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styrelsen fiir Brf utsikten i Norrtii§e är hiirmed avge årsredovisning fiir riikenskapsåret 2015'

F örvaltnin gsb erättels e

H*ää|;ilrä"#ffi"rträr*a medlemmarnas ekonomiska inrresse senom att i roreningens

hus upplåta UortuOrriil, o.i romr ä01;y*i;ld"tT och utan tidsbegränsning' Upplåtelsen

omfattar även mark som rigger i ansrutninjtiiiror"ningens hus och soL används som komplement

till bostadslägenhet och lokal'

ff:;"1_r#;ml:lan 2010-04-12 äganderätren ti, fasrigheten Försarnlingshemmet 1 i

Norrtälje kommun'

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

källarvåning med 34 st garag,eplatr*r o"iärrÅJiiu ri*u xie-g$etsr' 1 st garageplats har giorts om

till parkering tu' .r"täi[ ät",o, 
"t1". 

*;ä;;r.lv."p"a' via attt-tit"t zotsnorcfinns det inga

tediga garageplats;;;ii;ihy*ing..Den 1ä;;;y,* iitsaelcm' vid årsskiftet 2015/2016 var

samrliga tägenheter upplåtna med bostad"sä;;;;"t hade vid årsskiftet 21152016 -75

medlemmar.
Underårethar2överlåtelssrskett.PrisemapådeöverlåtnalägenheternaharigenomsnittÖkat,
Styretsen r,ar Uevirlli ;ä;ffi ,i1i-u,rdruhuodtuthyrning av en lägenhet'

I fastigheten finns en butikslokal i gatuplan med en total ut§rningsbar yta om 187 kvm'

Hyresavtal ar,""t ui *"a rt'r e I ri'afi- äg"ä 4B o"f' a"h* u"?fttu*t'"t består av uthyrning och

försäljning av bröllops- och fesrkläd". gr;i[ri"Lalen är uthyrd sedan 1 augusti 2a12 och

tillsvidare. Nytt f'yÅuvtal är upprättat 2014-01-01'

Fastigheten är fulrvärdesforsiikrad hos Länsforsäkringar i N,orruirje- Medremmar som utftlr arbete

åt bostadsrätts{öreningen är skadeforsää;;. iä in"gar också ei bostadsrättsforsäkring fiir

medlemmarna. utövei fastighetsforsäkringen finns även en ansvarsförsiikring ör s§relsen'

Uppvärmningskervia{ärrvärmeochvärmePumP:Styrelsenharunderåret{ättutbildningiskötsel
av maskiner och mätinsltrument. Medl"**Å'aifrcras separat fiir forbrukning av el och

hppvarmvatter. ;;;k;; sedan 1 ,u"u*iZOf 5 och framti'ver med preliminär avgiftsdebitering

som regleras med avläsning ar. t noräu"."*.i" år och t'*t'"llu^ukillnader regleras i den

preliminära oruit"iingen åiet efter. T";;;;bil* h"*edan år 2014 och &amåttrimmat

anläggningarn- ;'*ä;;il; tt ii" {ar*zir*e som möjligt och att viirmepumpen ger

torutsätrningar for etr inomhusklimat,äå'n*;i;rJt. "tr";tt'atten 
som ger en normal

temPerafur-

Förvaltuing
FÖreningenharavtalmedFastumAB,tidigarenamnUBCUppsala,ftirdenkamerala
fijrvaltningen. F;;AB i upprutu i*äi?äe"r d"n 

"konoili't 
u forvaltningen och ansvaret for

medlems- och lägenhetsregister **. ää?iä;:r.d;:"gltt* Ansvaret foi felanmalan 2016 har

Sweax AB i NoriAlje. Det kan ske på d"'u' hemsida *'t*t*'t" Sweax-fastighetsjour tel:

08-564 216,4.Vardag 1600 0700, ,u*riårOug, sÖndag o"t'-n"tg D"tta gälter fel som inte kan
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vänta, annars anmäls felet via Sweax hemsida.
Avtal rörande teknisk forvaltling och jour har tecknats med Sweax AB från 2015-10-01 till
2017-49-30.

