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Brf lnsjön
Örg.nr 71400CI-06,75

Styrelsen fti¡BogþdsreiLttsföreningen lnsjön (714000-06?5) får härmed avge årsredovisning för
råhenskapsåret Ê01 5-01.01 *201 5-12-3 1 .

rönvRlrrut N G $B eRÄrreLsn

lnformation otï yerksamhcten
Föreningen har till ändamåt att fiämja medlemrnarnas ekonomiska intresse genom att ftireningens hus
upplåta bostadslâgenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegrånsning.

Väsentliga händ*lser under och efter räkenskapsåret
Förelingens ekonomi är fortsatt stabil och årets resultat är enligt budget. Brf lnsjön har genomfört två
storre prqie,ht u1der,þt, ny uteplats itråidgården och nya entrðtrappði:pá'rorivgg"Á" Siyr*i*n
fortsåttgr ritt arbete för att minska kostnadôr genom omförhandtingår ai vâra avtaí och fã*ign*tstån.
Vj,kql konstatera att avtål ssm inte är förhandfingsbafâ, sorn för kòmmunalt vatten och sopñ¿¡mtning,
står för större ökningar än både ovriga avtal och inflationstakten.

Genomförda större underhåtle- ççh invcsteringoåtgärder över åren

uteplàts
2015
2û13
2t11
201 {

och Fr:eyvägenhuset

I

För en komplett för,teckning'övor åtgârder se www.brf-insjon.com

U¡der'året intråffade en.större vattenskada p_å Freyvågen dår en lägenhet och underfggande
kållarutrymmen drabbades, Totalsanering:kiävdeo, vil[et medfärdeåtora kostnader,'Däi absotuta
merparten av dessa tåcktes dock;av föreningens fastighetsförËäkring,

Medlemsinformation
OrdinarieTöreningsstämma ägde rum 2015-06-02, Pä stämman deltog 16 medlemmar. Föreningen
hade vid årets slut 101 medlemmar,

Itiç¡inUq¡ tige¡ ja$ighêten lgelboda 43;2 i Nacka kommun omfattande adresserna Frewägen 2A*
C, SturevägeLaA-C och Torsvägen 614-C. Bostadsrättsföreningen tnsjön byggdes ¿r räoìl Marken
fnnehas med åganderätt;

Fa$tigheten äf fullvärdi¡sförsäkrad i Folksam. lförsäkringen ingår rnomenten st¡¡relseansvar sãrnt
försåkring mot,ohyra. üen innefattar,åven ett gemensârni noståosrËjttstillågg,

Ay.fo,t:ljng:ne 82 medlemslägenheter har 14 överlåtits under året; Föreningen upplåte¡fyra tokatsr
och 16 förråd med hyresrätt.

Lågonhetsfördelning;

12 strl rurn och kök
18 st'2 rum och kðk
35 st 3,rum och kök

p



Brf lnsjön
Org.nr 714000"0675

13 st 4 rum och kök
4 st 5 rum och kök

Ola Bergman
Magnus Fêigerblad
Barbto LiljebËick
Johanna Lundetróm
Ulla Pihlvang

Rose-Marie Eklund
lda Alm Pellbäck

2

Total bostâdsyta: 5625 kvm. Totallokalyta: 726 kvm.
På föreningens fastighet finns 27 parkeringsplatser.

Styrelse
$tYr:elsen har ulgjor:ts av:,

0rdforande
Vice c¡rdförande
$ekretet'are
Ledamot
Ledamot (HSB; avgick oktober 2015)

Suppleant
,Suppleant (HSB, avgick december 201S)

I tur att avgå vid-ordínarie föreningsstämmâ är Magnus Fägerblad, Barbro Liljebäck, Johanna
Lundström och Rose-Marie Eklund.

Föreningens firma têoknas av styrelsen, Firman tecknas av Ola Bergman, Magnus Fägerblad och
Barbro Liljobäck, två iforenlng.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft elva protokollförda sammanträden. Utöver dessa har ett
storre antaf arbetsmöten genomförts.

Revieor
Revisor har varit Lena Oennryd oeh Anna Stonbarg med Kristina Nyberg som suppleant, vâlda vid
föreningsstämman.

Valberedning
Valberedningen-har utgjorts av Ansa Messner $ammankallande och Kerstin Bridgeman-Willíams.

Förvaftning
Den ekonomlska förvaltningen har under årets skötls av Fastighetsågarna $ervice Stockholm AB.

Ëkonomi

Avglfter och hyror
Avgifterna sänktes från qch med 2015-01-01 med tro pröcênt. Hyror för extraforråd och p-platser
lämnades oföråndrade.

