


$

o

o

a

o

Årsredovisning
ftir

Brf Utsikten i l{orrtäIje
769618-6373

Råikenskapsåret

2014



Blf Utsikten i Nontälje
Org,ru' 769618-6373

Styrelsen för Brf Utsikten i Norrtälje får liärrned avge årsredovisning fÖr riikenskapsåret 2014'
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Inforrnation om verhsamhetel
Föreningen är privatbostadsfiiretag enligt inkornstskattelagen (1999:1229). Föreningen har till ändamål

att fr.ämja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta

bostaclslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse fär även

omfatta mark som ligger i anslutning till ftreningens hus, om marken ska användas som

komplement till bostadslägenhet eller lokal.

Föreningens fastighet

Föreningen innehar sedan 2010-04-12 äganderätten till fastigheten Församlingshemmet 1 i
Nontälje kommun.

Föreningens fastighet består av ett flerbostadshus i 4 våningar med totalt 43 bostadsrätter samt

källarvåning med 34 st garageplatser och fou:åd till vissa lägenheter, I st garageplats har giorts

om till par*ering för elektrish rullator eller motorcykellmoped. Vid årsskiftet201412015 finns

det ingä lediga garageplatser till uthyrning. Den totala boytan är 3566 kvm. Vid årsskiftet

21l4l2}l5 var samtliga lägenheter upplåtna med bostadsrätt. Föreningen hade vid årsskiftet

201412015 - 70 medlenrmar.
Under året har 3 överlåtelser skett. Priserna på de överlåtna lägenheterna har ökat i värde med

cir.ka 5 13 %. Styrclsen har beviljat tillstånd till2:ahandsuthyrning i 2 lägenheter. Dessa två

andrahandsuthyrningar kommer att upphöra zAUlZAlS, då en bostadsrätt år såld och den andra

är under ftirsäfining.

I fastigheten finas en butikslokal i gatuplan med en total uthyrningsbar 1ta om 187 kvm.

Hyresävtal är tecknat med M & I Lindhs agentur AB och deras verksamhet består av uthyrning

och fbr.saljning av br'öllops- och festkläder. Butikslokalen är uthyrd sedan 1 augusti 2012 och

tillsvidare. Nytt hyresavtal är upprättat 2014-01-01.

Fastigheten är fullvärdesförsäl«ad hos Länsftjrsäklingar i Norrtälje. N'fedlemmar som utfiir atbete

åt bostadsrettsföreningen är skadeförsäl«ade, I den ingår också en bostadsrättsftrsäkring for

medlemmarna. Utöver fastighetsförsäkringen finns även en ansvarsftrsäkring för styrelsen.

Uppvär.mning sker via fiär:rvärme och värmepump. Stylelsen har under året frtt utbildning i
skc;1sel av maskiner och mätinstrumelt. Medlemmarna debiteras separat for fiirbrukning av el

och tappvarmvatten. Detta sker sedan 1 januari 2015 och framöver med preliminär

avgiftsåebitering som regleras med avläsning den 1 november och eventuella skillnader regleras i
denpreliminäradebiteringenåretefter. Tage Sundblomharunder äret2A14 trimmat

a1läggningarna så att det används så lite fiäruvärme som möj1igt och atr värmepumpen ger

foruiszittningar fcir ett inomhusklimat på cirka 2l gradw och varmvatten som ger en normal

temperatur.

Förvaltning
Föreningen har avtal med Fastum AB, tidigare namn UBC Uppsala, for den kamerala
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förvaltningen. Fastum AB i Uppsala handlägger den ekonomiska förvaltningen och ansvaret fir
medlems- och lägenhetsregister samt pantförsklivningstegister:. Ansvat'st för felanrnälan 2014 har
Lås & Fastighetsservice i Roslagen KB haft.
Avtal rörande teknisk fcirvaltning och jour har tecknats med Lås & Fastighetsservice i Roslagen

KB under 2014.

