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Forvaltningsberattelse
Styrelsen for Brf Fladergarden, 769623-0189 tar harmed avge arsredovisning for ar 2014.

Allmant om verksamheten
Bakgrund
Bostadsrattsforeningen Fladergarden overtog tva fastigheter med tomtratt den 28 juni 2012. Vid
tilltradet valdes till teknisk forvaltare JENSEN och for ekonomisk forvaltning Restate. Vid kopet
overtogs avtal med kostnader som Familjebostader AB tecknat med Comhem om kabel-TV/internet
och med Stokab for internet. Den 1 juni 2013 tog Familjebostader i bruk en egen undercentral for
fjarrvarme. Darmed har alla avtalsmassiga forhallanden med Familjebostader upphort.
Lagenheter och lokaler/f6rr8d.
Foreningen har tva hus som ar byggda 1944-1946 med sammanlagt 32 lagenheter; Fladervagen 6AB
och Tistelvagen 1AB. Husen star pa tva separata fastigheter med tomtratt.
Under 2014 har 8 lagenheter upplatits som hyresratt. En av hyresratterna som blivit ledig under aret
har efter forsaljning upplatits som bostadsratt. Under 2014 har foreningen overlatit 11 bostadsratter.
I de tva husen finns sammantaget 98 kvm lokaler enligt ekonomiska planen. Vid utgangen av 2014 var
6 lokaler/forrad uthyrda. Foreningen hade i december 2014 tva sma och ett storre forrad som var
outhyrda, exklusive foreningslokalen pa Tistelvagen 1A.
Foreningen har sedan tilltradet deklarerat som en akta bostadsrattsforening.

Styre/se
Styrelse for tiden 1 januari 2014 till arsstamman 12 juni 2014:
Sam Egag (ordforande)
Jonas Eliasson (ledamot)
Hakan Slotte (ledamot)
Olle Torpman (ledamot)
Eva Kankis (suppleant)
Etter arsstamma 12 juni 2014:
Sam Egag (ordforande)
Jonas Eliasson (ledamot)
Hakan Slotte (ledamot)
Peter Thorsell (ledamot)
Olle Torpman (suppleant)
Vid en extra stamma den 16 september 2014 valdes Edvin Cramer till styrelse suppleant. Samtidigt
lamnade Olle Torpman foreningen. Ledamot Jonas Eliasson lamnade foreningen under november
2014 pga. flytt till annan ort.
Styrelsen har under aret 2014 haft 9 protokollforda styrelsemoten.
Tva protokollforda stammor har hallits under aret.