Skuldsättning
vid utgången av 2015 var föreningens skuldsättning 20s7 kr/kvadralmeter bo¡a.

Budget för år 201Ë
Föt: 2016 har st¡¡rolsen budgeterat ett mindre överskott, ?016-01"01 sánktes månadsavgifterna med
en procent. P-platshyran hojdee med 40 kr til! 200 kr.

Þ



Brf lnsjön
Org;nr 714ût0-067ö

Resultat och ställning (tkr)

2Aß

Nèltoomsättning
Rör-elseresuttát
Res; efter fin. Poster
Balansomslutning
Fond för yttre underhålt

2014 2013, aÛft 2011

4 348
,442
171

1S 565
1 6S8

4 4ø3
1 074

724
15 579

1 295

4389
15;t
-223

15 440
69S

4 150
8S1
405

16 067
317

280
985
s8û
527
4S5

4

16

Förslag tlll iesultatdispositÍon

Föreningsstärnman har att ta ställning till:

Balanserat resuliat
Arete resultat

Styrelsen f<ireslår att;

Från fond för yttre underhåll tlltgodogörs, motsvarande årets kostnad
Till fönd lór y.ttre undarháltavsäÌto, utifrån underhållsplan
I ny råkning balanseras

-172 10ß
171 p13

-1 087

600 000
.?00 ûCIo

e8 913
-1 0s7

Y'tterligare upplysningar vad.behäfrar föreningens resultat och ståüning finns i eftefötjanda resultat-
och balansräkning med titlhôrande tiiläggsupplysningar.
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Brf lnsjðn
714000'067õ

4{12)

2A14't1-01-
2At5-12,31 2Al

Rörelsøínitäkter
Nettoomsättning
Ovriga rörelseintäktêr

Summa rörelsçlntäkler

Rörelse*osfneder
Dríft- och fastighotskostnader
Ovriga externa kostnader
Fersonalkostnader och arvoden
Avskrivningar ay måtsrielta anläggningstiltgångar
üümma röreleêkostnader

Rörelteresuftat

Flnanslella po*ter
Ovriga råntef ntäkl€f och liknand_e reeultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposier
$qmma finan*lslla ÊqsJcr

Rosultat efter finansiella poster

Resultat före,skatt

Slraúfe,i

Arets rssulfat

4 38990t -3 529 622

1

I

3
4
5'

4 348 450

_,_ _*{qqå3j
4 93,1 696

-3 5S8 943
.43 235

,.244'447
-503 2S3

4463 098
14ü 096

4 603 194

-2 768
.26

.230
-503

B0s
7þ7
937
283

441 778 I CI79 572

12 670
.289 335

!'*-¡-'-.:- --.*^-"- -..i-'.

-?70 765

171 013
**-_,*-.**..".1..*.

171 û13

15 1t3
-304 963

.349 S60

723 712

723',t12'

17't 013 723712

þ



Brf lnejön
?14000-0675

5(1?)

Not 20ts- 201+12-31

12 910 3?8
171 350

130€1 6?8

12 678 805 13 082117S

_,. __. *31çrg
47 576

T!LLGÂHGAR

Ânläggnin gstlf lgångar
' Materlella an tliggní ngsifllgãngar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Summa materiella anlåggningstilfgångar

F I nan sl dl I a an [liggni ngstl ll g áng a r
Andra lángfrieliga värdepappersinnehav
Summa finansiella anlåggníngstillgångar

$umma,anlåggningstillgångar

Omsättn ln gstif lgån ga r

Varulaget m,m,
Ovriga lagerfillgångar
Sumrna varulager

Kortf ri slig a fo rd rí n ga r
Ovriga fordringar
F{irutbetålda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

l(dssa o6tr öånk
KasEa och bank
$umma kassa och,bank

Summa ornsättningstillgångar

SUTI,IMATILLGA!¡GAR

o
7

12 43s S03
142792

--.--,-,----.---__.--,:"i_..,.-*|,,..

12 5?S Sg5

-.--_-*_*- --s-09
500

50û

s00

I

I

1 282
124

25V

594
I 040 495

120 602
1 406 851 I tOr OSi

_ ", " $_p*g',g"q
1 579 6û6

I 2û8 570
1 288 570

2 es6 si? 
***ã 

¿ö't t4ã

15 5ô5 412 15 679 421
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Erf lnsjön
714000-0675

EGET KAPITAL OTSI SKUTTER

Ëgetkapltal
Bundet aget kapitat
Medlemsinsatser
Fond för yttre underhåll
Summa budet eget kapitat

Fritt eget kapital
Balanserat, resultât
Årats resultat

Summa fritt eget kapital

Surnma êgèt kapital

Làngfrístiga skutder
Ovriga stulder: till kreditinstitut

$um ma Éngfr¡stiga, stuldër.