Föreningens ekonomi
Styrelsen har upprättat en ekonomisk plan för fbreningens vetksamhet ooh denna har registrerats
hos Bolagsverket den 17 december 2009. Styrelsea har under 2A12 arbetat fiam dubbla andelstal

fiir bostadsrätterna, en för drift och en lör kapital enligt beslutpå årsstämrnan 2012,

Byggnadens anskaffningskostnad är 136 693 6601« vilken ursplungligen finansierats genom Iån
pä 42 797 660 I« samt insatser och upplåtelseavgifter med 93 896 000 kr.
Därefter har lånen amorterats ned till 40 391000 la' och insatserna genom fi'ivilliga kapitalinsatser
ökat till 96 048 018 14.

Föreningen har tre lån, ett Iån på 20 000 000 l<r med fast ränta 1,61 Yo frän2014-11-15 till
2018-1 1-15 hos SBAB och ett lån på 10 000 000 hr med fast ränta på 3,26 yo till 2015-06-15 som
skall omsättas i juni 2015, samt ett lån på 10 391 000 kr med rör'lig ränta som övertagits av SBAB
i början av 2015.Ingen medlem har utnyttjat erbjudandet att tillfora frivilligt kapitaltillskott under
20t4.

Föreningens ekonomi har folbättrats avseväfi under 2014 och för 2015 har avgifterna kunnat
sänkas med cirka 17 7o. Resultatet efter finansiella kostnader blev 20 404 la är 2014, att jämftira
med 37 4 219 ls fu 2}l3.Intäkterna har ökat som en ftiljd av att medlemmarnas avgifler för el,
varmvatten och data (Intemet, TV och IP telefon) tagits ut på ett mer rättvist sätt under 2014.

Kapitalkostnaderra hal minskat med drygt zfi A00 kr. Våra totala kostnader ftir fastigheten har

ökat med cirl<a214 000 l<r'.

En arbetsgrupp inom styrelsen har under året arbetat med fi'ågor angående slutbesiktning och

garantifrågor. Gruppen har haft möten under året med Cledentia och Toteb, dessa möten kommer
att fortsätta även under 2015 ftir att klarlägga frågor rörande fastigheten.

Frågan om avsla'ivningar på byggnaden har behandlats ingående av styrelsen. Vår
styrelsesuppleant I(ari Juslin har §ort en underhållsplan som styrelsen godkänt. Den innebär att
man beräknar ansl<affiringskostnaderna för de olika delarna i byggnaden samt dessas livslängd
och därefter räknar fi'am limliga avskrivningsbelopp - så kallad komponentavskrivning. Frågan
om proglessiv (stigande) eller linjär (rak) avsl«ivning har varit föremål ftir offentlig diskussion.
Våt nu tillämpade avskrivningspla:r foljer underhållsplanen och ifflebär linjär avskrivning av de

oiika delarna av byggnaden under de närmaste fem åren ftir att därefter öka något. Årsbeloppet
fcir dessa fem år, inklusive 2014,uppgår till sammanlagt 295.000 l« att jämftira med 125.000 l«
ftregående år.

Styrelsen fdreslår att frän årets resultat samt balanserade vinstmedel överf<irs 60 000 kr till fonden
för yttre undsrhåll i enlighet med av s§relsen antagen underhållsplan. Därefter skulle, efter
stämmans beslut, föreningens fond fijr yttre underhåll uppgå till123,894 kr och det fria egna
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Eftersom fastigheten är nybyggd planeras inga stöme underhållsarbeten inom 5 år.

Brf Utsilden har löpande kontakter med vår bygghere Credentia ör att såikerställa att

anmär.kningar fi.ån garantibesiktningen blir utfiirda och att fastigheGn fortsiittningsvis har ett bra

fastighetsvärde som består. Brf Utsikten kommer också att genomfiira en S-årsbosiktning med

Credentia under de kommande 2-ären.

I vår hantering av räntor har det på grund av stora ränteiindringar uppståfi en *uld till
medlemmarna på 2A4J68:2A, som kommsr att regleras internt uadsr 2015. Slulden finns inte

redovisad i räkenskaperna.

Under året har ftireningen inte haft näga anställda.

