
Arsredovisning
fiir

Brf Lagmanstinget 5
769606-fi20

Riikenskapsiret

2Ar4



Brf Lagmanstinget 5
Org.nr 769606-5320

Sfrelsen ftir Brf Lagmanstinget 5 ftr hflrmed avge irsredovisning fiir riikenskapsAret 2014.

Fiirvaltningsberiittelse

Verksamheten

1 (13)

Allmfr nt o m ver ks amh eten

Fiireningens iindamAl och verksamhet
Fdreningens firma iir bostadsriittsfiireningen Lagmanstinget 5.
Fdreningen har till tindamil att friimja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i fiireningens hus
upplita bostiider och lokaler it medlemmama till nyttjande utan tidsbegriinsning. Medlems r6tt i
ftireningen pi grund av sidan uppl&telse kallas bostadsr6tt. Medlem som innehar bostadsr6ff kallas
bostadsriittshavare.

Fdreningens stadgar
Fdreningens glillande stadgar har registrerats hos Bolagsverket 2001-01-08.

Fastighet och liigenhetsfiirdelning
Fdreningens fastighet, Lagmanstinget 5 ?ir uppfrrda ar 1950 och ombyggdes 61 1983, med bl.a. ny
liigenhetsftirde lning.
Fdreningen innehar marken med tomtriitt.
PA fastigheten finns fyra bostadshus med tillsammans 36 stycken ldgenheter, f0rdelade pi I trapphus,
samt kiillarlokaler och parkeringsplatser. Fdreningen tilltradde fastigheten den 16 apnl2002 ftin
Familjebostiider.

Ldgenhetsftrdelning:
12 st2 rum och kdk
12 st3 rum och kdk
12 st4 rum och ktik

Total bostadsyta:2 604 m2
Fdrdelning:32 stbostadsrtitter samt 4 st hyresriitter

Total loknlyta: 17 stycken lokaler fren 3 - 30 m2 = I97 m2.
17 stycken parkeringsplatser.

Styrelse
Styrelsen har sedan ordinarie sllimma 2014-05-19 bestitt av:

Ordinarie Britta Hansen
Asa Smith
Sofia Dahlgren
Erik Wallenius
Heater Hunter
Mats Kosterbiirg

Suppleant Henrik Nilz6n

Ordfiirande
Sekreterare t.o.m. 2014-10-07. avflWat
Kass6r
Ledamot fastighetsfrf, gor
Ledamot sekreterare fr.om. 2014-10-08
Ledamot avflyttat
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Vid stiimman avgick Joachim Marklund (kassdr) och Lars Wallstrdm (ledamot med
fastighetsansvar) efter minga drs styrelsearbete.
Mats Kosterbtug (ledamog flWade fran ftireningen i juli. Asa Smith (sekreterare) flyttade i
september. Diirmed har bida avgittt som styrelsemedlemmar. Efter Asa har Heather haft
sekreteraruppdraget.

Revisorer
Ordinarie Peter Nevelins Auktoriserad Revisor

Valberedning
Marie Hedstrdm
Maud Marklund

Fastighetens tekniska status
Fdr fastigheten finns en langsiktig underhillsplan upprdttad som Arligen uppdateras av styrelsen.

Energideklaration har i enlighet med giillande regler upprtitta;ts 2013 (intervall vart 10:e &r).
OVK besiktning har skett20IZ, niista OWK kommer att ske 2018.

Viisentliga hflndelser under och efter rlikenskapsiret
Under 2Al4 har alla element i fastigheten fttt nya termostatventiler. Syftet iir en jiimnare och biithe
inomhustemperatur och energibesparing.

