
Brf Fågelbärsträdet 
Organisationsnummer: 702000-6826 

Årsredovisning för 2016 

Styrelsen för Brf Fågelbärsträdet får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 
år 2016. Årsredovisningen består av följande tre delar: 
A. Allmän information om föreningen (sid 1-8) 
B. Förvaltningsberättelse för 2016 (sid 8-10) 
C. Ekonomisk redovisning för 2016 med resultat- och balansräkning samt bilagor (sid 11-18) 

A. Allmän information om föreningen 

Styrelsens förvaltning 
Styrelsen har sedan många år tagit ett stort ansvar för både kameral och teknisk fastighetsförvaltning. 
Detta innebär bl.a. 

ekonomisk planering i samarbete med den kamerala förvaltaren 
- handläggning av föreningens lån 

förhandling av hyresavtal med lokalhyresgästerna 
- förande av lägenhetsregister, pantsättningsregister och register över 2:a handsuthyrningar 

handläggning av överlåtelser och 2:a handsuthyrningar 
kontroll av kreditupplysningar vid överlåtelser 
detaljkontroll och attestering av samtliga fakturor 
kontakt med medlemmar, 2:a handshyresgäster, entreprenörer, kreditgivare, serviceföretag, 
mäklare m.fl. 
planering och samordning av underhåll/reparationsarbeten/besiktningar 
medverkan vid besiktning av skador och besiktning efter olika entreprenader 
ordnande av tillträde till allmänna utrymmen och vid behov i medlemmarnas lägenheter 

- upphandling av entreprenader och servicearbeten 
snöskottning och sandning utanför entrén 

- uppsättning av namn på anslagstavlan i entrén och utdelning av plastbokstäver för 
medlemmarnas brevlådor 
skötsel av föreningens hemsida (webmaster Gunnar Akner) 

Lokaler 

• Daghemmet 
Under 2016 har Föräldraföreningen Sebran (www.sebran.se)  skött driften och sina åligganden 
gentemot föreningen väl. Man har även välvilligt utan kostnad ställt lokalen till förfogande för 
föreningens årsstämma 2016. 
Sedan flera år har daghemmet haft problem med råttor på gården och även inne i 
daghemslokalen. Föreningen har låtit demontera en del av scenen i daghemmet, men utan att 
hitta några råtthål. Problemet har minskat efter saneringsarbeten på Fågelbärsgården via bl.a. 
Anticimex, utan kostnader för föreningen. 
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• Restaurangen 
Petite France AB (www.petitefrance.se)  tog över hyresavtalet för restauranglokalerna i 
bottenvåning och källaren 071201 (366 kvm). I juni 2011 respektive 161001 överläts 
hyresavtalet för Petite France AB till nya ägare till oförändrade hyresvillkor. 
Under 2016 har Petite France AB betalat kallhyra om 775 000 kr (= 2 117 kr/kvm/år) samt 
tillägg av faktiska kostnader för a) uppvärmning av restaurangens lokal-andel, b) förbrukning 
av varmt- och kallt vatten, c) uppsäkring av el-servisen i källaren, samt d) lokalandelen av 
fastighetsskatten, totalt 174 840 kr. Den totala hyran uppgick därmed till 949 840 kr. Hyran 
indexuppräknas årligen enligt konsumentprisindex. 

Under 2016 har Petite France AB skött driften och sina åligganden gentemot föreningen 
väl. Öppethållandet regleras så att restaurangen skall stänga i sin helhet senast kl. 01. 
Uteserveringen får ej disponeras efter kl 23.30. 
Efter godkännande från styrelsen lät restaurangen under 2015 installera ett fristående 
vindskydd kring uteserveringen, för att kunna erbjuda sina gäster fler sittplatser under 
vintersäsongen, vg se verksamhetsberättelsen för 2015. Under 2016 har Petite France AB på 
egen bekostnad åtgärdat de skador som förorsakades på fasad och fönsterbleck till 
ursprungligt skick 
Styrelsen har kritiserat att företaget låtit installera en glasdörr intill fastighetens entré, som står 
vinkelrätt mot glasrutorna i entrén. Styrelsen har under året haft flera möten med arkitekt Eva 
Göransson och företaget angående detta, men den samlade bedömningen är att det i nuläget 
inte är möjligt att ändra placeringen. 

Sophantering 
• Sopnedkast: Sopsäckväxlaren, som installerades hösten 2003, fungerar bra. Hushålls-sopor hämtas 

två gånger per vecka, måndagar och torsdagar, av Stockholm Vatten och Avfall AB (kommunalt 
sophämtningsmonopol). Under 2016 har sopsäckväxlaren fungerat bra utan driftstopp. 
Styrelsen vill påminna om att sop-påsar måste knytas ihop ordentligt innan de slängs i 
sopnedkastet. 

• Grovsoprum: 1 grovsoprummet intill entrén finns tre containers för sortering av grovsopor i 
returpapper, glas och "övrigt". Hämtning av grovsopor sker en gång per vecka av företaget 
IL Recycling AB. 

Kostnaden för sophämtning under 2016 var c:a 22 % lägre än för 2015. 

Elektricitet 
Leverantör: Fortum Ellevio. Under 2016 har fastighetens el-system fungerat bra utan 
driftstörningar. Totalt förbrukade föreningen 32 786 kWh el-energi under 2016, vilket var 
c:a 10% högre än 2015. 

