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HSB Brf Stinsen, Org. nr. 714800-1733 l
FÖRVALTNINGSBERÄnElSE 2016

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Sttnsen i Märsta (714800-1733) far härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31. Årsredovisningen är upprättad i svenska
kronor, SEK

Allmänt om verksamheten

Föreningen har till ändamål att l föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende
och lokaler åt medlemmarna till nyttjade utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas
ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och frftidsverksamhet
Inom föreningen samt, för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov,
främja serviceverksamhet med anknytning tid boende samt i ali verksamhet värna om miljö genom
att verka faren långsiktig hållbar utveckling.

Föreningen är ett privatbostadsföretag som äger fastigheten Sätuna 3:196 som byggdes är 1965.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Folksam. Frän den l januari 2014 ingår ett gemensamt
bostadsrättstillägg i" fastlghetsförsäkringen för samtliga bostadsrättslägenheter.

Lägenheter och lokaler
Av föreningens 306 lägenheter har 41 st överlåtits under året.

På fastigheten finns 10 bostadshus med tillsammans 42 trapphus med adresserna
Västra Bangatan 47 A-D, 49 A-D, 53 A-E, 55 A-D, 59 A-E, 61 A-D, 65 A-E,
63A-D, 57A-C, 51A-D

Lägenheter:
Lokaler och förråd:
Varmgarage;
Kallgarage:

306 23.082 kvm
43
53
70

Motorvärmarptatser: 71 samt 10 husvagnsplatser
Därutöver ett antal avgiftsbélagda (parkeringsautomat) parkeringsplatser där medlemmar med
parkeringstillstånd står avgiftsfritt.

-1 föreningen finns en bastu samt en gästtägenhetsom kan hyras för 200 kr/natt. ^
- Alla fägenheter gr försedda med uttag för bredband.

- Brf Stinsen är delffnansiär f en gemensamhetslokai pä Stationsgatan 4 (Intill HSB-kontoret)
t o m första kvartalet 2017.

Medlemsinformation

Ordinarie föreningsstämma hölls den 23 maj 2016. På stämman deltog 26 medlemmar. Föreningen
hade vid årets slut 395 medlemmar varav HSB Arlanda är en medlem. Traditionellt informationsmöte
hölls den 8 november.

Styrelsens sammansättning efter ordinarie föreningsstämma 2016

Ordinarie
Thomas Bernhardsson
Yvonne Gidén

Ann Bly Lässman
Stefan Bergvall
Mona Karlsson

ordförande
vice ordförande
sekreterare
vice sekreterare

HSB Arlandas representant
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Suppleanter
Lauri Jääskelälnen
Fabian östlund
Ann-Sofie Westlinder HSB Arlandas representant

Vid stämman 2017 går mandatperioden ut förordtnarie ledamöterna Tliomas Bernhardsson och
Stefan Bergvall samt suppleanten Fabian östlund.

Styrelsen har hållit 12 protokollförda sammanträden.

Firmatecknare har varit Thomas Bernhardsson, Yvonne Gidén/ Ann Bly Lässman och Tuija Källgren,
två i förening.

Föreningsvald revisor har varit Helene Klang Toivonen med Henrik Fredriksson som suppleant samt
av HSB Riksförbund utsedd revisor inom BoRevision AB.

Föreningens representanter vid HSB Arlandas stämma har varit Thomas Bernhardsson och vvonne
Gidén med Ann Bly Lässman och Fabian östlund som ersättare.

Anders Lässman, sammankajlande, och Sonla Linden har utgjort valberedning.

Fritidskommittén har bestått av styrelsen.

Arvoden och ersättning tilf förtroendevalda
På föreningsstämman beslutades att fast arvode ska utgå till styrelsen med 22 250 kr och till
revisorerna med 5 500 kr. Sammanträdesersättning utbetalas enligt kommunens normer.
Ersättningen är för närvarande 500 kr den första timmen och därefter 166 kr per timme, dock längst
för 3 timmar. 75 % av detta till suppleanterna. Faktisk förlorad arbetsförtjänst ska ersättas.

Förvaltning
HSB Arlanda har svarat för administration och fastlghetsskötsel enligt avtal med Brf Stinsen.
Ann-Sofle Westllnder har tjänstgjort som områdesförvaltare med placering på HSB-kontoret.
Fastighetsskötsefn har utförts avområdesplacerad personal.