Re visor
Per Gustafsson KPMG med firman KPMG som revisor suppleant.
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Forvaltning
Styrelsen foreslog infor ar 2014 inga storre investeringar. Teknisk forvaltning har utforts av JENSEN
och styrelsen. Bland atgarder kan namnas:
Bokningscentralen for tvattstugan har efter separationen fran Familjebostader AB programmerats om
och samtliga boende har fatt en ny nyckelbricka att anvanda vid bokning av tvattider.
El centralen i foreningslokalen fran byggnadsaret har bytts ut mot en modern med automatsakringar.
Samtidigt har vissa ledningar, uttag och strombrytare bytts ut.
Under aret har en obligatorisk OVK ventilationskontroll upphandlats och utforts med godkant resultat.
Radonvarden ar under gransvarden i bada foreningens hus.
Nya obligatoriska energideklarationer har upphandlats och tagits fram for foreningens tva hus. Dessa
visar vasentligt lagre forbrukning jamfort med den aldre deklarationen som upprattades nar
fastigheterna varmdes med olja. Deklarationerna som helhet med forslag pa energibesparingsatgarder
finns att lasa pa foreningens hemsida www.brffladergarden.se
Trappracket h6gst upp pa Fladervagen 6A som var lost och utgjorde en sakerhetsrisk har med en
trakonstruktion fasts i vaggen.
Den hyresratt som under aret blev ledig har inf6r forsaljning 2014 malats och forsetts med nytt
parkettgolv.
Foreningen har erbjudit hyresgaster HLU for 2014, samt utfort HLU-atgarder.
Under varen och hasten arrangerades staddagar med insamling av grovsopor for borttransport.
Foreningen har en egen hemsida med information till boende och maklare: www.brffladergarden.se
Planerade atgarder
Den tekniska besiktningen som utfordes infor ombildningen 2012 namner forvantade och nodvandiga
underhallsatgarder/investeringar f6r en tioarsperiod, vilka ingar i f6reningens bokforing i en
reparationsfond . Har kan namnas malning av vindskivor och undertak och ventilationskontroll.
Atgarder av estetisk karaktar sa som malning av portar och trapphus, etc, ingar inte i den tekniska
besiktningen. Byte av stigarledningar och ny maskinpark i tvattstugan utgor de storsta framtida
investeringarna under en 10 ars period enligt tekniska besiktningen. Nya stigarledningar m6jligg6r
storre stromuttag i lagenheterna.
lngen underhallsplan utover tekniska besiktningen fran 2012 har upprattats.
Malning av vindskivor och undertak som upphandlats blev inte genomfort av kontaktad firma under
2014. Arbetena utfors av annan firma under sommaren 2015.
Styrelsen har diskuterat och overvagt att under 2014-2015 satta kantsten till grasmattan vid
Tistelvagen 1 pa samma satt som nu finns vid grasmattan pa Fladervagen 6. Slipa och lacka
entredorrar. Mala tradorrar eller installera staldorrar till tvattstugekorridoren samt staldorr till rummet
med natbursf6rrad pa Fladervagen 6. lnom nagra ar bor f6rslagsvis trapphus ommalas.
Foreningslokalen
Foreningen har under aret undersokt mojligheten att pa mer ekonomiskt satt anvanda
f6reningslokalen. Forslag att renovera f6reningslokalen till gast lagenhet kommer att presenteras pa
stamman 2015.
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Ekonomi
Avgifterna har hallits oforandrade sedan tilltradet i juni 2012 fram till 1 oktober 2014, varvid de hi:ijdes
med 15 %.
Foreningen hade vid tilltradet fyra Ian varav tre Ian med bindningstid langre an tre manader. Enligt avta
med langivaren SBAB ska foreningen avbetala Ian motsvarande insatsen i ekonomiska planen tills
dess att anslutningsgraden ar 75 %. Denna anslutningsgrad uppnaddes i borjan av 2013 och Ian har
aterbetalats under 2013 enligt avtalet med SBAB. Efter forsaljning av hyresratter har ytterligare
avbetalning gjorts pa foreningens Ian. Lanet med rorlig ranta om 4,6 miljoner kr och med bindningstid 3
manader har under 2014 helt aterbetalats (transaktion 2 januari 2015). Ytterligare avbetalning pa Ian
blir mojligt i juni 2015 nar bindningstiden for ett av de tre kvarvarande lanen loper ut. Efter den 2
januari 2015 hade foreningen sju hyresratter och 10,9 miljoner i Ian .
For den lagenhet (nr 473) som foreningen salt och upplatit som bostadsratt under 2014 har
slutbetalning om 1.9 miljoner kr skett den 16 januari 2015. Betalningen finns inte med i den
ekonomiska redovisningen for 2014.

Byte av redovisningsprincip
Fran och med den 1 januari 2014 tillampar foreningen BFNAR 2012:1 Arsredovisning och
koncernredovisning (K3). lnforandet av den nya rekommendationen har inneburit ett byte av
redovisningsprinciper och har haft betydande effekt pa resultat- och balansrakningarna.
I och med byte av redovisningsprincip till K3-regelverket har avskrivningarna lagts om till en
komponentbaserad avskrivningsplan, vilket resulterar i en betydligt hogre avskrivning an tidigare ar.
Detta bidrar till ett minusresultat som inte har nagon egentlig verklighetsforankring. lstallet bar fokus
laggas pa arets resultat exklusive avskrivningar minus avsattning till reparationsfond enligt
underhallsplan.
Da K2 och K3 regelverken har fatt kritik for att inte passa bra for bostadsrattsforeningar har FAR
(foreningen for auktoriserade revisorer) och representanter for de storsta ekonomiska f6rvaltarna nu
inlett ett projekt for att skapa ett eget regelverk for bostadsrattsforeningar.