Uppvärmning 
Leverantör: Fortum. Under 2016 har fastighetens värmesystem fungerat bra utan 
driftstörningar. Totalt förbrukade föreningen 480,5 MWh värme-energi under 2016, vilket var 
c:a 14% högre än 2015, sannolikt beroende på elarbeten i samband med Projekt Trapphall. 

Vatten 
Leverantör: Stockholm Vatten och Avfall. Under 2016 har leveransen av kallt och varmt 
vatten till fastigheten fungerat bra. Totalt förbrukade föreningen 4 985 kbm vatten under 2016, 
vilket är c:a 10 % lägre än 2015. 
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Ventilation 
Senaste obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utfördes 2011 och omfattade samtliga 
lägenheter, samt husets övriga fyra ventilationssystem (daghem, restaurang, källare och 
skyddsrumsdel av källaren). Parallellt rensades samtliga imkanaler och öppna spisar, samt 
genomfördes brandsyn. Nästa OVK är planerad till 2017 (6-årsintervall). 
Restaurangen och daghemmet har separata ventilationsaggregat i källaren och de fungerar bra 
utan anmärkningar under året. 

Hissar 
• Personhissen: Personhissens maskineri och elektriska styrsystem byggdes om 2002. 

Årlig revisionsbesiktning av personhissen görs av Hissbesiktningar i Sverige AB (HSAB). 
Besiktningen 2016 visade några smärre anmärkningar, som har åtgärdats. 
I samband med restaureringen av trapphallen har även personhissen renoverats: Installation av ny 
retro-knappsats i hisskorgen samt motsvarande knappar på varje våningsplan, rengöring och 
smörjning av gallergrindar, samt hisskörning åt snickare och målare. 
Under 2016 har personhissen fungerat bra. 

• Mathissar: Den senaste revisionsbesiktningen av mathissarna utfördes av HSAB i april 2014. 
Nästa besiktning av mathissarna planeras till 2017. 

Protokollen från alla besiktningar av personhiss och de fyra mathissarna ligger på hemsidan, 
länken "Kontakter". 

Städning 
Städning har som tidigare utförts av Svenska Kvalitets Städ AB. Styrelsen är mycket nöjd med 
städföretagets arbetsinsatser under 2016. 

Tvättstuga 
Under 2016 har tvättstugan och torkrummet fungerat bra. Endast några smärre servicearbeten har 
utförts. 

Utemiljö 
Skötsel av häckar/plantering på gatusidan och buskar kring restaurangens kylmaskin på gårdssidan har 
under 2016 utförts av Anders Lindberg Städservice. Styrelsen är nöjd med företagets arbetsinsatser. 

Snöröjning 
Tak-el-systemet har fungerat bra under 2016 utan isbildning i stuprännorna. 

Bredband 
Föreningen har sedan installationen 1989 anlitat företaget ComHem AB för TV och bredband genom 
ett s.k. stjärn-nät av coaxialkabeltyp. Under 2016 omförhandlade styrelsen avtalet med ComHem, 
vilket ledde till en reduktion av kostnaden med c:a 2 500 kr/år. Den nya 4-åriga avtalstiden är 
170101-201231 med ett års uppsägningstid. Kostnaden till ComHem under 2016 uppgick till 7 962 kr. 
Vid en extra föreningsstämma 151111 beslöts att låta installera optiskt bredband till alla lägenheter via 
Stockholms Stadsnät AB till en offererad kostnad om 250 000 kr och finansiera denna genom en 
tilläggsavisering om 6 000 (sex-tusen) kr till årsavgiften under det första halvåret 2016, lika för alla 
lägenheter. 
Både daghemmet och restaurangen har också beställt installation av fiber till samma kostnad. För 
utförligare bakgrund hänvisas till verksamhetsberättelsen för 2015. 
Efter installationen har föreningen övertagit driftkostnaden för internet för alla lägenheter via ett 
3-årigt gruppavtal med Stockholms Stadsnät AB för en internethastighet om 200/200 Mbit/s till en 
kostnad av 93 kr/lägenhet /månad. Driftkostnaden till Stockholms Stadsnät för bredband under 2016 
uppgick till 56 496 kr. Denna lösning innebär en avgiftssänkning för medlemmarna med drygt 3 %. 
Medlemmarna finansierar själva ev. beställningar av TV och telefoni. 
Ovanstående innebär att föreningen tills vidare har två parallella system för bredband i huset, 
ComHem och Stockholms Stadsnät. 
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Restaurering av trapphallen 
Sedan 2014 har styrelsen tillsammans med arkitekt Eva Göransson vid AIX Arkitekter AB planerat 
renovering av trapphallen. Hela trapphallen och personhissen är byggnadsminnesförklarad, varför 
detta arbete kräver en omsorgsfull projektering. Styrelsen har undersökt möjligheten att få 
byggnadsvårdsbidrag för renoveringen, men Länsstyrelsen i Stockholms län har meddelat att man bara 
beviljar sådana bidrag för exteriöra arbeten. 
Planeringen har diskuterats vid flera årsstämmor samt vid en extra föreningsstämma 151111, se 
protokoll från dessa stämmor på hemsidan. Efter dessa diskussioner och med stöd av 
föreningsstämman har ambitionerna successivt vidgats från renovering till restaurering av hela 
trapphallen. Flera personer i styrelsen har gjort upprepade besök på Arkitektur- och Design museum 
och därvid hittat den ursprungliga projekteringen från tiden när huset byggdes 1934-1935, samt ett 
antal fotografier. Ambitionen har varit att restaurera hela trapphallen med höga kvalitetskrav enligt 
byggnadsminnesförklaringen i så nära anslutning till originalutförandet som möjligt. 
Projektet omfattande följande delar: 
• Väggar/tak 

Borttagning av gamla och inte längre använda ledningar för elektricitet, telefon och 
tak-antenn. 
Borttagning av alla beslag från elskåpen på alla våningsplan. 

