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Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Måttbandet i Stockholm får härmed avge sin årsredovisning för räkenskapsåret

2010.

Föreningens ändamål och verksamhet
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder
åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden.

Föreningens stadgar
Föreningens nuvarande stadgar har registrerats hos Bolagsverket 2010-02-25.
Fasti ghet och lägenhetsfördelni ng
Föreningen förvärvade fastigheterna Måttbandet 1 , 2 och 3 för ombildning till bostadsrätter 201 0-05-1 9. Fastigheterna har
adress Magnus Ladulåsgatan 23 - 27 och Timmermansgränd 'l - 3, Magnus Ladulåsgatan 15 - 21, Magnus Ladulåsgatan
7 - 13 och Lehusens gränd2 -4 iStockholm.
Fastigheterna består av tre huskroppar med källarplan, bottenplan, 4 * 6 våningar samt vind. De innehåller 231
fägenheter, varav 204 bostadsrätter (88 % av lägenheterna), 27 hyreslägenheter, 17 butiker och kontor - samtliga
uthyrda - en förskola, en föreningslokal, tre övernattningslägenheter samt förråd och tvättstugor. Den totala
fägenhetsytan är ca 18 500 kvm. Under året har 18 lägenheter överlåtits, varav tre tillhört föreningen. Styrelsen har
beviljat åtta andrahandsuthyrningar under en tid av högst ett år.
Fastigheten Måttbandet 2 är etl kollektivhus med gemensamhetslokaler, bl.a. kök och matsal, samlingslokaler, lokaler för
fritidsverksamhet och en övernattningslägenhet. Verksamheten bedrivs av Kollektivhusföreningen Södra Station.
Läqenhetsförtecknino :
1 st 1 rum och kök
4 st 2 rum och kokvrå
54 st 2 rum och kök
84 st 3 rum och kök
26 sl 4 rum och kök
15 st 5 rum och kök
2 st 6 rum och kök

17

st 1 ,5 rum och kök

11
13

st 2,5 rum och kök
st 3,5 rum och kök

2 st 5,5 rum och kök
1 st 6,5 rum och kök

Föreningsstämmor
Föreningen har haft fyra föreningsstämmor. Den ordinarie föreningsstämman hölls 2010-06-17. Extra stämmor har hållits
201 0-01 -1 4, 201 0-01 -28 och 20 1 0-02-23 (köpstämma).

Styrelse
Ledamöter

Anna G. Magnfsdöttir
Mikael Lindelöf
Björn Lindquist
Per Bergström
Stefan Bohman Falk
Jens Hermansson
Agnetha Jönsson

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör, ledamot fr.o.m 2010-06-17
t.o.m. 2010-06-16

1.o.m.2010-12-31

Krister Spolander

Suppleanter
Per Bergström

Stefan Bohman Falk

kassör, suppleant t.o.m. 201 0-06-16
fr.o.m. 2010-06-17

Erik Ridderstolpe

Stefan Rolf

/7-

/+

Sida

1

Brf Måttbandet i Stockholm
Ory

ff

769603-7717

Representanter i stvrelsen enliqt 28 S stadqarna:
För Kollektivhusföreningen Södra Station: Helen Rydberg t.o.m.2010-10-05 och Jörgen Sundsten,
fr.o.m. 2010-10-06. Hyresgästerna har inte anmält någon representant.

Revisorer

Auktoriserade revisorn Per Engzell, KPMG AB

Ordinarie

fr.o.m. 2010-06-17
Lars Edlund, internrevisor
David Jones fr.o.m. 2010-06-17

Suppleant

Valberedning
Jones, fr.o.m. 2010-06-1 7.
Erik Hoffman, sammankallande, Ulrika Strehlenert, Jonas Sjölander t.o.m. 201 0-06-16, David

Styrelsesammanträden

arbete och har haft rätt att
Styrelsen har hållit 24 protokollförda sammanträden. Suppleanterna har deltagit i styrelsens
närvara vid samtliga sammanträden.

Firmatecknare
och Anna G. Magn0sdÖttir'
Föreningens firma har tecknats av styrelsen och var för sig av Per Bergström, Björn Lindquist
av
ledamöterna.
iförening
och
två
Fr.o.m. äOtO-OS-OS tecknas firman av styrelsen

Utskott

Fr.o.m. 2010-06-23 har styrelsen varit indelad i följande utskott för förberedande av beslut och i vissa fall beslutande
inom ulskottets område:

.
.
t
.

