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Styrelsen fOr Brf ArstafÆltet far harmed avge Ærsredovisning fOr rakenskapsâret 2015. 
Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift mom parentes avser fOregâende Ær. 

Forvaltningsberättelse 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Foreningen är privatbostadsfOretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Foreningens ändamâl är aft 
främja medlemmarnas ekonomiska intressen genorn aft i foreningens fastigheter upplÆta 
bostadslagenheter och lokaler med nyftjanderatt och utan tidsbegransning. UpplÆtelse far även omfatta 
mark som ligger i anslutning till foreningens hus, orn marken skall användas som komplement till 
bostadslagenhet eller lokal. 

Foreningens stadgar 
Foreningens gallande stadgar registrerades hos Bolagsverket den 18 december 2002. 

Foreningens bygnad och tomträtt 
Foreningen innehar sedan den 29 april 2003 tornträtten till fastigheten Svärdssidan 5 i Stockholms 
kommun. 

Foreningens fastighet bestâr av tre flerbostadshus i tre vÆningar med totalt 17 bostadsrätter. 

LagenhetsfOrdelning: 
3 s 2 rum ochkök 

10 s 3 rum ochkök 
3 st 4 rum och kök 
1 st 5 rum och kök 

Den totala boytan är ca 1 472 kvm, 

Fastighetsforsakring 
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos forsakringsbolaget Lansforsakringar Stockholm. 

Samfailighet 
Foreningen är delaktig i tvà gernensamhetsanlaggnigar. Svärdssidan ga: 1 avseende gemensamma 
trafikytor, foreningens andeistal är 17/257, tillsammans med andelsagarna Svärdssidan 1, 2, 3 och 5. 
Svärdssidan ga:2 avseende miljostuga, fOreningens andeistal är 17/113, tillsammans med andelsagama 
Svärdssidan 3 och 5. 

Fastighetsavgift/Fastighetsskatt 
Fastigheten färdigstalldes 2003 och har dekiarerats som fardigstalld hos Skatteverket. Fastigheten har 
Æsatts värdeÆr 2003. Enligt nu gallande lag om fastighetsskatt/avgift blev fastigheten helt befriad fran 
fastighetsavgift avseende bostäder i fem hr fr.o.m. den 1 januari 2004. Därefter blev fastigheten beslagd 
med halv fastighetsavgift under ytterligare fern hr. 
Fr,o.m 2014 är fastigheten beskattad med full fastighetsavgift, vilken är det lagsta av 0,3% av 
taxeringsvardet och 1 243 kr per lagenhet (5r 2015). 
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Fastighetens taxeringsuppgifter 
Taxeringsvardet är 22 600 000 kr, varav byggnadsvardet är 16 800 000 kr och markvärde 5 800 000 kr. 

Ekonomisk fl5rvaltning 
Foreningen har avtal om ekonomisk ffirvaltning med Fastum UBC Forvaltning AB. 
Det nuvarande avtalet har en loptid fram till 2017-12-3 1. 

Teknisk fdrvaltning 
Den tekniska forvaltningen sköts av WIAB. 

Ekonomisk plan 
Styrelsen bar upprättat ekonomisk plan fOr foreningens verksamhet som registrerats av Bolagsverket den 
24 februari 2003. 

Antalet anstallda 
Under âret bar fOreningen inte haft nâgon anställd. 

Arsavgifter 
Arsavgifter tas Ut fran fOreningens medlemmar fOr aft täcka foreningens lopande utgifter for drift och 
underhâll av freningens fastighet, rantebetalningar och amorteringar av foreningens fastighetslân samt 
fondering av medel fOr framtida underhâll enligt av styrelsen framtagen underhàllsplan. Arsavgiften 
uppgAr till 813 kr/kvm boyta per Ær. 

Avsattning till yttre fond 
Avsattning till foreningens fond fir yttre underhâll skall gOras Ærligen med minst 25 kr/kvm 
lagenhetsyta, i enlighet med foreningens stadgar. Detta bar gjorts fr.o.m. den mânad som inf011 närmast 
efter det aft slutfinansiering av foreningens fastighet skett. Fonderade medel avser aft bidraga till planerat 
underhâll pa fastigheten. 

FOreningens fastighetslÆn 
Kreditinstitut, ränte och amorteringsvillkor framgâr av not 10. 