- Bredspackling av alla väggar följt av målning av tak och väggar. 
- Borttagning av brungrå-färgad skurlist i hela trapplöpet och ersättning med lackad yta i 

samma färg som väggarna i övrigt. 
Målning "Sop" och Tvätt" ovanför respektive nedkast på varje våningsplan. 

• Montering av el + blästrade glasskivor med våningsplanindikator på alla våningsplan. 
Spackling och målning av entrén. 

- Lackering av lägenheternas ytterdörrar. 
- Byte av bokstäver och täckande plastskiva på brevlådan till alla lägenhetsdörrar. 

• Golv 
Sanering av asbest i befintlig golvmatta och i klister (under samtidigt kvarboende för alla 
medlemmar). 

- Byte av golvmatta i hela trapphallen till en gummimatta liknande originalet 1935. 
Montering av ekstavar under de flesta lägenhetsdörrar. 
Montering av nya golvstoppar. 

• Belysning 
- Byte av alla belysningsarmaturer i trapphallen samt installation av LED-ljus. 

• Smide 
- Tillverkning och montering av räcke i rostfritt stål på plan 1 samt plåtskydd intill och i 

personhissen. 
• Personhissen 

- Renovering av personhissens korg 
- Ommålning av personhissens schakt 

Alla arbeten genomfördes under 2016. De tre större arbetena (asbestsanering, golv och väggar) 
upphandlades i konkurrens. Planering, genomförande och besiktning av arbetena har samordnats av 
arkitekt Eva Göransson i nära samarbete med styrelsen. 
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Kostnaderna för Projekt Trapphall framgår av följande diagram: 

Fördelning av kostnader för Projekt Trapphall 2014-2016 
(pu-Ael 101.el,itie Idildlide 

Totalkostnaden uppgick till 1 874 165 kr inkl. moms. 
Den totala och procentuella andelen för respektive 
del i arbetet anges ovanför respektive stapel. 
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Egenkontroll 
Under 2016 har Miljöförvaltningen vid Stockholms Stad utfört tillsyn baserad på föreningens 
redovisning kallad "egenkontroll". Alla som bedriver en verksamhet ska enligt Milj öbalken planera 
och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och 
miljö. Vid inspektionen framkom att tidigare regel att undanta byggnadsminnesförklarade fastigheter 
från krav på energideklaration tagits bort sedan 160215. Detta innebär att föreningen ska ta fram en 
sådan deklaration inom en snar framtid. I övrigt framkom inga anmärkningar. 

Reparation 

• Ventilationstorn 
Under 2015 högtryckstvättades ventilationstornet på Fågelbärsgården. Under 2016 har övre delen 
av tornet målats om. Samtidigt ommålades husets sockel mot Fågelbärsgråden samt alla rör för 
tillförande luft till källaren på gårdssidan. 

• Plattsättning 
Styrelsen har under 2016 låtit utföra provisorisk lagning av hål i skifferplattor utanför entrén. 
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Ekonomiska nyckeltal (jämförelsetal) 2016-12-31  

Relativ årsavgift 
- Definition: Totala årsavgift delat med total bostadsyta. 
- Beräkning per 161231: 1 707 616 kr delat med 1 995 kvm = 
- Utveckling sedan 2001: Oförändrad. 
- Bedömning:  

856 kr/kvm 

Hyresrätter: I Statistiska Centralbyråns statistik för "Hyra efter antal rum" 2016 anges att 
medianhyran för lägenheter varierade mellan 978-1144 kr/kvm/år för hyrelägenheter mellan 
1-3 rum och kök (http://ww  w.scb.se/hitta-stati  stik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-
bebygge Ise/bostads-och-hyresuppg,ifter/hyror-i-bostads lagenheter/pong/tabell-och-
d i agram/hy ra-efter-antal-ru m/  ). Hyran för nybyggda hyreslägenheter 2015 var 1 694 kr/kvm/år 
för riket som helhet (http://www.scb.se/hitta-stati  stik/stati sti k-efter-am ne/boende-byggande-
och-bebyggelse/bostads-och-hyresuppgifter/avgifter-hyror-for-nybyggda- 
I agenheter/pong/stati sti knyhet/avgifterhyror-i-nyhy ggda-lagenheter-2015/). 

- Bostadsrätter: Enligt en undersökning av www.allabrf.se  var den genomsnittliga årsavgiften 
för bostadsrättslägenheter i Sverige 2014 = 669 kr/kvm/år: 
http://www.mynewsdesk.com/se/al  labrf/pressre leases/avgiftsn iyaan-i-bostadsraettsfoeren i ngar-
spelar-stor-roll-foer-slutpriser-1253630. 
Det finns ingen offentlig statistik, varken nationellt eller lokalt för Stockholm, när det gäller 
årsavgifter till bostadsrättsföreningar. Uppgifter från enskilda mäklare är osäkra och avser 
medelvärden, där man blandar föreningar med a) olika byggnadsår, b) olika läge i Stockholms 
län och c) olika grad av reparationsbehov. 