Tekniska utskoftet: Jens Hermansson (sammankallande), Per Bergström, Mikael Lindelöf.
utskoftet för ekonomi, försäkringar och juridik: Agnetha Jönsson (sammankallande), Per Bergström, Björn
Lindquist och Erik RidderstolPe.
Utskoftet för boendefrågor: Krister Spolander (sammankallande), Björn Lindquist och Anna G Magn0sd6ttir'

Kollektivhusutskoftet: Stefan Bohman (sammankallande), Anna G Magn[sdöttir och Stefan Rolf. I utskottet
har också ingått representanter för Kollektivhusföreningen Södra Station.

Arvoden till styrelsen

Föreningsstämman har beslutat att styrelsen får disponera ett belopp på 1 000 kr per år och lägenhet, d.v.s. 231 000 kr,
för arvoden.

Genomförd verksamhet
Fastighetsförvärvet
De första fem månaderna av året ägnades åt att genomföra förvärvet av fastigheterna Måttbandet 1, 2 och 3.

Köpstämman ägde rum den 23 februari 2010 inärvaro av 188 medlemmar. Omröstningen skedde fastighetsvis genom
namnupprop. Fler än 2/3 av medlemmarna röstade för förvärv i alla tre fastigheterna.
Föreningen träffade ett köpeavtal med Svenska Bostäder den 13 april och tillträdde fastigheterna den 19 maj 2010'
Köpeskillingen var 495 miljoner kronor som betalades kontant på tillträdesdagen. En förutsättning för köpet var att
föreningen övertog Svenska Bostäders avtal med Com Hem AB, AB Stokab, Södermalms fastighetsförvaltning om
förskolan Måttbandet, Stockholms Stads Parkerings AB och Stockholms kommun om försöks- och träningslägenheter
samt förvärvade fastighetsnätet från IT-BO.
Föreningen äger fastigheterna med tomträtt. Tomträttsavtalen löper med oförändrad tomträttsavgäld till och
med 2O18-12-31. Lagfart har beviljats 2010-06-18.
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Överlämnandet av fastigheterna har inte varit utan problem. Svenska Bostäders personal har inte alltid kunna lämna
nödvändig information och har haft svårigheter bl.a. med att ta fram uppgifter rörande tidigare hyresbetalningar och
överlämna lås och nycklar.

Konsultmedverkan
Bjurfors & Thörner AB har medverkat vid ombildningen av fastigheterna till bostadsrätter. Bjurfors & Thörner AB har
företrätts av konsulten Rikard Johansson.
Val av bank för finansiering av köpet
Föreningen har antagit Nordeas offert avseende lån till föreningen och dess medlemmar.

Administrativ förvaltning och fastighetsförvaltning
Under mars tog styrelsen in offerter rörande ekonomi, förvaltning och städning. Styrelsen har för föreningens räkning
ingått avtal om administrativ förvaltning och fastighetsförvaltning med Einar Mattsson Byggnads AB. Avtalet gäller för
tiden 2010-05-19 - 2013-05-31 med fem månaders uppsägningstid. Magnus Dammert, Einar Mattsson Byggnads AB, har
fortlöpande rapporterat vid styrelsens sammanträden.
Einar Mattsson Byggnads AB har för föreningens räkning ingått avtal bl.a. rörande sophämtning, hisskötsel, el och

{ärrvärme.
Styrelsen har vidare ingått avtal om städning med Vita Fläcken Städservice. Avtalet gäller från och med 2010-05-20
under ett år och med tre månaders uppsägningstid. Vita Fläcken Städservice inledde verksamheten med att göra en

storstädning i fastigheterna.

Avtal med OpenNet
Styrelsen har tecknat avtal med OpenNet om tillhandahållande av Internettjänster i fastighetsnätet.

Försäkring
Föreningen är fullvärdesförsäkrad hos lf.

Samfälligheter
Föreningen är ansluten till Södra Stationsgaragens samfällighet och Sopsug inom Södra Station Samfällighetsförening.

Fastighetsägarna i Stockholm
Föreningen är medlemmar i Fastighetsägarna i Stockholm, vilket innebär att styrelsen får tillgång till viss juridisk hjälp och
fortlöpande information i fastighetsfrågor. Ett förmånskort som bl.a. berättigar till rabatter vid vissa inköp till lägenheterna
har delats ut till medlemmarna.

