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o

ARSREDOVISNING

Styrelsen ftir HSB Bostadsriittsftrening Briinda Tviitten i Stockholm (organisationsnummer
769612-1297) far hiirmed avge irsredovisning ftir riikenskapsiret 2014-0'1-01 1014-12-31.

Fiirvaltningsb erdttels e ZO L4

Verksamheten

Allmdnt om verksamheten
Frireningen bildades den2ljanuari 2005 och registrerades den 14 februari 2OOS.Fcireningen
bildades i syfte att agaoch ftirvalta fastigheten Tviitteriet I i Stockholms kommun.

Bostadsriittsftireningen 2ir ett privatbostadsfiiretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Fastigheten tir fullviirdesftirsiikrad hos Folksam. I ft)reningens fastighetsftirsiikring ing6r
bostadsrflttstilliigg ft)r fiireningens liigenheter.

Frireningen bestar av T4ltigenheter ftirdelade enligt ftiljande:

Rok Antal Ytam2
2 30 167l
3 l8 1405
4 t4 1350
5 t2 t3r9

74 5 745

F<ireningen har 128 garageplats er. 4I av dessa hyrs ut till medlemmarna och resterande g7
hyrs ut till extern hyresgiist (Locum).

vdsentliga hdndelser under och efter rdkenskapsaret

Garantifrflgor
De sista sttirre garantifrigorna som legat ftir itgrird iir avslutade under 6ret. Fasadsocklama tir
reparerade. Problemet med fuktintriingning i gavelfasaden pi hus 1 (Tantogatan mot
Marmorgatan) 2ir itgeirdat. Ytskikt i kelarfttnad, trapphus och lagenireter hL iterstiillts.

Stiirre reparationer och fltgdrder
Utbytet av ftlreningens passersystem fullfciljdes under aret. Koddosor och porttelefoner till
gatuportarna har bytts ut liksom till garageportarna. Frir att minska tomgangsk6rning och 6ka
bekviimligheten har dosorna ftir garageporten flyttats till en stolpe som gir attnitutan att 96 ut
ur bilen.

Garageportarna har kranglat en del och behrivt repareras vid nigra tillftillen. Asfalten vid
friists ner ftir att dtirrama inte ska fastna halwags utan att ha gitt upp helt.
av det-nyapassersystemet iir att ettfel som giorde att garageportarna var
iinge ftirsvann. Efter dessa frtgzirder fungerar nu garagep ortamabiittre, menytterligare fr2isning kan beh6vas.
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En del boende har rapporterut att de inte haft tillrackligt varmt i sin liigenhet. Styrelsen har
felscikt tillsammans med entreprentir i flera omgingar och genomft)rt justeringar samt bytt ut
en trasig tryckgivare i undercentralen. Efter det har viirmesystemet fungerat s6m det ska.

Nya stadgar och extrastdmma
Styrelsen har arbetat med att ta fram ftirslag till nya stadgar ftir ftireningen. Syftet iir att
anpassa stadgarna till HSB:s nya normalstadgar. Fciriindringarna innebtir bland annat atl
ftireningen kan bdrja ta ut avgifter ft)r andrahandsuthyrninfoch att ftireningen anpassar sig
till nya redovisningsregler.

Eftersom stadgeiindringar kriiver beslut av tvi pi varandra ftiljande stiimmor hcills en
extrastflmma 1 1 februai 2015. Sttimman bifbll styrelsens ft)rslag till nya stadgar. p6 ordinarie
st2imman 19 maj 2015 ska frigan tas till slutligt beslut.

Besiktningar
Stadgeenlig fastighetssyn genomfiirdes2T auglsti2Ol4.I samband med den uppdaterades
ftireningens underhillsplan.

Lekplatsen iir besiktigad av godkiind besiktningsman.

Omldggning av ldn och placering av likvida medel
Styrelsen har iiven genomftirt upphandling av ett av fiireningens l6n och i samband diirmed
amorterades 1 mnkr. Lanet om 13,5 mnkr placerades hos Nordea Hypotek med en
bindningstid pi tre 6r.