Dessutom är det inte rättvisande att jämställa byggnadsminnesförklarade fastigheter med 
vanliga bostadshus. I avtalet med Länsstyrelsen om byggnadsminnesförklaring från 1992 anges 
uttryckligen: "Byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller. Vård- och 
underhållsarbetena skall utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar". 
Detta innebär ett varaktigt åtagande från föreningen, vilket innebär avsevärt högre kostnader för 
projektering, byggnadsarbeten och besiktningar jämfört med bostadshus som ej är 
byggnadsminnesförklarade. Det finns ingen statistik över årsavgifter i bostadsrättsföreningar 
som äger och förvaltar byggnadsminnesförklarade byggnader. 
Med hänsyn till att föreningen sedan 2001 haft oförändrad årsavgift, trots att alla slags 
driftkostnader ökar med 3-8 % varje år, har årsavgiften relativt sett minskat betydligt de senaste 
16 åren. Under 2016 har dessutom kostnaden för bredband via optisk fiber inkluderats i 
årsavgiften, vilket innebär en avgiftssänkning med c:a 3 %. 

Räntekostnader / nettoomsättning (intäkter) 
- Definition: Räntekostnader delat med nettoomsättningen (= summan  av alla rörelseintäkter). 
- Beräkning per 161231: 104 627 kr delat med 2 888 379 kr = 
- Utveckling sedan 2001: Har minskat successivt sedan 2001. 
- Bedömning:  Den låga kvoten för 2016 beror på det låga ränteläget. En kvot <25 % är bra och 

> 50 % innebär problem. 

Utrymme för underhåll och amorteringar 
- Definition: Summan av kostnader för a) reparationer b) periodiskt underhåll c) avskrivningar 
d) årets resultat (1) delat med nettoomsättningen. 
- Beräkning per 161231: 1 812 735 kr delat med 2 888 379 kr = 
- Utveckling sedan 2001: Legat mellan 28 - 63 %. Har ökat från 54 till 63 % mellan 2015-2016. 
- Bedömning:  Bör vara 25 % eller mer. Andelen ligger i linje med styrelsens ekonomiska 
planering att ha utrymme för a) oförutsedda reparationer och b) betydande extra amorteringar 
utöver de årligen avtalade 250 000 kr. 
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Relativ skuldsättning 
• - Definition 1: Långsiktig belåning per kvm bostadsyta. 

- Beräkning per 161231: 8 124 473 delat med 1 995 kvm = 4 072 kr/kvm 
- Utveckling sedan 2001: Sjunkit 7 064 —4 072 kr/kvm. 
- Bedömning:  <5000 kr/kvm är bra, mer än 10 000 kr/kvm är inte bra. 

• - Definition 2: Långsiktig belåning delat med nettoomsättningen 
(mått på räntekänsligheten). 
- Beräkning per 161231:8 124 473 kr delat med 2 888 379 kr = 2,8 
- Utveckling sedan 2001: Sjunkit 6,1 —2,8. 
- Bedömning:  <5 är bra, över 10 inte bra. Kvoten kallas även föreningens räntekänslighet. 
För varje %-enhet låneräntan ökar måste föreningens intäkter öka med den framräknade 
kvoten. Ex: Om kvoten = föreningens räntekänslighet = 4 och räntan ökar med 1 %-enhet 
måste årsavgiften höjas med 4 % för att ekonomin skall vara oförändrad. 

Soliditet (mått på föreningens förmögenhet, dvs långsiktig betalningsförmåga). 
- Definition: Eget kapital delat med totalt kapital (=eget kapital + skulder) 
- Beräkning per 161231: 5 417 898 kr delat med 14 349 761 kr = 
- Utveckling sedan 2001: Ökat från 4-38 %, med stora variationer. 
- Bedömning:  Mindre betydelsefullt nyckeltal för bostadsrättsföreningar, eftersom insatserna 
(som ingår i "eget kapital") är låga i gamla föreningar, vilket ger en falskt låg soliditet. 
I andra sammanhang anses> 25 % soliditet vara bra och < 10 % soliditet vara dåligt. 

Likviditet (mått på fÖreningens betalningsförmåga på kort sikt). 
- Definition: Omsättningstillgångar delat med kortfristiga skulder 
- Beräkning per 161231: 1 193 042 kr delat med 807 390 kr = 1,5 
- Bedömning:  Likviditeten är ett mindre betydelsefullt nyckeltal för bostadsrättsföreningar, 
eftersom de har stabila intäkter och kan betala olika slags utgifter oavsett likviditeten. 
I andra sammanhang anses att likviditeten bör vara> 1,0. 

