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Arsredovisning
Styrelsen for Brf Herden 8 far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2005

ORDFORANDE HAR ORDET

Nar vi forvarvade fastigheten hosten 2001, satte styrelsen som mal att inte hqja avgifterna under de fern
forsta aren. Vi bar nu natt det malet. Inga hojningar planeras under 2006 och aven i ett langre perspektiv
ser framtiden ljus ut.

Trots att foreningen endast upplat en hyreslagenhet med bostadsratt under 2005, bar vi kunnat amortera
hela 8,7 miljoner kroner pa vara Ian. Malet var att betala av drygt 4 miljoner (se arsredovisningen 2004),
sa dar bar vi gatt i mal med rage. Foreningens skulder minskar salunda stadigt, vilket gor oss starkare
infor framtida rantehojningar. For sjalvfallet kommer det en dag da rantorna ar hogre an vad de ar idag.

Var for ovrigt medvetna om att det negativa resultatet i arets resultatrakning belastas av
bokforingsmassiga avskrivningar (sid. 13, not 6).

Var ekonomiska stabilitet beror i grunden pa att vi bar tecknat bra avtal, varit noggranna, kritiska och
stridbara vad galler den ansenliga mangd fakturor vi far. Har firms det stora pengar att spara in om vi
fortsatter pa den inslagna linjen att ha en god och langsiktig relation med vara entreprenorer; en relation
dar vi pa en grund av 6'msesidig tillit staller hoga krav saval kvalitetsmassigt som ekonomiskt.

Vi ar stolta over att inom dessa ekonomiska ramar kunna ge samtliga boende tillgang till gratis bredband.
Foreningen betalar visserligen en samlingsfaktura till var bredbandsleverantor Ownit Broadband AB, men
den kostnaden ryms inom vara ramar.

Dessutom vill jag aven namna de nu avslutade forhandlingarna med Kungsholmens stadsdelsforvaltning -
dels angaende ett nytt lokalavtal for barnstugorna pa Arbetargatan 27 och dels for ett nytt gruppboende pa
plan 6, Arbetargatan 23 A+B. Slutresultatet ar klart positivt for foreningen. Vi far hogre hyresintakter,
hyresgasten overtar det inre underhallet och vi aterfar en lagenhetsyta pa 79 kvm pa Arbetargatan 23 A,
som kommer att renoveras och saljas.

Jag noterar for ovrigt att flera boende valjer att kopa en ny lagenhet inom foreningen nar den egna
bostaden ska saljas. En bra utveckling som sakerligen bidrar till att foreningens rykte bland maklare ar
valdigt gott. Ett rykte som ar till gagn for oss alia och som jag hoppas att vi fortjanar och ar radda om.

Vid sidan av ekonomin ar den allmanna trivseln en given karnpunkt. Det ar viktigt att vi alia kanner ett
gemensamt ansvar for var fastighet och varnar om var boendemiljo. Vi bor i ett flerfamiljshus dar det ar
av yttersta vikt att visa hansyn och folja de regler som foreningen satter upp. Detta galler saval var
relation till vara grannar, som omvardnad om var fastighet och hansyn vid ombyggnader. Det bar hant en
rad olyckliga saker vid ombyggnader och dessa vill vi undvika i framtiden. Folj darfor foreningens
ombyggnadsregler noggrant!

Tank ocksa pa storningar - visa varandra hansyn genom att prata med varandra. De allra fiesta problem
kan faktiskt losas pa det sattet. Var aktiv och ansvarstagande aven om du inte sitter i styrelsen.

Pa manga satt ar de informationsblad vi i styrelsen kontinuerligt delar ut till alia boende det naturliga
informationssattet, men jag hoppas verkligen att varje uppgang far igang egna sma arbetsgrupper. Jag bar
tjatat om det i flera ar, men inom ramen for dessa trappmoten kan bade egna problem och fragestallningar
losas, aktiviteter anordnas, och storre, mer overgripande fragor foras vidare till styrelse eller forvaltare.
Tag hjalp av styrelsen for att starta en grupp i din uppgang!
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Och anvand var hemsida www.brfherden.se for art ta del av all mqjlig information om foreningen -
stadgar, redovisningar, regler, upplysningar och nyheter. Dar hittar du belt enkelt det mesta!

Som vanligt har vi sammanstallt en punktlista over en del av de arbeten som utforts under 2005 och
planerade insatser under 2006. Las den. En sak vill jag lyfta fram: Stadfirman Virk tog under hosten over
trapphusstadningen och jag a'r overtygad om att samtliga boende har lagt marke till den forbattring som
skett. Nu galler det att uppratthalla derma goda niva.