Styrelsen har fortsatt att placera en del av ftireningens likvida medel hos SBAB i syfte att fh
battre rd:nta.

Balkonginglasning
Den ordinarie Arsstiirnman2014-05-20 beslutade att de som vill far scika tillstand hos
Stadsbyggnadskontoret ftir att, pi egen bekostnad, glasa in sina balkonger. Styrelsen fick i
uppgift att tillsiitta en arbetsgrupp ftir fortsatt handliiggning av inglasningen. ,Lbetsgruppen
har tagit fram ftirslag pA leverantcir och ltisning som styreli"r, goJkeirrt. Dock mea,riaantag
ftir balkonger h<igst upp mot garden diir taken inte kommer att-kunna sncir<ijas p6 ett rimlifrfas etat vidare medtill sitt arbete med att ta

inte iir tilliten kan
processen ftir att ra uygffi, bli omstiindlig och utgingen f6r anses oviss.

Insamling av matavfall
I slutet pi aret b<irjade ftireningen med insamling av matavfall i ftirhoppning om att det ska
bidra positivt till miljcin och minska miingden ,*tigt hushillsavfall.

Ombyggnad av Siidersj ukhuset
Styrelsen ftiljer ombyggnaden av S<idersjukhuset noga och har haft kontinuerlig dialog med
Locum och Scidersjukhuset ft)r att tillvarata frireningins intressen.

Medlemsaktiviteter
Under aret har vir- och htiststiidning ordnats samt adventsgkigg med tillh6rande
julgransresning pi girden med god uppslutning
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0vrigt
Uttiver ovanstiende har styrelsen bland annat deltagit i HSB Stockholms distriktsstiirnma
samt genomftirt Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). Medlemmar ur styrelsen har deltagit
i utbildning och seminarier anordnade av HSB, bland annat avseende nya rldovisningsreglei.

Styrelsen har iiven besvarat frigor frin fiireningens medlemmar, hillit medleilrmarna
informerade genom information pi hemsida, via nyhetsbrev och pi anslagstavlor samt
hanterat frigor rcirande lcipande fastighetsdrift, teknisk f<irvaltning, andraf,andsuthyrningar
och <iverlitelser. F6r att minska itgiirdstider och kostnader i den kipande fastighetsskdtseln
har styrelsen i egen regi utft)rt enklare felavhjfllpning.

Styrelse
Bostadsriittsftireningen har haft ftilj ande styrelsesammanstithring under hela iret :

Ordftirande Sune Dahn6 Jagargatan 1

HSB-ledamot Jimmy Andersson HSB
HSB-suppleant Vakant HSB

Sammantriiden
Styrelsen har under verksamhetsaret haft 13 ordinarie sammantriiden (inklusive
konstituerande styrelsemrite) samt 1 protokollft rt budgetmdte.

Den 20 maj 2014 hdlls ftireningsstiimma och direkt efterit konstituerande styrelsemrite.

Firmatecknare
Ftireningens firma tecknas av Sune Dalm6, Bjdm Lindstrom, Astrid Trotzigoch Christer
Sundbom, tvi i fdrening.

Revisorer
Revisorer har varit Petter Skoglund med Susanna Skarrie som suppleant, valda av fiireningen,
samt en revisor hos BoRevision AB, utsedd av HSB Riksftlrbund.

Valberedning
Valberedningen har bestitt av Maria Lannvik Duregird (sammankallande), John McCarthy
och Anders Wikstr<im.

Fiirvaltning
ekonomisk och administrativ ftirvaltning.
altare. Han eftertriiddes av Sara Widforss

Resultat och stdllning
Resultatet av fiireningens verksamhet under 6ret och den ekonomiska stiillningen vid arets
utgang framgir av efterfriljande resultat- och balansriikning.