Styrelse 
Styrelsen liar efter ordinarie foreningsstamma 12 maj 2015 haft fdljande sammansattning: 

LedamOter 	 Björn Ferber 
Christian Olausson 
Maret Ring 
Marianne Sundling 
Gunnar Ring 

Suppleant 	 Ingvar Sjoqvist 

Ordffirande 
Vice ordfOrande 
KassOr 
Sekreterare 
Nyckelansvarig/gârdskarl 

Foreningens firma tecknas av styrelsens ledamOter, tvâ i forening. 
Styrelsen bar under âret hâllit, fOrutom ârsstämman, âtta protokoliforda sammanträden. 
Arvode till styrelsen bar under âret uppgâtt till 25 000 kr (exkl. arbetsgivaravgifter), 
FOr styrelsens arbete finns en ansvarsfOrsakring tecknad hos Gjensidige Stockholm 
Styrelsen kan kontaktas genom direktkontakt med nâgon av styrelseledamotema. 
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Revisorer 
Jan Ove Brandt KPMG Bohlins AB 

Valberedning 
Helene Arebert 	 Sammankallande 

Vasentliga handelser under och efier rakenskapsÆret 

Verksamheten under rakenskapsâret 
Svärdssidans GA (gemensamhetsanlaggning) har haft tvâ möten under âret. 

Erika Dahistrand fran Miljoverket besökte delar av styrelsen den 24 april gallande "granskning av 
IOreningens egenarbete". Granskningen gallde bland annat obligatorisk ventilations- kontroll, 
radonmatning, energidekiaration, avfallshantering, buller, innetemperatur, varmvattentemperatur, 
energieffektivisering och underhâllsplan. 
Foreningen skötte sift arbete i stort sett utan anmarkning. 

Firman RELITA rengjorde fastighetens avlopp genom stamspolning i oktober mÆnad. 
Vid rengoringen visade det sig aft en bostadsrattsagare bade satt igen avloppsbrunnen i badrummet i 
samband med installation av en jazzuci. Den gick darfOr inte aft spola. 
Atgarder vidtogs av agaren. Installationen var inte godkand av styrelsen. 

Styrelsen bar under âret kontaktat olika leverantörer av bredband. Inget är bestämt an. 
Arbetet fortsätter. 

Pa inrÆdan av fOreningens ekonomiska fOrvaltare Fastum bar styrelsen med hjalp av Fastum 
moderniserat foreningens stadgar. Defta skedde i samband med de andringar som mâste goras pa grund 
av lagandringar 2014, gallande andrahandsutbyrning och avskrivningar. 

Elstrands elfirma kommer aft efter hand byta insats i foreningens sju gatlampor sâ aft ledlampor kan 
användas. Defta gors ailt eftersom, i samband med aft lampor gar sOnder. Under 2015 bar en lampa byfts 
ut. 

En ny forening, BRIEF, bostadsraftsagarnas intresseforening, har bildats i Ostberga. Foreningens syfte är 
aft Oka trivsel och trygghet i Ostberga. 

Foreningen bar även i âr haft en var- och en hOststäddag dâ de fiesta av vâra medlemmar deltog. 

Vid ârsstämman den 12 maj beslöts aft foreningens medlemmar ska fortsäfta aft skOta stadning, 
snOrOjning och tradgard. 

Ekonomi 
Eft Ian pa 3 819 000 kr saftes om i Swedbank i september. Lanet saftes om pa fyra armed räntan 1,51 %. 
I samband med aft lanet saftes om bestämdes aft foreningen amorterar 5 000 kr/manaden under de fyra 
Æren. Summa 240 000 kr. 

Yfterligare eft Ian, defta pa 4 096 000 kr, saftes om 14 december. Det loper i fyra armed räntan 1,52 %. 
FOrutom den amortering pa 100 000 kr som gj ordes i samband med omsaftningen sa amorterar 
foreningen 3 000 kr i mÆnaden under de fyra aren. 
Arstaffiltets Brf bar nu endast Swedbank som sin langivare. 
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Avgiften blir ofOrandrad under 2016. Detta bygger pa aft foreningens medlemmar fortsätter att utfora en 
del arbetsuppgifter som tradgârdsarbete, trappstadning och snoroj ning av entrØer och trottoar till 
soprummet. 