En del mindre arbeten pi husen har giorts, bl.a. har rdcken utomhus ner till k?illard6narna milats liksom
de ytfe kfillarddrrarna och utkastare till stupr6ren har bytts. Spolning av avloppsstammar frin kiillare
och ut mot kommunens avlopp har gjorts.
Hyresgdsterna har erbjudits siikerhetsddrr mot en avgift p&lagd hyran. Tv& av hyresgiisterna har valt detta
tilligg. I samband med detta hdll styrelsen i en samordnad bestiillning av s?ikerhetsdOrrar till de
medlemmar som dnskade kiipa det. Kodlis till portarna iir installerade.
Under iret har tvi "Lagmansnytt" delats ut till medlemmar och hyresgiister.Styrelsen ordnade enligt
traditionen en stiiddag i april 2014, diir det bjdds pfl korv med brtid och dricka. Uppslutningen var
mycket bra och vi fick fint runt vira hus. Under 2015 har arbetet med slipning av parkettgolv och byte av
plastmattor hos hyresgiistema pib6rjats. Under de niirmaste 6ren kommer tviittstugan att renoveras.

Inlor sprflngningar fiir vfigarbete och bygge har vira hus besiktigats av ett oberoende besiktningsforetag
"Skade-besikhring". Niir bygget iir klart kommer en ny besiktning att g0ras.
Infiir omdragning av Selebovhgen har ett avtal om foriindrad tomtr?itt skrivits med Stadens
exploateringskontor. Styrelsen 6r i kontakt med Struktor, som bdr ansvaret fiir utformningen av
niirmiljd,n, for delaktighet i formgivningen av omrtdet utanfiir hus 2-4, vilket kommer att fiiriindrats en
del, och for att bevaka ftireningens intressen glillande detta.

Den nya dragningen av Seleboviigen kommer att kriiva att vi byter sophanteringssystem. Styrelsen har i
samarbete med Struktor planerat fiir tvi avfalls- och itervinningsstationer med k6rlskip. Styrelsen har
haft m6ten med Liselotte kicif som hiimtar sopoma och haft samtal med Sita som hiimtar
frtervinningsmaterial infijr utformningen av sopstationerna. Diir kommer att finnas kiirl frr insamling av
fiirpackningar av glas, metall, papper och plas! tidnrngar, matavfall och hushflllsavfall. Stationerna
kommer att gdras i ordning n?ir Seleboviigen och den nya angdringen till hus 2-4 6rklar.

t,



Brf Lagmanstinget 5
Org.nr 769606-5320

3 (13)

N?ir nybyggnationerna i var n?irhet iir klara kommer vi att se 6ver utemiljcin runt vira hus giillande t ex
tr6d och viixter, grillplatser och belysning.

Fd,reningen har en hemsid4 www.allabrfer.se/lagrnanstinqet5 diir viktiga dokument och information till
medlemmar och miiklare liiggs upp.

Det finns nu en Facebookgrupp d?ir medlemmar kan utbyta tankar och id6er angiende triidgirdsskdtelse
eller vad faller en i smaken: https://www.facebook.com/qroups/375227675914135/

Medlemsinformation

Liigen hetsdverlfl telser
Under perioden har 4 st dverlitelser iigt rum.
Styrelsens policy ftir andrahandsuthyrningat ar att ftilja Hyresniimndens praxis.Tillstind frin styrelsen
kriivs f0r andrahandsupplitelse.

Fasti ghetsf iirvaltning
Styrelsen har under iret haft 11 protokollforda sammantriiden.
Den ekonomiska ftirvaltningen har utftirts av ISS Facility Services AB.
Uigenhetsftirteckningen hanteras av ISS Facility Services AB.
Den tekniska ftirvaltningen har skdtts av Mirths och Repus FF AB..

Fdrsfikring
Fastigheten 6r fullviirdefiirs?ikrad i Trygg-Hansa via ISS Brf ftirslkring. I ftirsiikringen ing&r
ansvarsfiirs?ikring ftir styrelsen och skadedjursfiirslikring.

Ekonomi
Fdreningen iir ett privatbostadsftiretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229), d.v.s. ft)reningen iir
en iikta bostadsr?ittsfbrening.
En bostadsr6ttsforening r?iknas som iikta om den till minst 60 % bedriver kvalificerad verksamhet.