Byggnadens energiprestanda (EP) 
- Definition: Mängd energi som tillförts byggnaden i form av uppvärmning 

(normalårskorrigerad) + elektricitet för allmänna utrymmen. Summan delas med den totala 
fastighetsytan. 
Beräkning per 161231 (OBS: Ej normalårskorrigerad): 

o Uppvärmning under 2016 = 480,53 MWh/år = 480 530 kWh/år 
o Elektricitet till allmänna utrymmen 2016 = 32 786 kWh/år 
Summa värme + el = 513 316 kWh/år 
Total fastighetsyta (bostäder + allmänna utrymmen): 2 950 kvm 
För uppvärmning år 2016: 480 530 kWh/år delat med 2 950 = 163 kWh/kvm/år 

Bedömning:  Enligt SCB och Energimyndigheten använde alla fjärrvärme-uppvärmda  
flerbostadshus under 2012 i genomsnitt 149 kWh/kvm/år. Föreningens energiomsättning 
ligger c:a 9 % högre än genomsnittet. Detta kan bl.a. bero på att fönstren i Markeliushuset 
motsvarar c:a 32 % av den totala fasadytan, vilket är en betydligt större andel fönsteryta i 
fasad jämfört med andra flerfamiljsfastigheter. Med hänsyn till byggnadsminnesförklaringen 
kan föreningen ej installera sedvanliga 3-glasfönster eller tilläggsisolera fasaden. En möjlig 
lösning vore att installera en innerruta i form av en karm med ruta innanför den inre, befintliga 
rutan. En sådan lösning innebär dock ingrepp i karmen och får även negativa estetiska 
konsekvenser. 

Styrelsen planerar att låta upprätta en energideklaration under 2017. 

38 % 
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Ekonomisk långtidsplanering 
En lång rad årsstämmor har ställt sig bakom principen om att prioritera ambitionen 
"hög kulturhistorisk ambitionsnivå" för fastighetens skötsel. För att kunna uppnå denna ambition 
krävs att föreningens ekonomi sköts med fokus på långsiktighet med betydande marginaler för 
oförutsedda kostnader. 
En rad årsstämmor har ställt sig bakom styrelsens ambition att amortera betydligt mer än den med 
Swedbank avtalade amorteringen om 250 000 kr/år. En realistisk målsättning kunde vara att minst 
halvera dagens skuldsättning under de kommande fem åren. Styrelsen planerar inte någon förändring 
av årsavgiften för 2017. 

B. Förvaltningsberättelse för 2016 

Föreningen är en äkta bostadsrättsförening. Den ursprungliga ekonomiska planen registrerades 340816 
och lägenheterna uppläts från och med 350930. Den nuvarande ekonomiska planen registrerades 
890411 och nuvarande stadgar registrerades 901026. 
För övriga uppgifter om föreningen hänvisas till hemsidan med adress: www.markeliushuset.se. Här 
finns information om husets historia, föreningen och styrelsen, protokoll från föreningsstämmor och 
styrelsesammanträden, hänvisning till böcker och artiklar om huset, uppgifter till föreningens 
kontaktpersoner, mm. För grundfakta om föreningen och byggnaden/fastigheten hänvisas till länken 
"Formalia". För en sammanfattning av föreningens historia och byggnadsminnesförklaringen 1992 
hänvisas till länken "Historia". 
Efter restaureringsprojektet 1990-91 erhöll föreningen priser från Stockholms Stads 
Hembygdsförening och Stiftelsen S:t Erik. En jury bestående av personer från BoVerket och Svenska 
Arkitekters Riksförbund (nuvarande Sveriges Arkitekter) utsåg 1994 Markeliushuset till "Sveriges 
vackraste 1930-talshus". 

Medlemmar 
Föreningen bestod 161231 av 46 lägenheter med 52 medlemmar, varav 32 män, 19 kvinnor och en 
juridisk person. 

Föreningsstämma 
Ordinarie årsstämma avhölls 160529 i föräldraföreningen Sebrans lokaler i bottenvåningen. Här deltog 
22 medlemmar (42 % av alla medlemmar), varav tre via fullmakter. Protokollet ligger på hemsidan, 
länken "Medlemmar". 

Styrelse 
Styrelsen har under 2016 bestått av: Gunnar Akner (ordförande), Sara Bourke, Philip Holm, 
Stefan Malm och Ousmane Tour6 Styrelsesuppleanter har varit Anders Kraft och 
Oscar Silfverhielm. 
Styrelsen har hållit sju protokollförda sammanträden under året, samt därutöver haft kontinuerlig 
kontakt i olika föreningsangelägenheter. Protokollen ligger på hemsidan, länken "Medlemmar". 
Revisorer har varit auktoriserad revisor Stefan Adebahr vid KPMG AB (extern) och förtroendevald 
internrevisor Martin Stankiewicz. 
Valberedning har bestått av Jan Friberg (sammankallande) och Pia Gillsäter. 

Styrelsearvoden 
Under bokslutsarbetet våren 2017 har det framkommit att förvaltaren inte utbetalt styrelsearvodet för 
2015. Denna kostnad bokförs som skuld i årsredovisningen för 2016. 

Överlåtelser 
Under år 2016 har ingen lägenhet överlåtits inom föreningen. 