Ansvarsomrdde
Produktions- och garantifrigor,
fastighetsskcitsel
Aktiviteter och utbildning (bitr.)
Information/Webb
Ekonomi, drift och underh6ll
Aktiviteter och utbildning
Arrtal och upphandling
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Nettoomsiittningen minskade med 311 tk jamftrt med ftiregiende ar. Frirra arets omsiittning
var st<irre iin normalt beroende pi engangseffekter avseende fastighetsskatt ft)r garaget samt
ersiittning fran Skanska fcir garantiitgiirder. Arets utfall ftir el (de boendes avgifter till
ftireningen) ar ca 90 tkr st6rre 2in normalt. Det beror pi att debiteringen avseende kvarlat 4
tidigare 6r felaktigt redovisats under kvartal 1 aret efter. Niir det nu rlittas till innebiir det att
utfallet 2014 motsvarar fem kvartals eldebitering.

Ett relativt sntifattigt och varmt ar gjorde att ftreningens kostnader ft)r uppvtirmning och
sn<irdjning minskade jiimfttrt med ft)regiende ir. Jzimft,rt med ftirra iret sjrink elkostnaderna
beroende dels pi nf,got sjunkande ftirbrukning och elpris och dels ph attkostnaderna var
onormalt hciga ftirra iret pi grund av en engingseffekt ph, ca 40 tkr. (Erstittning till boende
som blivit feldebiterade. En garafiiifigard ftir vilken ft)reningen frck full ersiittning frfln
Skanska.)

Ftireningens avskrivningskostnader har 6kat med drygt en miljon kronor jtimftirt med
ftiregiende ar. Det beror pi att ft)reningen tvingats rivergi till en linjrir avskrivningsmodell diir
fastigheten skrivs av pir 120 ilr riiknat fran byggaret med lika stor belopp per ir.

F<ireningens riintekostnader har sjunkit med222 tkr jAmfttrt med friregiende ir vilket friimst
beror p6liigre riintenivi men iiven pi amortering av fi)reningens l6n.

Frin och med 2013 betalar ftireningen kommunal fastighetsavgift. (Nybyggda hus iir befriade
fran avgift de fem fcirsta flren. Efterftiljande fem ar iir avgiften halverad. Diirefter betalas full
avgift.)

Styrelsen bedcimer att foreningens ekonomi rir god och inftjr verksamhetsiret 2015 har
styrel sen be s lutat att ltimna irsavgift erna o ftjriindrade.

Arvode
Enligt stiimmobeslut uppg6r arvode till styrelsen till ett och ett halvt prisbasbelopp (2014 irs
nivi) exklusive sociala avgifter fram till niista ordinarie stiimm a att frittft)rdela mellan
styrelseledamdterna. Arvode till ftireningsvald revisor uppgar till 5 000 kr.

Medlemsinformation
Vid irsskiftet20l4l20l5 utgjordes ft)reningens medlemmar av HSB Stockholm ek. ftir. samt
115 boendemedlemmar. Under 6ret har 10 (f.i' 6) dverlitelser skett.

Antal boendemedlemmar
Antal medlemmar vid ingang av aret 116
Nya medlemmar 13
Medlemmar som ltimnat ftireningen 14
Summa medlemmar 115
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Flerflrsiiversikt
2014 2013 2012 20tt 2010

Nettoomsiithring, tkr 5 848 6 159 5 751 5 7t3 5 578
Rdrelseresultat, tkr I 466 2 693 2 403 2 s00 2 t99
Resultat efter finansiella poster, tkr -237 759 332 s65 s32
Balansomslutning, tkr 238 635 240 069 240 478 241 053 241 934
Underhillsfond, tkr I 225 I 083 894 636 345
Soliditet, % 78 78 77 77 76

Resultatdisposition
Stiimman har att ta stiillning till:

Balanserat resultat
A.rets resultat

Styrelsen ftireslir ftilj ande disposition:

Ianspraktagande ur Underhillsfond motsvarande &rets kostnad
Overftiring till Underhflllsfond
Balanserat resultat

2 688 686 kr
-236 696kr

2 451 990 kr

-224 375 kt
279 000kr

2 397 365 kr
2 451 990 kr
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Br6nda Tvdtten i Stockholmrcning
2014-01-01 2013-01-01
20t4-12-31 2013-12-31

NettoomsSttning

Driftskoshader
Ovriga o<terna kostnader
Planerat underhtll
Personalkostnader odr aruoden
Avskivningar av materiella anldggningstillg8ngar