Samarbetet med var tekniska och ekonomiska forvaltare, ISS Facility Services och ISS
Ekonomiforvaltning, har fungerat tillfredsstallande. Forbattringar och omvarderingar kan alltid goras,
men vi anser att vi trots allt kommit sa langt i vart forhallande att det a'r viktigt att bygga vidare pa den
grund som lagts.

Till sist: tag del av detta dokument, las styrelsens informationsblad och bygg upp en medvetenhet om det
som sker i din forening.

Claes Nordenskiold

FORVALTNINGSBERATTELSE

Styrelse

Styrelsen har sedan ordinarie stamma 2005-05-16 bestatt av:

Ordforande
Vice ordforande/Kassor
Kassor
Sekreterare

Ordinarie Claes Nordenskiold
Olav Fahlander
Robin Ghosal*
Ola Schneider
Edgar Nissen
Gunnar Severin
Jan Stenholm

*Avgick 2005-08-31 pga. flytt och ersattes som kassor enligt ovan.

Suppleanter Britta Bohm
Maria Halvarsson

Revisorer

Ordinarie Anders Bergman SET Revisionsbyra

Valberedning

Webbansvarig

Arvid Bohm
Anette Larsdotter
Annika Erlander-Persson

Asa Cronqvist

Sammankallande
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Fastighet

Foreningens fastighet omfattar Herden 8, Stockholms kommun, med besoksadresserna S:t Gbransgatan
96, 98, 100, 102, Mariebergsgatan 30, Arbetargatan 23A, 23B, 27A samt 27B.

Fastigheten omfattar totalt 21 703 kvm, varav 20 470 kvm bostader och 1 233 kvm lokaler, varav 1218
kvm barnstugor och 15 kvm personalutrymme. Dessutom firms ett garage omfattande 74 p-platser.

Overlatelser

Under perioden bar 35 (forra aret 41) overlatelser agt rum. Av dessa har foreningen upplatit 1 (4)
hyreslagenheter med bostadsratt.

Av fastighetens 236 lagenheter var 206 (205) upplatna med bostadsratt vid utgangen av ar 2005.
Foreningen hade vid arets slut 307 (300) medlemmar.

Fastighetsforvaltning

Styrelsen har under aret haft 18 protokollforda sammantraden. ISS Facility Services och ISS
Ekonomiforvaltning har ansvarat for den ekonomiska fb'rvaltningen. Fastighetsforvaltare har varit Uffe
Mattsson, ISS Facility Services. Fastighetsskotseln har sko'tts av Mikael Jarlelind (tidigare Callander),
ocksa fran ISS. Garaget forvaltas pa foreningens uppdrag av Stockholms Stads Parkerings AB.

Foreningen har ett samarbetsavtal med Stadsmissionen, agaren till grannfastigheten mot stora garden.
Avtalet innebar art en del kostnader for lopande underhall, snorqjning och mer langsiktiga investeringar
runt vissa gardsytor fb'rdelas mellan oss.

Under 2005 genomfordes foljande underhallsarbeten mm:

• Installation av Brf Herdens eget bredbandsnat inleddes efter att 2005 ars stamma beslutade art ge
styrelsen detta uppdrag. Styrelsen slot avtal med Ownit Broadband AB.

• En obligatorisk radonmatning paborjades under hosten
• Byte av gardsentreprenor. PB Mark och Miljo ansvarar numera for saval kontinuerlig skotsel som

snorojning.
• En arbetsgrupp med hjalp av en landskapsarkitekt tog under hosten fram ett underlag for den fortsatta

gardsrenoveringen. Detta ligger till grund for de atgarder som vidtas under 2006.
• Gungstallningen har bytts ut, inklusive gungor och sand.
• Anticimex har vid ett flertal tillfallen varit pa garden for rattbekampning.
• Battringsmalning har utfb'rts i samtliga uppgangar; framst runt hissdorrarna pa bottenplanen. Aven

slussarna mellan trapphus och garage har malats om.
• Slima delar av fastighetens tak har malats om och renoverats.
• Foreningen har bytt stadentreprenor fran ISS till den mindre entreprenoren Virk.
• Ett nytt nyckelsystem till grovsoprummet togs i bruk under varen och varje lagenhet fick en

magnetnyckel.
• Foreningen har bytt ut slitna lascylindrar pa samtliga entreportar och i andra valda utrymmen,