2:a handsupplåtelser 
Per 161231 var 13 lägenheter upplåtna i 2:a hand, varav 6 inom familjen. 
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Lokaler 
• Daghemmet  

Föräldraföreningen Sebran (www.sebran.se)  har ett 3-årigt hyresavtal med föreningenmed 9 
månaders löpande uppsägningstid (129 kvm). Senaste förlängning av avtalet inträffade 151001; 
ingen villkorsförändring gjordes då. Under 2016 har föräldraföreningen betalat en totalhyra om 
281 256 kr 2 180 kr/kvm/år). 
Under 2015 lät grannfastigheten, Brf Fågelbärsträdet 8, på norra sidan av huset bygga flera nya 
lägenheter i markplan. I samband med detta bad man föreningen att vi skulle flytta staketet kring 
daghemsgården, så att området direkt utanför fönstren till en av den nya lägenheterna inte längre 
skulle ligga intill daghemmets gård. Efter diskussion med föräldraföreningens styrelse och 
personal gav styrelsen klartecken till detta och uppdrog till arkitekt Eva Göransson att upprätta en 
ritning. Den ändrade dispositionen av daghemmets lekplats krävde tillstånd av Polisen, samt 
föranledde omskrivning av föreningens avtal med Stockholms Stad, vilket medförde c:a 25 % 
hyreshöjning. Föreningens kostnader för flyttningen av staketet uppgick till 9 918 kr och har 
fakturerats grannfastigheten. Fakturan har betalats under våren 2017. 

• Restaurangen  
Gällande hyresavtal löper på 4 år, tiden 140101-171231. 

Försäkring 
Sedan 2012 anlitar föreningen försäkringsbolaget Brandkontoret AB för sin fastighetsförsäkring. Inga 
försäkringsskador har reglerats under 2016. 

Kameral förvaltning 
Kameral förvaltare under 2016 har varit Brain Accounting AB i Stockholm. 

Teknisk förvaltning 
Löpande teknisk driftövervakning avseende fjärrvärme-anläggning, husets fem ventilations-
anläggningar, sopsäckväxlare, tvättstuga, hissar etc. samt regelbunden rondering 16 ggr per år (varav 
två besök per månad under maj-augusti) ombesörjes sedan 070101 av företaget PEAD. 

Byggnadens tekniska tillstånd 
Restaureringsprojektet 1990/91 och andra genomförda större ombyggnader/renoveringar 
sammanfattas på hemsidan under länken "Ombyggnad". Styrelsen bedömer att byggnadens tekniska 
tillstånd är gott. 

För 2017 planeras följande arbeten 
• Plattsättning entré. Utbyte ut skifferplattorna på den del av uteserveringen åt gatan som markerar 

ingången till huset till en hårdare sten som tål belastning från t.ex. soptransporter och leveranser 
av livsmedel till restaurangen. 

• Plåt: Inklädnad av pelaren utanför entrén i plåt för att minska risken för skador i samband med 
transporter till och från fastigheten. 

• Personhissens torn: Renovering (putslagning + målning) av personhissens torn på taket. 
• Stamrensning: Under de senaste åren har det varit flera stopp i avloppsrör både i källaren och i 

flera lägenheter, där fastighetsskötaren ombesörjt lokal stamrensning, vid något tillfälle under en 
helg. För 2017 planeras en stamrensning av alla avloppsrör i hela huset. 

• Brandrökslucka: Reparation av luckan i taket på plan 06. 
• Avloppsrör: Det finns rostangrepp på en del horisontella avloppsrör i källaren, vilket bör åtgärdas 

inom det närmaste året. 
• Brevlådor: Montering av täckskydd över de 14 brevlådor som inte används (sammanslagna 

lägenheter). 
• Energideklaration 
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Föreningens ekonomi 

• Fastighetstaxering: Vid den senaste fastighetstaxeringen 2016 höjdes fastighetens samlade 
taxeringsvärde för byggnad och mark med drygt 26 % från 48 699 000 kr till totalt 61 442 000 kr. 
Vid den föregående taxeringen 2013 höjdes taxeringsvärdet med 5 %. 

• Fastighetsskatt: Under 2016 var fastighetsskatten 144 016 kr; en höjning med 18 % jämfört med 
2015. Restaurangen har betalt sin lokalandel av fastighetsskatten. Daghemmet betalar en totalhyra, 
där fastighetsskatt-andelen ingår. 

• Belåning: Föreningen har under 2016 amorterat totalt 650 000 kr, varav 250 000 kr via avtal. Den 
totala långsiktiga belåningen uppgick 161231 därmed till 8 124 473 kr. 
Genom det låga räntekostnadsläget under 2016 har föreningens räntekostnader minskat från 
204 922 kr/år till 104 627 kr/år, dvs med drygt 100 000 kr (49 %) jämfört med 2015. 

• Avskrivningar: Från 2010 har föreningen ökat avskrivningstakten på byggnadsvärdet 
från 1 till 2 %, dvs en linjär avskrivningstakt under 50 år. Syftet är att ge en rättvis bild av 
föreningens långsiktiga ekonomi. 

• Årsavgift: Årsavgiften höjdes senast med 17 % från 010701. Under 2016 uppgick de totala 
årsavgifterna till 1 707 616 kr. Med en total bostadsyta om 1 995 kvm uppgår relativkostnaden i 
genomsnitt till 856 kr/kvm bostadsyta/år. Styrelsen planerar ingen höjning av årsavgiften under 
2017. 

