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Styrelsen for Brf Hostfibblan

8 far harmed avge arsredovisning

for rakenskapsaret

2014.

Forvaltningsberattelse
Verksamheten

Foreningens andamal och verksamhet
Foreningen har till andamal att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreningens hus
upplata bostader at medlemmarna till nyttjande utan tidsbegransning.
Medlems ratt i foreningen pa grund
av sadan upplatelse kallas bostadsratt. Medlem som innehar bostadsratt kallas bostadsrattshavare.
Foreningens
Foreningens

stadgar
gallande stadgar har registrerats

hos Bolagsverket

2011-05-06.

Fastighet och lagenhetsfordelning
Foreningens fastighet, Hostfibblan 8 bebyggdes 1956 och 2001 och ar belagen i Taby kommun.
Foreningen forvarvade fastigheten 2011-06-08 for ombildning till bostadsratt, Pa fastigheten finns
5-punktshus, 2 st lamellhus, 1-plansliggande husdelar i ett plan. Bostadshusen innehaller 289 lagenheter
och 33 lokaler. Dessutom finns 39 garage och 134 p-platser.
Lagenhetsfordelning:
71
123
60
28
7

st
st
st
st
st

1 rum
2 rum
3 rum
4 rum
5 rum

och
och
och
och
och

Total bostadsyta:

kok
kok
kok
kok
kok
17 519 kvm

Styrelse
Styrelsen har sedan ordinarie

Total lokalyta: 6066 kvm

stamma 2014-05-07

bestatt av:

Ordinarie

Lars- Erik Ekstrom
Johan Martin
Michael Godberg
Camilla Heise-Lowgren
Kristina Hoving
Shariar Amin
Erik Asplund

Ordforande
Vice ordforande
Ekonomiansvarig
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Avgatt under 2014

Suppleanter

Christer Jansson
Karolina Larsson
Fredrik Persson
Carita Forsstrom

A vgatt under 2014

Revisorer
Ordinarie

Mats Ivarsson
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Valberedning

Hans Malmborg
Andre Horvath
Per Hamsten

Sammankallande

Fastighetens tekniska status
For fastigheten finns en Iangsiktig underhallsplan upprattad som arligen uppdateras av styrelsen.
Konditionsbesiktningen av fastigheten har utforts 2013.
OVK besiktning ar pagaende,

Vasentliga handelser under och efter rakenskapsaret
Avslutat kvarvarande delar av stambytet i kok och extratoaletter i den aldre delen av fastigheten
Spolat stammarna i nya delen av fastigheten
Bytt tak pa Tempo och Itrim
Dranerat runt och bytt tak pa garaget utanfor Kanalvagen 20
Slipat och oljat dorrpartier i den aldre delen av fastigheten
Installerat kodlas pa Kanalvagen 18 och 20 samt pa Korsvagen 16
Paborjat OVK (obligatorisk ventilationskontrolI)
Kontrollerat balkonger i de aldre husen
Tecknat nytt fjarrvarmeavtal med Fortum
Paborjat konvertering av lokaler till lagenheter
Paborjat forbattring av foreningens yttre miljo
Avyttrat 8 lagenheter som tidigare har varit hyresratter
Haft en staddag och ett oppet hus for boende i foreningen
Tecknat avtal med Telia som gor att tv-paket Lagom ingar i hyra/manadsavgift
Lanserat en ny hemsida for foreningen
Upprattat en boendeparm som har delats ut till alia hushall i fastigheten
Fortsatt amortera samt satt om tva av foreningens Ian

Verksamhet under kommande ar
Genomfora efterkontroll av utfort stambyte
Ansluta fastigheten till Fortums fjarrvarmenat, riva skorsten samt sanering av nuvarande varmecentral
Slutfora OVK
Genomfora underhall av hissar i de aldre husen
Genomfora oversyn av fonster i den aldre delen av fastigheten
Genomfora kompletterande kontrolIer av balkongema i de aldre husen
Frascha upp soprum och grovsoprum
Kontrollera fasadens skick i de nyare husen
Fortsatta konvertering av Iokaler till lagenheter
Fortsatta amortera samt satta om tva av foreningens Ian

Lopande reparationer har utforts till en kostnad av 1 904 793 kronor.
Reparationer enligt underhallsplan har utforts till en kostnad av 2 657 258 kronor.