Föreningens ekonomi
Styrelsen har upprättat en ekonomisk plan for ftireningens verksamhet och denna har registrerats
hos Bolagsverket den 17 december 2009. Styrelsen har i enlighet med stadgarnaun:der 2012
arbetat fram dubbla andelstal ftir bostadsrätterna, en ftir drift och en tir kapital enligt beslut på

årsstiimman 2012.

Byggnadens anskaffiTingskostnad är L36 6% 66A kr vilken ursprungligen finansierats genom lån
pä 42 797 660 kr samt insatser och upplåtelseavgifter med 93 896 000 kr.
Därefter har lånen amorterats ned till 39 891 000 kr och insatser genom frivilliga kapitalinsatser
ökat till 96 0ZA 084 kr.

Föreningen har tre lån, ett lån på 20 000 000 kr med fast ränta 1,61 o/o frän 20l4-l I - l5 till
2018-11-15 hos SBAB. Övriga lån, totalt 19 891 000 kr, Iöpermed 3-månaders rörlig ränta, som
under 2015 legat under I procent. Samtliga lån har lämnats av SBAB.
Ingen medlem har utnyttjat erbjudandet att tillfora frivilligt kapitaltillskott under 2015.

Föreningens ekonomi har ftjrbätkats avsevärt under 2015, trots att avgiftema kunnat sänkas med
17 %. Resultatet efter finansiella kostnader blev 452 806 kr iE 2A§, att jiimftra med 20 404 k är
2A14^De totala intiiktema minskade något som en filljd av avgiftssänkningen. Samtidigt har
medlemmarnas avgifter fiir el, varmvatten och data Qnternet TV och IP telefon) tagits ut på ett
mer rätfvist sätt sedan 2014.Kapitalkostnaderna har minskat med hela 539 954kr på grund av
omläggningar av lån. Våra övriga kostnader fiir fastigheten har minskat något medan
avskrivningarna Iegat oftirändrade vid sammanlagl295 000 kr.

En arbetsgrupp inom s§rrelsen har under året arbetat med frågor angående slutbesiktning och
garantifrågor. Gruppen har haft möten under året med Credentia och Toteb, dessa möten kommer
att fortsätta även under 2016 ftir att klarlägga Aågor rörande reklamationer och garantiåtaganden.

Frågan om avskrivningar på byggnaden har behandlats ingående av styrelsen. Den underhållsplan
som utarbetades uader 2Al4 av vår styrelsemedlem Kari Juslin har ytterligare bearbetats. Planen
innebåir att man beräknar anskaffiringskostnaderna fijr de olika delarna i byggnaden samt dess

livslängd och därefter räknar fram rimliga avskrivningsbelopp så kallad komponentavskrivning.
Vår nu tillämpade avskrivningsplan fiiljer underhållsplanen och innebiir linjär avskrivning av de

olika deiarna av byggnaden under de nårmaste fem åren, vilket iir rimligt ftir nybyggda fastigheter.

Avskrivningsbeloppen under dessa fiirsta år uppgår sammanlagt till 295 000 kr. Vi har i detta
sammanhang också beslutat att årsredovisningen ska upprättas i enlighet rned den så kallade
K3-regeln.

Styrelsen ftreslår att från årets resultat samt balanserade vinstmedel överfi)ra 60 000 kr tili fonden
ftr yttre underhåll i enlighet med av styrelsen antagen underhållsplan. Däreftsr skulle, efter
stämmans beslut foreningens fond fiir yttre underhåll uppgå till 183 894 kr och det fria egna

kapitalet till sammanlzgl 713 855 kr. Se även nedan under fi)rslag till vinstdisposition.

Eftersom fastigheten är nybyggd planeras inga större underhållsarbeten inom 5 år.

Brf Utsikten har kipagde kontaller med vår byggherre Credentia fi)r att säkerställa att
anmärkningar från garantibesiktningen blir utfiirda och att fastigheten fortsättningsvis har ett bra
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fastighetsvärde som består. Brf utsikten kommer också att genomfora en

S-arJfesit<tning med Credentia under det kommande året 2016.