Samverkan med Kol lektivhusföreni n gen Södra Station
Styrelsen har haft förlöpande överläggningar med representanter för styrelsen för Kollektivhusföreningen Södra Station,
dels i kollektivhusutskottet, dels med enskilda styrelseledamöter. Information om kollektivhusföreningens verksamhet har
lagts ut på föreningens hemsida, delats ut i brevlådorna och anslagits i portarna. Kollektivhusföreningen har också haft
en representant som varit närvarande vid styrelsesammanträdena.

Föreningens ekonomi
Kalkylen som gjordes inför förvärvet av fastigheterna baserades på att 75 procent av lägenheterna ombildades till
bostadsrätler. Föreningen hade då ett behov av att låna 195 miljoner kronor. Då i stället omkring 85 procent av
lägenheterna ombildades kom lånebehovet att stanna pä 122 miljoner kronor. Av dessa har 25 miljoner amorterats under
hösten och aktuell skuld är därmed 97 miljoner kronor. _,
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I oktober antog styrelsen en räntepolicy som i korthet innebär följande:

Styrelsen stävar efter att genom aktiv förvaltning av föreningens lån i första hand nå en lägre genomsnittsränta för de
närmaste fem åren än den kalkylränta om 4 procent som angavs i den ekonomiska plan som låg till grund för förevärvet
av föreningens fastigheter. Historiskt har rörlig ränta i längden varit billigare än bundna lån. Men då rörliga räntor kräver
en större likviditet i beredskap för oväntade ränterörelser har styrelsen beslutat att arbeta med en mix av rörliga och fasta
räntor. Dock ska andelen rörlig ränta inte under stiga 20 procent eller överstiga 60 procent. För närvarande löper cirka 40
procent av lånet mot rörlig ränta. Dessutom ska den genomsnittliga bindningstiden vara inom intervallet 2-5 är, tör
närvarande 4,7 år. Detta för att dra nytta av de ovanligt låga långrantor som periodvis gällde under zUA. I stället för
traditionell räntebindning har föreningen valt att arbeta med aktiv skuldförvaltning med ränteswappar. Aktuella swappavtal
framgår av not 12 i räkenskaperna. Dessutom har föreningen tecknat avtal om två förtidsstartade ränteswappar med
nedanstående villkor:
Nominellt beloPp
7 500 000 kronor
7 500 000 kronor

Löptid
9 år
4 är

Startdag Omsättningsdag
20114A-03 2020-10-02
2011-10-03 2015-10-02

Ränta fast del

3,43 procent
3,06 procent

Föreningen hade per 2011-03-014,9 miljoner kronor på bankkonto samt 8,0 miljoner insatt på räntefonden
Likviditetsinvest. Beloppen är avsedda att användas för reparationer och investeringar. Eventuellt kan ytterligare
amortering av föreningens lån ske när investeringsbehovet för de närmaste åren är helt klarlagt. Detta arbete pågår för
närvarande.
Föreningens medlemmar har under 2010 betalat 520 kronor per kvadratmeter och år i avgift till föreningen.
Som framgår av resultaträkningen redovisar föreningen en förlust på 1,1 miljoner kronor för räkenskapsåret 2010. Det bör
dock påpekas att bokföringsmässig avskrivning om 1,6 miljoner kronor avseende föreningens fastigheter sänker det
redovisade resultatet. Bortsett från denna post visar dock första verksamhetsåret ett positivt kassaflöde om drygt 400 000
kronor.

Långsiktig strategi
Föreningen har inlett ett arbete med en långsiktig strategi omfattande kostnader, intåkter och rationaliseringspotentialer,
mål vad gäller ekonomi, medlemmarnas delaktighet i föreningsarbetet m.m. Styrelsen har också tagit initiativ till att göra
en grovanalys avseende energioptimering genom olika besparingsåtgärder.

Regler för renovering och praxis för underhåll
Styrelsen har beslutat om regler för renovering av bostadsrätter. Dessa har delats ut till samtliga lägenheter, anslagits
portarna och lagts ut på hemsidan. Styrelsen har också beslutat om en praxis för underhåll av hyreslägenheterna.

i

Lås och låsbara grindar
Frågan om lås och nycklar aktualiserades vid övertagandet av fastigheterna. I de första kontakterna meddelade Svenska
Bostäder att föreningen kunde ta över det befintliga låssystemet. Då det visade sig att systemet inte var unikt för våra
fastigheter har styrelsen beslutat att byta låssystem och låsen till nyckeltuberna på ytterdörrarna. Detta planeras att ske
under 201 1.
Under våren har gallergrindar installerats för att hindra obehöriga att övernatta högst upp i trappuppgångarna.