Brf Hostfibblan 8
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Medlemsinformation
Lagenhetsoverlatelser
Under perioden har 29 st overlatelser agt rum samt 8 upplatelser agt rum. Dessutom har styrelsen beviljat
9 (5) st andrahandsuthyrningar.
Nyttjanderatten till lagenhet som innehas med bostadsratt ar forverkad och foreningen saledes berattigad
att saga upp bostadsrattshavaren for avflyttning om lagenheten utan styrelsens tillstand upplates i andra
hand.
Foreningen

hade vid arets slut 278 medlemmar.

Fastighetsforvaltning
Styrelsen har under aret haft 18 protokollforda samrnantraden.
Den ekonomiska forvaltningen har utforts av ISS Facility Services AB.
Lagenhetsforteckningen hanteras av ISS Facility Services AB.
Fastighetsskotseln har ombesorjts av ISS Facility Services AB.
Forsakring
Fastigheten ar fullvardeforsakrad i forsakringsbolaget IF. Medlemmarna maste sjalva teckna
hemforsakring med bostadsrattstillagg,
Ekonomi
Foreningen ar frivilligt momsregistrerad.
Arsavgifter
Foreningen har hojt arsavgiftema med 2 % fr.o.m 2014-01-01.
Ovrigt

Enligt styrelsebeslut debiteras koparen vid varje overlatelse en expeditionsavgift pa 2,5 % av
basbeloppet (2014 = 1 110 kronor). Pantsattningsavgift debiteras med I % av basbeloppet (2014
kronor) vid varje pantsattning.
Paminnelseavgift uttages med 60 kronor vid sen betalning.

Flerarsoverstkt (tkr)
Nettoomsattning (tkr)
ResuItat efter finansiella poster (tkr)
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)
Reservering yttre reparationsfond (tkr)
Saldo yttre reparationsfond (tkr)
Arsavgift bostader kronorlkvrn per
balansdagen
Lan kronor per kvm bostadsyta

2014
21 102
-6881
45
171
863
2087

2013
20716
-1 176
44
284
863
1 225

2012
20602
-6853
42
453
612
612

2011
11 607
684
42
346
612
0

662
15432

660
15799

521
15982

521
15982

For definitioner av nyckeItal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

=

440
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ResuItatdisposition
Styrelsen foreslar att den ansamlade forlusten (kronor):
ansamlad forlust
arets forlust

behandlas sa att
reservering till yttre reparationsfond
i ny rakning overfores

-9432801
-6880981
-16313 782

-862686
-15451096
-16313 782

Foretagets resultat oeh stallning i ovrigt framgar av efterfoljande resultat- oeh balansrakning med
ti llaggsupp lysningar.
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Resultatrakning

Not

Rorelseintakter
Nettoornsattning
Ovriga rorelseintakter
Summa rorelseintakter

2

Rorelsekostnader
Drift och underhallskostnader
Forvaltnings och ovriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anlaggningstillgangar
Summa rdrelsekostnader
Rorelseresultat

3,4
5
6

2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

21 102206
71355
21173561

20715777
109613
20825390

-14557663
-1 019744
-415744

-9851 172
-915 579
-356972

-2214568
-18207719
2965842

-728592
-11852315
8973075

Finansiella poster
Ovriga ranteintakter och liknande resultatposter
Rantekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

137 182
-9984005
-9846823
-6880981

Resultat fore skatt

-6880981

-1176366

Arets resultat

-6880981

-1176366

442475
-10591 916
-10149441
-1176366
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Balansraknlng

2014-12-31

2013-12-31

7

462073 154

464287722

8

19822321
481895475

19822321
484110043

481895475

484110043

Not

TILLGANGAR
Anlaggningstillgangar
M 'ateriella anldggningstillgdngar
Byggnader och mark
Pagaende nyanlaggningar och forskott avseende
materiella anlaggningstillgangar
Summa materiella anlaggnlngstiflgangar
Summa anlaggningstillgangar
Omsattningstillgangar
Kortfristiga fordringar
Hyres-, avgifts- och kundfordringar
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsattningstillgangar

SUMMA TILLGANGAR

9
10

727493
2416013
216943
3360449

462696
1 534783
401 023
2398502

14083932
17444381

13 360537
15759039

499339856

499869082
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Not

Balansrakning

2014-12-31

2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
11

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Upplatelseavgifter
Yttre reparationsfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

12

Langfrtstiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Leverantorsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter
Summa kortfristiga skulder

13

14
15

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

STALLDA SAKERHETER

228339017
11103608
2087358
241529983

219987829
4891 791
1 224672
226104292

-9432801
-6880981
-16313 782
225216201

-7393748
-1 176366
-8570114
217534178

263920000

276784000

6432000
426699
61 636
613 667
2669653
10203655

0
2043 132
837990
66383
2603399
5550904

499339856

499869082

280 000 000
280 000 000

280000000
280000000

OCH ANSV ARSFORBINDELSER

Stallda sakerheter
Panter och diirmed jamforliga siikerheter som har stiilits for egna
skulder och avsiittningar
Fastighetsinteckningar
Summa stallda sakerheter
Ansvarsf6rbindelser

Inga

Inga
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TilHiggsupplysningar
Not 1 Redovisningsprinciper

Allmanna upplysningar
Arsredovisningen
upprattas for forsta gangen i enlighet med BFNAR 2009: 1 Arsredovisning
ekonomiska foreningar, vilket kan innebara en bristande jamforbarhet mellan rakenskapsaret
narmast foregaende rakenskapsaret.

i mindre
oeh det

Skatter och avgifter
Fastigheten

har asatts vardear 1956 samt 2001.

Fastigheten

ar beskattad med hel avgift.

For inkomstaret 2014 uppgar den kommunala fastighetsavgiften
for flerbostadshus
bostadslagenhet,
dock hogst 0,3 % av gallande taxeringsvarde pa bostadsdelen.
Den kommunala fastighetsavgiften
indexuppraknas arligen.

till 1 217 kronor per

For lokaldelen beskattas foreningen med 1% av taxeringsvardet,
Foreningens taxerade underskott uppgiek vid arets slut till 17 915 992 kronor.

Foreningens fond fOr planenligt underhall
Reservering oeh ianspraktagande
av underhallsfonden
ingar i styrelsens forslag till resultatdisposition
oeh overforing sker efter beslut, mellan balanserat resultat oeh yttre reparationsfond.

Foreningen ar av skattemyndigheten
klassad som oakta oeh deklarerar som ett oakta bostadsforetag.En
bostadsrattsforening
raknas som akta om den till minst 60 % bedriver kvalifieerad verksamhet. For att
avgora om detta krav ar uppfyllt beraknar man forst hyresvardena for fastigheten. Med hyresvarden
menas det aktuella arets bruksvardeshyra
for bostader oeh marknadshyra for lokaler. Om delagaren sjalv
svarar for reparation av lagenheten tas endast 90 % av bruksvardeshyran
upp. Om huset har ett vardear
som understiger det aktuella kalenderaret med 10 ar eller mindre det viII saga vardear 2001 eller senare,
gors justering till 90 % av bruksvardeshyran.
Med hjalp av dessa hyresvarden fordelar man sedan
taxeringsvardet
pa kvalifieerad respektive okvalifieerad anvandning. Den kvalifieerade anvandningen
maste da uppga till minst 60 % for att foreningen skall klassifieeras som akta, Till den kvalifieerade
anvandningen raknas de bostadslagenheter
som upplats med bostadsratt till fysiska personer samt garage
som upplats av foreningen till sadana personer.
Foreningen

ar frivilligt momsregistrerad

for 1 941 kvm lokalytor.
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Anlaggningstillgangar
Anlaggningstillgangar
skrivs av enligt plan over den forvantade nyttjandeperioden
med hansyn till
vasentligt restvarde. Utgifter for reparation och underhall redovisas som kostnader.
Markvardet

ar inte forernal for avskrivning.

Vid overgang till nytt regelverk har foreningen gatt ifran tidigare princip med progressiv
overgatt till en 150-arig plan. Foljande avskrivningar tillampas:
150 ar
20-50 ar

Byggnader
Om- och tillbyggnader
Maskiner
Inventarier,

fore 2014

5-10 ar

och andra tekniska anlaggningar

5 ar

verktyg och installationer

Finansiella anlaggningstillgangar
genom nedskrivning.

plan och

varderas till anskaffningsvarde.