Fdreningen har enligt nytt regelverk gfort avskrivningar p& fastigheten med 313 000 kronor vilket ?ir 240
000 kronor mer iin tidigare ir. Fdreningen gdr 2074 en fiirlust med drygt 198 000 kronor. Hela ffirlusten
beror pi den 6kade avskrivningskostnaden. I resultatet ftjr 2014 m6rks ftir iivrigt inga stiirre awikelser
frin fiiregf,ende 5r. Den enskilt stdrsta underhillskostnaden ph ca 149 000 kronor, var bytet av
termostater pi alla element i fastigheten. Efter att frreningen vid slutet av 2013 s6lde en tidigare
hyresriitt har 2 miljoner amorterats pf, foreningens lin. Ingen hOjning av medlemsavgifter har skett under
verksamhetsiret.

Efter ftirhandling med hyresgiistforeningen har hyran ftir hyresgiisterna hdjts med 1,3Yo fr.o.m.
2014-02-01.

Framtida ekonomi
Nya regler fijr redovisning ftir bostadsriittsfiireningar innebiir att fiireningen frin och med 2014 skriver
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av viirdet pi fastigheten pi 100 f,r, med samma summa varje ir. Det betyder att det i redovisningen
tillkommer en stdrre kostnad fiir avskrivning i jiimftirelse med tidigare ir. Styrelsen har i samrid med
fiireningens revisor valt att inte finansiera avskrivningarna med hdjning av avgifterna utan istiillet
acceptera en viss irlig fiirlust i resultatreikningen.

Infiir verksamhets6ret 2015 finns inga planer p8 avgiftshdjning ftir medlemmar. Hyresgiisterna kommer
att, efter fiireningens forhandling med hyresgiistfiireningen, fi en hyreshd,jning ph 1,2%o. Hyra ftir lokaler
och parkeringsplatser kommer pi sikt att hOjas. Planerat underhill de niirmaste iren iir upprustning av
tv6ttstugan samt slipning av golv i hyresrbtterna. Det finns inga dvriga planer pi st<irre investeringar
under niirmaste femirsperiod.

Ovrigt
Enligt styrelsebeslut debiteras k6,paren vid varje dverlitelse en expeditionsavgift pL2,5 Yo av
basbeloppet
(2015 : I 313 kronor). Pantsiittningsavgift debiteras med 1 oZ av basbeloppet (2015 : 445 kronor) vid
varje pantsdtfiring.

Piminnelseavgift uttages med 60 kronor vid sen betalning.

FlerirsOversikt
Resultat efter finansiella poster tkr
Balansomslutning tkr
Skulddnta (%)
Rdrelsemarginal (o/o)
Kassalikviditet (%)
Nettoomsiittning tkr

2014
-198

33 2rr
J

5
463

2 087

2013
16

33 s96
a
J

18
380

2 t03

2At2
223

33 sl6
4

29
4ta

2 107

-1 380 660
-r98 362

-t s79 022

111 690
-t 690 7r2
-r 579 022

20tl
59

34 433
4

25
466

2 098

Resultatdisposition
Styrelsen fiireslar att den ansamlade fiirlusten (kronor):

ansamlad ftirlust
arets forlust

behandlas si att
till ythe reparationsfond dverfiires
i ny r?ikning dverftires

Fd,reningens resultat och stiillning i dvrigt framgir av efterfilljande resultat- och balansrflkning.
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Resultatriikning

Rtirelseintiikter
Nettoomsiittning
Ovriga rdrelseintiikter
Summa rdrelseintiikter

Rdrelsekostnader
Drift och underhillskostnader
Fdrvaltnings och d,vriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anliiggningstill gin gar
Summa riirelsekostnader
Rdrelseresultat

Finansiella poster
Resultat frin dvriga finansiella anl?iggningstillgingar
Ovriga rdnteintiikter och liknande resultatposter
Riintekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Resultat fbre skatt

Arets resultat

Not 2014-01-01
-201+12-31

2087 026
| 425

2 088 451

-1 479 083
-117 960
-38 366

-354 5r7
-r985926

102 525

5 402
222

-306 511
-300 887
-198 362

-198362

-198 362

s (13)