Värmefrågor
Då flera boende klagat över att det varit kallt i lägenheterna har styrelsen beslutat att höja värmenivån under hösten.

Vattenskador
Styrelsen har behandlat ett antal ärenden rörande vattenskador, av vilka en del uppkommit då Svenska Bostäder ägde
fastigheternä. Ett skäl till detta är att det gällde andra byggnadsregler när husen byggdes.

Stamspolning
Stamspofning har genomförts under hösten.n4
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Förrådsutrymmen
Då det finns flera outnyttjade utrymmen i källarna, t.ex. cykelrum, barnvagnsrum och hobbyrum, har styrelsen diskuterat
möjligheterna att bygga om dessa till externa lägenhetsförråd och hyra ut dem. Detta planeras ske under vären 2011.
Under hösten har en inventering av källarutrymmena och lägenhetsförråden skett och samtliga förråd som är uppmärkta
registrerats hos fastighetsförvaltaren.
I sammanhanget har också diskuterats vad som kan göras med övergivna cyklar. En cykelrensning kommer att ske under
vären 2011.

Trädgårdsgrupp
Intresserade boende har bildat en trädgårdsgrupp för medverkan i skötseln av den gemensamma gården. En inventering
av trädgården har gjorts med hjälp av en landskapsplanerare.

lnformation

,

Styrelsen har informerat om verksamheten på hemsidan www.mattbandet.se, per post, genom informationsblad i
brevlådorna, på fastigheternas informationstavlor samt vid förfrågningar på telefon m.m. Information om möjligheterna att
köpa lägenheterna har lämnats till föreningens hyresgäster.

Grafisk profil
Styrelsen har beslutat att ta fram en grafisk profil.

Resultat och ställning

Översikt och företagets ställning

I

Nettoomsättning kronor
Resultat efter finansiella poster
Eget Kapital
Soliditet
Balansomslutning kronor

2010

825962

-1 160 119
428 829 350
81o/o

529 553 756

Föreningens ekonomi redovisas på sidorna 6-13 med resultat- och balansräkningar för 2009 inklusive
noter samt jämförelseuppgifter för 2008.

Förslag till disposition beträffande föreningens vinst eller förlust
Till föreningsstämmans förfogande står följande:

35 171
-1 162299
-1 127 128

Balanserad vinst
Arets förlust
Styrelsen föreslår att
till yttre fond avsätts
ur yttre fonden tas i anspråk
samt i ny räkning överförs

352263
-174 783
-1 304 608
-1 127 128

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommenlarct.,4,
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Resultaträkning
2010

Belopp i kr

I
I

Nettoomsättning

Bruttoresultat
Fastighetskostnader
2

Drift
Reparationer och underhåll
Fastighetsskatt
Avskrivning byggnader
Övriga rörelsekostnader

4

Rörelseresultat
Resultat från finansiella Poster

2409

825 962

38 670

825962

38 670

-5 542489
-1 829 638
-405707
-1 594 477
-344 489

-s712800

-3 49;
-3 499

113 162

35 171

19 018

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

-1292299

Resultat efter finansiella Poster

-1 160 119

35 171

Resultat före skatt

-1 160 119

35 171

Arets skattekostnad

-2180

-1273281

-1162299

Arets resultat

-4

35 171

ä-
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Balansräkning
Belopp i kr

2010-12-31

2009-1 2-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
a n I ägg n i ngsti I I gå nga r
Byggnader och mark

Materi el I a

F i n ansiel Ia

a n lägg n i ngsti llgånga
Övriga långfristiga fordringar

511 166 818
511 166818

r

I

008 290
8 008 290

Summa anläggningstillgångar

519 175 108

Ko rtfristig a fordri nga r
Avgifts- och andra kundfordringar

45 479

Övrig kortfristig fordran
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

860 612
906 091

I

Kassa och bank
Summa omsäftningstillgångar
SUMMA TILLGÄNGAR

472 556

10 378 648

35 171
35 171

529 553 756

35 171

4
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Balansräkning
Belopp i kr

2010-12-31

2009-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget

kapital

11

Bundet eget kapital

427 966298
1 780 180

Egna insatser
Upplåtelseavgifier
Dispositionsfond
Fond för yttre underhåll

210 000
429 956 478

Fritt eget kapital

35 171

Balanserad vinst eller förlust

-1',t62299

Arets resultat'