Bestaende

vardenedgang

hanteras

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsattning
(tkr)
Rorelsens huvudintakter.
Resultat efter finansiella
Resultat efter finansiella

poster (tkr)
intakter och kostnader,

men fore extraordinara

intakter och kostnader.

Soliditet (%)
Eget kapital i procent av balansomslutning.
Kassalikviditet (%)
Omsattningstillgangar

exklusive

lager och pagaende arbeten i procent av kortfristiga

skulder.

Brf Hostfibblan 8
Org.nr 769621-8556
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Not 2 Rorelseintakter
Hyresintakter bostader
Hyresintakter lokaler
Hyresintakter garage och p-platser
Arsavgifter bostader
HyresbortfaII .I.
Debiterade avgifter
Hyresintakter, ovriga objekt, ej momsregistrerade
Fastighetsskatt
Hyresrabatt hyresintakter bostader
Ovriga ersattningar och intakter
Fakturerade kostnader
Inkasso/avhysning

2014
5694455
6687046
477 812
8608803
-459699
38052
1 248
65289
-10 800
11 482
63081
-3 211
21173558

2013
6 122056
6414852
472 049
8 121 995
-465 126
3012
1 589
57736
-12386
50918
58696
0
20825391

2014
1 904793
2657258

2013
1 592490
1 221 654

4562051

2814144

Not 3 Underhallskostnader
Lopande reparationer
Reparationer och underhall enligt underhallsplan

Not 4 Driftkostnader

Fastighetsskotsel / stadning entreprenad
Obligatorisk ventilationskontroII
Besiktning / Serviceavtal
Yttre skotsel / Snorojning
Fastighetsel
Uppvarmning
Vatten
Sopharntning
Fastighetsforsakring
Sjalvrisk/reparation forsakringsskador
Hyressattningsavgift
Arvode teknisk forvaltning
Kabel- TV / Internet
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift

2014

2013

499636
65668
218605
457441
782387
2392 772
929304
448695
269206
2749920
26500
343 951
102895
708632
9995612

518912
0
186785
376236
897059
2348432
812 583
402051
176057
93448
10350
341 432
96053
777 631
7037029

BrfHostfibblan 8
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Not 5 Forvaltnings- och ovriga extern a kostnader
Administration, kontor och ovrigt
Revisionsarvode
Forvaltningsarvode
Ovriga externa tjanster/kostnader
Ovriga forbrukningsinventarier/material
Moteskostnad stamma

2014
208820
34343
367056
316601
73042
19882
1019744

2013
171451
32847
317 146
347691
41 145
5300
915580

2014
321 825
3750
90 169
415744

2013
274600

Not 6 Personalkostnader
Styrelsearvode
Loner ovriga
Sociala avgifter

o
82372
356972

Not 7 Byggnader och mark
Ingaende anskaffningsvarden
Ytterligare anskaffningskostnadet sasom lagfart och dyl
Omklassificeringar
Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden
Ingaende avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgaende ackumulerade avskrivningar

2014-12-31
417 065745
-81 455342
335610403
-1 837003
-2214568
-4051571

2013-12-31
125302782
291 762963
417065745
-1 108 411
-728592
-1837003

Utgaende redovisat varde

331558832

415228742

Taxeringsvarden byggnader
Taxeringsvarden mark

178200000
109362000
287562000
331 558231
130514923
462073154

178200000
109362000
287562000
415228742
49058980
464287722

Bokfort varde byggnader
Bokfort varde mark

Justering har skett av fordelningen av ursprungJigt anskaffningsvarde mellan byggnad och mark.
Fordelningsgrund ar proportionering av anskaffningsvardet pa byggnad och mark baserat pa
taxeringsvardet pa byggnad respektive mark vid anskaffningstidpunkten.