2013-01-01
-2013-t2-31

2 102 652
620

2103212

-t 438731
-144 352
-37 600

-110 188

-t730872
372 400

l l  505
| 262

-369 468
-356 701

15 699

15 699

15 699

2,3
4
5

6

7
8

t
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Balansrlikning

TILLGANGAR

Anliiggningstillgingar

Materiella anldggningstillgdngar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anliiggningstillgingar

Summa anliiggningstillgfl ngar

Omsittningstillglngar

Ko rtfri s ti g a fo r d rin g ar
Hyres*, avgifu- och kundfordringar
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intiikter
Summa kortfristiga ford ringar

Ko rtfrist ig a p la c e r in g ar
Ovriga kortfristiga placeringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsflttningstillgfl ngar

ST]MMA TILLGANGAR

Not
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20r4-t2-31 2013-12-3r

9

10

1l
t2

31 000 980
l4 108

31 015 088

31 015 088

0
490 890
357 937
848827

976 630

370 638
2 196 095

33 211 183

31 338289
27 316

31 365 605

31 365 60s

-774
589 918
53 448

642 592

971 228

616912
2nan2

33 596 337

1a
IJ
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Balansriikning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Upplitelseavgifter
Yttre reparationsfond
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Lingfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Leverantdrsskulder
Awiikning
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och fiirutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 (13)

Not 201+12-31 2013-12-31

t4

15

t8 527 637
5 772 252

452 803
24752 692

-1 380 660
-198 362

-t 579 022
23 r73 670

9 563 000

25 000
27 475

50
104 375
18240

299 773
474 513

33 211 183

1 I 000 000
18 000 000

Inga

17 93t 757
4 418 132

488221
22 838 110

-r 43r 778
15 699

-t 4t6 079
2t 422 031

1l  588 000

25 000
25 844

0
100 453
195 000
240 A09
586 306

33 596 337

18 000 000
l8 000 000

Inga

16
t7

STIiLLDA sAxnnrrNTER OCH ANSVARSTORBbIDELSER

Stiillda siikerheter

Panter och dfrrmed jdffirliga sfrkerheter som har stdlltsftr egna
s k ulder och avsdttningar
F asti ghetsinteckningar
Summa stiillda siikerheter
Ansvarsf,6rbindelser
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Tillii ggsu pplysn in ga r

Redovisningsprinciper

Allmiinna upplysningar
Arsredovisningen uppriittas ftir fiirsta gingen i enlighet med BFNAR 2009: llrs redovisning i mindre
ekonomiskafdreningor, vilket kan innebiira en bristande jiimfiirbarhet mellan r[kenskapsdret och det
ndrmast frregiende r?ikenskapsaret.

Skatter och avgifter
Fastigheten har isatts vtirde&r 1984.
(hyreshus)
Fastigheten 6r beskattad med avgift.

Fdr inkomstiret 2014 uppgf,r den kommunala fastighetsavgiften for flerbostadshus till 1 217 kronor per
bostadsliigenhet, dock hOgst 0,3 o/o av giillande taxeringsviirde pi bostadsdelen.
Den kommunala fastighetsavgiften indexuppriiknas 6rligen.
Fdr lokaldelen beskattas ftireningen med IYo av taxeringsvflrdet.

Fdreningens fond 16r planenligt underhill
Reservering och ianspriktagande av underhillsfonden ingir i styrelsens fiirslag till resultatdisposition
och tiverftring sker efter beslut, mellan balanserat resultat och yttre reparationsfond.

Antiiggningstillgingar
Anliiggningstillgangar skrivs av enligt plan 6'ver den ftlrvlntade nyttjandeperioden med hiinsyn till
viisentligt restvtirde. Utgifter fiir reparation och underh&ll redovisas som kostnader.
Markv?irdet 6r inte fiiremil ftir avskrivning.

Vid 6verg&ng till nytt regelverk har ftlreningen gitt ifrin tidigare princip med progressiv plan och
0verg&tt till en 100-6rig plan. Fdljande avskrivningar tilliimpas:

Byggnader 100 6r
Ftinsterrenovering 3,33o/s
Inventarier, verktyg och installationer 5 er

Nyckeltalsdefi nitioner
Nettooms?ittning (tkr)
Rdrelsens huvudintiikter.