-1 127 128

35 171
35 171

428829350

3517',1

Längtrtstiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder, depositioner

12

97 000 000

232500
97 232500

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av skuld till kreditinstitut
Förskoftsbetalda avgifter
Leverantörskulder

12

1 021 856

I

748 283

2 180

Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13
14

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

124 503
595 083
3 491 905
529 553 756

35 171

Stäl lda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp

ikr

2010-12-31

2009-12-31

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsäftningar
Fastighetsinteckningar

107 000 000
107 000 000

tns>f

Ansvarsförbindelser

4-
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Noter med redovisn
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Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Arsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen (ARL) och Bokföringsnämdens
allmänna råd.
Tillgångar, avsäftningar och skulder har redovisats till anskaffningsvärde om inte annat anges
nedan.

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknats inflyta.
Planenf ig avskrivning av byggnader sker med 0,5
avskrivningsplan.

Not

1

o/o

för 2010 sedan sker avskrivning enligt särskild upprättad

Nettoomsättning

Neftoomsättning
Arsavgifter bostäder
Hyresintäkter bostäder
Hyresintäkter lokaler
Fastighetsskatt lokaler

2010

2009

4623238

38 670

2034

2557 183
92 135

Hyresintäkter garage
Påminnelse- och kravavgifier

425823
2 360
90 368

Övriga intäkter

I
Not

2

8il

825962

38 67;
38 670

2010

2009

Drift

437174

Fastighetsskötsel
Städning
Snörojning

-338 978
-205 518

-6228

Besiktningar

-16721

Hisservice

-553 739

EI

-1242895

Uppvärming
Vaften
Sophämtning

-200270
-129 877
-119 988
-80 550
-95 199
-1 475 190
-488 209
-138 584
-13 369
-5 542 489

Grovsopor
Fastighetsförsäkring
Kabel-TV

Tomträttsavgäld
Förvaltningsarvode
Konsultarvode
Övrig drift

4
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Not

3

Reparationer och underhåll
2010

2009

-109 393

Reparationer invändigt

-20125

Reparationer tvättstuga

-469 241

Reparationer installationer
Reparationer hiss
Reparationer tak och fönster
Klottersanering
Reparationer utvändigt
Underhåll invändigt

-45927
-112 913
*4 655

-28 456

459108
-35625

Lokalanpassning

Underhåll gemensammautrymmen invändigt
Underhåll installationer

-352 547

-191647
-1 829 638

Not

4

Avskrivning byggnader
2010
-1 594 477
-1 594 477

Arets avskrivning byggnader

Not

5

2009

övriga rörelsekostnader
2009

Revision
Bankkostnader
Styrelsearvode
Sociala avgifter
Förbrukningsmaterial
Kontorsmaterial och trycksaker

-30 000

-3240
-225215
-55 917

-378
-9 269
-6 250

Datakommunikation

-4750

Möteskostnader
Övriga förvaltningskostnader

Not

6

7

-5 470
-340 489

-1 900

2010

2009

-3 499

Ränteintåkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter från Nordea

Not

-1 599

19 018
19 018

Räntekostnader och liknande resultatposter
2010

Räntekostnader lån
Aviavgifter

2009

-1 292 019

-280

-1292299

,4
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Not

8

Byggnader och mark
2010-12-31

Byggnader
Vid årets början
Arets anskaffningar

2009-12-31

512761 295
512761 295

Acku m u le rade avsk ri vni ng a r bygg n ade r

Vid årets början
Arets avskrivning byggnader

-1 594 477
-1 594 477
511 166 818

Bokfört restvärde vid årets slut
Taxerin gsvärden, byggnader

214 516 000
216 220 000

Taxeringsvärden, mark

Not
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övriga långfristiga fordringar

lnvesteringsfonder Nordea 1447 53 7 4626

Not

10

2010-12-31
I 008 290
8 008 290

2009-12-31

2UA-12-31
48 969

2009-12-31

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Fastighetsförsåkring
KabeLTV
Bredband
Sophämtning, sopsug
Fastighetsskötsel jour
Tomträttsavgäld
Parkeringsintåkt Stockholm Parkering