Väsenttiga händelser under räkenskapsåret

Två-årsbesiktning har skett under december 2014. Styrelsen har bildat en arbetsgrupp som

kommer att hantera denna fråga gentemot Credentia AB. Kari Juslin har varit samordnare och

kontaktman gentemot CredentialToteb och besiktningsmannen. Detta ftir att alla frågor som

medlemmama har om sin lägenhet skulle bealdas på rätt sätt gentemot byggherren och

entreprenörer.

Föreningens hemsida och anslagstavlorna i entreplanet uppdateras ständigt.

Yerksamheten kommande år
Erbjudande om medlemmars möjlighet att göra kapitaltillskott kommer även att erdudas

korimande år. "Från och med det räkenskapsår som påbörjas 2Al4Xädeu ny normgivning i kraft,

vilken innebär att föreningen fi'amtida år kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat

I(+.egelverk. Förändlingar kommer samolikt att ske vad gäller synen på avskrivningar,

inveieringar och underhåll. Detta kan medftira att fi'amtida resultat ooh jämforelsetal awiker
fiån denna årsredovisning och budget for 2A14."

Vi kommer att följa utvecklingen och kommer med mer information när sådan kommer.

Föreningsfrågorlh emsida
Föreningens hemsida finns på www. http:/lwww.allablfer.se/utsikten-nontalje
Denna sida uppdateras kontinuetligt under året. Information och meddelande till modlemmarna

sker enligt åÅmötesbeslut via hemsidan och med e-post ftir att spara på kostnaden fiir ftreningen

och miliön vi spar på papper ooh distribution.
Din Hgänhets ftirbrukning av el och varmvatten kan du ftilja via länken ftir:www.ourenergy.se,

välj seäan i menyn till vänster Nya Min El. Välj den svenska flaggan §om ger svenska menyer

,r"n ärrn mOjlighet att tanka ner handledning ftir webben. Användarnamn ooh 1ösonord är sedan

desamma som tidigare.

Flerårsöversikt
Resultat efter finansiellg poster

Soliditet (o/,)

2§12
26

7A

?,011

24

65

(-.

U.

2014
20

7A

20I3
374
70
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Styrelse

Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma den 9 april 2014baft, följande sammansättning:

Kjell Knutzdn Ledamot Ordförande
Anders Unnerstad Ledamot Kassör
Tage §undblom Ledamot Sekreterare
AlexanderRoyson Ledamot
gufi Klangsell Ledamot

Kari Juslin Suppleant
Sigrid Parman Suppleant
LenaEnggrön Söderlind Suppleant

Föreningens firma tecknas, frrutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening.

Styrelsenhar under år€t hållit 1 I (1 1) stycken protokollfdlda sammanträden,

För styrelsens ledamöter fimrs ansvarsftirsäkring tecknad hos Länsftirsäkringar.

Revisorer

Kadn Hammarberg Ordinarie
Hans-Erik Mattson Suppleant
Britt-Marie Söderman Suppleant

Valberedning

Sflre Malmqvist Sammankallande
Jörgen Mahnros

Föreningens stadgar
Föreningens stadgar finns registrerade hos Bolagsverket den 28 augusti 2A09.

Förslag till vinstdisposition
Till förfogande för ftireningens föreningsstämma står:

balanserad vinst
årets vinst

disponeras så att
till ythe fonden avsättes

i ny räkning överftires

360 645
2A 404

381 049

60 000
321 049
s81 049

4(11)

Föreningens resultat gsfo s1fllning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassafl ödesana§s med tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning

Rörelsens intäkter

Årsavgifter
Hyresintiikler
Övriga rörelseintäkter

§umma nettoomsättning

Rörelsens kosfnader

Reparationer och underhåIl

Poriodiskt undelhålI

Driftskostnader
Adm inis h'ationskostnader

fu'voden och personal med tillhörande kostnader

F astighetsskatt/avgift

Summa hostnader fdr fastighetsftlrvaltning

Avskrivning byggnad

Avskrivningar övrigt
Summa avskrivningar

Resultat fiire finansiella poster

Ränteintäkter

Räntekostnader på fastighetslån

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa hapitalnetto

Resultat efter finansiella Poster

Årets resultat

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

1 988 650

616 304

246 938

2 851 892

s (11)