Brf Hostfibblan 8
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Not 8 Pagaende nyanUiggningar

Pagaende

om- och tillbyggnad

och fOrskott avseende materiella anHiggningar
2014-12-31
2013-12-31

proj 2

19822321

19822321

19822321

19822321

2014-12-31

2013-12-31

Not 9 Ovriga fordringar
A vrakning

skattekonto

A vrakningskonto

122635

ISS Facility Services AB

Not 10 Fdrutbetalda
Forutbetalda

938067

2416013

1534783

2014-12-31

2013-12-31

kostnader och upplupna intakter

forsakringspremier

Ovriga forutbet kostnader
Ovriga forutbetalda

596716

2293378

l33470

och uppl intakter manue

kostnader

77 125

o

83473

o

periodiseringskonto

216943

Not 11 Fdrandrfng

av eget kapital
Inbetalda
insatser

Belopp vid arets ingang
Okning av insatskapital
Okning av
upplatelseavgifter

219987829

Ovr bundet
eget kapital
489]

791

Yttre rep
fond

Balanserat
resultat

] 224672

-7393748

862686

-2039052

Arets
resultat
-]]76366

6211817

Arets resultat

Reservering

401023

8351188

Disposition av foregaende
iirs resultat:

Belopp vid arets utgang

323898

1 176366
-6880981

228339017

till yttre reparationsfonden

11103608

2087358

-9432800

har skett med 862 686 kronor enligt starnmobeslut.

-6880981

Brf Hostflbblan 8
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Not 12 Analys av kassafldde
2014-12-31
-6880981
2214568
-4666413

2013-12-31
-1 l76366
728592
-447774

Likviditet fran rdrelsekapitalet

-963037
1 355911
-1 778 159
-1385285

-465408
-781 843
-1 792 749
-3040000

Ackumulerad Iikviditet fran rorelsen

-6051698

-3487774

-6432000
-6432000

-19822321
-3216000
-23038321

14563005
14563005

7750445
7750445

2079307

-18775650

Arets resultat
Justering

for avskrivningar

som inte ingar i kassaflodet

Likviditet fran resuItatet
Forandring

Kortfristiga

A vgar forandring
Forandring

fordringar

(IB - UB)

avr.kto ISS redovisas som likvida medel

Kortfristiga

skulder exkl. lanedel (UB - IB)

Pagaende arbeten
Amortering Ian

Likviditet fran investeringar och hin
Upplatelse
Fdrandrtng

av lagenheter

eget kapital

Arets kassaflode
Likvida medel
Kassa och bank
A vrakning

ISS Facility Services AB

Likvida medel vid arets slut

14083 932
2293378
16377 310

Ett tillrackligt kassaflode kravs for att mojliggora underhall och aterinvestering
placera medel for underhall och/eller amortera pa fastighetens Ian.

13360537
938067
14298604

i fastigheten,

genom att

Brf Hostfibblan 8
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Not 13 Skulder till kreditinstitut
Nedan framgar fordelning av langfristiga Ian.
Rantesats
0/0
Langtvare
SEB - 359
3,23
SEB - 316
2,04
SEB - 278
2,30
SEB - 189
4,66
SEB - 200
4,14
SEB - 251
2,94
SEB - 065
4,83
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Datum fOr

ranteandring
2015-07-28
2018-08-28
2019-08-28
2017-06-28
2015-06-28
2016-06-28
2019-06-28

Lanebelopp
2014-12-31
31 500000
30932000
30932000
52252000
52252000
54432000
18052000

Lanebelopp
2013-12-31
32000000
31466000
31466000
54084000
54084000
55000000
18684000

270352000

276784000

Kortfristig del av langfristig
skuld

-6432000

Om fern ar beraknas skulden till kreditinstitut uppga till 238 192 000 kronor.

Not 14 Ovriga skulder
Mervardesskatt
Kallskatter
Avrakning lagstadgade sociala avgifter
Motkonto korrigerad (om ford) utgaende moms
Ovriga skulder

2014-12-31
216926
1 125
1 184
-55568
450000
613 667

2013-12-31
102248
0
-35866
0
66383

Brf Hostfibblan 8
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Not 15 Upplupna kostnader och fdrutbetalda intakter
Upplupna loner och arvoden
Upplupna social a avgifter
Upplupna rantekostnader
Forskottsbetalda hyror och avgifter
Upplupna uppvarmningskostnader
Upplupna elavgifter
Upplupna renhallningsavgifter
Upplupna driftskostnader
Upplupna reparationer och underhill!
Beriiknat arvode for revision
Ovriga upplupna kostnader och forutbetalda intakter

CA ~

.