Resultat efter finansiella poster (tkr)
Resultat efter finansiella intiikter och kostnader. men fore extraordiniira intiikter och kostnader.

Soliditet (%)
Eget kapital i procent av balansomslubring.

Kassalikviditet (Vo)
Omsiittningstillgflngar exklusive lager och pigflende arbeten i procent av kortfristiga skulder.

tw"
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Not I Fdreningens intiikter

Hyre sintiikter bo stiider
Hyresinttkter lokaler
Hyresintiikler p-platser
Arsavgifter bostiider
Hyresbortfall bostiider
Hyresbortfal I outhyrda p-platser
Debiterade avgifter uppv?irmning
Ersiitfiringar och intiikter
Ovriga rdrelseintiikter
lnkasso/avhysning
Hyresintdkter lager, ej momsregistrerade

Not 2 Underhillskostnader

Ld,pande reparationer

Reparationer och underh&ll enligt underhillsplan

Not 3 Driftkostnader

Fastighetsskiitsel / stiidning entreprenad
Besiktning / Serviceavtal
Yttre skdtsel / Sndni.jning
Fastighetsel
Uppvdrmning
Vatten
Sophimtning + grovdopel * returprodukter
Fastighetsfiirsdkring
Sjllvrisk/reparation ftirs?ikringsskador
Avg?ilder, arrenden och avgifter
Kabel-TV / Internet
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift
Arvode teknisk forvaltning

e (13)

2014

365 70s
88 444
56 045

| 571rc7
-1 385
-4 394
4 628

290
955
180

6 876
2 088 451

20t3

445 836
90 9t6
54 540

I 521 048
-r4 3t6

0
4 628

620
0
0
0

2 to3 272

2014
r3r 563
218 363
349 926

2014
87 3t6
4 275

8l 087
55 804

443 273
54 966
93 980
39 584
23 636

152 300
9 340

s2 tl2
31 484

2013
218 192
59 3r9

277 stl

2013
79 448
3 692

82 143
63 669

49t 227
59 626
79 056
58 785

0
150 924

9 34r
51 860
31 488

t,
| 129 157 | 161220
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Not 4 Fdrvaltnings- och iivriga externa kostnader

Revisionsarvode
Fdrvaltningsarvode
Griga externa tjiinster/kostnader
Ovriga fiirbrukningsinventarier/material
Mdteskostnad styrelse
Datakommunikation
Inkasso o KFM-avgifter
Telefon
Ovriga filrvaltningskostnader

Not 5 Personalkostnader

Styrelsearvode
Sociala avgifter

Not 6 Avskrivningar

Byggnad
Om/tillbyggnad
Inventarier

Not 7 O"ttg" rinteintlikter och liknande resultatlmster

Riinteintiikler

Overskatteriinta ej skattepliktig

Not 8 Rlintekostnader och liknande resultatposter

Riintekostnader

10 (13)

2014
15 125
74 724
6 340

0
5 700
8 693

650
| 773
4 955

It7 960

2013
tr  750
73 584
40 408

645
4 994
7 424
| 924
I 744
I 891

144352

2014
30 000
8 366

38 366

2014

3r3 684
23 625
13 208

350 517

20r4

) )1

0
222

2014

306 51 1
306 511

2013
29 995
7 605

37 600

20t3

73 35s
23 625
13 208

u0188

20t3

953
309

t262

2013

369 468
369 468

i,*w(
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Not 9 Byggnader

Ingiende anskaffningsv6rde byggnad
Utgflende ackumulerade anskaffningsviirden

Ingiende avskrivningar enligt plan
Arets avskrivningar enligt plan
Utgiende ackumulerade avskrivningar
Utgfiende redovisat vflrde

Taxeringsv?irden byggnader
Taxeringsviirden mark

Bokftirt viirde byggnader
Bokftirt viirde mark

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

In giende anskaffn ingsviirden
Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Ingiende avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgflende ackumulerade avskrivningar