Verksamhet under kommande Ær, 2016 
Foreningens medlemmar har under 2015, liksom tidigare âr, lagt ner en hel del eget arbete fOr aft 
threningens budget ska vara i balans. Detta arbete kommer flirhoppningsvis aft fortsätta under 2016. 

Foreningens styrelse kommer aft fortsäfta aft arbeta for en god ekonomi, ordna staddagar och 
medlemsmOten där vÆra medlemmar kan träffas. 

Samarbetet med vAra närmsta grannar, Svärdssidan 1, 2 och 3 kommer aft fortsätta. Mâlsäftningen är aft 
fOreningarna fortsätter aft träffas vid minst tvA tillfÆllen, var och host. 

Styrelsen kommer aft fortsätta arbetet med aft ta fram en underhÆllsplan for fdreningen under 2016. 
MÆlet är aft planen blir kiar under 2016. 

FOrandring av likvida medel 2015 2014 

Arsavgifter 1 197 192 1 197 184 
Hyror och ovriga intäkter 42 315 42 958 
Kostnader exkl avskrivningar -948741 -1030 199 
KassaflOde fran den lopande verksamheten 
fOre fOrandring av rorelsekapitalet 290 766 209 943 

Forandring fordringar och kortfristiga skulder exkl amorteringar -125619 238 313 

KassaflOde fran den lopande verksamheten 165 146 448 256 
Arets amorteringar -140 113 -230432 
Nya lÆnlräftelse 2013 fOr 2x bet amortering 0 0 
Nya insatser fran medlemmarna 0 0 
Investeringar 0 0 

Forandring likvida medel 25 033 217 824 

Likvida medel vid ârets bOrjan 1 614 244 1 396 420 
Likvida medel vid ârets slut 1 639 277 1 614 244 

Fran och med 2014 tillampar fOreningen Bokforingsnamndens allmänna râd fOr mindre ekonomiska 
foreningar. En del av fOrandringen är aft foreningen overgâtt fran en progressiv till en rak 
avskrivningsplan fOr byggnad. FOljden av defta blir aft flreningen redovisar ett negativt resultat. Dock 
har fOreningen eft positivt kassaflOde, d v s de lopande inbetalningarna bar täckt de lopande utgifterna. 
Eft positivt kassaflOde är grundlaggande fOr en sund ekonomi i fOreningen. 
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Medlemsinformation 

Foreningen hade vid Ærsskiftet 25 (25) medlemmar. Samtliga bostadsrätter i foreningen var vid ªrets 
utgâng upplÆtna. Under âret har tre (en) overlâtelse skett och inga andrahandsuthymingar bar godkants 
av styrelsen. 

FlerÆrsöversikt 2015 2014 2013 2012 
Nettoomsattning(tkr) 1238 1238 1238 1215 

Resultat efter finansiella poster 
(tkr) -103 -184 183 64 

Arets resultat exkl avskrivningar 
(tkr) 291 213 213 94 

Soliditet (%) 71 71 71 70 

NyckeltaisdejInitioner 

Nettoomsattning 
Rörelsens huvudintakter, fakturerade kostnader, sidointäkter saint intaktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intakter och kostnader, men fOre extraordinära intäkter och kostnader. 

Soliditet (%) 
Eget kapital i relation till balansomsiutning. 

Resultatdisposition 
Styrelsen föreslàr att till forfogande stâende vinstmedel (honor): 

balanserad vinst 	 891 180 
ârets fOrlust 	 -103296 

787 884 

disponeras sâ aft 
till fond for yttre underhâll enligt stadgarna avsättes 	 36 800 
i ny rakning OverfOres 	 751 084 

787 884 

Foreningens resultat och stallning i ovrigt framgâr av efterfOljande resultat- och balansrakning med 
tillaggsupplysningar. 



Rörelseintäkter 
Nettoomsattning 
Ovriga rorelseintäkter 
Summa rörelseintAkter 

Resultatrakning 

Rörelsekostnader 
Driftskostnader 
Ovriga externa kostnader 
Personalkostnader och arvoden 
Avskrivningar 
Summa rörelsekostnader 

Not 2015-01-01 2014-01-01 
-2015-12-31 -2014-12-31 

1 1 237 992 1 237 984 
0 10 

1 237 992 1 237 994 

2 -556 204 -565 378 

3 -99850 -99317 
4 -28 875 -29 532 

-394062 -394062 
-1078991 -1088289 

Rörelseresultat 159 001 	149 705 
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Finansiella poster 
Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Rantekostnader och liknande resultatposter 
Summa finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Arets resultat 