Rtinteintiikter och liknande resultatposter
Mntekostnader och liknande resultatposter
Summa fi nansiella poster

5847 824 6 159 295

-2474426 -2 582 506

Summa rdrelsekostnader -4 381 466 -3 466 07L

Riirelseresultat 1466 358 2693224

Finansiella poster

Not 2
Not 3

Not 4

Not 5
Not 5

-54 927
-224375
-101 610

-L 526 L28

L3729
-t 7L6 783
-1 703 054

-72793
-136 983

-99 542
-474 247

5 298
-1 939 565
-t934367
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ing 20t+12-31 2013-12-31

tt;:l'll} .lil'

AnlEggningstitlgtngar
Ma terie lla a n Eigg n ingstrl lg d n ga r
Byggnader odr mark
Inventarier ocfi maskiner

Fina nsiella anliiggn ingstillgdngar
Andra l8ngfristiga vSrdepappersinnehav
Andra l8ngfrisUga fordringar

Summa anlsggningstillg8ngar

OmsEthingstiltgtngar
Kortristiga ford rin g a r
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar
Ovrlga fordringar
Rirutbetalda koshader odr upplupna int6Ker

Kassa och bank

Summa omsdttningstil196ngar

Summa Uttgtngar

Not 7
Not 8

Not 9
Not 10

Not 11

Not 12

Not 13

232636970 234L34060
58074 87 tt2

232695W 23422LL72

s00 500
1 7,10 000 2 175 000
1 740 500

234 435 54

9 978
2 s06 098

L72 U3
2 688 919
1 510 511

4 t99 430

238 6g 974

2 175 500

236396 672

4 390
3 242599

4L6 428
3 663 416

9 133

3 672549
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201+-12-31 2013-12-31

,i

Eget kapital
Bundet qet lopr'bl
Medlemsinsatser
Yttre underhtllsfond

ftitt qet lapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa eget kapital

Skulder
Skulder till keditinstitut
Leverantcirsskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och f6rutbetalda intiiKer
Summa skulder

Summa eget kapitalocfi skulder

:y,;.1;,1 ;ll

St5llda s5kerheGer
Fastighetsinteckn ingar std llda f6r sku lder til I ked itinstltut
Summa stlillda s5kerheter

Ansvarc{tirbindelser

Not 14

182 259 000 182 259 000
L225 L62 1 083 145

L83484L62 L83342L45

2 688 586 2071846
-236 696 758 857

2 451 990 2 830 703

185 936 152 185 172 8,18

51 304 339 52444gLLNot 15

Not 16
Not 17

.+01 605
L38 t22

306 654
126 933

854756 L0L7 975
52 698 822 s3 896 373

238634974 240069221

58 759 000 58 759 000
58 759 000 58 759 000

Inga Inga
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Br6nda Tv5tten i Stockholmrening
2014-01-01 2013-Or-01
20L4-L2-3L 20r3-12-3L

Ldpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster

Jus,tering f6r poster som inte ingtr i kassafliidet
Avskrivningar
ErhSllen byggmoms
KassaflOde frtn ldpande verksamhet

Kassafl iide frln f6rd ndri n ga r i rOrelsekapita I
Okning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar
Okning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder
Kassafl6de fr8n ldpande verkamhet

Finansieringwerksa m het
Otning (+) /minskning C) av l8ngfristiga skulder
Kassafldde frtn fi nansieringsverksamhet

vid treB bdrjan

lrets slut

1 905 093 t332719

-L r40 472 -988 64
-t L40 472 -988 6,14

76462L 344075

2809 722 2465 647

3 574 343 2809 722

-236 596

237 74L
-57 079

758 857

474247

-L57 L47
-178239

I kassafltidesanalysen medr6knas fdreningens avrdkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto
hos HSB Stockholm in i de lilcvida medlen.

t 526 L28
435 000

t724 432
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Belopp anges i kronor om inget annat anges.
f illg8ngar och skulder har virderats till anskaffningwdrden om inte annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beriiknas inflyta.