Övrigt
HSB Arlanda är sedan 2003 medflnansiär till en bilburen trygghétsväktarresurs iSigtunä kommun.
Brf Stinsen har därmed tillgång till denna resurs. Trygghetsväktarna ska arbeta problemorienterat för
att skapa ökad trygghet och säkerhet.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsårets utgång
Föreningen haren 20-årig underhällsplan vilken under året har uppdaterats. Planen ligger till grund
för föreningsstämmans beslut om fondering eller lanspräktagande av fondmedel.
Fastighetsbesiktnlng har ägt rum den 9 maj 2016. Medverkande vid besiktningen var styrelsen och
områdesförvattaren.

Årets underhåll och Investeringar 2016
- Fortsatt byte av vattenrör.
- Byte av 3 st värmeväxlare.
- Utbyte av alla Jjuskältor i armaturer på gården och parkerfngen.
- Byte av termostater p§ radiatorer och stamventiler i källargång i 47-huset.
- Utbyte av 2 st tvättmaskiner \ 49-huset.
. Tecknat gruppavtal med Bredbandsbolaget.
- Reparation av dagvattenrör (stuprör) på fasader.
- Reparatron av atia tak.
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Aktiviteter 2016
- Gårdsfest med grillning.
- Medlem l Brf Stinsen tillsammans med medlem i Dragonen startat upp träffar för ensamma

människor.

Avgifter och hyror
- Månadsavgifterna höjdes med 3 % från l januari 2016 till i genomsnftt 660 kr/kvm och år. Ingen
höjning av avgifterna kommer att ske under 2017.
- Hyrorna för garage och platser är oförändrade bäde 2016 och 2017.

Underhåll och investeringar 2017
- Fortsatt byte av vattenrör.
- Byte av stamventiler och termostater på radiatorer.
- Nya takfläktar.

Underhåll och investeringar kommande år
- Fönstren.

Utveckling av föreningens verksamhet, rasultat och ställning
Flerérsöversikt

Nettoomsättnlng tkr
Rörelseresultat tkr

Resultat efter finansiella öster tkr
Balansomslutning tkr
Årsavgift för bostäder, kr per kvm
Fond för yttre underhåll, tkr
Soliditet %

Soliditet = Summa eget kapital delat med totala tillgångar (balansomslutnfng). Visar hur stor del av
tillgångarna som är finansierade med egna medel (inte lån eller andra skulder). Talet bör Inte vara
under noll, l vilket fall redovisat eget kapital är förbrukat.

2016
15823
4001
3859

50170
660

22879
61

2015
15002
-3412
-3464

45501
641

26200
58

2014
14299
4408
4775

40026
610

21500
75

2013
13602
3017
3485

30415
581

18000

2012
13590
3819
4198

27145
581

13900

Förändring eget kapital

Ingående kapital
Reserverlng till UH fond
Uttag ur UH fond
Vinstdisp. stämmobeslut
Årets resultat
Belopp vid årets slut

insatser
2677250

2677250

avgifter
701585

701585

Under-
hällsfond
26200000
6000000

-9321269

22 878 731

Balanserat
resultat

421875
-6000000
9321269

-3464461

278683

Årets
resultat

-3464461

3464461
3859045
3859045
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Förslag till resultatdisposition

Stämman har att ta ställning till:
Balanserat resultat
Årets resultat

Styrelsen föreslår följande disposition:

Avsättning till fond för yttre underhäll
Uttag från fond för yttre underhåll
Balanserat resultat

278 683
3859045
4137728

o

-670437
4 808 165

4137728

Resultatet för föreningens verksamhet under räkenskapsåret framgår av efterföljande
resultaträkning med tillhörande noter. Den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång
framgår av efterföljande balansräkning med noter.
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Resultaträkning (kr)

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter

Rärelsekostnader
Driftkostnader
Periodiskt underhåll
övriga externa kostnader
Personalkostnader och arvoden

Av- och nedskrivningar
av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultatföre skatt

Arets resultat

Not 3

Not 4
Not 5
Not 6
Not 7

2016-01-01
2016-12-31

15 822 818
15 822 818

-9 726 528
-670437
-235 641
-103 734

-1085234

-11821574

4001244

2866
-145 065
-142199

3859045

3859045

3859045

2015-01. 01
2015-12-31

15002459
15002459

-8478934
-9321269
.303 680
-133 871
"176 736

-18414490

-3412031

32539
-84 969
-52430

-3464461

-3464461

-3464461
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Balansräkning (kr)