	

1515 	 2148 

	

-263 812 	-335972 

	

-262297 	-333824 

	

-103296 	-184119 

	

-103296 	-184119 
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Balansräkning 

TILLGANGAR 

Anlaggningstillgângar 

Materiella anlaggningstilgÆngar 
Byggnader och mark 
Summa materiella anläggningstillgângar 

Finansiella anlaggningstilgângar 
Andra lângfristiga vardepappersinnehav 
Summa finansiella an1äggningsti1lgingar 

Summa anläggningstillgÆngar 

Omsättningstillgângar 

Kortfristigafordringar 
Ovriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Summa kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 
Kassa och bank 
Summa kassa och bank 

Summa omsattningsti11gtngar 

SUMMA TILLGANGAR 

Not 	2015-12-31 	2014-12-31 

5 	 38618100 	39012162 

	

38 618 100 	39 012 162 

6 	 26 600 	26 600 

	

26 600 	26 600 

	

38 644 700 	39 038 762 

7 	 1574545 1548510 

8 	 43 490 23 190 
1 618 035 1 571 700 

64 763 65 763 
64 763 65 763 

1 682 798 1 637 463 

40 327 498 40 676 225 
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Balansräkning 
	 Not 

	
2015-12-31 	2014-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bzindel eget kapital 
Medlemsinsatser 
Fond fOr yttre underhâll 
Summa bundet eget kapital 

Frill egel kapital 
Balanserat resultat 
Arets resultat 
Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Lângfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Summa IÆngfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantorsskulder 
Skatteskulder 
Ovriga skulder 
Upplupna kostnader och fOrutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

	

27 400 000 
	

27400000 

	

423 200 
	

386 400 

	

27 823 200 
	

27 786 400 

	

891 180 
	

1112099 

	

-103296 	-184119 

	

787 884 
	

927 980 

	

28 611 084 
	

28714380 

’LII 
	

11363329 
	

11576176 

11 363 329 
	

11 576 176 

Fill 
	

103 820 
	

31 086 

	

47 429 
	

144 148 

	

41 803 
	

30 974 

	

11 725 
	

0 
11 
	

148 308 
	

179 461 

	

353 085 
	

385 669 

	

40 327 498 
	

40 676 225 

STALLDA SAKERIJIETER OCH ANSVARSFORBINDELSER 

Stältda säkerheter 
Panter och därmed jamforliga säkerheter som stallts 
for egna skulder 
Fastighetsinteckningar 

Ansvarsfdrbindelser 

12 500 000 

Inga 

12 500 000 

Inga 
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Tillaggsupplysningar 

Redovisningsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Arsredovisningen är upprattad i enhighet med ârsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Arsredovisning i 
mindre ekonomiskaforeningar. 

AnläggningstillgÆngar 
Materiella anlaggningstillgângar 

Tihlampade avskrivningstider: 

Byggnader 	 100 Ar 
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Noter 

Not 1 Nettoomsättning 
2015 	 2014 

Arsavgifter 1197 192 1197 184 
P-plats och garage 40 800 40 800 

1 237 992 1 237 984 
Not 2 Driftskostnader 

2015 2014 

Fastighetsskotsel 16 630 7 910 
Tradgârdsskotsel 4 196 3 469 
Städ 8091 5512 
Snorojning/sandning 3 945 3 492 
Hisskostnader 13 930 13 424 
Reparationer 14611 20389 
Hissreparationer 3 590 1 321 
Planerat underhàll 20 625 10 290 
El 57 532 53 203 
Värme 216111 221975 
Vatten och avlopp 39702 34490 
Avfallshantering 24 305 23 690 
Forsakringskostnader 18 242 18 797 
Radonmatning 10 995 0 
Tomtrattsavgald 69075 115 125 
Kabel-tv 21112 20860 
Forbrukningsinventarier 7 835 1 861 
Forbrukningsmaterial 5 678 9 570 
Ore sutj amning -1 0 

556204 565378 

Not 3 Ovriga externa kostnader 
2015 	 2014 

Fastighetsavgift 21114 20 689 
Porto 1944 1 710 
Fast telefoni 2 891 2 752 
Hemsida 1157 1 272 
Foreningsgemensamma kostnader 500 593 
Revisionsarvode 14 250 12 949 
Ekonomisk ftsrvaltning 44 560 45 870 
Bankkostnader 4 025 2000 
Ovriga poster 9410 11482 

