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VAwolluEN TILL ÄRsne ooVISNINcET rÖn BRF ALPHYDDANs Ros
Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-0j.
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Förvaltningsberättelsen innehåiler bland annat en allmän beskrivning
av
bostadsrättsforeningen och fastigheten, Du hittar också styrelsens
beskrivning
med viktig information från det gångna räkenskapsåret samt
ett förslag på hur
årets vinst eller förlust ska behandlas, som föreningsstämman
beslutar om, En
viktig uppgift som ska framgå i fcirvaltningsberättelsen är om
bostadsrättsföreningen är äkta eller oäkta eftersom det senare
medför
sl<attekonsekvenser för den som äger en bostadsrätt.

RATTE LsE

nesurretnÄKNtNG

I resultaträkningen kan du se om föreningen har gått
med vinst eller forlust
under räkenskapsåret. Du kan också se var föreningens intäkter
kommit ifrån,
och vad som har kostat pengar. Avskrivningar innebär att
man inte bokför hela
kostnaden på en gång, utan fordelar den över en längre tidsperiod.
Avskrivningar innebär alltså inte något utflöde av pengar.
Många nybildade
föreningar gör stora underskott i resultaträkningen varje år vilket
vanligtvis
beror på att avskrivningarna från köpet av fastigheten är så höga.

BALANSRÄKNING

Balansräkningen är en spegling av föreningens ekonomiska
ställning vid en viss
tidpunkt, I en årsredovisning är det alltid räkenskapsårets sista
dag. r
balansräkningen kan du se föreningens tillgångar; skulder och
egna kapital. r en
bostadsrättsförening består eget kapital oftast av insatser (och
ibland
upplåtelseavgifter), underhållsfond och ackumulerade (,,balanserade,,)
vinster
eller förluster. I en balansräl<ning är alltid tillgångarna exakt
lika stora som
summan av skulderna och det egna lcapitalet. Det är det som
,,balansen,,
är
i
balansräkning.

NOTER

I

vissa fall räcker inte informationen om de olika posterna
i resultat_ och

balansräkningen till för att förklara vad siffrorna innebär. För
att du som läser
årsredovisningen ska få mer information finns noter som är
mer specifika
förl<laringar till resurtat- och balansräkning. om det finns en
siffra bredvid en
rad i resultat- eller balansräkningen betyder det att det finns
en not för den
posten. Här kan man till exempel få information
om investeringar som gjorts
under året och en mer detaljerad beskrivning över lånen, hur
stora de är; vilken
ränta de har och när det är dags att villkorsändra dem.,
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VERKSAMHETEN
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Föreningen har till ändamål att främja medlemmars
u

ekonomisl<a intressen genom att i föreningens hus
pplåta bostadsrättslägen heter u nder nyttja n derätt och utan tidsbegränsning.

FORENINGEN HAR REGISTRERATS HOS BOLAGSVERKET
Föreningen registrerades 1999-04-23.

Ärra

FöRENtNG
Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (r999:1.2291och
utgör därmed en äkta

bostadsrättsfö ren ing,

FASTIGHETEN
Föreningen har 6 hyreslägenheter och 120 bostadsrätter om totalt 9 509 kvm

rönsÄrntrue
Fastigheten är försäkrad hos Nordeuropa Försäkring.

SWRELSENS SAMMANSÄTTNING

Hamberg
Marianne Holm
Curt Bolinder
Eva Sandler
Morgan Algarp
Mats Fryxell
Kjell

Ordförande
Kassör
Sel<reterare

Ledamot
Ledamot
Suppleant

FIRMATECKNING
Firma tecknas två i forening av ledamöterna.
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REVISOR
Carl Erik

Morin Revisor Finnhammers

Revisionsbyrå

SAMMANTRÄDEN OCH STYRELSEMöTEN
Ordinarie föreningsstämma hölls 2O2O-O6-L6. Styrelsen har under verksamhetsåret haft L2 protokollförda
sammanträden.