Dispositioner betraffande vinst eller fOrlust
Belopp i kr
Styrelsen f6reslar att till f6rfogande staende medel:
balanserat resultat
arets resultat
Totalt

-584 320
-549 949
-1 134 269

disponeras f6r
avsattning till yttre fond
balanseras i ny rakning

19 417
-1 153 686

Summa

-1 134 269

Vad betraffar f6reningens resultat och stallning i ovrigt, hanvisas till efterfoljande resultat- och
balansrakningar med tillhorande bokslutskommentarer.
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Resultatrakning
Be/opp i kr

Not

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

1

1 129 834
1 129 834

1245294
1245294

2

-172 343
-9 590
-12 466
-370 235
-85 734
-42 434
-115375
-39 997

-152 734
-25 451
-35 185
-505 157
-82 807
-42 210
-150 167
-96 841

10

-417 721
-136061

-84 679
70 063

11
12

Resultat efter finansiella poster

25 273
-439 161
-549 949

36 255
-492 773
-386 455

Resultat fore skatt

-549 949

-386 455

Arets resultat

-549 949

-386 455

Rorelsens intakter

Rorelsens kostnader
Fastighetsskotsel
Reparationer
Underhall
Taxebundna kostnader och uppvarmning
bvriga driftskostnader
Fastighetsskatt
Ovriga forvaltnings- och rorelsekostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anlaggningstillgangar
Rorelseresultat
Resultat fran finansiel/a poster
Ovriga ranteintakter och liknande intakter
Rantekostnader och liknande kostnader

3
4
5
6
7
8
9
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Balansrakning
Be/opp i kr

Not

2014-12-31

2013-12-31

13

33 134 197
33 134 197

33 745 897
33 745 897

33 134 197

33 745 897

1 000
304
1224650
1225954

302
145 596
145 898

1 987 760

1693230

36347911

35 585 025

TILLGANGAR
Anlaggningstillgangar
Materiel/a anliiggningstil/gangar
Byggnader och mark

Summa anliiggningstillgangar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

Kassa och bank

SUMMA TILLGANGAR

14
15
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Balansrakning
Be/opp i kr

Not

2014-12-31

2013-12-31

22 489
28
752
23 270

730
548
375
653

22 489 730
9 131
844 526
23 343 387

-584 320
-549 949
-1 134 269

-178 448
-386 455
-564 903

22 136 384

22 778 484

430 000
430 000

430 000
430 000

12 095 892
12 095 892

12110237
12110237

1240072
84 644
178 000
182 919
1685635

74 037
42 210
8 783
141 274
266 304

36 347 911

35 585 025

2014-12-31

2013-12-31

15 500 000
15 500 000

15 500 000
15 500 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

17

Bundet eget kapital
lnbetalda insatser
Foreningens reparationsfond
Upplatelseavgifter

Fritt eget kapital
Vinst eller forlust f6regaende ar
Arets resultat

Summa eget kapital
A vsiittningar
bvriga avsattningar

Langfristiga skulder
bvriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga sku/der
Leverantorsskulder
Skatteskulder
Ovriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och f6rutbetalda intakter

18

19

20

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Stallda sakerheter och ansvarsforbindelser
Stallda sakerheter
Panter och sakerheter tor egna skulder
Fastighetsinteckningar
Summa
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Kassaflodesanalys

Belopp i kr
Den lopande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar for poster som inte ingar i kassaflodet, m m
Kassaflode fran den lopande verksamheten fore
fOrandringar av rorelsekapital
Kassaf/Ode fran fOrandringar i rorelsekapital
Okning(-)/Minskning (+)av rorelsefordringar
Okning( + )/Minskning (-) av rorelseskulder

Kassaflode fran den lopande verksamheten
lnvesteri ngsverksam heten
Avyttring av materiella anlaggningstillgangar
Forvarv av materiella anlaggningstillgangar
Forandring upplatelseavgifter
Kassaflode fran investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Amortering av laneskulder
Kassaflode frim finansieringsverksamheten
Arets kassaflode
Likvida medel vid arets borjan
Likvida medel vid arets slut

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

-549 949
417 721
-132 228
-132 228

-386 455
84 679
-301 776
-301 776

-1080056
1419331
207 047

-80 747
-129 132
-511 655

193 979
-145 495
-92 151
101 828

-145 495

-14 345
-14 345

-2 589 763
-2 589 763

294 530
1693230
1987760

-3 246 913
4 940 143
1693230
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmanna redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprattats for forsta gangen i enlighet med Arsredovisningslagen och
Bokforingsnamndens allmanna rad BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3), vilket
kan innebara en bristande jamforbarhet mellan rakenskapsaret och det narmast foregaende
rakenskapsaret.