99851 99317 
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Not 4 Personalkostnader och arvoden 
2015 2014 

Styrelsearvode 	 24 500 25 000 

Sociaiaavgifter 	 4375 4532 
28 875 29 532 

Not 5 Byggnader och mark 
2015-12-31 	2014-12-31 

Ingâende anskaffningsvarden 39 700 000 39 700 000 
Utgâende ackumulerade anskaffningsvarden 39 700 000 39 700 000 

IngÆende avskrivningar -687838 -293776 

Arets avskrivningar -394062 -394062 
Utgiende ackumulerade avskrivningar -1 081 900 -687838 

UtgÆende redovisat värde 38 618 100 39 012 162 

Not 6 Längfristiga vardepappersinnehav 
2015-12-31 2014-12-31 

Aktier i Fastum UBC Ekonomisk Forvaitning AB; 
556730-0883 26 600 26 600 

26600 26600 

14 St aktier a 1900 kr. Marknadsvärde 2015-12-31: 2700 kr per aktie 

Not 7 Ovriga fordringar 

	

2015-12-31 	2014-12-31 

Skattekonto 
	

30 	 29 
Avrakningskonto förvaltare 

	
1574515 	1548481 

	

1574545 	1548510 



Yttre rep Balanserat 
fond resultat 

386400 1112099 

36800 -220919 

423 200 
	

891 180 

Arets 
resultat 

-184 119 

184 119 
-103296 
-103296 

Lânebelopp 
2015-12-31 

3 687 545 
3 975 604 

0 
3 804 000 

0 
-103820 

11 363 329 

Länebelopp 
2014-12-31 

3 694 658 
0 

4 087 604 
0 

3 825 000 
-31086 

11 576 176 
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Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

	

2015-12-31 	2014-12-31 

Förutbetalda fOrsakringspremier 	 3 019 	 3 146 

Förutbetald kabel-TV 	 5 398 	 5 278 

Förutbetald vattenkostnad 	 0 	 2 860 

Forutbetald ekonomisk forvaltning 	 12 048 	11 906 

Förutbetald tomtavgald 	 23 025 	 0 

	

43 490 	23 190 

Not 9 Forändring av eget kapital 

	

Inbetalda 	Upplâtelse 

	

insatser 	avgift 
Belopp vid Arets ingâng 	12 401 000 	14 999 000 
Disposition av fiiregÆende 
ârs resultat: 
Arets resultat 
Belopp vid ärets utgÆng 

	
12 401 000 	14 999 000 

Not 10 Skulder till kreditinstitut 
Räntesats Datum for 

Lângivare % ranteandring 
Swedbank 1,61 2017-10-25 
Swedbank 1,52 2019-11-25 

SBAB 
Swedbank 1,51 2019-08-23 
SBAB 
avgÆr kortfristig del av Ian 
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Not 11 Upplupna kostnader och firutbetaIda intäkter 
2015-12-31 	2014-12-31 

Upplupna rªntekostnader 12 565 25 134 
Ber arvodc for revision extern 13 000 13 000 
Förutbetalda avgifter oth hyror 84986 98 402 
Upplupna elkosinader 6 835 6258 
Upplupna vªnnekostnader 29 766 34 977 
Upplupna renhªllningskostnader 1 156 1161 
Upplupna kostnader fr snöröjning 0 529 

148308 179461 

Stockholm den 	........ 2016 

N 

N 

Bjöm Ferber Christian Olausson 
Ordfirande  

\ L 

Maret Ring 	 Marianne Sundling 

Gunnar Ring 

Vr revisionsberättelge har !iininats 	22. czyriI 2L5 1 6 

KPMG Rr1’i4 AR 

Jan-Ove Brandt 
Auktoriserad revisor 
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Rapport om àrsredovisningen 

Vi her utfört en revision av Srsredovisningen for Br -f ArstafSltet 
förSr 2015. 

Styrelsens ens var for Srsredovisningen 

Det Sr styrelsen som her ansvaret for aft upprStta en Srsredovis-
ning som ger en rSttvisande bild enligt Srsredovisningslagen och 
fOr den interna kontroll som styrelsen bedömer Sr nödvSndig fOr 
att upprStta en Srsredovisning som inte innehSllervSsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror p5 oegentligheter eller p5 tel. 