exempelvis mellan garage och trapphus.
• En genomgripande markispolicy har inforts. Ett tyg, en farg och ett system ar det som galler for

balkongtyg, markiser och uppsattningsanordningar. Se mer information pa foreningens hemsida.
• Atgarder har vidtagits mot problemet med duvor langs S:t Goransgatan. Samtliga boende vid

innergardarna mot gatan (S:t Goransgatan 96/98, 98/100 samt 100/102) erbjods att pa foreningens
bekostnad fa nat mot duvor monterade pa sina balkonger. En el-slinga pa avsatsen mellan plan 6 och
7 har monterats runt mellersta garden, S:t Goransgatan 98/100, pa samma satt som mellan 100/102.

• Ett antal tvattmaskiner, torktumlare och torkskap har bytts ut.
• Hissarna har underhallits kontinuerligt. En av de nio hissarna har fatt en mer genomgripande oversyn.
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Planerade och inledda arbeten under 2006:

• Foreningens bredbandsnat kopplades pa den 1 mars. Bredbandet pa 10Mb ar gratis for samtliga
boende som tecknar avtal med var entreprenor Ownit Broadband AB. (Foreningen betalar en manatlig
faktura direkt till Ownit.) 100Mb erbjuds till en kostnad av 100 kr/manad.

• Radonmatning avslutas under varen. Inga problem bar hittats i fastigheten.
• Nytt avtal klart mellan Brf Herden 8 och Kungsholmens stadsdelsforvaltning, dels for barnstugorna

pa Arbetargatan 27 och for ett nytt gruppboende pa plan 6, Arbetargatan 23. Avtalen tecknades i mars
och galler 3 respektive 6 ar.

• Ombyggnad sker av plan 6, Arbetargatan 23A+B. Var hyresgast, Kungsholmens stadsdelsforvaltning,
star for kostnaderna forutom for den lagenhet pa 79 kvm som fbreningen bygger pa Arbetargatan
23A.

• Hela tradbestandet har beskurits (mars).
• Den anlaggning som styr varmeslingor pa taket och i stupror vilket ska forhindra isbildning, har

reparerats for att fungera battre (februari).
• Oversynen av garden, inklusive ytbelaggningar, planteringar och lekomraden, fortsatter. Delar av

garden renoveras med borjan under 2006 for att fortsatta under 2007. Detta galler framst stora garden,
omradena runt Arbetargatan 27 och mellan 23 och 27. Delar av de sondervittrande entremurarna mot
Sankt Goransgatan 96-98 och 100-102 kommer att byggas om. Efter sommaren ska forhoppningsvis
aven gardsbelysningen ses over.

• Duvbekampningen kommer att fortsatta under 2006. Eventuellt kommer el-slingan pa taket att
forlangas anda fram till Sankt Goransgatan 96/98.

• Belysningen i kallargangarna - armaturer och strombrytare - ska ses over och renoveras.

ROT-avdrag (skattereduktion) har sokts for den under aret genomforda takmalningen och for nagra
mindre arbeten som utforts i fastigheten under 2005.

Forsakring
Fastigheten ar fullvardeforsakrad i IF.

Ekonomi

Arets underskott blev 2918 728 kronor. Foreningens likviditet har under aret varit tillfredsstallande.
Amortering pa Ian har skett med 8 700 000 kronor.

Vid tilltradet till fastigheten fran Familjebostader 2001-08-30 medfoljde en fordran i form av ett
anslutningslan till Fortum pa 1 987 770 kronor. Lanet ar ett annuitetslan som loper till 2022-06-30.
Rantan ar fast hela perioden och uppgar till 8,94 procent.

Foreningen ar frivilligt momsregistrerad for uthyrda lokaler.

Formogenhetsvarde
Foreningens totala formogenhetsvarde ar per den 31 december 2005 21 656 788 (12 511 198) kronor.
Formogenhetsvardet ar beraknat med utgangspunkt fran fastighetens taxeringsvarde vid beskattningsarets
utgang (2005-12-31). Till detta laggs foreningens tillgangar (+) och skulder (-) fran balansrakningen per
2004-12-31.