UTFöRDA HISTORISKA UNDERHÄLL

2003/2004

2A07
2OO9
2OL7

Badrumsrenovering
Garagerenovering

Portar/Entrder
Nya hissar

2Ol7/20L8

lnstallation av bergvärme

2O2O

Renovering av tätskikt över garage

AVTAT MED LEVERANTöRER

forvaltning
Fastighetsskötsel
Ekonomisk

Nabo
Nacl<a Drift & Skötsel AB

VÄSENTLIGA HÄNDELsER U NDER RÄKENsKAPSÅRET
Coronapandemin har påverkat styrelsens arbete genom att större delen av samarbete och styrelsemöten har
skett via mail, telefonmöten och möten över webben.
Det stora projektet byte av tätsl<ikt på garagetaket har tagit mycket av resurserna i anspråk. För
projektledningen anlitades Betong och Stålteknik AB och som entreprenör Dipart Entreprenad AB.
Bytet av tätskiktet har genomförts som planerats, och godkändes den L7 decembe r 202e. på grund av en
miss i kommunens planering försenades arbetet under sommaren eftersom busstrafiken på Alphyddevägen

inte stoppades enligt projektplanen. Detta medförde docl< inga ökade kostnader för föreningen.
Styrelsen har ett samarbete med grannföreningen, Brf Talll<ronan, för att komma överens om utformning och
utnyttjande av grönområdena på garagetaket. Målet är att ha utformningen klar till sommaren 2021.
lnga nya projekt har planerats för år 2021.. Pä grund av pandemin har dock den obligatoriska
ventilationskontrollen, OVK, skjutits upp till 2O2t. C
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MEDLEMSINFORMATION
Antalet medlemmar vid räkenskapsårets början var 1-62 st. Tillkommande medlemmar
under året var 23 och
avgående medlemmar under året var 22.vid räkenskapsårets slut fanns det i.63
medlemmar i foreningen.
Fastigheten består av r20 st medlemslägenheter varav L9 st har överlåtits.
Föreningen upplåter nu med hyresrätt 6 st lägenheter, 7 st lokaler (förråd), J.27 garageplatser
for bilar, j.L
p-platser utomhus samt 4 betalplatser för besökande. Av garageplatserna
uthyres ca 21%till personer som
inte bor i vår förening' Boende i föreningen är garanterad en garageplats inom 3
månader efter fdrfrågan,
Av föreningens

totalt 126 lägenheter fördelar sig dessa på 2 ettor på 36 respektive 49 m2,27 tvåor på 44
m2,
22tväor pä 62 m2,26 treor på 73 m2,27 treor pä79 m2,2L femmor på 126-t2g m2
samt 1 sexa på 139 m2.
Föreningen har inte haft någon anställd personal.

Arvoden till styrelsen har för 2020 utbetalats med j_66 g20

kr.

FLERARSÖVERS T
2020
Nettoomsättning
Resultat efter fin, poster

Soliditet,

20L9

2018

20!7

6748 6 685

6 6B6

6 547

376

923

-3 588

BO

B1

7B

79

5t7

513

506

480

2 703

2 703

2703

2703

-6 809

%

Årsavgift per kvm, kr
Lån per kvm bostadsyta, kr

soliditet % definieras som: Justerat eget kapital / totalt kapital

FÖRÄNDRINCAR I EGET KAPITAL
Disp av föreg

2OI9-L2-3I

Disp av

övrigaposter

års resultat

2OZ0-IZ-31

lnsatser

83 689

83 689

U pplåtelseavgifter

30 439

30 439

Fond, yttre underhåll

1 6s8

Balanserat resultat

2941
376

ttg toz

0

Ärets resultat
Eget kapital

524

2 182

376

-524

2793

-376

-6 809

-6 809

-6

809
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RESULTATDISPOSITION
Till foreningsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat
Ärets resultat

Totalt

2793
-6 809

-4 015

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt

följande
Reservering fond för yttre underhåll
Att från yttre fond i anspråk ta
Balanseras i ny räkning

524
-2L82
-2357

-4 015
Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande
resultat- och balansräkning samt noter,
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Resu ltaträ kn ing
2019-01-01 -