Utgflcnde redovisat vf,rde

Not 11 Ovriga fordringar

Avriikning skattekonto
Avrdkningskonto

Not 12 Fdrutbetalda kostnader och upplupna intiikter

Fdrutbetald ftirsiikring
Fdrutbetald kabel-tv
dvriga fiirutbetalda kostnader/upplupna intiikter

11 (r3)

2Ar4-r2-3r
32 089 111
32 089 111

-750 822
-337 309

-1 088 131
31 000 980

22 73s 000
14 495 000
37 230 000
31 000 980

0
31 000 980

2014-12-31
22820s
228205

-200 889
-t3 208

-214097

14 108

2013-12-3r
32 089 I 1t
32 089 111

-653 842
-96 980

-754822
31 338 289

22 735 000
14 495 000
37 230 000
31 338 289

0
31 338 289

2013-12-31
22820s
228205

-187 681
-13 208

-200 889

27 3t6

357 937
I balansposten ingir en fordran p& en entrepren6r med 303 840 kr. Fordringsposten
till betalning under 2015.

2014-12-3r
52 734

438 156
490 890

2014-12-31
13 690
2332

34r 915

2013-r2-3r
50 150

539 768
589 918

2013-12-31
13 038
2 335

38 075

53 448
frrfaller successivt
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Not 13 Kortfristiga placeringar

Namn
Penningsmarknadsfond Mega

Antal

10 624,7807

Anskaffn
viirde

976 630

976 630

12 (13)

Bokftirt Marknads-
viirde vlirde

976630 971228

976630 911228

Balanserat Arets
resultat resultat

-r 43r 777 15 699

Not L4 Fdrflndring aY eget

Belopp vid 6rets inging
Otning av insatskapital
Fdreg irs resultat

Arets resultat
Belopp vid frrets utgflng

kapital
Inbetalda

insatser
t7 931 757

595 880

Ovr bundet
eget kapital

4 418 132
I 354 t20

Yttre rep.
fond

48822r

111 690
-147 108

452 803t8 527 637 s772252

Not 15 Skulder till kreditinstitut
Nedan framgir fordelning av langfristiga lin.

51 tt7

-1 380 660

-15 699
-198 362

-198 362

Linebelopp
2At3-12-31

1 913 000
4 200 000
5 s00 000

-2s 000
11 588 000

Lflngivare
Swedbank
Swedbank
Swedbank
Kortfristig del

Riintesats
"/"

2,A65Yo
r,827yo
3,60oh

Datum fiir
riinteflndring

LOpande
LOpande

20r6-r0-25

Linebelopp
20t4-12-31

1 888 000
2 200 000
5 500 000

-25 000
9 563 000

Om fem 6r berflknas skulden till kreditinstitut uppgi till 9 438 000 kronor.

Not 16 dvriga skulder

Kiillskatter
Avr6kning lagstadgade sociala avgifter
Ovriga skulder
Utgiende moms for uthyrning oreducerad

20r+12-31
9 000
I 366

0
875

18241

2A13-12-31
0
0

195 000
0

195 000

t,



Brf Lagmanstinget 5
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Not 17 Upplupna kostnader och fiirutbetalda intflkter

Upplupna r?intekostnader
Fdrskottsbetalda hyror/avg
Upplupna uppv?irmningskostnader
Upplupna elavgifter
Upplupna renh6llningsavgifter
Uppl koshrad underhill
Beriknat arvode for revision
Oresavrundning

Stockholm 2015-06-10

Erik Wallenius

Auktoriserad revisor
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201+t2:31
56 524

142 355
67 980
8 637
4 044
5 982

t4250
I

299 773

2013-12-31
l0 578

t42 997
64 898
9 284

0
0

12 250
2

240 009

1**t"-l-y'r^
Britta Hansen

O--r /
b*,u LdoU.-

Heather Hunter
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REVISIONSBERIiTTELSE

Till ftjreningsstiimman i Brf Lagmanstinget5. org. nr769606-5320

Denna revisionsberiittelse ersiitter min revisionsbereittelse av 2015-05-12 ph grund av
styrelsens beslut att iindra bokslut och irsredovisning.