2013-01-01
-2013-12-31

2 184204
576 022
2s9 404

3 019 630

-173 466

-15 &52

-1 033 568

-88 334

-74206
-9 011

-1394 437

-280 000

-15 000

-295 000

tx62 4s5

560

-r 142 414

-197

-1,42A5l

20 4A4

20 404

-69 989

0

-892786
-135 392

-59 963

-6 000

-l 164 130

-110 000

-15 000

-125 000

1 730 500

3 935
-1 360 065

-151

-1 356 281

3742I9

374219

\1

ö
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

Ånlä ggnin gstillgånga r

Matefiella on I äggn i n gstill gå ng ar
Byggnader och mark

Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsä ttningstillgån ga r

Ko rtlr I s t i g a fa r d r I n g a r
Kundfordringar

Akfuella skattefordringar

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Avräkningskonto ftirvaltarc
Summa hortfristiga fordringa r

Kasso och bank

Summa omsättnin gstillgångar

SUMMA NLLGÅNGAR

6(11)

Not zAM-12-37 2013-12-31

1,2 136 506 034
136 506 034

136 s06 034

0

7 165

0

70 748

869 177

947 490

10 980

958 070

137 464fi4

136 801 034

136 801 034

136 801 034

3 665

53

2248
s2 430

477 32t
535711

209 905

74s 622

137 s46 656

;

l
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I
I

I
I

I
I
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Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKI]LDER

Eget kapital
Bundet eget kapttol
Insatskapital

Fond fiir ythe underhåll

§umma bundet eget kapital

Fritt egel kapital
Balansetat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

§umma långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Aktuella skatteskuldet

Övriga skulder

Upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikter

Summa kortfrlstiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKTILDER

§täIlda säherheter

Fil egna skulder aeh uvsfrttttlngar

Fastighetsinteckningar

Änsvarsftirbindelser

7(11)

Not 2A14-12-31 2AI3,-12-31

96 048 018

63 894

96111912

360 645

20 404

s81 049

96 49296L

40 391 000

40 391 000

63 546

14 186

ls 063

487 348

s80 143

137 464184

43 000 000

43 000 000

Inga

96 048 018

53 490

96 101 508

-3 t70
374219
371049

96 472 551

40 390 319

40 390 319

132356
na00
28 69r

s70 733

683 780

137 546 6s6

43 000 000

43 000 000

Inga

I
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Kassaflödesanalys

Den löpande verhsamheten
Resultat efter finansiella poster

Justeringar fiir poster som inte ingår i kassaflödet

Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten f,öre

fiiränilring av rörelsekapital

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundforddngar

Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskuldor

Förändring av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investerin gsverksamheten

Investeringar i finansiella anläggningstillgångat

Kassaflöde från investeringsverksamheten

F inansieringsverksamheten
Inlretalda insatser och upplåtelseavgifter

Förändring långfristiga skulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Avräkningshonto och likvida medel vid årets
början
Avräkningskonto och likvida medel vid årets början

Avräkningshonto och likvida medel vid årets slut

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

20 404
295 000

2 186

317 590

3 665

-23182
-68 810

-37 013

192250

0

0

0

681

681

19293L

687 226

880 157

8 (11)

2013-01-01
-2013-12-31

374219
125 000

-572

498107

13 939

3 323

-44 121

-64 A29

407 818

100 000

100 000

-25 278

-505 000

-530278

-22 460

709 686

687 226
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Redovisnings- och värdering§principcr

Allmänna upplysningar
Årrr*douiuni"g*ar up[rättad i enlighet med årsredovisningslagenoch SFNAR Z}|Z:lÅrsredovisning

och koncerm'edovisning.

Årsredovisningen upprättas fiir första gångea i enlighet rned BFNAR Z}l2:LÅrsredovisning oeh

koncerruedovisning.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta'

övriga ti1gå1gar och skulder har upptagits till anskaf&ringsvärden där hget annat anges,

Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskafftringsvärde och verkligt värde.