Varderingsprinciper m m
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell provning beraknas inflyta.

lntakter
Det inflode av ekonomiska fordelar som foretaget erhallit eller kommer att erhalla for egen rakning
redovisas som intakt. lntakter varderas till verkliga vardet av det som erhallits eller kommer att
erhallas, med avdrag for rabatter.

Anlaggningstillgangar
Materiella anlaggningstillgangar redovisas till anskaffningsvarde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvardet ingar forutom inkopspriset aven utgifter som ar
direkt hanforliga till forvarvet.
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgangskriteriet raknas in i tillgangens redovisade varde. Utgifter
for lopande underhall och reparationer redovisas som kostnader nar de uppkommer.
For vissa av de materiella anlaggningstillgangarna har skillnaden i forbrukningen av betydande
komponenter bedomts vara vasentlig. Dessa tillgangar har darfor delats upp i komponenter vilka skrivs
av separat.
Avskrivning sker linjart over tillgangens beraknade nyttjandeperiod eftersom det aterspeglar den
forvantade forbrukningen av tillgangens framtida ekonomiska fordelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultatrakningen . Hansyn har tagits till beraknat restvarde , faststallt vid anskaffningstillfallet i
da radande prisniva.
Byggnaderna bestar av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen ar
byggnader och mark. lngen avskrivning sker pa komponenter vars nyttjandeperiod varierar.
Foljande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund for avskrivningen pa
byggnader:
Stammar: 50 ar
El: 40 ar
Fasad: 40 ar
Fenster: 40 ar
Tak: 40 ar
Ventilation: 20 ar
bvrig stomme: 200 ar

f
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Fonder
Avsattning till f6reningens underhallsfond gars enligt underhallsplan.
Finansiella skulder
Finansiella tillgangar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
varderade utifran anskaffningsvardet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande fran balansrakningen
En finansiell tillgang eller finansiell skuld tas upp i balansrakningen nar f6reningen blir part i
instrumentets avtalsmassiga villkor. En finansiell tillgang tas bort fran balansrakningen nar den
avtalsenliga ratten till kassaflodet fran tillgangen har upphort eller reglerats. Detsamma galler nar
de risker och f6rdelar som ar f6rknippade med innehavet i allt vasentligt overforts till annan part
och foreningen inte langre har kontroll over den finansiella tillgangen. En finansiell skuld tas bort fran
balansrakningen nar den avtalade forpliktelsen fullgjorts eller upph6rt.
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Noter
Not 1 Rorelseintakter

Rorelseintakter
Arsavgifter
Hyror bostader
Hyror lokaler
Hyror f6rrad
Hyresbortfall bostader
Hyresbortfall lokaler
Hyresbortfall forrad
lntakter overlatelser/pantsattningar
Debiterad indrivning
Oresutjamning
Ovriga intakter
Summa

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

670 686
436 278
30 602
15 850
-21 475
-10 224
-7 550
10 882
3 770
16
999

646 459
428 226
33 553
17 612

1 129 834

1245294

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

59 224
7 114
52 708
5 080
16 842
25 375
6 000

59 204

172 343

152 734

-12 260
-707
16 620
2 380
19
113 392

Not 2 Fastighetsskotsel

Fastighetsskotsel
Fastighetsskotsel entreprenad
Fastighetsskotsel gard entreprenad
Stadning enligt avtal
Mattor
Sn6r6jning inklusive sandning
Gard
OVK
Summa

51 972
4 703
33 934
2 921

Not 3 Reparationer

Reparationer
Hyreslagenheter
Gemensamma utrymmen
Las
Tvattstuga

vvs
lnstallationer
Elinstallationer
Fenster
Summa

2014-01-01-·
2014-12-31

750
155
5 364
2 883

2013-01-012013-12-31

4 274
2 096
5544
1 938
11 075

438
524
9 590

25 451

t'
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Not 4 Underhall

Underhall
Las byte
El installation
Summa

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31
35185

12 466

12 466

35185

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

40 574
3 370
231 653
48484
41 364
4 790

40 414
3 255
345 998
52 392
54 798
8 300

370 235

505157

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

18 130
59 300
8 304

17 278
59 300
6 229

85 734

82 807

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

Not 5 Taxebundna kostnader och uppvarmning

Taxebundna kostnader och uppvarmning
Elkostnader
Gas
Varmekostnader
Vattenkostnader
Sophamtning
Grovsopor
Summa