Under året har fÖreningon inte haft några anstiillda'

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Två-årsblsiktnilg avslutades ulder december 20 14'

ptir.nin g.rs hem-s;da och an slagsävlorna i entrdplanet uppdateras lopande'

Verksamheten kommande år
Som en fiiljd av de forbättrade resultaten under de senaste åren har styrelsen beslutat sänka

avgifterna med ytterligil"i,l Y.for20l6.Bakgrunden härtillär i synnerhet de sänkta

marknadsränto*u. goägrten ftir 2016 innebär dlck att ett mindre underskott väntas upps:å 2016'

Detta är helt i enlighet åed de mål som stämman faststiillde 2015 innebärande att resultaten sett

över en rullande femårsperiod skall ligga vid cirka 0 kr. Avgiftsuttagel under k-omlTde år blir i

stor utsträckning sammanhängande med ränteutvecklingen,iftersom vi endast har hälften av

lånen med bunden r?inta.

Erbjudande om medlemmars möjlighet att göra kapitaltillskott kommer även att erbjudas

kommande år.

Från och med det räkenskapsår som påbÖr.ias 2014 trädde en ny normgivning i kraft' det s k

K-regelverket. Förändringar komm.i runÅlikt att ske de närmaste åren vad gäller synen på

avskrivningur, ;no"rt"riri* och underhåll. Detta kan medfora att framtida resultat och

;a*ni."rr"äl awiker fråidenaa årsredovisning och budget for 2016.

vi kommer att fiilja utvecklingen och kommer med mer information när sådan kommer'

Hemsida
ftit"nlrg"ns hemsida finns på www. httq:l/www.allabrfer.se/utsikten-norrtalie

Denna sida uppdaträ mntirru"rtigt*Oo a*f frfo*ation och meddelande till medlemmarna

sker enligt tidigare årsmötesbestut via hemsidan och med e-post fiir att spara på kostnader ör

for"ningJn och-mi§on vi spar på papper och distribution'

Din lägenhets ftirbrukning av el och varmvatten kan du folja via länken fbr collectric

ntp:il Zt.ZtZ-SO.gt.tgi&inelll.logga in med lägenhetsnummer * lösenordet' (elmätarens

nummer).
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2015 2814 2013 2§t? 2011

453 2A 374 26 24

71 7A 70 70 65

/(
I .t

Flerårsöversikt
Resultat efter finansiella Poster

soliditet (%)
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§tämma och s§rrelse

Ordinarie stiimma hålls den 19 april20t6.

§tyrelsen har eter ordinarie ftireningsstiimma den 9 aprit 201§ ha* fr§ande sammgtsäIfting:

Kjell KnuEd* tedamot Ord6rande
Anders Unnerstad Ledamot Kassör
Tage Sundblom Ledamot Sekreterare

Kari Juslin Ledaaot
Curt Klangsell Ledamot

AlexarderRoysoa tirdgren §uppleant
Hans-§rik Mattsson §uppleat
Gunnel Malrros §uppleant

Föreaingens firma teckras, &nrtom av styrelsen, av styrelsens leda:nötet två i 6rening.

Styrelsea har underåret håIlit I I {I1} s§eken protokollftrda sammanträden.

För styrelsers ledam§t€r finns ansvarsSrsä*ring techad hos Länsförsäkrlngar.

Revisor har varit Hammarbergs Revisionsbyrå i Norrtii$e med Karln Hammarberg som
huvudansvarig.

Yalleredningea

Utgörs av §trie Malmqvis! saruuankallaode och Jörgen Malnros.

Föreni:rgeas stadgar
Föreniagens stadgar fians registrerade hos Bolagsverket den 28 aug§sti 2009.

3örslag till vinstdisposition
Iill ftrfogande flir frreningens fiiredngssräaft e står:

balanseradvinst 3X449
fuets vinst 452806

773 355

disponeras så att
till yllre fonden avsättes 60 000

i ny rtikning överffires 7i3 855
773 855

Föreningans resultat och ställaing i övrigt f'arngår av efterft§ande resultat- och balansräkaing saml
kassafl ödesanalys med tilläggsupplysningar.