20L9-72-3L

nöRrr-srtrurÄrrrR

2

Nettoomsättning

5 68s

Rörelseintäkter

485

Summa rörelseintäkter

7

t7t

nöRrsrrosrNADER
Driftskostnader

3- 7

Övriga externa kostnader

I

-380

Personalkostnader

9

-185

Avskrivningar av materiel Ia a n läggningstillgångar

-4640

-1459

Summa rörelsekostnader

-6664

RORETSERESULTAT

507
FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

RESUTTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Åners REsurrAT

106
10

-237

-131

976

376
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Balansräkning
Not

2019-L2-31

TILLGANCAR
Rlt lÄc c

ttt

t

wcsrr tteÅruean

Materiella anläggningstillgångar
Byggnad och mark

LI

Summa materiella anläggningstillgångar

sUMMA

L2s 832

L25832

aru$eeunesl u-cÄrucan

t25832

ousÄrrru ruesrr lteÅrucan
Kortfristiga fordringar
r

l(u nd-

och avgiftsford ringar

49

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och u pplupna intäkter

T2

0

L3

277

Summa kortfristiga fordringar

266

Kortfristiga placerin gar
Kortfristiga placeringar

L4

Summa kortfristiga placeringar

8 L26
8 126

Kassa och bank
Kassa och bank

12106

Summa kassa och bank

SU

t2LO6

MMA OMSÄTTNI NGSTIIIGÄNGAR

20 499

SUMMA TIIIGÄNGAR

146 331
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2079-L2-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

It4 I27

Fond för yttre underhåll

1 658

Summa bundet eget kapital

115 786

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

2941

Ärets resultat

Summa

376

fritt eget kapital

SUMMA

3?t7

EGET KAPITAL

LLg LOz

[ångfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

15

Summa långfristiga skulder

25700
25700

Kortfristiga skulder
Sku

lder till kreditinstitut

L5

Leverantörsskulder

0

635

Skatteskulder

20

Övriga kortfristiga skulder

104

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

16

Summa kortfristiga skulder

768

1529

SUMMA EGET KAPITAT OCH SKULDER

146 331
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Noter
Not 1, Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen för Brf Alphyddans Ros har upprättats enligt Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens
allmänna råd 2016:10 (K2), årsredovisning i mindre företag.
Redovisning av intäkter
lntäkter bokförs i den period de avser oavsett når betalning eller avisering skett.
An läggningstillgån ga

r
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
avskrivningar. Byggnader och
inventarier skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivningstiden
grundar sig på
bedömd ekonomisk livslängd av tillgången.
Följa nde avskrivn ingstider tillämpas:

Byggnad

1,%

Fastighetsförbättringar 2,25-6,66yo
Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom
neds1rivning.
Föreningens finansiella anläggningstillgångar värderas till ansl<affningsvärde.
I de fall tillgången på balansdagen
har ett lägre värde än anskaffningsvärdet sker nedskrivning till det lägre
värdet.
O

msättningstillgå

nga

r

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräl<nas
bli betalt.
Föreningens fond för yttre underhåll
Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag
till resultatdisposition. Efter att
beslut tagits på föreningsstämma sker överföring från balanserat resultat till
fond för yttre underhåll och
redovisas som bundet eget l<apital.

Fastighetsavgift
Fastighetsskatten på bostadsdelen består av en avgift pä L 429 SEK per
lägenhet, dock högst 0,3
taxeringsvä rdet för bosta ds h uset med til I hö ra nde to mtm a rl(.

%o

av

Föreningen betalar även fastighetsskatt för lokalern a,I%o av taxeringsvärdet
för lokaler med tillhörande

tomtmark.

Hyrorna för hyreslägenheterna hojdes med L,95 %från2o2o-04-ot.
Fastighetslån
Lån med en bindningstid på ett år eller mindre tas i årsredovisningen
upp som kortfristiga skulder.
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NOT Z, RÖRELSEINTAKTER
Hyresi ntä kter, bostä der