TILLGÅNGAR

AnISggningstillgångar

2016.12-31 201S-12-31

Materiella anläeanlnestllleånear

Byggnader och mark
Pågående nyanläggningar och förskott
Summa materiella antöfignlngstlllgängar

Finansiella anlä nln still ån ar

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggnlngstlllgängar

Omsättningstillgångar

Kortfristiea fordrinfiar

Avgifts-, hyres- och andra fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna Intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not 8
Not 9

Not 10

Not 11
Not 12

Not 13

44892228
o

44892228

152 SOO
152500

45 044 728

o

542937
360 228
903165

4 222 046

5125. 211

50169939

9637515
26903523
36541038

152500
152 500

36693538

8202
230066
317342
615 610

8 191 990

8807600

45501138
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet e et ka Ital

Medlennslnsatser

Fond för yttre underhåll
Summa bundet eget kapital

Fritt eeet kapital
Balanserat resultat

Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Lånefristiea skulder
Skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Kortfrlsti a skulder

Leverantörsskulder

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Sumnia skulder

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

Not 14

Notl5
Not 16

3 378 835

22 878 731
26257566

278683
3859045
4137 728

30 395 294

12000000
12000000

2 121 779
3 619 279
2 033 587
7774645

19774645

SO 169 939

3378835
26200000
29578835

421875
-3464461
-3042586

26 536 249

12000000
12000000

1880624
3658498
1425767
6964889

18964889

45501138
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Noter

Not l
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har för första gången upprättats l enlighet med Årsredovlsnlngslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

intäktsredovisning
inkomster redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller beräknas få. Det innebär att
föreningen redovisar inkomster till nominellt belopp (fakturabelopp).

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärden minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet består av inköpspriset
och utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och i skick att användas.
Tillkommande utgifter inkluderas endast I tillgängen eller redovisas som en separat tillgång, när
det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer
att tillfalla föreningen och att anskgffnfngsvärdet för densamma kan mätas pä ett tillförlitligt sätt.
Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas I
resultaträkningen i den period då de uppkommer,
Då skillnaden i förbrukningen även materiell anläggningstillgångs betydande komponenter
bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs sä att tillgångens anskaffningsvärde,
skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperlod. Om en tillgång har delats upp på olika
komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod.

Komponentredovlsnlng har beräknats baserat på följande nyttjandeperioder (år)
Stomme och grund 120
Stammar 50

El 40
Fasad 50

Fönster 50
Tak 40
Ventilation 25
Inre ytskikt 120
Styr och öven/akning 15
Övrigt 75
Balkonger 40
Vattenrörsbyte 40

Bedömda nyttjandeperioderoch avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att
förväntad förbrukning har förändrats väsentligt Jämfört med uppskattningen vid föregående
balansdag. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat
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Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas Inflyta.

Skulder
Denna kategori som innefattar rörelseskufder, låneskulder samt leverantörsskulder, värderas till
historiska anskaffningsvärden.

Fond för yttre underhåll

Reservering för framtida underhäll av föreningens fastigheter sker på basis av föreningens
underhållsplan. Avsättning och lanspråktagande från underhållsfonden beslutas av stämman vfa
resultatdlsposltlon.

Fastighetsavgtft/Fastlghetsskatt
Föreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift på bostäder som högst fårvara 0,3 %
av taxeringsvärdet för bostadsdelen. Föreningens fastighetsavgift var för räkenskapsåret
1268 kronor per lägenhet.
För lokaler betalar föreningen statliga fastighetsskatt med l % av taxeringsvärdet för lokaldelen.

Inkomstskatt

En bostadsrättsförening, som skattemässtgt är att betrakta som ett privatbostadsföretag,
belastas vanligtvis inte med inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % för verksamheter
som inte kan hänföras till fastigheten, t ex avkastning på en del placeringar.
Föreningen har sedan tidigare år ett skattemässigt underskott uppgående till 27 298 tkr.

Nät 2
Uppskattningar och bedömnlnsar

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar tillgångar
Vid varje balansdag analyserar föreningen de redovisade värdena för materiella anläggnings-
tillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat l värde.
Om så är fältet, beräknas tillgångens värde för att kunna fastställa storleken på en eventuell
nedskrivning.

Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkning när företaget har en legal eller informell förpliktelse till
följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att

reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
En avsättning omprövas varje balansdag och justeras så att den återspeglar den bästa
uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balans-
dagen, med hänsyn tagen till risker och osäkerheter förknippade med förpliktelsen.
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Not3
Nettoomsättning
Årsavgifter bostader
Hyror lokaler och förråd
Hyror garage
Hyror P-platser
Internet

Övriga intäkter
Brutto

Avsättning till fond för Inre underhåll
Summa

Not 4
Driftskostnader

Försäkringar
Förvaltnlngsarvoden
Renhållning
Fastighetsskötsel
Uppvärmning
VA-avgifter
El
Kabel-TV/internet
Fastighetsavgift/fastighetsskatt
FörsSkringsskador
Underhäll, löpande
Summa

Not S
Periodiskt underhåll
Underhåll, periodiskt
Summa

Not 6
övriga externa kostnader
Revision, extern

Konsultkostnader

Föreningsavglfter
Fritidsverksamhet, studier, lokaler
Diverse kostnader

Summa

10

2016

15224553
272 123
466391
78395

322098
151719

16515279
.692461

15 822 818

2016
310598
504285
419959

1994 OG5
3 114101

614 594
561755
463295
457 198
505454
781224

9726528

2016
670437
670437

2016
21475
35831
88150
66890
23295

235 641

2015
14 793 540

272 612
483 075
85160

o

60537
15694924

'692 465
15 002 4S9

2015
249 454
497 387
357769

1970087
2 928 323

470313
587 149
133 255
438898
541016
305 283

8478934

2015
9321269
9 321269

2015
20252

o

88150
170930
24348

303 680
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Not 7
Personalkostnader och arvoden

Föreningen har ingen anställd personal.

Arvoden förtroendevalda

Styrelsearvode, fast
Sa mma nträdesersättning
HSB-representant
Revisionsarvode

Övrigt arvode
Arbetsgivaravgifter
Summa

Not 8
Byggnader och mark

2016

22250
33353
5250
5500

14717
22664

103 734

2016-12-31
Föreningen äger fastigheterna Sätuna 3:1961 Märsta

BvRgnaderoch mark

Ingående anskaffningsvärde byggnader
Arets investeringar
Mark
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar byggnader
Årets avskrivningar byggnader
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde
Bokförda värden byggnader
Bokförda värden mark

49 564 835
36 339 947
2144 740

88049522

42 072 060
1085234

43157294

44892228
42747488
2144740

Fastigheternas taxeringsvärde uppgår till totalt 202 919 000 kr. Värdeår 1965.
Hustyp
Bostäder/hyreshus
Lokaler

Summa

Not 9

Pågående nyanläggntnflar och förskott
Ingående anskaffningar
Omklasslflcerlng till byggnad
Utgående redovisat värde

Bveenader Mark

139000000 57000000
2967000 3952000

141967000  0952000

2016-12-31
26903523

-26903523
o

11

201;

22250
41244
10703
5500

25977
28197

133 871

2015-12-31

49564835
o

2 144 740
51709 575

41895324
176 736

42 072 060

9637515
7492775
2144740

Bveenader

196000000
6919000

202 919 000

2015-12-31
17375000
9528523

26903523

Pågående nyanläggning avser balkonginvestering.

\)
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Not 10
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andelar l HSB Arlanda
Summa

Not 11
Övriga fordringar
Skattefordran

Skattekonto

Momsfordran
Fordran HSB Arlanda

övriga fordringar
Summa

Not 12

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
KabeJ-TV, l:a kvartalet
Försäkringspremie
Övernattningslägenhet, l:a kvartalet
Bredbandsbolaget, 'anuari
Summa

NotlS
Kassa och bank

Swedbank

Resurs Bank

Summa

Not 14
Skulder till kreditinstitut
Stadshypotek, bundet till 2019-06-01 ränta 1,21 %
Summa

Varav kortfristig del

Årets amortering uppgick till O kr. De kommande 5 åren beräknas O kr amorteras.