'l {,
{Lyp
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Resultaträkning

Rörelsens iatäkter

Årsavgifter
Hyresintiikter
Ovriga r6relseinttikter
§umma netioomsät -tning

Aörelsens kostDader

Reparationer och underhål I

Periodiskt underhåll
Drifrsikdshrader

Administmtionskostnader
Arvodea och personal med tillhömnde kos&ader
Fastighe§skaä/avgift
§umma kostnader iör faetighetsltirvaltning

Avslaivnirgbyggnad
Avsl«ivningar övrigt
§umma avskrivningar

Resultat föro finansiella poster

Ränteintåikter

Räntekostnader på fastighetslan

Riintekostnader och likoande resultatposter

§umrla kapitalnctto

Resultat ef&r finansiella poster

Årets resultat

Not 201$01-0t
-20rll2-3:

I 659 888

6A9nl
426 183

?.7ts8§2

5til)

2014.01-01
-20t+12-3t

1 9S8 650

616 304

246 938
285t892

-56 308

-64 169

-t 010 399

-16.? 805
-6S 380

-6 000

-1 366 061

-2S0 000

-15 000
;295 000

I 054 ?41

721

-60-2 593

-63

-601 935

4528§6

452516

-t73 466

-15 852
-1 033 568

-88 334

-74206
-9 011

-t3r4 431

-280000
-15 000

-29§ O{}ff

, t§2 45§

560

-114241,4
-t97

-1 I42 051

2i§ 404

2A 4M
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BalansrähinS

TILLGÅIYEÅR

ÅnIä ggringstili!ångar

Materie$d anläggniiqs§llgångar
Byggnaderqtk mark
§iimmr måtoriella anläggningttillgåagar

§umma anläggnirplil§ångar

Omsättnitgctillgångar

Ko*istieelb$ringar
Aktuella elettefordringar
Förutbetalda kostnader och uppllpna intiik$er

Avrälmingskonto frrvaltara
§uumr koii&istigc fordrilgar

§assa och bsnk

§rmm a omsättnhgstillgångar

§TJMMA TILTCÅI{GÅR

Not

6t1r)

201S12-31 2Bl+,2åt

lr2 136 211 034

136 211 034

136 211 {}34

5 127

100 995

8s1239
9§7361

r3t 490

1 0§8 8§1

137 299 885

136 506 034

136 5{t6 034

136 506 034

7 t6§
7A 748

869 177

947 *98

10 980

958 070

137 464104

{r" nX*,
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Balansräkning

EGET KÅPITÅL OCE §KI]LDER

Eget kapital
Sundet eget kapird
hsamkapial
Fond föryt.tre unde&äl
§umriia buudet eget kaPital

Fritt egel kapital
Balanserat resulat
Åre:s resultat
§umma rlitt eget kapital

Summa eget kapital

Lålgfristig4 skulder
Skulder ti§ keditinslitut
§ummt langfris§ga ekslder

Kortfristiga skulder
Leverantönskulder

Åktue§a skatteskulder

övrigaskulrtx
Upplupna kostnader och ftinrtbetalda intäkter

§umma kortfristiga skulder

§UMIT{A EGET KÅPITÅL OCH §KIILD§R

§tiiltde säkerheter

Ftu egna s*uliler oeh wsfrttttingar
Fastighetsinteekningar

Ånsvarslörbindelser

7(11)

Not 20r5-12.31 ztt&12-31

96 020 084

123 894

96 143 978

321 049

452846
773 E55

96 9I? E33

39 891 000

39 891 000

104 4t3
t3 112
tt 734

36t 793

49tt§2

13? 299 885

96 S48 018

63 894

96 ttt 912

360 645

2A 4A4

38I 049

96 492 961

40 39I 000

40 391 000

63 s46

14 186

15 063

487 348
580 14tr

137 464104

43 000 000

43 000 000

Inga

43 000 000

43 000 00§

Inga

/^
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KassaflödesanalYs

Den löpande verlisamheten
Resultat eter finaasiElla Poster

Jusneringar frirpostersom inte ingår i kassafl§der

§etald skatt
Kassaflörle ffin den löpaade verksamhet*n före
förändring av rörelsekaPital

Kassaflöde från lörändring av rörelsekapitalet
F§rändring av kurdfordringar
För?indring av kortfristiga fordringar

Förändriry av leveiantörsskulder

Föriindring av kortrristiga skulder

Kassafliide från den löpande verksamheten

§insnsierin gwerksamtcten
Ilbetalda insalser oth upplåtelseavgifter

Föriindring lång&istiga skulder

Kassafl ä{e från §nansiei{n gwerksam}eten

Årc§ kassallöde

ÅvräLni:lgskonto oct lilwiila medel vid årcts
början
Avräkningskonto och lilrridamedel vid året början

Avrii*ningskonto och lit<vida medelvid årets slut

Not 201fi1-0r
-2{r1*12-31

452806
295 000

-1014

146132

0

-28 209

40 86?