Redovisningsprinciperna & oftirilndrade jämfort med fiircgående fu"

Anläggn ingstillgån gar
vlaterle]lta uäaggni"grtillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulemde

avsla ivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker över.den förväntade nyttjandeperioden rned hänsyn till våisentligt restviirde. Följande

avskrivningstider (år) tillärnpas :

I

,å

Stomme

Yttertak, fasader inre skikt, trapphus, garage, f§rråd, avlopp,

vännesysstem, ven! el, tele, data, tv, gård

Fasader yth'e skikt, hissar

Stamrnar, kanaliseringar

lnventarier, verktyg och installationer

100 år

40 år

30 år

80 år

20 er

Nyckeltalsdelin itioner
Resultat efter finansiella Poster
Resnltat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraoldinära intiikter och kostnader'

Soliditet (7o)

Justerat .g"i tupitut (eget kapital och obeskattade reseryer rned avdrag frr uppskjuten skau) i procent av

balansornslutning.

t

t
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Noter

Not l Byggaader och mark

hrgående anskaffiringsvärden

Utgående achumulerade anshaffningsvärden

Ingående avskt'ivningar

Årets avsklivningar
Utgående achumulerade avshrivnin gar

Utgående redovisat värde

Taxeringsvärden byggnader

Not 2 Fastighetsftirträttringar

Ingående anskaffningsvärden

Utgående achumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Ovriga fiirutbetalda kostnader

10 (1 1)

-r

2014-L2-31

136 693 660

136 693 660

-162 626

-280 000

-442 626

136 251 034

868 267

868 267

2At3-12-31

t36 693 660

136 693 660

-s2 626

-t 10 000

-162 626

136 531 034

868 267

868267

2fr14-12-31

300 000

300 000

-30 000

-1 5 000

-45 000

255 000

20L3-L2-31

300 000

300 000

-15 000

-15 000

-30 000

270 000

2014-12-31

70 748
70 748

2013-12-3t

s2 430

s2 430

Not 4 Förändring av eget

Belopp vid år'ets ingång

Disposition av fi)regåePde

års resultat:

Årets resultat

Belopp vid årets utgång

kapital

Inbetalda
insatser

96 048 018

Fond fiir
yttre

underhåll
s3 490

10 404

63 894

Balanserat
resultat

-3 170

363 8i5

360 645

Årets
resultat
374279

-374 219

20 404

20 40496 048 018
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Not 5 Långfristiga skulder:

Förfaller senxre än ett år men iaom fem år eft'er

tralansdagen

Swedbank
Roslagens Sparbank

Roslagens SParbank

SBAB
Nordea ,

Not 6 Upplupna kostnader och föratbetalda intäkter

Ovriga kortfristiga skulder

För'utbetalda intäkter

Upplupna räntäko§tnader

Upplupna stYrelsearvoden

2014.12-31 2013-12-31

'0
0

10 000 000

20 000 000

l0 391 000

40 391'000

zAL4-t2-31

7& 962

229 872

122 414

56 100

487 348

11 (l l)

20 000 000

l0 390 319

10{rm000

40 39S 319

2013-12-31

83 121

220 942

170 s50

36 120

510 ?33

Kjell Knufzen

,.--1 - 1" l
''ir,, t !'r"J/t/*
Tage dundblom

ffiMin r:evisionsberättelse har lämnats A7WA i- { Ö

exander Royson Lindgren

Auktoriserad revisoL



o

| (2)

R"evisionsberättelse

Till fiireningsstämman i Brf Utsikten i Norrtälje
Org.nr 769618-6373

Rapport om årsredovisningen
lag har uffirt en revision av årsredovisningen ftr Brf Utsikten i Norrtälje för räkenskapsåret 2014.