Formogenhetsvardet fordelas ut pa medlemmarna enligt bostadsratternas andelstal.
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Forslag till behandling av ansamlad forlust

Styrelsen fbreslar att den ansamlade forlusten:

balanserat resultat -16927 617
arets resultat -2918728

-19 846 345

behandlas sa att
till yttre reparationsfond overfores 991 800
i ny rakning overfores -20 838 145

-19 846 345

Foreningens resultat och stallning i ovrigt framgar av efterfoljande resultat- och balansrakning med
tillaggsupplysningar samt kassaflodesanalys.
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Resultatrakning Not
2005-01-01

-2005-12-31

2004-01-01

-2004-12-31

Foreningens intakter

Foreningens kostnader
Underhallskostnader
Driftskostnader
Forvaltnings- och externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Resultat fore finansiella poster

Ovriga ranteintakter och liknande
resultatposter
Rantekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Statlig skatt

Arets resultat

2
3
4
5

18 198375

-1 349 960
-8 273 076
-292 668
-300 853

-4 151 358
3 830 460

-695 350

-2 918 728

18443764

-1 455 374
-7 842 288
-305 495
-301 179

-4 151 358
4 388 070

198545 204329
-6 252 384 -6 391 661
-2 223 378 -1 799 261

-660 006

-2 459 267
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BrfHerdenS
769605-0074

Balansrakning Not 2005-12-31 2004-12-31

Tillgangar

Anlaggningstillgangar

Materiella anlaggningstillgangar
Byggnader
Pagaende om- och tillbyggnader

Finansiella anlaggningstillgangar
Ovriga fordringar
Summa anlaggningstillgangar

Omsattningstillgangar

Hyres- och avgiftsfordringar
Kundfordringar
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

Kassa och bank
Kassa och bank
Avrakningskonto ISS Ekonomiforvaltning AB

Summa Omsattningstillgangar

Summa tillgangar

395 158837
401 808

395 560 645

1 814 154
397 374 799

399310195
0

399 310 195

1 860 356
401 170 551

7787
51 275

1 357911
654 722

2 071 695

221 657
1 356379
1 578 036

3 649 731

401 024 530

100
2352

4315356
61 933

4 379 741

409 118
2 591 869
3 000 987

7 380 728

408 551 279
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Not 2005-12-31 2004-12-31
Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital
Insatser
Upplatelseavgifter
Yttre reparationsfond
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Langfristiga skulder

Fastighetslan

10

11

256572 139
6338861
1 983 600

264 894 600

-16927617
-2918728

-19 846 345

245 048 255

151 100053

255080771
4 030 229

991 800
260 102 800

-13476549
-2 459 267

-15 935 816

244 166 984

159800053

Kortfristiga skulder

Leverantorsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

12
13

518 159
2 009 206

91 278
2257579
4 876 222

408 256
1 904 432
104 027

2 167527
4 584 242

401 024 530 408 551 279

Stallda sakerheter

Fastighetsinteckningar 173000000 173000000

Ansvarsforbindelser Inga Inga
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BrfHerdenS
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2005-01-01 2004-01-01

Kassaflodesanalys Not -2005-12-31 -2004-12-31

Den lopande verksamheten
Resultat efter fmansiella poster -2 223 377 -1 799 263
Justeringar for poster som inte ingar i
kassaflodet, m.m 14 3456008 3491352
Kassaflode fran den lopande verksamheten fore
forandringar av rorelsekapital 1232 631 1692 089

Kassaflode fran forandringar i
rorelsekapitalet

Forandring av kortfristiga fordringar 2 308 046 -3 677 856
Forandring av kortfristiga skulder 291 978 519 556
Kassaflode fran den lopande verksamheten 3832655 -1466211

Investeringsverksamheten
Materiella anlaggningstillgangar -401808 0
Finansiella anlaggningstillgangar 46 202 42 267
Kassaflode fran investeringsverksamheten -355 606 42 267

Finansieringsverksamheten
Langfristiga skulder -8 700 000 -6 112 375
Forandring eget kapital 3 800 000 7 453 500
Kassaflode fran finansieringsverksamheten -4 900 000 1341 125

Arets kassaflode -1422 951 -82 819

Likvida medel vid arets borjan 15
Likvida medel vid arets borjan 3 000 987 3 083 805
Likvida medel vid arets slut 15 1578036 3000986
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BrfHerdenS
769605-0074

Tillaggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Arsredovisningen har upprattats enligt Arsredovisningslagen (1995:1554) och Bokforingsnamndens
allmanna rad. Tillampade principer ar oforandrade i jamforelse med foregaende ar med foljande
undantag. Foreningens fond for yttre underhall bar omklassificerats fran Fritt eget kapital till Bundet eget
kapital, enligt BFNAR 2003:4 Uttalande om redovisning av medel reserverade for framtida
fastighetsunderhall i bostadsrattsforeningar.