Förändring av eget kapital 

Insatser/upplåtelseavgifter Reservfond Yttre fond Balanserat resultat Årets resultat 

Vid årets början 1 001 820 330 017 136 250 3 594 784 986 312 

Disposition enligt stämmobeslut 986 312 986 312 

Avsättning till reservfond 49 315 49 315 

Årets resultat 631 285 

Vid årets slut 1 001 820 379 332 136 250 4 531 781 631 285 

Disposition av föreningens resultat 
Resultatet av föreningens verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets slut framgår av det 
bifogade ekonomiska bokslutet för 2016 med resultaträkning och balansräkning samt bilagor (8 sidor). 

Förslag till disposition av föreningens resultat 
Tidigare ansamlad vinst: 4 531 781 kr 
Årets förlust 2016: 631 285 kr 
Avsättning till reservfond (5 % av föreningens årsvinst): Görs ej på grund av årets förlust. 
Styrelsen föreslår att den ansamlade vinsten om 3 900 496 kr balanseras i ny räkning. 



Bil Fågelbärsträdet 
702000-6826 

Resultaträkning 

11(18) 

Belopp i kr Not 2016-01-01- 
2016-12-31 

2015-01-01- 
2015-12-31 

Rörelseintäkter m.m 
Årsavgifter och hyresintäkter 2 2 888 379 2 904 061 
Övriga rörelseintäkter 3 299 288 19 461 
Summa rörelseintäkter 3 187 667 2 923 522 

Rörelsekostnader 
Driftskostnader 4 -2 993 464 -1 012 135 
Fastighetsadministration 5 -206 578 -206 332 
Personalkostnader -65 709 -65 709 
Avskrivningar enligt plan 6 -448 997 -448 997 
Summa rörelsekostnader -3 714 748 -1 733 173 

Rörelseresultat -527 081 1 190 349 

Finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter -104 627 -204 922 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 423 885 

Summa finansiella poster -104 204 -204 037 

Resultat efter finansiella poster -631 285 986 312 

Årets resultat -631 285 986 312 
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Balansräkning 
Belopp i kr Not 2016-12-31 2015-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 7 13 156 719 13 605 716 
Inventarier 
Summa materiella anläggningstillgångar 13 156 719 13 605 716 

Summa anläggningstillgångar 13 156 719 13 605 716 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Hyresfordringar 9 918 1 163 
Övriga fordringar 8 14 782 11 536 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 102 361 109 179 

Summa kortfristiga fordringar 127 061 121 878 

Kassa och bank 1 065 981 1 895 398 

Summa omsättningstillgångar 1 193 042 2 017 276 

SUMMA TILLGÅNGAR 14 349 761 15 622 992 
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Belopp i kr Not 2016-12-31 2015-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Inbetalda insatser 79 441 79 441 
Upplåtelseavgifter 922 379 922 379 
Yttre fond 136 250 136 250 
Summa bundet eget kapital 1 138 070 1 138 070 

Fritt eget kapital 
Dispositionsfond 379 332 330 017 
Balanserat resultat 4 531 781 3 594 784 
Årets resultat -631 285 986 312 

Summa fritt eget kapital 4 279 828 4 911 113 

Summa eget kapital 5 417 898 6 049 183 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 10 8 124 473 8 774 473 

Summa långfristiga skulder 8 124 473 8 774 473 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 250 000 250 000 
Leverantörsskulder 157 989 144 296 
Skatteskulder 18 759 -3 846 
Övriga skulder 1 040 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter // 380 642 407 846 

Summa kortfristiga skulder 807 390 799 336 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 349 761 15 622 992 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
Belopp i kr om inget annat anges 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 
Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år. Tillämpning av de nya råden har inte haft någon effekt på föreningens räkenskaper. 

Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Fordringar 
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde 
och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående 
värdenedgång. 

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året 
förvärvade och avyttrade tillgångar. 

Styrelsen har i samråd med revisor enats om att ändra avskrivningstakten på byggnad från 1 % till 2 
ok.  

Anläggningstillgångar % per år 
Materiella anläggningstillgångar: 
-Byggnader 2 
-Byggnadsinventarier 10 
-Renovering balkonger 20 

Not 2 Nettoomsättning 

Nettoomsättning 
2016-01-01- 2015-01-01- 
2016-12-31 2015-12-31 

Årsavgifter 1 707 616 1 707 616 
-Restaurangen 774 996 775 000 
-Daghemmet 281 256 281 250 
Fastighetsskatt: 62 387 46 549 
Vatten 19 998 46 434 
Uppvärmning 38 802 43 887 
El 3 324 3 325 

Summa 2 888 379 2 904 061 
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Not 3 Övriga rörelseintäkter 
2016-01-01- 
2016-12-31 

2015-01-01- 
2015-12-31 

Installation av optisk fiber (lägenheter) 276 000 19 461 
Installation av optisk fiber restaurang Petite France 6 000 
Installation av optisk fiber daghemmet 6 000 
Övrigt 11 288 
Summa 299 288 19 461 

Not 4 Driftskostnader 
2016-01-01- 
2016-12-31 

2015-01-01- 
2015-12-31 

Fastighetsskötsel 53 314 44 381 
Snöskottning 5 000 5 000 
Trädgårdsskötsel 713 3 232 
Städning 41 371 44 839 
Besiktningskostnader & sotning 4 500 1 600 
El 47 430 42 173 
Fjärrvärme 425 451 381 626 
Vatten 44 917 70 809 
Sophämtning 61 316 78 769 
Kabel-tv avgift 64 458 7 932 
Reparationer 1 318 461 149 882 
Underhåll 676 562 6 106 
Underhåll hissar 41 981 
Fastighetsförsäkring 38 329 36 530 
Fastighetsskatt 144 016 121 411 
Övrigt 25 645 17 845 