Nörtfr¡sÉiga skulderì
Kortfristig,del av tångfr skutd
Leversntörssku]der
Ovriga sk¡fder,
Upplupna kostnader och förutbetalda intåkter
Summa kortfristiga skulder

$UMIiA E6ET KAPITAL OCH SKULÞER

Ställda, säkerhcter ac h ansvärsförbi ndelser

Ställda säkerheter

B(12)

2CI15- 2014-12-31

2 73s 966 2 376 956

.172100 -t32512
171 A13 723712

-1 087 190 900

2 7S8 869 2 567 856

kr Nof

11

11

t0

1 0s2 28ö
1 657 6?1

082 285
294 611

1

1

11 573 0r,1*-.,:*-.^--..,--.^-,.-,..-:- --- --
r1 573 011

12 û18 965
12 018 9ô5

1't 562
455 ?76

4 108
782 086,

g8 646
195 449

1 6ô9
696 837

J 253,õ32: 9S2 600

15 565 412 15 679 421

2t15-12:31 2t14-12.31
och

har ach

Summa: *tällda såltErhster

Ansvarsförblndelçer

Övriga ansvarsförbindelser

Summa ansvarsförbindelser

$orn

-,*,".*-.-,,-.,..-.._^t,-.-,..-: __;,_.,:, .-,-.-_,_:___.__-,*._

12 250 000 15 515CIOû

,l¿ 2S0 000 t5 515 000

Inqa - $"s,e

$



Brf lnsJön
71400ó.t675

Tlllåiggs u pplys ni ngar

Redovisningsprinoiper
fusredovisningen är upprältad ienlighel med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1
Bokforingsnåmndens allmänna råd om årsredovisning i mindre êkonomiska föreningar.

Om inte ânnat framgår är väirderingsprinciperna oförändrade i jÉìmförelse'med friregående år.

Redovisning av intäkter
,{rsavgifter 9ch hyror aviseras i förskoft men redovisas så att endast den del som belöper på
räkenakapsåret redov¡sas som intåkt.

Skatt
Bostadsrättsföreningars rånteintäkter som är hånförliga titlfastígheten år skattefr.ia. Om det
ftjrekommer verksafiheter som inle avser fastighetsförvattninglker beskattning mec 22 procent.

Anläg gni ngstitlgångar
Mateiiella anlåiggningstiflgångar våirderâ$ till ânskaffningsvärde minskat med ackumuterade
avskrívningar. Avskrivningar sker systematiskt under den bedömda ny[tjandetiden, Följande
avskrivningar uttryckt i procent tillämpas (friregående år inom parantes)

71121

% ár

{3-5o/o)
(10133%)

lvtarkvârdet år inte fsrernål för avskrivning,
uJoiftel fgr.Lorbätlringaf av tillgångars prõstanda, utöver ursptunglig nivå, öka¡ tillgångarnas redovisade
vâfde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnãdór.

övrÌga Íillgrångar och skuldør
Tilleångar och'sküldèr har värderats till anskaffningsvårde om inte ânnåt ångês Fordringar har, efter
individuell badöm,ning, tagits upp'tirr de bêropp varñied ue ¡e.emás intvtå.'f¡iti¿ia iJiñsä,,
värderae till det lägeta av anskaffningsvårdot och det verktiga vaioet,

Fond för yttre underhåll
Avsättning till och uttag ur fonden görs ienlighet med foreningens stadgar. Avsättning enliqt nlan och

'F$9iäkþ931$q 
för.Senomförda åtgärder sker genom överf<irrng mettan fritt och buri¿et elei tapitat.

Areta underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom åréts resultat

9



Brf lnsjön
71,{00t.0675

Upplysni ngar till resultaträkning

Not 1 Nettoomsättning

8(12i

Års-avgifter

Lliror
,Overlåtels* och pantsåttningsavgifter

Not 2 övriga rörêlseintäkter

$umma

Not 3 Drifr- och fastighetskoetnadsr

Drift
Fastighetsskötqel
Sliådning
Tillsyn, besiktning, kontroller
Trädgårdsskötsel
Snöröjning
Sotning
Reparationer
EI
Uppvärmning
Vatten
Sophåimtning
Försåkringspremie
Fastighetsavgift bqstäder
Fastighetsskaf t [okalor
Ovriga fastighetskostnader
Kabel-tvlBrsdbandilT
Revisionsarvode
Förvaltningsarvode ekonom i