Revisorns ansvar 

VOrt ansvar Sr att uttala oss om Srsredovisningen p5 grundval av 
vOr revision. Vi har utfOrt revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 
krSver att vi fOijer yrkesetiska krav samt planerar och utför revis-
ionen for att uppn5 rimlig sSkerhet aft Srsredovisningen inte in-
neh011er vSsentliga felaktigheter. 

En revision innefaftar aft genom olika StgSrder inhSmta revisions-
bevis om belopp och annan information i Srsredovisningen. Re-
visorn vSlIer vilka StgSrder som ska uttOras, bland annat genom 
att bedöma riskerna for vSsentliga felaktigheter i Srsredovis-
ningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel. Vid 
denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som Sr relevanta for hur foreningen upprSttar Srsredo-
visningen fOr aft ge en rSttvisande bud i syfte att utforma gransk-
ningsStgSrder som Sr 6ndam5lsenliga med hSnsyn till omstSndig-
heterna, men inte I syfte aft gora ett uttalande om effektiviteten 
I foreningens interna kontroll. En revision innefaftar ocks5 en Ut-
vSrdering av Sndamalsenligheten i de redovisningsprinciper som 
her anvSnts och av rimligheten I styrelsens uppskattningar Ire-
dovisningen, liksom en utvSrdering av den Overgripande presen-
tationen I arsredovisningen. 

Vi anser aft de revisionsbevis vi her inhSmtat Sr tillrSckliga och 
Sndam5lsenliga som grund fOr yOre uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt vOr uppfattning har Srsredovisningen upprSttats I enhighet 
med Orsredovisningslagen och ger en i alla vSsentliga avseenden 
rSttvisande bud av Brf ArstafSltets finansiella stSllning per den 31 
december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 
for Oret enligt Srsredovisningslagen. FOrvaltningsberSttelsen Sr 
fOrenlig med arsredovisningens Ovriga delar. 

Rapport om andra krav enhigt lagar och andra 
författningar 

Utöver vOr revision av Srsredovisningen har vi Oven utfört en re-
vision av forslaget till dispositioner beträffande foreningens vinst 
eller förlust samt styrelsens forvaltning for Brf ArstafSltet for Sr 
2015. 

Styrelsens ansvar 

Det Sr styrelsen som har ansvaret fOr forslaget till dispositioner 
betrSffande foreningens vinst eller förlust, och det Sr styrelsen 
som her ansvaret fOr forvaltningen enligt BostadsrSttslagen. 

Revisorns ansvar 

VOrt ansvar Sr aft med rimlig sSkerhet uttala oss om fOrslaget till 
dispositioner betrSffande fOreningens vinst eller fOrlust och om 
fOrvaitningen p0 grundval av vOr revision. Vi har utfOrt revisionen 
enligt god revisionssed I Sverige. 

Som underlag fOr vOrt uttalande om styrelsens fOrslag till dispo-
sitioner betrSffande fOreningens vinst ellerfOrlust harvi granskat 
om fOrsiaget Sr fOrenligt med BostadsrSttslagen. 

Som underlag fOr vOrt uttalande om ansvarsfrihet her vi utOver 
vOr revision av arsredovisningen granskat vSsentliga beslut, Ot-
gSrder och fOrh011anden i fOreningen fOr aft kunna bedOma om 
n5gon styrelseledamot Sr ersSttningsskyldig mot fOreningen. 

Vi har Oven granskatom nOgon styrelseledamot pa annat sSft her 
handlat I strid med Orsredovisningslagen eller fOreningens stad-
gar. 

Vi anser att de revisionsbevis vi her inhSmtat Or tillrSckliga och 
Sndam5lsenliga som grund fOr yOre uttalanden. 

Uttalanden 

Vi tilistyrker aft fOreningsstSmman disponerar vinsten enhigt fOr -
slaget I fOrvaltningsberSttelsen och bevillar styrelsens ledamOter 
ansvarsfrihet fOr rSkenskaps5ret. 

Stockholm den 22 april 2016 

Vi tullstyrker dSttOr aft fOreningsstOmman faststSller resultatrOk- 	KPMG AB 	 ’ 

ningen och balansrSkningen for foreningen. 

Jan-Ove Brandt 
Auktoriserad revisor 