Summa 2 993 464 1 012 135 

Not 5 Fastighetsadministration 
2016-01-01- 
2016-12-31 

2015-01-01- 
2015-12-31 

Revisionsarvode 10 000 10 000 
Kameral förvaltning 50 000 50 426 
Konsultarvode W & Ö 2 514 6 406 
Konsultarvode övriga 129 057 114 878 
Bankkostnader 5 587 5 073 
Kontorsmaterial 1 015 
Telefon 2 616 2 456 
Porto 49 622 
Övriga förvaltningskostnader 5 486 11 241 
Övriga poster 4 950 
Datakommunikation 254 280 

Summa 206 578 206 332 
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Not 6 Avskrivningar 
2016-01-01- 2015-01-01- 
2016-12-31 2015-12-31 

Byggnader 448 997 448 997 

Summa 448 997 448 997 

Not 7 Byggnader 

2016-12-31 2015-12-31 
Byggnad 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 18 691 181 18 691 181 

18 691 181 18 691 181 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början -5 085 465 -4 636 468 
-Årets avskrivning enligt plan -448 997 -448 997 

-5 534 462 -5 085 465 

Redovisat värde vid årets slut 13 156 719 13 605 716 

Byggnadsinventarier 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 861 000 861 000 

861 000 861 000 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början -861 000 -861 000 

-861 000 -861 000 

Bokfört värde byggnad o mark 13 156 719 13 605 716 

Taxeringsvärde byggnader: 25 000 000 23 005 000 
Taxeringsvärde mark: 36 442 000 25 694 000 

61 442 000 48 699 000 

Not 8 Övriga fordringar 
2016-12-31 2015-12-31 

Fordran skattekonto 11 684 11 536 
Fordringar hos leverantör 3 098 

Redovisat värde vid årets slut 14 782 11 536 
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Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
2016-12-31 2015-12-31 

Förutbetald försäkring 36 642 34 997 
Stockholm Trafikkontor 4 069 
Vidarefakturering Restaurangen 65 719 70 113 

102 361 109 179 

Not 10 Skulder till kreditinstitut 
Långivare Ränta Belopp Typ av lån Omsättningstid 
Swedbank Hypotek AB 2815675468 0,432 412 427 3 mån 
Swedbank Hypotek AB 2655107296 0,8 2 050 100 bundet 2017-06-21 
Swedbank Hypotek AB 2655159677 0,94 2 121 946 bundet 2019-02-25 
Swedbank Hypotek AB 2655159685 0,94 632 600 bundet 2019-02-25 
Swedbank Hypotek AB 2655107247 0,301 2 157 400 3 mån 
Swedbank Hypotek AB 2759821495 0,94 1 000 000 bundet 2019-02-25 

8 374 473 

Kortfristig del -250 000 

8 124 473 

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2016-12-31 2015-12-31 

Förutbetalda hyror/avgifter 157 325 218 000 
Upplupet styrelsearvode inkl soc.avgifter 131 418 65 710 
Upplupet revisionsarvode 10 000 10 000 
Upplupen ränta, lån 12 036 38 746 
Upplupen fjärrvärmekostnad 66 389 55 679 
Svenska kvalitets städ AB 3 474 3 436 
AIX Arkitekter 16 275 

380 642 407 846 
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Not 12 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

2016-12-31 2015-12-31 
Panter och säkerheter för egna skulder 
Fastighetsinteckningar 16 770 625 16 770 625 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 

Underskrifter 
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evisionsberattelse 
Till föreningsstämman i Brf Fågelbärsträdet, org. nr 702000-6826 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Fågelbärsträdet för år 2016. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 8-18 i detta do-
kument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 1 enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

VI tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 
VI har utfört revisionen enligt god revisionssed I Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare 1 avsnitten Den auktorise-
rade revisorns ansvar samt Den förtroendevalde revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som auktoriserad revisor har fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för år 2015 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 25 april 2016 med 
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

Annan information än årsredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-8. Det är styrelsen som har ansvaret för 
denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 
information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informat-
ionen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vii övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upp-
lyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om be-
slut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Den auktoriserade revisoms ansvar 

VI har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte in-
nehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oe-
gentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felak-
tighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oe-
gentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller till-
sammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat uti-
från dessa risker och Inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror  

på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i mas-
kopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens Interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den In-
terna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsent-
liga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otill- 
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räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slut-
satser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till da-
tumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser el-
ler förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om  

årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 

Den förtroendevalde revisoms ansvar 
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Brf Fågelbärsträdet för år 2016 samt av för- 
slaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner be-
träffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvar-
lig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfatt-
ning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, kon-
solideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av 
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlö-
pande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att för-
eningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontroll-
eras på ett betryggande sätt. 

Revisoms ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende: 

— företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, 
eller 

— på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, till-
lämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, årsredovis-
ningslagen eller stadgarna. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av före-
ningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
bostadsrättslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revislonssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med bostadsrättsla-
gen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en pro-
fessionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den aukto-
riserade revisorns professionella bedömning och övriga valda reviso-
rers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det Inne-
bär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens för-
slag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 

Stockholm den 23 maj 2017 
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