Ekonomisk förvaltning utöver avtal
Panter och ôverlåtelser
Förvallniñgsaruode teknik
Teknisk förvaltning utöver avtal
J.uridiska åtgärder
Ovriga extsrna tjånster

Underhåll
Lo.kaler
Gemensamrna utrymmen
Byggnad
Gård
tsyte avloppsledning
Slamspofning
0vrigt

2u4

3942 059 4057 213
376 595 3S3 452

_ _ ?qiep *:e¡gq
4 348 4S0 4 463 098

,{83 236 ,t40 096

^?916 2û14

252 867
128 891
69 735

101 926
25 650
3CI 078
89 56û
36 750
g0 s67

1 950
2S 694

135 900
54 102

':
***-_.r9_1r!

2 905 234

119 04.1

95 964
5 624

18S 261
87 721

1 Vd?
643 210
974 t68
326 399

118 654
gg 175
45 195

192 250
4A 977

9Û5
18{ 927
43S 7S9

328 r10
2?4 355

8S 680
69 735
s9 794
25 65t
23 174
s9 245
29 5û0
99 144

475
12 436

131 824
1 744

21 383
18 230

2 435 761

76 2S0
gô €88

3q9 990
14 CI63

23? 125
18t 781

81 656

693 709 3328M

Totalsumma drift- och fastighotskostnadèr 3 ã98 S43 2 768 605

Þ
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,Not 4 Övriga externa kostnader

e(12)

2015 2014

Porto l Telefon
Annonser 1 Reklam
Konsullarvodg

$umma

42Q 7 672
1 157

41 658 19 125
43 235 26757

Ñot ã Fersonalko$tnadêr och arvoden

Styrelsearvode
LöN
Sociala kostnader

2MM7 230 937

Föreningen har ingen anställd personal

Upply$ningar titl balansr.ëikni ng

Nst 6 Byggnader och mark,
201õ 2014

1t6 000
20 600
57 847

161 800
13 50û
55 637

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Ârets avskrivning enligt plan

Vid årets början
ðyggnad
-Ombyggnad, starnbyte
.Mark

Redovieat våirde vid årets stut

ïaxeringsvârda
B¡tggnador
Mark

Boståder
Lakaler

I 901 670
1t 659 171

_."__" _$tggq
21 S07 841

-8 997 $13
474775

s901 67t
11 659 171

,347 000
21 gû7 841

-8 522 788
47472.5

.9 472,238, -B 997 51 J

12 431 603 ,t2,gf 0 328

3S 579 t00
20 58ô 000

39 579 00Q
20 586 00t

2 565 00û_'- - --:1--"- *__-.'-

60 165 000

60 165 000 s0 1ss 000

57 600 000 õ7600 ù00
2 565 000

6û 000

B
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714000.¡675

2015

1û(12)

2414

Not 7 Maskïner och andra tekniska anläggnlngar

Ackumulerade avsktivningar enligt plan:
-Víd årets början
-Årets avskrivniñg enligt plan

-vid årets början

Redovlsàt värds vid årets slut

,' l¡

Not I Övriga fordringar

Andra kortîristiga fordringar
Surnrna

f'lot,9 KaeEa ach bank

,,.-. _*f,p"I..flug
437 875

-?6ô $A5
-?B SS8

.295 083

437 875

437 87$'

-237 967

-. "-_._":E-8_!5p
-266 525

142't92 17f 350

2014

?9 683
I 198

__, -_ 2Q q1.p

1282257

407
330
223

tg
1'1

2Atâ

."," lglg,-ç_qg
I 579 666

t û40,495

1 ?67 448

I ?8r õ?0

Spafkonto
Flacering$konto

$umma

Not l0 Ëget kapital

undet esot kapital Fritt eget kapital

/nsafser

upp"
låfelse-
avgifter

Fond 1ör
ytlre 8a/anseral ,4refs

360 712 ;123.t12'

$umma

årets ingång 494710 6s7 575 1 ag4 67j -5$2 812 7z311z' z 56? eE6

Disposition enligt
stämmobêslut

Arets resultat

Belopp virl
årets utgång

600 000
-237 000

1,71 013 171 013

4g4V1i0 ã87 S?5 1 657 671

Totalt bundet eget kapitat
2 739 956

-172 r00 r7l û13

Totalt fritt egêt kãp,ital
.r 087 2 738 8S9

9
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Konvarterlngl

2016,04-25
20t16.A4-27
201?,û4-2{i

2018.CI3-23

Skuldbêlöpp
2Q1*12-31

AmorteiingÌ

1 1{12)

