om effektiviteten i den intema kontrollen.

- ufvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysrringar.

- drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller forhållanden som kan leda till
betydande tvivel om ftireningens formåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fiista uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet Itir revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller forhållanden göra att en forening inte
längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rätlvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inril(ning samt
tidpunkten for den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen. däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfort en revision av styrelsens lorvaltning lor
Bostadsrättsforeningen Höken 3 för räkenskapsåret 2017 samt av forslaget till dispositioner beträffande
foreningens vinst eller ftirlust.

Jag tillstyrker att ftireningsstämman disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberättelsen och beviljar
styre lsens ledamöter ansvarsfrihet lor räkenskapsåret.

Grund fi)r uttalanden
laghar utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Miu ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till ftreningen enliS god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgf ort mitt yrkesetiska ansvar eniigt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens (tnsvar
Det är styrelsen som har ansvaret för forslaget till dispositioner beträffande foreningens vinst eller förlust.
Vid forslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedörnning av om utdelningen är forsvarlig med
hänsyn till de kav som ftireningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
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föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Sfyrelsen ansvarar ftir foreningens organisation och ft)rvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens
organisation är utformad så att bokforingen, medelsforvaltningen och foreningens ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvflr
Mitt mål beträffande revisionen av ftirvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig s§ldig till någon försummelse som kan loranleda
ersättningsskyldighet mot loreningen, e ller

- på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller ftirlust, och därmed
mitt uttalande om defta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om lorslaget är forenligt med lagen om
ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti ftir att en revision som utflors enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller forsummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot foreningen, eller att ett förslag till dispositioner av foreningens vinst eller forlust
inte är 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 förvaltningen och ftrslaget till
dispositioner av föreningens vinst eller ft)rlust grundar sig frärnst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utftirs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär attjagfokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
forhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
befydelse ftir foreningens situation . Jag gär igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra lorhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande ft)reningens vinst eller forlust harjag granskat
om ftirslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Norrtälje 23 april2018
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