Fordringar har upptagits till de belopp vanned de beraknas inflyta.

Ovriga tillgangar och skulder har upptagits till anskaffhingsvarden dar inget annat anges.

Periodisering av inkomster och utgifter och tillampade redovisningsprinciper har skett enligt god
redovisningssed.

Foreningens anlaggningstillgangar bestar av byggnad och mark.

Materiella anlaggningstillgangar varderas till anskaffningsvarde minskat med avskrivningar. Avskrivning
pa byggnad gors systematiskt over den beraknade livslangden, 100 ar.
Markvardet ar inte fb'remal for avskrivning, utan en eventuell vardenedgang hanteras genom
nedskrivning.

Reservering till foreningen fond for yttre underhall sker genom omforing mellan fritt och bundet eget
kapital och sker efter att behorigt organ har fattat beslut. Motsvarande galler for ianspraktagande av
medlen.
Med behorigt organ avses enligt foreningens stadgar beslut som fattats av foreningsstamman.

For ytterligare upplysningar hanvisas till not.

Noter

2005-12-31 2004-12-31
1 Foreningens intakter

Hyresintakter bostader 3 084 849 3 218 958
Hyresintakter lokaler 3 022 250 3 048 455
Hyresintakter garage 901682 895232
Hyresbortfall ./. -73379 -81311
Arsavgifter bostader 10 922 095 10 799 774
El -730 0
yppvarmning 115712 115712
Ovriga ersattningar/mtakter 45310 266807
Overlatelse-och pantsattningsavgifter 83266 82813
Fakt fastighetsskatt 97 320 97 324

18 198 375 18 443 764
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2005-12-31 2004-12-31
2 Underhallskostnader

Lopande reparationer gemens utrymmen
Reparationer och underhall enl underh.pl
Avgar skattereduktion och ovr bidrag ./.
Lopander reparationer o underhall hissar
Lopander reparationer o underhall bostader
Lopander reparationer o underhall el,varme,ventilation
Lopande reparationer o underhall tvattstuga
Lopande reparationer o underhall gem. utrymmen
Underhall gem.
Underhall ventilation
Underhall soprum

77241
503 665
-20 548
148 242
58205
333 340
107226
113445
29 144

0
0

1 349 960

71 921
726 660

0
58087
74373
112 189
80000
57916
37 128
151081
86018

1 455 373

3 Driftskostnader

Stadning
Sotning
Yttre renhallning och snorqjning
Fastighetsel
Uppvarmning
Vatten
Sophamtning
Fastighetsforsakringar
Sjalvrisk/rep. forsakringsskador
Avgalder, arrenden
Kabel-TV
Fastighetsskatt
Ovriga driftskostnader
Skotsel, teknisk och ekonomisk forvaltning
Garage
Serviceavtal

232 749
60 133
161 125
193 445

1 775 702
440 829
501 082
111 296
164436

1 370 000
54686

1 723 500
15701

1 164 986
125016
178391

8 273 077

265 811
0

219627
201 228

1 708 767
447 736
467811
98526

0
1 370 000

59 161
1 721 000

67310
889438
153 692
172181

7 842 288

4 Forvaltnings- och externa kostnader

Adm., kontor, 6'vrigt
Forsaljningskostnader egna lagenheter
Hyres- och kundforluster
Revisionsarvode
Ovriga externa tjanster
Medlemsavgifter SBC mm
Inkasso
Pant/overlatelseavgifter

5 Personalkostnader

Sryrelsearvode
Sociala avgifter
Ovriga personalkostnader

55213
76000

41
27230
46989
8840
-1 815
80 170
292 668

43561
97750

0
19760
36090
9038
-3802

103098
305 495

225 000
67485

8368
300 853

225 000
67071
9108

301 179
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6 Byggnader

Ackumulerade anskaffningsvarden
Ingaende anskaffningsvarde
Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden (netto)

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingaende avskrivningar enligt plan
Arets avskrivningar enligt plan
Utgaende ackumulerade avskrivningar enligt plan

Utgaende bokfort varde

Taxeringsvarden byggnader
Taxeringsvarden mark

7 Ovriga fordringar

Skattefordran
Ovriga kortfristiga fordringar

2005-12-31

413 148055
413 148 055

-13837860
-4151 358

-17 989 218

395 158 837

176800000
153 800000
330 600 000

1 360 567
-2656

1357911

2004-12-31

413 148055
413 148 055

-9 686 502
-4 151 358

-13 837 860

399 310 195

176800000
153800000
330 600 000

501 184
3814172
4 315 356

8 Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

Ovriga interimsfordringar 654 722 61933

9 Forandring eget kapital

Belopp vid arets ingang
Ombildning hyresr./bostr.
Disposition av foregaende
ars resultat