2 16-1Z-31

12

2016-12-31
152500
152 500

2016-12-31
27682

366048
21875
40216
87116

542937

016- 2-31
27480

294498
o

38250
360228

2016-12-31
4131356

90690
4222046

O 6-12-31
12000000
12000000

o

2015.12-3
152500
152 500

2015-1Z- l
45982

226 262
17435

o

387
290066

2015-12-31
27443

285069
4830

o

317342

2015-12-31
8101 842

90148
8191990

2015-12-31
12000000
12000000

o

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut
Fastighetslntcckningar
Uttagna antbrev i fastighet
Summa

27184000
27184000

2015-12.31

27184000
27184000
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Notl5
övriga skulder
Fond för inre underhåll

Avdragen skatt
Sociala avgifter
Övriga kortfristiga skulder
Summa

Not 16
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Beräknade revlsionskostnader BoRevisjon
Beräknade räntekostnader
Förutbetalda avgifter och hyror
Upplupet övrigt
Summa

13

2016-12-31
3 613 436

o

o

5843
3619279

2016-12-31
21000
11831

1936965
63791

2033587

2015-12-31
3606416

22190
21910
7982

3658498

2015-12-31
20200
11966

1306 113
87488

14Z5 767
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Märsta 2017-^5"-2 2.

14

^T>^

Thomas Bernhardsson
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Revisionsberättelse
Tllf föreningsstämman f HSB Brf Stinsen, oiig.nr. 714800-1733

Rapport om årsredovisningen

Ultalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Stinsen
för er %16.

Enligt vår uppfattning har årsrectorisntnsen upprättats l enlighet

Som del av en revision enligt ISA använder jag professtondlt
omdöme och har än professlonelit skeptisk (nställnlng urHfer hi
nevfefonen. Dessutom:

oegenäigheter ̂ ler på fel, utfonnar och utf&

rätlrisamte bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2016 och av dess flnanaäla resuWat for året enligt
éreredorfsnlngslagen. Förvaltningsbsrättäsen är förenlig med

Vi (lllstyikN- därför att föreningsslåmman fastställer
beror på fel. eftereom oegenfligheter kan innsfatte agerande i
maskopi, förfdsknlng, avsiktliga utelåmnsnden, töakllg
informafion rilerSsidosältande av intsm konfroll.

Grund lör uttalanden

VI har utfört revisionen enligt god revisionssed l Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs nämiare i avsnitten
Rewsom utsedd av HSB ffiteffiAunds answroch Den

interna RontfoU som har betydelse för min revision för alt
utforma granslailigsåtgSpder som är lamfrilga med häisyi
omständigheterna, men inte för att uttala mig om
effeldivlteien l den Interna kfflitidlen.

Vi 8f oberaenda f förhällande lill ffeeningen enligt god revisorssed i
Sverige. Revisorn utsedd av HSB RksfSfbund har full^ort sitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revlslonsbevls vi har inliämtat är (illråckfiga och
ändamélsenlfga swn giund för våra uttalanden.

Sfyrelsens aDsvat

M. Sr styrelsen som har ansvaret för att érsredovlsnlngan
upprättas och att den ger en rättvisande Md enligt
åreredovlsnbigslagen. Styrelsen ansvarar även för <ten Interna
kontroll som de bedömer är nödvåndlfl för att upprätta en

anv&icfs och rimligheten i styrelsCTS uppsftattnlnga-i
redovisningen och Ollhöraide upplysningar.

drar jag en slutsats om l&npl^beten l slt styrelsen använder

åisredovisningen. jag drar ocksä en slutsats, med giund l de
(nhämfade revlslonsbevlsen. om huruvkla det finns nägon
vasenlBg osäkerfteisfsktor som avser sådana händelser äler

om

(Örenfngens fonnåfla att fortsatta vertssamheten. Om jag drar

bedömningen av förenlnQsns f&mäga st» fortsätta veiksamhstan.
De upplysBr, när sä är tillfiinpllgt, om förhållanden som kan

up^ysningama t årsredovisningen <mi den väsentliga

bil datumet iCTrevlslonsberältäsen. Dodtkai framfida
händslser eller förhållanden göra alt en (OTening Inte längre
kan fortsätta veiksamheten.