Rapp o rt o m drs redov is n in g e n

Jag har utftirt en revision av irsredovisningen ftir Brf Lagmanstinget 5 ftir riikenskaps-
tuet 2014-01-01 -- 20T4-12-31.

Styrelsens ansvar fdr drsredovisningen

Det lir styrelsen som har ansvaret for att uppriitta en irsredovisning, som ger en riittvisande
bild enligt Arsredovisningslagen och ftir den intema kontroll, som styrelsen bedrjmer iir
niidviindig for att upprtitta en iLrsredovisning, som inte inneh6ller viisentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pA fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar itr atlullalamig om irsredovisningen pi grundval av min revision. Jaghar
utftirt revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.
Dessa standarder kriiver att jag foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen
fdr att uppni rimlig siikerhet att Arsredovisningen inte innehiller viisentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika itgarder inhiimta revisionsbevis om belopp och annan
information i arsredovisningen. Revisorn viiljer vilka itgiirder som ska utftiras, bland annat
genom att bed<ima riskerna for viisentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa
beror pfl oegentligheter eller pfl fel. Vid denna riskbeddmning beaktar revisorn de delar av den
intema kontrollen som iir relevanta frir hur ftireningen uppr[ttar irsredovisningen for aff ge en
rdttvisande bild, i syfte att utforma granskningsitgarder, som iir iindamilsenliga med htinsyn till
omstiindighetema, men inte i syfte att gcira ett uttalande om effektiviteten i foreningens interna
kontroll. En revision innefattar ocksi en utviirdering av iindamilsenligheten i de redovisnings-
principer som har anvdnts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen,
liksom en utviirdering av den overgripande presentationen i irsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir tillriickliga och dndamfllsenliga som grund for
mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har irsredovisningen uppriittats i enlighet med 8rsredovisningslagen
och ger en i alla viisentliga avseenden riittvisande bild av ft)reningens finansiella stiillning
per den 3 i decemb er 2014 och av ftireningens finansiella resultat fiir iret enligt 8rs-
redovisningslagen. Forvaltningsberiittelsen iir ftrenlig med arsredovisningens tivriga delar



2Q)

Jag tillstyrker diirftr att fcireningsstiimman faststiiller resultatriikningen och balansriikningen
for ftireningen.

Rapport om andra krav enligt lagur och andrafiirfottningar

Utcjver min revision av irsredovisningen har jag iiven utftirt revision av ft)rslaget till
dispositioner betriiffande ft)reningens vinst eller ftirlust samt styrelsens ft)rvaltning
ftir Brf Lagmanstinget 5 ftir riikenskapsiret 2014-01-01 -- 2AU-12-31.

Styrelsens qnsvar

Det iir styrelsen som har ansvaret ft)r ftirslaget till dispositioner betriiffande ftireningens
vinst eller ft)rlust, och det tir styrelsen som har ansvaret ftir frrvaltningen enligt bostadsriitts-
lagen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar iir att med rimlig siikerhet uttala mig om ftirslaget till dispositioner betrdffande
fiireningens vinst eller forlust och om fiirvaltningen pi grundval av min revision. Jaghar utftirt
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag for mitt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betriiffande fbreningens
vinst eller forlust har jag granskat om ftirslaget 6r fcirenligt med bostadsrtittslagen.

Som underlag fdr mitt uttalande om ansvarsfrihethar jagutdver min revision av Arsredovisningen
granskat viisentliga beslut, fitgarder och ftrhillanden i fiireningen ftir att kunna bed<ima om nigon
styrelseledamot 2ir ersiittningsskyldig mot foreningen. Jag har 2iven granskat om nigon styrelse-
ledamot pi annat siitt har handlat i strid med irsredovisningslagen eller foreningens stadgar.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat ar tilkackliga och iindamAlsenliga som grund ft)r
mina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att foreningsstiimman behandlar ftirlusten enligl ft)rslaget i ftirvaltningsberiittelsen
och bevilj ar styrelsens ledamciter ansvarsfrihet ftir riikenskapsaret.

Auktoriserad revisor