-128 883

630 506

-27 934

-500 000

.52? 934

102 572

880 157

98273§

8(11)

20i4-0r-01
-201+12-31

20 404

295 000

2 186

317 590

3 665

-23 L82
-68 810

-37 013

t92Z5g

0

681

581

192937

687226
8S0 I57

(t* lltt
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmäuna upplysningar
fusredovisni"g", äL opfrriittua i enlighet med å:sredovisningslagen och B§NAR 2012:1Årsredovisning

och koncernredovisning'

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de berziknas inJlyta.

öwiga tillgangar och skulder har upptagits till anskaffningsvåirden d2ir inget annat anges'

Kortfristiga placeringar våirderas till det lägsta av arskaffningsvikde och verkiigt v?irde.

Redovisningsprinciperna ?ir ofiiråindrade jåimfiirt med ftiregående år.

Anläggningstillgån gar
Materäla ,rlaggoing;tillgangar redovisas till anskaffnilgsviirde minskat med ackumulerade

avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avslaivning sker över den fiiwiintade nffiandeperioden med hiinsyn till viisentligt restvii:de. Följaade

avskrivningstider (ar) tilliimpas:

Stammar och kanaliseringar 80 fu

Yttertak, fasader, inre skikt, tapphus, garage, ftirråd och

gemensammautrymmen. 40 fu

Fasader,l'ttre skil<t, hissar, garageport 30 år

WS- ochElinstallationer 30 år

Inventarier, verktyg och öwiga installationer 20 år

Nyckeltalsdefi nitioner
Resultat efter finansiella Poster
Resultat efter {inansie[a intäkter och kostnader, men fiire extraordiniira intiikter och kostnader.

Soliditet (%)
Justerat egei t<apitA (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag fti: uppskjuten skatt) i procent av

balansomslutning.
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Noter
Not l Byggnader och mark

Iagående anskaffningsvtuden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärder

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Tarerirgsvärden byggnader

Not 2 Fastighets{iirbättriagar

Ingående anskaftiagsvärdsn
Utgående ackumulerade arskaffningsvärden

Ingåarde avskrivningar

Åre§ avsl«ivningar
Utgående ackumulerade avskrivniugar

Utgående redovisat värde

Not 3 Förltbetalda kostnader oeh upplupna irtäkter

Övriga fiirutbetalda kostnader

Not 4 Förändring av eget kaPital

Belopp vid årets ingang

Minskning av
insatskapital

Disposition av fiiregående
års resultat:

Årets resultat

Betopp vid årets utgång

Inbetalda
insatser

96 048 018

-27 934

X'ond liir
yttre

underhåll
63 894

60 000

123894
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20t5-12-31

136 6% 66A

136 693 660

-442 626

-280 000

-722 626

135 971 034

868267
868261

2015-12-37

300 000

300 000

-45 000

-1s 000

-60 000

240 000

2Aa5-12-3t

100 995

100 995

2814-t2-31

136 693 660

1s6 693 660

-162 626

-280 000

-442 626

136 251 03'

86826',1

868267

201*L2-31

300 000

300 000

-30 000

-15 000

-4s 000

255 000

2At4-12-3L

70 748
70148

Balanserat
resultat
360 645

-39 596

32r049

Årets
resultat
20 404

-20 4A4

4s2806
452 80695 020 084
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Not 5 Långfristiga skulder

Förfaller senåre än ett år men inom fem år efter
balansdagen
Roslagens §parbank
§BAB
Nordea

Not 6 Upplupna kostnader och fiörutbchlda intäidrr

Öwiga kott&istiga skulder
Förutbetalda intiikter
Upplupna räntekostnader

Upplupna styreJsearvoden

Kjell Knutzen

,r')ön,I""d/-
'y"sundblom

eel&w
Min revisionsberättelse har lämnats Ulgf}$

U*e-o,
Karin Harutrarberg
Auktoriserad revisor
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201tl2-3t 201+12-31