Arsredovisningen 5r upprdttad ienlighet med Srsredovisningslagen och BFNAR 2009:1
Srsredovisning fdr mindre fdretag/ekonomiska fcireningar (K2). Ar 2014 iir det ftirsta Sret som fdreningen f6ljer BFNAR

2009:1 vilket innebiir att det finns brister ijiimf6rbarheten mellan 6ren.

Avskrivning fastighet
Principen f6r K2 iir att inga nya komponenter aKiveras fdrutom de som ligger kvar fr8n 6verg6ngen till K2. Dessa
komponenter som i enlighet med god redovisningssed och tidigarc normgivning aktiverats som separata
avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med separata avskrivningsplaner.

Byggnaden skrivs av linjart 6ver nyttjandeperioden med 0,88 o/o av anskaffningsriirdet Srligen och total livsliingd har
beddmts till 120 tr fr3n fiirdigstiillandetiden.

Avskrivning inventarier och maskiner
Avskrivning sker med 20o/o fi anskaffningskostnaden.

Fond ftir fire underhAll
Reservering f6r framtida underhtll av fdreningens fastigheter sker genom vinstdisposition pB basis av fcireningens
underh8llsplan. Avsiittning och iansprtkstagande fr6n underhillsfonden beslutas av st5mman.

Inkomstskatt och underckottsavdrag
En bostadsrEttsfdrening iir i normalfallet inte fdrem8l fdr inkomstbeskattning. Enligt en dom i Htigsta Fdrvaltnings-
domstolen 20lFl2-29 iir en bostadsriittsfrirenings riinteintiikter skattefria till den del de iir htinfdrliga till fastigheten.
Beskattning sker av andra kapitalintaKer samt i forekommande fall inkomster som inte iir hiinf6rliga till fastigheten. Efter

:f,iliff"iH[t:r,:'lX;iffirfrT;a;dras 
sker beskathins med22 o/0, Bosradsriittsroreninsen iir ett privatbo*ad*ilretas ry.
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Brdnda TVEtten i Stockholm
2014-01-01 2013-01-0l
20,{-12-31 2013-12-31

:1{ot:1,,: "'','lI3t[ooms5t.tsring

Arsavgifter
Arsavgifter el
Hyror
Ovriga intdKer
Bruttoomsettning

Avgifts- och hyrebortfa ll

liit 2rii,, .,, .,Di{fLCcositsrader

Fastighetsskdtsel och lokalvSrd
Reparationer
EI

Uppvdrmning
Vaften
Sophemtning
Fastighetsftirsdkring
Kabel-TV och bredband
Fastighetsskatt
Fdrualtningsarvoden
Ovriga driftskostnader

,!lot,3:,,.,,,'',0ilfig6:orterna kostrader

Fdrbrukningsinventarier och varuink6p
Adm in istrationskostnader
Extern revbion
Medlemsavgifter

Ilo[,l4':' .." ] r. I'€nsgdalkosfrtader odi awoden

Arvode styrelse
Revisionsarvode
Ovriga arvoden
Sociala avgifter
fu rBa personalkostnader

Rinteint5lGer aw6kningskonto HSB Stockholm
Renteintekter skattekonto
@riga rdnteintElGer

Rantekoshader lSngfristiga skulder
Ovriga r6ntekoshader

3 837 540 3 837 5zl0
40182 412695

L 497 312 L 497 912
92790 42418

5 867 824 6 172295

-20 000 -13 000
5847 824 6 159 295

. :.

2474426 2682506

10 983 8 708

349 898
272t46
398 117
6s4 s38
100 s63
9L 576
49 620

187 955
L4L 029
199232
29 754

409 687
293 339
471 867
720 157
91 813
87 @2
€ 613

188 516
140770
205 752
24990

46 310
8 375
9,100

22s0
2t 667

54927 72793

664/8 66 750
s 000 5 000

220/,r''
8 s00

13,O0

10 500
L9 662

101 610 99 il2
OCh.,llknande, ms, f , t.:: i .:'l ,.ii,' ::r'ilr"': .:rrrl ::r.': ,'r:.:

0 387s

2 500 4287
2s6 0

10 973 1 011
13729 5 298

1 716 389 L921629
394 18 036

L7,,6783 1939665
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mt4-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskafiringsr5rden
AnskafriingwSrde byggnader
Anskaftiingwdrde mark
Utgtende ackumulerade anskaffrringsr5rden

Ingtende arakivningar
Arets arrskivningar
Utgtende ackumulerade avskrivningar

Utglende bokftirt v6rde

TareringwSrde
Taxerirpwdrde byggnad - bost6der
Taxeringwdrde byggnad - lokaler

Taxaingwdrde mark - bostSder
Taxeringw6rde mark - lokaler
Summa taxeringsvlrde

Ackumulerade anskaffiring*5rden
Ing8ende anskaffiiingwdrde
Utglende ackumulerade anskaf{iringwirden

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
IngSende avskrivningar
Arets avskivningar
Utglende ackumulerade avskrivningar

Boldtiil virde

Ingtende anskaffiiingsuSrde
Utgtende ackumulerade anskaffiringw6rden

Andel i HSB Stockholm

Momsfordran, byggmoms garage

;.,';l

Skattekonto
Awdkningskonto HSB Stockholm
Momsfodran, byggmoms garage

170 208 000 170 208 000
66,160 000 56 460 000

236668000 236668(xx,

-2 533 9zl0 -2 088 731
-L497 090 4452@

-4 031 030 -2 533 940

232636970 234 134060

105 000 000 105 000 000
9 600 000 9 600 000

67 000 000 67 000 000

181 600 0(x) 181 600 oOO

151 482 161 482
161482 L61482

-74 370
-29 038

45 332
-29 038

-103 408 -74370

58074 87 t12

500 s00

500 500

1 7.10 000 2 175 000
I 740000 2 175 000

7 266 7 010
2063832 2 800 589

435 000 435 000



Org Nr:769612-1297

HSB bostadsrdttsfiirening BrEnda TVEtten i Stockholm

lloter 2014-12-31 2013-12-3t;

@anstlende poster best3r av ftirskottsbetalda kostrader avseende kommande r6kenskaps8r samt
intEktsfiordringar ftir innsrarande rdkenskaps6r.

ilot 13' Kassa och bank

Not 12 F6ruSetalda kostnader och upplupna intSlter

ftirutbetalda koshader
Upplupna intEkter

t62843 165 611
10 000 2508L7

172E43 416428

1 510 251 0
260 9 133

1 510 511 9 133

Yttre uh Balanserat

1 758 857
-758 8s7142 017 616 8,10

N6sta 8rc

4,060/o 2015-06-30 L3 932927 0
3,75o/o 2016-06-30 11 191 183 114 488

51 161 88s

50 s92 069

SBAB
Nordea

tottl4. , rF6rEndring av eget kapita!
Medlemsinsatser

Belopp vid Srets ingtng
ResultaUisposition
Arets resrltat
Belopp vid lrets slut

Not 15 Skulder UII kreditinstihrt

Stad$ypotek ,163661

Stadshypotek 564035
Stadshypotek 656210 2,88o/o 2017-06-0L L27t2772 0

51304339 142454

Langftistiga skulder o<klusive kortfristig del

Om fem tr berdknas nuvarande skulder till keditinstitut uppgt till

Not,16, Ovriga,skulder

Momsskuld
Kiillskatt
Skatteskuld

!lOtl7.:..:.,,-.qpp1;lpnakosbraderodtftrutbataldaintttfter ]
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Org Nr:769612-1297

Revisionsberettelse
Till foreningsstimman i HSB bostadsritbforening Brinda Tvitten i Stockholm, org.nr. 769612-'1297

Rapport om arsredovisningen

Vi har utfdrt en revision av 6nsredovisningen for HSB

bostadsrittsforening Brinda Tvitten i Stockholm for

rdkenskapiret 201441{1 - 2014-12-31.