Skuldbelopp
2014-12"31

1 917 712
I S15 106

Not 11'$lculdertill kreditlnstitut, långfristiga

$wedþank llypotek
,$wedbank,Hypolek
$wedbanK Hypotek
$wedbank Hypotek
S!âfçdbâ n k, l-l ypotêl(
Stadshypotek

Rêinla

'2,85o/o

2,9ì96/o

2,2ô7ölo
ü,6801o

1,240/o

3 000 000
't 500 000
3 784 7'92

3 000 000
I 500000
3'7åû s49
I 393 236
1 910 388

Kor$ristig del av långfristlg skuld

11 $73

-11 562

_- *"-:Q13,9_1I
-533 037 r2 117 610

-98 645

fi 573 0îl {e 018 s65

þ
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12(12j

Underslffifter

Auktoriserad revisor

-tL

tl/r,w^i."..l
Magnr-ú Fågerblad

aø""/*à l/.\b/;,L
Barbro Litjeb;iik

I

Min revìsionsberåittelse har lämnats f3/S Xpf ø Min revisionsrapport har: tämnats tblg LaW



Till föreningsstämman i HSB:s Brf lnsjön i Nacka

Org. nr 714000-0675

Revisionsrapport från lekmannarevisor

Jaghar granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt sfyrelsens forvaltning for är 2015 for
Bostadsrättsforeningen Insjön. Det är styrelsen som är ansvarig für att upprätta årsredovisningen i
enlighet med god redovisningssed och for att sköta forvaltningen i enlighet med foreningens
stadgar.

Jag har granskat att årsredovisningen är baserad på en ordnad bokforing och är upprättad i enlighet
med god redovisningssed. Jag har dessutom granskat füreningens verksamhet for att bedöma om
den sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att
foreningens interna kontroll är tillräcklig.

Baserat på min granskning anser jag att:
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed och baserad på en ordnad
bokforing.
Styrelsens ledamöter har utfort sitt uppdrag med omsorg och i enlighet med foreningens stadgar.

Jag anser således att:
Föreningsstämman kan fastställa årsredovisningen och bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

Saltsjöbaden den 2016-05- /l

Lena



MAZARS

REVISIONSBERATTELSE

Till föreningsstämman i HSB:s Brf Insjön i Nacka

Org.nr. 714000-0675

Rapport om årsredovisningen

Jag har utftirt en revision av årsredovisningen ftir HSB:s Brf Insjön i Nacka ftir år 2015

Styrelsens ønsvar fiir årsredovísningen

Det är styrelsen som har ansvaret ftir att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och fiir den intema kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig frir att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.

Revisorns ønsvør

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jaghar utftirt revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
jag floljer yrkesetiska krav samt planerar och utfiir revisionen ftir att uppnå rimlig säkerhet att

årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan

information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att

bedöma riskerna for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är

relevanta ftir hur füreningen upprättar årsredovisningen for att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra

ett uttalande om effektiviteten i fiireningens intema kontroll. En revision innefattar också en

utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och åindamålsenliga som grund for mina

uttalanden.

Uttalønden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ftireningens finansiella ställning per den 31 december

2015 och av dess finansiella resultat ftir året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är

frirenlig med årsredovisningens öwiga delar.

Jag tillstyrker därför att ftireningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen ftir
ftireningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfrjrt en revision av ftirslaget till dispositioner
beträffande ftireningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB:s Brf Insjön i Nacka for
âr 2015.

Styrelsens ønsvar

Det är styrelsen som har ansvaret für forslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
forlust, och det är styrelsen som har ansvaret for fbrvaltningen enligt bostadsrättslagen.

Revìsorns ansvør

Mitt ansvar är att med rirnlig säkerhet uttala mig om ftirslaget till dispositioner beträffande füreningens

vinst eller ftirlust och om forvaltningen på grundval av min revision. Jaghar utftirt revisionen enligt god

revisionssed i Sverige.

Som underlag ftir mitt uttalande om styrelsens ftirslag till dispositioner beträffande foreningens vinst
eller förlust har jag granskat om ftirslaget är ftirenligt med bostadsrättslagen och füreningens stadgar.

Som underlag ftir mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och fiirhållanden i fiireningen ftir att kunna bedöma om någon

styrelseledamot är ersättningssþldig mot ftireningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot
på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller füreningens stadgar.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund ftir mina
uttalanden.

Uttølanden

Jag tillstyrker att frireningsstämman behandlar ftirlusten enligt ftirslaget i ftirvaltningsberättelsen och

bevilj ar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet für räkenskapsåret.

Stockholm den 13 maj 2016

,/r-,^%,ta-u>/ Arna Stenberg

Auktoriserad revisor
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