. uhfärderarjag dai Sve^ripande presentationen, stfukturen
och innehållet i åisredovisntngen, daibland upplysningarna,
och om årsredovisningen återger de underilgggnde

antagandet om fortsatt dfin. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dtock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten,

Rwkorn utsedd ev HSB Rlksföibunds aasvsf

Jag har utfört revisionen enligt Inlernsllonal Standards onAudIting
(1$A) och god revfsionssal i Sverige. Mitt mal är att uppnå en
rimlig grad av säkeihet om huruvida Srsreäovlsningen soin helhet
inte innehåller några väsentliga felaWishete', vare sig dessa beror
på oegenttlghäer eller på fel, och att ISmng en rerislowberaftelse
som Innebaler vårs uttalanden. Rlml^ säkerhet aren hfig grad av
säkerhet, men år Ingen garanti för ait en rairtsion som utförs enllgl
ISA odi god revistonssed l Sverige alltid kommer alt Uffiiläcka en
väsentlig felal<8ghe[ofn en sådan finns. Fdaktlgheterkan uppstå
på grund av o^entligheter älN fel odi anses wa YösenUtga om revisionen. däribland de betydande bnster i denTntema kontrollen
de enskilt eller lillsammans rimligen kan fötväitas {^vwka de som Jafl idenlffierat.
ekonomiska beslul som användare fattsr med grund i
årafedovisningen, Den lötenlngsvaMa revisoins snsvsr

Jag har utfört en revision enligt fevistonsl^en odi dämwd enligt
god rerfslcmssed i Sverige. Mitt mal är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet oni huruvida érsrafovisningBn har upprattate l enfighel

rättvisande blkl.

Jag meste Informefa styrelsen om bland annat revisionens

rättvisande Uld av föreningens resultat och ställning,



Rapport om andra krav enligt lagar, andra
författningar samt stadgar

Uttalanden

Utöver vår revtston av årsfedovlsningen har vi även utfört en
reviston av styrelsens föwaltnlng (or HSB Brf Stinsen för år 2016

Som en del av en rerisfon enligt god revfrionssed l Sverige

omdSme och haren pnofesstonelltskqitlsk Inställning under hela
revislmen. Granskningen av förvaltningen och försl^et (ill
dfsposidoner av föreningens ̂nsl eflerforiust grundar sig främst på
f6vi$tonen av räkenskaperna. VBka Ullkonunande

eller föfkist,

ansvarsfnhet för räkenskapsåret,

Gtundföriiltalanijw

W har utfört revrslonen enliflt god retistonssed l SyfirigB. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare t avsnittet Revisorns sasvsr,
\fl är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed l
Sverige. Revisorn utsedd av HSB RiksfSrbund har i övrigt fullgjort
sitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

jen,

betydelse förfSreningens situation. VI går Igenom och prövar
fatlads beslut, beslulsuntferl^, vidlagna ätgärder och andra
förhåBanden som ar relevaita för vert uttalande om ansvarsfrihet.

dispositioner belråffande foFeningens vinst eller förlust har vi

Styrelsens ansvat
Märsta den ^/^2017

beträffande föreningens vinst ̂ IBT förlust W förelgg tiR utdefnlng
innefatfar detta bland annat en bedömning av om utdelningen"
försvarilg med hänsyn (iii de krav som föreningens vaks etsart
omfattning odi risker slalter på stwleken av föreningens eans
kapital, konsolideringsbehov, likvldftetocfi ställning i äwigl.

Styrelsen ansvarar för förenlngws orgsnlsaUon och förvaltningen
av förenlr^ens angeIägfflihBtar. Delta Innsfatlar bland annat att
fortlöpande bedöma föreningens d<(momiska slluation odi att fillse
attfwentngens organlsalion Srutfoimad såatttwkföringeni
medäsföivaltningen och föreningens ekonaniska sngdägenheter l
övrigt kontrolleras på ett betryggande sått.

Revisorns ansvar

Vert mal beträffande rewsionen avtorvdtrengen, och därmed vårt
uttdwide om ansvardrihä, ä-att inhämta revlslonsbevls (Gr alt
med en rimlfg grad av säkeihst kunna bedöma om n^on

NtcfasWårenfeldt

BoRevIslonAB
Av HSB Riksförbund

^

Helene Klang Toivonen

Av föreningen vald revisor

försummdse san kan töranteda eisättnlngsskyidiflhet mot
f^isnlngen. dler

Vårt mel be^äfande revisionen av försl^el till dispositioner av
föreningens vinst eller förfust, och därmed vert uttalande om detta,
år att med rimlig grad av såkerhä bedöma om fwslaget är f^enligl

Rimlig säkerfiet aren hfifl firad av säkerhet, men Ingen garanU im
att en revision som utförs enligt god renyonssed i Sverige a!)tid

fftanleda ereaUnlngsskyklighel mot föreningen, äter all ett förslag
filt dispositioner av förer
med bostadsrättstagen.