Not 6 Ovriga driftskostnader

Ovriga driftkostnader
Fastighetsforsakring
Tomtrattsavgald
Kabel-TV
Summa

Not 7 Fastighetsskatt

Fastig hetsskatt
Fastighetsskatt
Summa

42434

42 210

42 434

42 210

i
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Not 8 Ovriga torvaltnings- och rorelsekostnader

bvriga forvaltnings- och rorelsekostnader
Fi:irbrukningsinventarier
Fi:irbrukningsmaterial
Annonsering
Kreditupplysningar
Paminnelser och krav
Ove rl atelseavg ifter
Pantsattningsavgifter
Kontorsmaterial
Datakommunikation
Revisionsarvode
Medlems- och styrelsemi:iten
l;:konomisk forvaltning enligt avtal
Ekonomisk forvaltning utover avtal
Teknisk forvaltning enligt bestallning
Juridiska kostnader
Bankavgifter
Fi:ireningsavgifter
Ovriga externa kostnader

2014-01-012014-12-31
3 091
600
1 400
3 770
5 550
5 332

2013-01-012013-12-31
100
1160

2 380
1 112
1 646

1 313
2 530
9 555
7 065
2 125
30 833
17 394
2 700
48 917
1 563
7 031
8438
2 711
5 560
1 172

115 375

150 167

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

30 913
9 084

73 689
23152

39 997

96 841

2014-01-012014-12-31
417 721

2013-01-012013-12-31

417 721

84 679

2014-01-012014-12-31
24196
1 075

2013-01-012013-12-31

13 497
18 689
48 932
313
9 063

Summa

Not 9 Arvoden
Arvoden
Styrelsearvode
Arbetsgivaravgifter
Summa

Not 10 Avskrivningar av materiella anlaggningstillgangar

Avskrivningar enligt plan
Byggnad
Summa

84 679

Not 11 Ranteintakter och liknande intakter

Ranteintakter
Ranteintakter
Dri:ijsmalsranta avgifter och hyror
lntaktsranta skattekonto
Summa

2
25 273

34 747
1 508

36 255
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Not 12 Rantekostnader och liknande kostnader
2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

439 133
28

482 911
9 562
300

439161

492 773

2014-12-31

2013-12-31

33 677 715

33 871 694

33677715

33 871 694

-125 797
-417 721

-41 118
-84 679

-543 518

-125 797

Redovisat varde vid arets slut

33 134197

33 745 897

Taxeringsvarde byggnad
Taxeringsvarde mark

12 009 000
7 408 000

12 009 000
7 408 000

19 417 000

19 417 000

2014-12-31

2013-12-31

Rantekostnader och liknande resultatposter
Rantekostnader, langfristiga skulder
Rantekostnad, kortfristiga skulder
Kostnadsrantor skattekonto
Summa

Not 13 Byggnader och mark

Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvarden:

-Vid arets borjan
Byggnad

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid arets borjan
-Arets avskrivning enligt plan

Not 14 Ovriga fordringar

Ovriga fordringar
Avrakning skatter och avgifter
Summa

304

302

304

302
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Not 15 Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

2014-12-31

Forutbetalda kostnader och upplupna intakter
Upplupna intakter
Forutbetalda kostnader
Forutbetald amortering

28 758
1 195 892

Summa

2013-12-31
112 298
33 298

1224650

145 596

2014-12-31

2013-12-31

1 662 214
325 546

191 881
1 501 349

1 987 760

1693230

Not 16 Kassa och bank
Kassa och bank
Swedbank
SBAB
Summa

Not 17 Eget kapital

Vid arets borjan
Disposition av
fOregaende
ars resultat
Arets resultat
Vid arets slut

lnbetalda
insatser
22 489 730

22 489 730

UpplatelseForeningens
reparationsfond avgifter
9 131
844 526

Balanserat
resultat
-178 448

Are ts
resultat
-386 455

19 417

-92 151

-405 872

386 455
-549 949

28 548

752 375

-584 320

-549 949

Not 18 Langfristiga skulder
Nedan framgar fOrdelning av langfristiga Ian.
Langivare
SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
Summa

Rantesats
2,01%
3,48%
4,06%
3,77%

Villkorsandringsdag
2015-07-02
2015-06-04
2019-06-04
2017-06-02

2014-12-31
1 195
3 633
3 633
3 634

2013-12-31

892
000
000
000

1210237
3 633 000
3 633 000
3 634 000

12 095 892

12110237

2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

Not 19 Ovriga kortfristiga skulder
Ovriga kortfristiga skulder
Handpenning lgh 473
Ovriga kortfristiga skulder
Summa