Hyresintäkter, lokaler
Hyresintä kteC p-platser

Intäktsreduktion
Ärsavgifter, bostäder

övriga intäkter
Summa

NOT 3, FASTIGHETSSKÖTSEL
Besiktning och service
Fastighetsskötsel

Snöskottning
Städning
Trädgårdsarbete

övrigt
Summa

2020

20t9

500

588

17

16

t026

94L

-2

0

4 924

4 878

384

748

6 848

7

2020

2019

51

45

274

256

t7

48

L73

169

L77

L37

4

33

696

687
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NOT 4, REPARATIONER

2020

20t9

20

4

o

9

0

83

0

7

129

0

32

55

-50

58

7 22

23

0

4

0

L

0

t4

0

L7

65

126

0

557

0

3

0

51

318

LO22

NOT 5, PLANERADE UNDERHALL

2020

2019

Tätskikt

8t44

268

Dörrar och lås/porttele
EI

Fasader
Fönster
Försäkringsskador
Garage och p-platser
H

issa

r

Hyreslägenheter
Reparationer
Soprum

Trapphus/port/entr
Tvättstuga
VA

Vattenskada

Ventilation
Värme

Summa

Försä kringsskada 20910808

7

0

Summa

I 151

268

NOT 6, TAXEBUNDNA KOSTNADER

2020

2019

470

540

4L7

374

600

52t

4tt

393

1 838

t827

Fastighetsel

Sophämtning
Uppvärmning
Vatten

Summa

l3
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NOT 7, ÖVRICN DRIFTSKOSTNADER
Bredband
Fastighetsförsä kri nga r

Fastighetsskatt
l(abel-TV
Självrisker

Summa

NOT 8, ÖVRICN EXTERNA KOSTNADER
Förbrukningsmateria

I

Kameral förvaltning

Konsultkostnader
Revisionsarvoden

övriga förva ltn i ngskostnader
Summa

NOT 9, PERSONALKOSTNADER
Sociala avgifter

2020

20L9

122

125

774

164

226

220

r.63

1-4t

0

L85

68s

836

2020

2019

L7

24

LL5

tzL

46

L50

31

3t

64

55

27?

380

2020

2019

27

24

Styrelsearvoden

t67

Summa

t94

191
185

2020

20L9

232

237

232

237

NOT 10, RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
ntekostnader avseende skulder til I kred
Summa
Rä

iti

nstitut

l4

lh
7/0
4.
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NOT ].1, BYGCNAD OCH MARK

lngående ackumulerat

a

nskaffningsvärde

Utgående ackumulerat

a

nskaffningsvärde

lngående ackumulerad avskrivning
Ärets avskrivning
Utgående ackumulerad avskrivning

Utgående restvärde enligt plan

lutgående restvörde ingår mork med

2020-L2-3L

20t9-La-EL

138 780

138 780

138 780

138 780

-t2947

-11 488

-1 459

-1 459

-L4 407

-12947

L24?73

L25832

32 207

32 207

102330

102 330

72288

72 288

t746L8

t746t8

Taxeringsvärde
l

Taxeringsvärde byggnad
Taxeringsvärde mark
Summa

NOT 1-2, öVRICN FORDRINCAR

2020-L2-3L

20t9-L2-?t

övriga fordringar

I27

0

Summa

127

0

NOT 13, FÖRUIBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTAKTER

2020-L2-3L

20t9-L2-3L

Bredband

30

3o

Fastighetsskötsel

29

29

Försäkringspremier

89

85

31

29

4L

4L

3

3

Förvaltning
Kabel-TV

ovligi fri rutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

224

NOT ].4, KORTFRISTIGA PLACERINCAR

2020-t2-t!

Kortfr.placeringar

I

Summa

281

8 281

l5

2019-L2-3L

8 L26
8

!26
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NOT ]-5, SKULDER TILL
KREDITINSTITUT

Ärsredovisning 2020

Ränteändringsdag

Räntesats Skuld

Skuld

2020-12-31. 2020-L2-3L 2019 -I2_3L

Nordea Hypotek

2021-03-1s

0,go%

Nordea Hypotek

2024-70-t6

I,03

Nordea Hypotek

2020-05-20

t,2o%

Nordea Hypotek

2024-rO-16

7,03 %

Nordea Hypotek

2027-05-20

0,76%

5 400

5 400

0

9 000

0

tl 300

000

0

11 300

0

Summa

25700

2s 700

Varav kortfristig del

t6700

0

0/o

I

Enligt föreningens redovisningsprinciper; som anges i not 1, ska de delar av lånen
som har slutbetalningsdag inom ett år redovisas som kortfristiga tillsammans med
den amortering som planeras att ske under nästa räkenskapsår.
Lån med slutbetalningsdag under 2021. omsätts vid förfall.