Slyrelsens ansvar ft r i rsredovisningen

Det iir styrelsen som har ansvaret for att uppriitta en 6rsredovisning

som ger en rittvisande bild enligt Arsredovisningslagen och for den

intema kontroll som styrelsen bed6mer iir nodvindig for att uppritta
en 6rsredovisning som inte inneh6ller vlsentliga felaktigheter, vare

sig dessa beror p6 oegentligheter eller pA fel.

Revinmsansvar

VA( ansvar iir att uttala oss om 6rsredovisningen pi grundval av

vAr revision. Granskningen har utforts enligt god redovisningssed.

For revisom fiAn BoRevision AB innebir detta att denne har utfort

revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god

revisionssed i Sverige. Dessa standarder kriiver att revisorn foljer
yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen for att uppn6

rimlig sikerhet att 6nsredovisningen inte innehSller vdsentliga

felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika itgirder inh6mta

revisionsbevis om belopp och annan information i 6rs-

redovisningen. Revisom viljer vilka itgirder som ska utforas, bland

annat genom att bedoma riskema for v6sentliga felaktigheter i

Arsredovisningen, vare sig dessa beror p6 oegentligheter eller p5

fel. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den

intema kontrollen som 6r relevanta for hur foreningen upprdttar

irsredovisningen fdr att ge en rittuisande bild i syfte att utforma

gransknings6(girder som 5r indamilsenliga med hiinsyn till

omstindighetema, men inte isyfte att gora ett uttalande om

effektiviteten iforeningens intema kontroll. En revision innefattar

ocksd en utviirdering av iindamAlsenligheten i de

rcdovisningsprinciper som har anvints och av rimligheten i

s$relsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utviirdering av

den overgripande presentationen i irsredovisningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
f6rfattningar

Utiiver vir revision av irsredovisningen har vi iiven utfort en

revision av forslaget till dispositioner betriffande foreningens vinst

eller forlust samt styrelsens forvaltning for HSB

bostadsrdttsforening Brinda Tvitten i Stockholm for

rikenskapAret 2014-01 {1 - 2014-12-31.

Styrelsens ansrar

Det ir sgrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner

betriiffande foreningens vinst eller forlust, och det dr styrelsen som

har ansvaret for forvaltn ingen enligt bostadsrittslagen.

Revisoms ansvar

Virt ansvar lir att med dmlig sikerhet uttala oss om forslaget till

dispositioner av foreningens vinst eller forlust och om forvaltningen
pi grundval av v6r revision. Vi har utfort revisionen enligt god

revisionssed i Sverige.

Som underlag for vArt uttalande om styrelsens forslag till

dispositioner betriiffande foreningens vinst eller forlust har vi

granskat om forslaget ir forenligt med bostadsrittslagen.

Som underlag for v6rt uttalande om ansvarsfrihet har vi utover v6r

revision av Ansredovisnlngen granskat vdsentliga beslut, 6tgirder
och forh6llanden i foreningen for att kunna bedoma om nf;on
styrelseledamot iir ersiittningsskyldig mot foreningen. Vi har iiven
granskat om nigon styrelseledamot pi annat sitt har handlat i strid

med Srsredovisningslagen eller foreningens stadgar.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat ir tillrickliga och

iindamAlsenliga som grund for v6ra uttalanden.

Uttahnden

Vi tillstyrker att foreningsstimman behandlar resultatet enligt

forslaget i forvaltningsberittelsen och beviljar styrelsens ledamoter

ansvarsfrihet for rikenskapsiret.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhimtat 5r tillrickliga och

iindamilsenliga som grund for vira uftalanden.

lllt,landen

Enligt v6r uppfattning har Arsredovisningen upprittats i enlighet

med 6sredovisningslagen och ger en i alla viisentliga avseenden

rittuisande bild av foreningens finansiella stillning per 2014-12-31

och av dess finansiella resultat och kassafloden for 6ret enligt

Snsredovisningslagen. Forvaltningsberiittelsen ir forenlig med

irsredovisningens ovriga delar.

Vi tillstyrker dirf6r att foreningsstiimman faststiller
resultatrikningen och balansrikningen for foreningen.

stockhormde 7tq lOtf

BoRevision i Sverige AB

Av HSB Riksforbund

forordnad revisor

Joddmt$t