13 830

23 488
78 306

2279
684 125
I 616
860 612

Not

11

Eget kapitat
lnsatser och

Yftre fond

@_we!i!sbe9ye--_
Disposition enl
stämmobeslut
Egna insatser
Upplåtelseavgifter

Balanserat
resultat

Arets resultat

35 171
35 171

-35 171

35 171

-1 162299
-1 162299

427 966298
1 780 180

Arets resultat
Utgående balans

Dispositions
fond

210 000
429 746 478

210 000

Summa Eget kapital

428 829 350 _

/7
*
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Skulder

till kreditinstitut, långfristiga
Lånenummer

Rårfesals

Nordea
39788550479
Nordea
39788550460
Nordea
39788550452
Nordea
39788550444
Nordea
39788550436
Nordea
39788563309
Nordea
3978856331 7
Kortfristig del av skuld till kreditinstitut

2,173%
2,173%

Kreditinstitut

2010-12-31

2009-12-31

7 500 000

21 400 000
1 5 000 000
7 500 000
15 000 000
15 000 000
15 600 000

2,1730/o

2,173%
2,173%
1,9670/o
1,9670/o

97 000 000

Totalt har 45 000 000 kr av föreningens bottenlån räntesäkrats via swappar med följande villkor:

Ränteswap
1153314
1153317
1176793
1176796
Not

13

Nominellt belopp
15 000 000
15 000 000

7 500 000
7 500 000

Löptid

10är
5är
5 år
10 år

Omsättningsdag
2020-07-02
2015-07-02
2015-07-02
2020-07-02

Ränta fast del

Stiborränta

3,1900/o

3 månader
3 månader
3 månader
3 månader

2,6000/o
2,46OYo
2,920o/o

övriga kortfristiga skulder
2010-12-31

Momsredovisning kv 4 2010
Övriga kortfristiga skulder

2009-12-31

-93 493

-31 010
-124 503

-14

v--
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Upplupna kostnader och förutbetalda intåikter
2010-12-31

Upplupna räntekostnader Nordea
Upplupen revisionskostnad

Stockhofm 2011-

(K -

565 083
30 000
595 083

12-

Min revisionsberättelse har avgivits 2011-

O,t_/å

Per Engzell

Auktoriserad revisor

Sida 13

2009-1 2-31

Revisionsberättelse
Till öreningsstämman i Bostadsrättsfiireningen Måttbandet i Stockholm
Org nr 769603-7717

Vi

har granskat årsredovisningen och bokfiiringen samt styrelsens fiirvaltning i
Bostadsrättsfiireningen Måttbandet i Stockhobn fiir år 2010. Det åir sfyrelsen som har
ansvargt for räkenskapshandlingarna och Rirvaltningen och ftir att årsredovisningslagen
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar dr att uttala oss om
årsredovisningen och fiirvaltningen på grundval av var revision.

i

i

Revisionen har utfiirts enlighet med god revisionssed Sverige. Det innebåir att vi
planerat och genomfiirt revisionen ftir att med hög men inte absolut siikerhet ftirsiikra oss
om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att

granska

ett urval av

underlagen

for

belopp och annan inforrration i

I

en revision ingar också att pröva redovisningsprinciperna och
styrelsens tilliimpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som
styrelsen gjort nåir de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade
informationen i årsredovisningen. Som underlag fiir vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
granskat väsentliga beslut, ätgärder och fiirhållanden i fiireningen fiir att kunna bedöma
om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot ftireningen. Vi har även granskat om

räkenskapshandlingama.

någon styrelseledamot pä annat sätt handlat
årsredovisningslagen eller ftireningens stadgar.
grund ftir vfua uttalanden nedan.

Vi

i strid med bostadsrättslagen,

anser att vår revision ger oss rimlig

Ärsredovisningen har upprättats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en
rättvisande bild av fiireninge4s resultat och ställning i enligbet med god redovisningssed i
Sverige. Förvaltningsberättelsen iir fiirenlig med årsredovisningens öwiga delar.

Vi tillstyrker att

föreningsstärrman fastställer resultaträkningen och balansräkningen fiir
ftireningen, behandlar underskottet eniigt forslaget i fijrvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir riikenskapsåret.

Stockholm den 12 maj2017

/-r^
Per Engzell

Aukloriserad revisor

Lars Edlund
Föreningens revisor