NOT ]-5, UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTAKTER
Beräknat revisionsa rvode
EI

Förutbeta lda avgifter/hyror

Uppvärmning
Utgiftsräntor
Övriga upplupna kostnader och forutbetalda intäkter
Summa

NOT 17, STALLDA SAKERHETER
Fastighetsinteckning
Summa

2020-L2-3t

2019-12-31

33

0

54

91

5 58

556

93

55

15

31

0

36

7s3

768

2020-L2-3t

20t9-tz-?t

53 000

53 000

53 000

s3 000

16

%
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Underskrifter

t*/a

ttzr

Ort och datum

/rtrrianne Holm

Eva Sand

-[-/p
-.
Curt Bolin
Morgan

KjellHamberg
Ordförande

Min revisionsberättelse har lämnats

?-,oz\ _ oS _

Carl Erik Morin
Revisor
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FIN N HAM MARS
AUKTORISERADE OCH GODKÄNDA REVISORER

REVISIONSBERATTELSE

Till foreningsstämman i Bostads rättsfö renin gen Alp hyddan s ros
Org.nr. 769604-1941

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för

förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.

Bostadsrättsföreningen Alphyddans ros för år 2020-0 1 -0 1
2020-12-31.

-

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens

Sorn del av en revision enligt ISA använderjag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

o identifierar

felaktigheter

i

väsentliga
årsredovisningen, vare sig dessa beror på

oegentligheter

eller misstag, utformar och

utför

granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och

övriga delar.

som är

inhämtar revisionsbevis
tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken ör att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd

att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen {ör öreningen.
Jag tillstyrker därlör

av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet

Grund ftir uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Reyrsorzs
ansvar. Jag är oberoende i ftirhållande till föreningen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund ör mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

.

som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intem kontroll.

r

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens
intema kontroll som har betydelse för min revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständighetema, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderarjag lämpligheten i de redovisningsprinciper som

.

redovisningen och tillhörande upplysningar.
drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder

årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även fcir den interna

kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om

att

fortsätta

verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har
fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kornmer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara

i

används och rirnligheten

antagandet

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt

förhållanden som kan påverka förmågan

och bedömer jag riskerna för

styrelsens uppskattningar i

om fortsatt drift vid

upprättandet av

årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fåsta uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga

eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
osäkerhetsfaktom

Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fi'am till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att en förening
inte längre kan fortsätta verksamheten.

o utvärderar jag den övergripande presentationen, shukturen

och innehållet i
upplysningarna, och

årsredovisningen, däribland

om

årsredovisningen återger de

underliggande transaktionema och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.
Jag rnåste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.

Jag rr.råste också informera orn betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i
den interna kontrollen som jag identifierat. 6

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen harjag även utfört

en

revision av

styrelsens förvaltning

för

Bostadsrättsföreningen Alphyddans ros för år 2020-0 I -0 I
2020-12-31 samt av förslagen till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund fiir uttalanden
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
Jag har

föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har
fullglorl mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

i övrigt

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

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid

förslag

till

utdelning innefattar detta bland annat

en

bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till
de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och
risker ställer på storleken av föreningens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar

för

situation och

förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att
ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust
inte är förenligt med bostadsrättslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använderjag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens

vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på min professionella bedömning med

utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som år väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra

förhållanden som

är

relevanta

för mitt

uttalande om

ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller

förlust har jag granskat om förslaget är förenligt
bostadsrättslagen.

föreningens organisation och

förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska

utformad så

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av föreningens vinst eller fcirlust, och därmed mitt uttalande
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om
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att tillse att föreningens organisation är
att bokfciringen, medelsförvaltningen och

föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras
på ett betryggande sätt.

Morin
Auktoriserad revisor

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed

mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en

rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om

någon

styrelseledamot i något väsentligt avseende:

.

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig

r

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen
på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,
årsredovisningslagen eller stadgarna.

till

någon

l5

med