Styrelsens ansvar frr årsrcdovisninge n
Det fu ssrelsen som har ansvalet fir att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagon och fiir den interna kontroll som styelsen bedömer är nödvlindig ftir att upprätta en

årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa bercr på oegentligheter eller
på fel:

Revisorns ansvat
Mitt ansvar iir att uttala mig om fu'sredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfö* revisionen
enligt Iaternational Standards on Aqditing och god revisionssed i Svelige. Dessa standarderkräver att jag
fdljer yrkesetiska krav samt planerar oc,h utmr revisionen ftir att uppnå rirnlig såikerhet att
årsredov i sningen inte inn ehål ler v:isenili ga felakti gheter

En revision innefattar att genom olika åtgåirder inhämta revisionsbevis om belopp och annan infolmation
i årsredovisningen. Revisom väljer vilka åtgiirder som ska utföras, bland annat genom att bedöma

riskerna fdr v?isentliga felaktigheter i årsredovisningen, vate sig dessa beror på oegentligheter eller på

fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den intema kontrollen som är relevanta fiir
hur fdreningen upprättar ärsredovisningen fdr att ge en rättrrisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgär'der som är iindamålsenliga med liänsyn till ornständigheterna, men inte i syfte att g&a
ett uttalande orn effsktiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvä'dering
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rirnligheten i styrelsens

uppskatttringar i redovisningeq liksom en utviirdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhäntat iir tillräokliga och ändämålsenliga som grund ftir mina
uttalanden.

Uttslanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger.en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av fiireningens finansiella ställrring per darZAl4-12-3 i ooh av

dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. För'valtningsbefitfielsen är forenlig med

åmrcdovisningens övriga delar.

Jag tillstyrlcer därfiir att ftireningsstämman fastställer resulfaträkniugen och balansräkningen för
ftreningen.

Övriga applysningilr
Revisionen av årsredovisningen for riikenskapsåret 2013 har ufförts av en annan revisor som lämnat en

revisionsberättelse daterad 2014-03-24 med omodifiemde uttalanden iRappofi om årsredovisningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar

UtövermiureVisionavärsredovis*:,.e'n,.j*äve1utlo1!.en:i'.*i',avf,orslagettiildispositioner
betl.äff,a+de föreningens vinst el1er förlusr r#"ö;;i*"* frrvaltning ftr Bi{utsikten i Norrtälje for

räkenskaPsåret2014'

y"{":::;:"irH:ä har arsvare*or roli]ig;t t,r dispositioi*::::tr*de röreningeas vir*<t e,er

forlust, och det a,. *tyÅ"n *m har ansvar;' ät ituäU"i*gen enlip5t bostadsrät*Iagm'

trxtåtr_.#t:{;ed rimlig siikerrrer r,l?r1.*iq om förslaget_tilr disposirione'befliiffand'e ftrenirgens

vinst eller fö:-lust och om förvaltninge, pa g,:orrävut av miarevisi.r,iugt'"t utflor1 r:evisionea entigt gd

revisionssed i Sverige'

som underlag för mitt uttalande $ :ry'it:* fiirslag till disposilionor beträtfande foreningens vinst

eller ftirlust hx jagÅ;;ä; fiirslaget " 
ätt"i#*to oo't"atnittslagen'

som underlag for mitt uttalands om dnsvarsfrihet har'iag utö1er'mjn revisiol1 av år:sredovisningen

granskat väsenttisa drt Jä;;;";1, föihå]ää i!ä'!,i',g-t1 for att kunna bedöma om någon

stvrelseledarnot ar ersatningJs§ldig mot foråningen' Jag hat aven granskat om nå-gon styrelseledamot

på annat sätr har h*1ä'i'.,"rtdlir*ä-uo*uo=,ä*ä?;,;;."aori*ri'iårlagen 
efler foroningens stadgar'

Jaganserattderevisionsbevisjagharinhärntatä.tillräokligaochäadamålsenligasomgrundftjltnina
uät*d"n.

Uttul*nden 
orar viirstea *nligt forslaget i forualtni:rgsberiittelsen och

i, g i i ii 
"v'r."r 

att fo ren i n gsstämm an { T "." :J1.': JJ:::?T:; lä 
I ur, a 6v L

bev i lj ar styrelsen s r"J'*Ei"t- 
"o 

svarsf ih et för räken skapsåret'

10 mars 2015

Ruritt ttu*marborg
Auktoriserad revisor
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