178 000
8 783

178 000

8 783
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Not 20 Upplupna kostnader och fOrutbetalda intakter
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter
Forutbetalda avgifter och hyror
Restbelopp avgifter och hyror
Beraknat revisionsarvode
Ovriga upplupna kostnader
Summa

2014-12-31

2013-12-31

91 515

58189

17

17

15 000
76 387

15 000

182 919

68 068
141 274

/
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Underskrifter
Resultat- och balansrakningen kommer att forelaggas pa arsstamma for faststallelse.
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Hakan Slotte

12L M

Peter Thorsell

Min revisionsberattelse har lamnats den

Per Gustafsson
Auktoriserad reviser
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Revisionsberattelse
Till f6reningsstamman i Brf Fladergarden, org. nr 769623-0189

Rapport om arsredovisningen
Jag har utfort en revision av arsredovisningen f6r Brf Fladergarden f6r ar 2014 .
Styrelsens ansvar f6r arsredovisningen

Detar styrelsen som har ansvaret f6r att uppratta en arsredovisning som ger en rattvisande bild enligt arsredovisningslagen och
f6r den interna kontroll som styrelsen bedomer ar nodvandig f6r
att uppratta en arsredovisning som inte innehaller vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller annan anledning.
Revisorns ansvar

Mitt ansvar ar att uttala mig om arsredovisningen pa grundval av
m in revision. Jag har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kraver att jag f61jer yrkesetiska krav samt planerar och utfor
revisionen f6r att uppna rimlig sakerhet att arsredovisningen inte
innehaller vasentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika atgarder inhamta revisionsbevis om belopp och annan information i arsredovisningen. Revisorn valjer vilka atgarder som ska utforas, bland annat genom
att bedoma riskerna f6r vasentliga fela ktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller annan anledning. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som ar relevanta f6r hur f6reningen upprattar
arsredovisningen f6r 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 f6reningens interna kontroll . En revision innefattar ocksa
en utvardering av andamalsenligheten i de redovisningsprinciper
som har anvants och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen , liksom en utvardering av den 6vergripande presentationen i arsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevi s jag har inhamtat ar tillrackliga och
andamalsenliga som grund f6r mina uttalanden .

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
forfattningar
Utover min revi sion av arsredovisningen har jag aven utfort en
revision av f6rslaget t ill dispositioner betraffande f6reningens
vinst eller f6rlust samt styrelsens f6rvaltning av Brf Fladergarden
under 2014.
Styrelsens ansvar

Det ar styrelsen som har ansvaret f6r f6rslaget till dispositioner
betraffande f6reningens vinst eller f6rlust, och det ar styrelsen
som har ansvaret f6r f6rvaltningen enligt Bostadsrattslagen .
Revisorns ansvar

Mitt ansvar ar att med rimlig sakerhet uttala mig om f6rslaget till
dispositioner betraffande f6ren ingens vi nst eller f6rlust och om
f6rvaltningen pa grundval av m in revision . Jag har utfort revisionen enligt god revi sionssed i Sverige.
Som underlag f6r mitt uttalande om styrelsens f6rslag till dispositioner betraffande foreningens vinst eller f6rlust har jag granskat om f6rslaget ar f6renligt med Bostadsrattslagen.
Som underlag f6r m itt uttalande om ansvarsfrihet har jag utover
m in revision av arsredovisningen granskat vasentliga beslut, atgarder och f6rhallanden i f6reningen f6r att kunna bedoma om
nagon styrelseledamot ar ersattningsskyldig mot f6reningen.
Jag har aven granskat om nagon styrelseledamot pa annat satt
har handlat i strid med arsredovisningslagen eller f6reningens
stadgar.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar tillrackliga och
andamalsenliga som grund f6r mina uttalanden .
Uttalanden

Jag tillstyrker att f6reningsstamman behandlar f6rlusten enligt
f6rslaget i f6rvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet f6r rakenskapsaret.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet
med arsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga avseenden
rattvisande bild av Brf Fladergardens finansiella stallning per den
31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassafl6den f6r rakenskapsaret. Forvaltningsberattelsen ar f6renlig med
arsredovisningens 6vriga delar.

Stockholm den 9 juni 2015

Jag t illstyrker darfor att f6reningsstamman faststaller resultatrakningen och balansra kningen f6r f6reningen .
Auktoriserad reviser