Arets resultat
Belopp vid arets utgang

Inbetalda
insatser

255080771
1 491 368

Upplatelse-
avgifter

4 030 229
2 308 632

Fond yttre
underhall

991 800
991 800

Balanserat
resultat

-13 476 549
-991 800

Arets
resultat

-2 459 267

-2 459 267 2 459 267
-2918728

256572139 6338861 1983600 -16927616 -2918728

10 Upplatelseavgifter

Upplatelseavgifter utgors av skillnaden mellan forsaljningspris och den for lagenhet faststallda insatsen.
Vid ombildning och forsaljning av tidigare hyreslagenheter fb'rs insatsen till Insatser i Eget kapital och
bverskjutande del till Upplatelseavgifter.

11 Fastighetslan

Langivare - rantesats - ranteandring
Stadshypotek - 5,52% - 2006-09-01
Stadshypotek - 2,42% - rorligt
Stadshypotek - 2,42% - rorligt
Stadshypotek - 4,39% - 2009-06-01

Lanen ar amorteringsfria.

52 000 000
49 100 053

0
50 000 000

151 100 053

52 000 000
53 600 053
4 200 000

50 000 000
159 800 053
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12 Ovriga skulder

Moms

2005-12-31

-91 278

2004-12-31

-104027

13 Upplupna kostnader och forutbetalda intakter

Upplupna utgiftsrantor
Forutbetalda hyror och avgifter
Upplupna ovriga kostnader
Forutbetald moms

483 987
1 511 312

375 607
-113328

2 257 578

520 724
1 423 487

344 540
-121 224

2 167 527

14 Justering for poster som inte ingar i kassaflodet

Avskrivningar
Statlig skatt enligt resultatrakningen

4151 358
-695 350

3 456 008

4151 358
-660 006

3 491 352

15 Likvida medel

Likvida medel
Kassa och bank
Avrakning Ecuro Ekonomiforvaltning AB

221 657
1 356379
1 578 036

409 118
2591 869
3 000 987

Stockholm den 2006-04-24

Claes Nordenskiold
Ordforande

Revisorspateckning

Min revisionsberattelse har avgivits den / ^ 2006.

crtf --^>

Anders Bergman
Revisor
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UJKTORISERADE REVISORER

REVISIONSBERATTELSE

Till foreningsstamman i

Brf Herden 8

org nr: 769605-0074

Jag har granskat Irsredovisningen och bokforingen samt styrelsens forvaltning i Brf Herden
8 for rakenskapslret 2005-01-01 - 2005-12-31. Det ar styrelsen som har ansvaret for
ra'kenskapshandlingarna och forvaltningen och for att arsredovisningslagen tillampas vid
upprattandet av Irsredovisningen. Mitt ansvar ar att uttala mig om Irsredovisningen och
forvaltningen pa grundval av min revision.

Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebar att jag planerat
och genomfort revisionen for att med hog men inte absolut sakerhet forsakra mig om att
Irsredovisningen inte innehlller vasentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska
ett urval av underlagen for belopp och annan information i ra'kenskapshandlingarna. I en
revision inglr ocksl att prova redovisningsprinciperna och styrelsens tillampning av dem
samt att bedoma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort na'r den upprattat
arsredovisningen samt att utvardera den samlade informationen i Irsredovisningen. Som
underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat vasentliga beslut, atgarder och
forhallanden i foreningen for att kunna bedoma om nagon styrelseledamot ar ersattnings-
skyldig mot foreningen. Jag har a'ven granskat om nagon styrelseledamot pa annat sa'tt har
handlat i strid med lagen om ekonomiska foreningar, Irsredovisningslagen eller foreningens
stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund for mina uttalanden nedan.

Arsredovisningen har upprattats i enlighet med Irsredovisningslagen och ger en rattvisande
bild av foreningens resultat och stallning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Forvaltningsberattelsen arforenlig med arsredovisningens ovriga delar.

Jag tillstyrker att foreningsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen for
foreningen, behandlar forlusten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar
styrelsens ledambter ansvarsfrihet for rakenskapslret.

Stockholm den ^L< I V 2006

Anders Bergman
Auktoriserad revisor