2013-12-31
311 500
97873
57508
963 612
239371
108098
27563
871
709030
35000
52972
2603398

20/6 - as - oS-

Taby den

..J

2014-12-31
322625
101 370
52390
1415 104
352 137
79529
0
81 075
164862
35000
65559
2669651
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Lars-Erik Ekstrom

Michael Godberg

Auktoriser
revisor
LITUS REVISION AB

~·Martin
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LITUS REVISION
REVISIONSBERA
Till foreningsstamman
Org.nr.769621-8556
Rapport

TTELSE
i BrfHostfibblan

8

om arsredovisningen

Jag har utfort en revision av arsredovisningen

for Brf Hostfibblan 8 for ar 2014.

Styrelsens ansvar for arsredovisningen
Det ar styrelsen som har ansvaret for att uppratta en arsredovisning som ger en rattvisande bild enligt
arsredovisningslagen oeh for den intern a kontroll som styrelsen bedomer ar nodvandig for att uppratta
en arsredovisning som inte innehaller vasentliga felaktigheter, yare sig dessa beror pa oegentligheter
eller pa fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar ar att uttala mig om arsredovisningen pa grundval av min revision. Jag har utfort revisionen
enligt International Standards on Auditing oeh god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kraver att
jag foljer yrkesetiska krav samt planerar oeh utfor revisionen for att uppna rimlig sakerhet att
arsredovisningen inte innehaller vasentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika atgarder inhamta revisionsbevis om belopp oeh annan
information i arsredovisningen. Revisorn valjer vilka atgarder som ska utforas, bland annat genom att
bedoma riskema for vasentliga felaktigheter i arsredovisningen, yare sig des sa beror pa oegentligheter
eller pa fel. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den intern a kontrollen som ar
relevanta for hur foreningen upprattar arsredovisningen for att ge en rattvisande bild i syfte att utforma
granskningsatgarder som ar andamalsenliga med hansyn till omstandigheterna, men inte i syfte att gora
ett uttalande om effektiviteten i foreningens intema kontroll. En revision innefattar ocksa en
utvardering av andamalsenligheten i de redovisningsprineiper som har anvants oeh av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvardering av den overgripande presentationen i
arsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar tillrackliga oeh andamalsenliga som grund for mina
uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet med arsredovisningslagen oeh ger en i
alla vasentliga avseenden rattvisande bild av foreningens finansiella stallning per den 31 deeember
2014 oeh av dess finansiella resultat for aret enligt arsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen ar
forenlig med arsredovisningens ovriga delar.
Jag tillstyrker darfor att foreningsstarnman faststaller resultatrakningen
foreningen.
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LITUS REVISION
Rapport om andra krav enligt lagar och andra f6rfattningar
Utover min revision av arsredovisningen har jag aven utfort en revision om forslaget till dispositioner
betraffande foreningens vinst eller forlust samt styrelsens forvaltning for Brf Hostfibblan 8 for ar 2014.

Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner betraffande foreningens vinst eller
forlust, och det ar styrelsen som har ansvaret for forvaltningen enligt bostadsrattslagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar iir att med rimlig sakerhet uttala mig om forslaget till dispositioner betraffande foreningens
vinst eller forlust och om forvaltningen pa grundval av min revision. Jag har utfort revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag for mitt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betraffande foreningens vinst
eller forlust har jag granskat om forslaget ar forenligt med bostadsrattslagen och foreningens stadgar.
Som underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet har
gran skat vasentliga beslut, atgarder och forhallanden
styrelseledamot ar ersattningsskyldig mot foreningen.
pa annat satt har handlat i strid med bostadsrattslagen,

jag utover min revision av arsredovisningen
i foreningen for att kunna bedorna om nagon
Jag har aven gran skat om nagon styrelseledamot
arsredovisningslagen eller foreningens stadgar.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inharntat ar tillrackliga och andamalsenliga
uttalanden.

som grund for mina

Uttalanden
Jag tillstyrker att foreningsstamman behandlar forlusten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen
beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rakenskapsaret.
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