0

39 B9l 000

0

39 891 000

20ISt2-3r

rugz4
t77 592
53 178

56 100

36t794

10 000 000

20 000 000

t0 391 000

403t1 t00

2814-1241

75952
?29872
l?24r4
56 100

487 X48

l4*t-"fu M*Åq
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Brf Utsikten i Norrtälje

Org.rr 769618-6373

Rapport om årsreflsYlsnin gen

Jag har utfiirt en revision av årsredovisningen for Brf utsikten i Norrtälje for räkenskapsåret 2015'

Styrelsens ansvar fiir årsredovisningen 
nde bild enligt

bä a, ssrelsen som har ansvaret fiir att upprätta en å'rsredovisning som ger en rättvlsa

årsredovisningslagen och for den interna kåntroll som styrelsen bedömer är nödvändig ftir att upprätta en

årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktighei.r, uar* sig dessa beror på oegentligheter eller på

fel.

Revisorns an§var
Mift ansvar åir att uttala mig om årsredovisningen pä gruadval av min revision' Jag har utftirt revisionen

enrigt Intemationar standÅs on Auditing;;rg;ä ,.Ioirionr*d i sverige. Dessa standarder kräver att jag

foljer yrkeseliska t av samt planerar och utftir ievisionen for att uppnå rimlig siikerhet att

arsredävisningen inte innehåller väsentli ga felaktigheter'

En revision innefattar att genom olika åtgarder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information

i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utf;öras, bland annat genom att bedöma

riskerna for vriseatliga felaktigheter i årsredLisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel'

vid deana riskbedömning beaktar revisorn de delaiav den interna kontrollen som är rerevanta fiir hur

foreningen upprättar fusidovisningen for att ge en rätlvisande bild i syfte att utforma

granskningsåtgiirder som är ändamåkenliga m"ed hänsyn ti, omständigheterna, men inte i syfte att göra

ett uttarande om effektiviteten i foreningens interna tåntrott. En revision innefaffar också en utvärdering

av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har-anv?ints och av rimligheten i styrelsens

uppskattningar i redovisningen,liksom en uWärdering av den övergripande presentationen i

årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund fi)r mina

uttalanden.

Uttalanden
Enligl min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i

alla väsentlig" urr."närn rättvisande biliav år"ring"n, finansiella ställning per den 2015-12-31och av

dess finansiella resultat fijr året enligt årsredovisning-slagen. Förvaltningsberättelsen är {örenlig med

årsredovisningens övriga delar'

Jag tillstyrker därfiir att förenings§tämman fastställer resultaträkningen och balansrzikningen for

ftlreningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra liirfattningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfort en revision av fiirslaget till dispositioner

beträffande foreningens vinst eller ftirlust samt sfyrelsens fbrvaltning ör Brf Utsikten i Norrtälje for
riikenskapsåret 2015.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret ftir ftirslaget till dispositioler beträffande fiireningens vinst eller

ftrlust, och det är styrelsen som har ansvaret fiir fiirvaltningen enligt bostadsrättslagen.

Revisorns dnsvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om forslaget till dispositioner beträffande ftireningens

vinst eller fiirlust och om forvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfrrt revisionen enligt god

revisionssed i Sverige.

Som underlag fitr mitt uttalande om styrelsens fiirslag till dispositioner beträflande foreningens vinst

eller ftjrlust har jag granskat om fiirslaget är forenligt med bostadsrättslagen.

Som underlag ftir mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen

granskat väsentliga beslut, åtgärder och fiirhållanden i fiireningen ftir att kunna bedöma om någon

styrelseledamot är ersättningss§ldig mot ft)reningen. Jag har även granskat om :rågon styrelseledamot på

annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller foreningens stadgar-

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for mina

uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att ftireningsstämman disponerar vinsten enligt frrslaget i fiirvaltningsberättelsen och

bevilj ar styrelsens ledamöter ansvarsfr ihet for räkenskapsåret.

Ll mars 2016

Karin Hammarberg
Auktoriserad revisor
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