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Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sjösidan i Lund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2021, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår.
 
Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parentes avser föregående år.
 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE     
       
Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus
upplåta bostadslägenheter och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även
omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement
till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som medlem har på grund av
upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.
 
Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap
kom in till föreningen avgöra frågan om medlemskap.
 
Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.
 
Föreningens fastighet
Föreningen är ägare till fastigheten Sjöjungfrun 1 i Lunds kommun. 
 
På föreningens fastighet finns det fyra flerbostadshus i fem våningar med totalt 92 bostadsrättslägenheter,
total boarea ca. 6 312 m². Föreningen disponerar över 80 parkeringsplatser varav 63 i garage. Av dessa
p-platser är 18 st. försedda med laddstolpar för elbilar. Utöver detta finns även en MC-plats. Retserande
17 parkeringsplatser finns utomhus, varav åtta är för besökande och nio för boende.
 
Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos Trygg Hansa.
 
Gemensamma utrymmen
I fastigheten finns barnvagnsförråd, städrum och rullstolsförråd.
 
Väsentliga servitut 
I föreningens fastighet finns servitut avseende gång- och cykelväg som belastar Sjöjungfrun 1.
 
Fastighetens underhållsbehov
Eftersom fastigheten är nybyggd finns inget underhåll planerat inom de närmaste fem till tio åren.
Avsättning för föreningens fastighetsunderhåll är i enlighet med ekonomisk plan beräknad till ett årligt
belopp motsvarande minst 30 kr/m² boarea för föreningens hus.
 
Genomförda åtgärder
Installation av övervakningskamera i garage  2021
Installation av 12 nya laddplatser för elbil i garage  2021
Installation av brandsläckare i garage och entréer  2021
Utökning av parkeringsplatser utomhus  2021
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Årsavgifter  
Verksamheten i föreningen bedrivs enligt självkostnadsprincipen och inte i vinstsyfte. Årsavgiften ska
täcka utgifter för föreningens löpande verksamhet samt amorteringar och avsättning till yttre fond. 
 
Under år 2021 har årsavgifterna inklusive Triple Play men exklusive varmvatten (som debiteras efter
förbrukning) varit oförändrade. Genomsnittlig årsavgift inklusive Triple Play men exklusive varmvatten
(som debiteras efter förbrukning) är 669 kr/m². Kostnaden för varmvatten har debiterats med 48,61 kr/m².
 
Föreningens skattemässiga status
Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt Inkomstskattelagen (1999:1229), och utgör
därmed en äkta bostadsrättsförening.
 
Latent skatt kan uppkomma i de fall föreningen förvärvar fastigheten till ett pris som understiger
tillgångens marknadsvärde t.ex. genom s.k. paketering. Föreningen har förvärvat fastigheten direkt från
Entreprenören till marknadsvärde. Detta innebär att fastigheten inte har varit föremål för någon
underprisöverlåtelse. Därmed finns det inte någon latent skatteskuld i föreningen.
 
Fastighetsavgift/fastighetsskatt 
Byggnaderna färdigställdes 2020 och har deklarerats som färdigställda. Byggnadsenheten har åsatts
värdeår 2020. 
 
Bostadslägenheterna är från och med värdeåret helt befriade från fastighetsavgift i 15 år. Från och med år
2036 utgår full fastighetsavgift. För lokaler, dit garage räknas, utgår fastighetsskatt från och med värdeår.

Förvaltning  
Teknisk förvaltning  
Föreningen har tecknat avtal med JM AB om teknisk förvaltning av installationer. Avtalet gäller till den
3 april 2022. Därefter tar Riksbyggen över som teknisk förvaltare.
 
Hisservice och hissbesiktning ingår under garantitiden. Kostnaden från år sex beräknas till 48 000 kronor
per år. Köldmediekontroll ingår under garantitiden och beräknad kostnad från år sex är 10 000 kr per år.
 
Ekonomisk förvaltning
Föreningen har sedan tidigare tecknat avtal med JM@home AB om ekonomisk förvaltning. Ny
ekonomisk förvaltare fr.o.m. den 1 januari 2022 är Riksbyggen. 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset och Covid-19 följer föreningen händelseutvecklingen noga
och vidtar åtgärder för att minimera eller eliminera påverkan på föreningens verksamhet.//Föreningen har
till dags dato inte märkt av någon betydande påverkan på verksamheten från coronaviruset.
 
Föreningens ekonomi
Föreningens långfristiga lån
Under året har föreningen amorterat 1 590 000 kronor (795 000 kr) i enlighet med överenskommen
amorteringsplan, vilket är mer än i den ekonomiska planen. Föreningens fastighetslån är placerade till
villkor som framgår av not nummer 11. 
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Slutlig anskaffningskostnad
Slutlig anskaffningskostnad för föreningens hus uppgår till 306 000 000 kr.
 
Styrelsen har låtit genomföra stadgeenlig besiktning av föreningens hus och föreningens övriga tillgångar
genom föreningens förvaltare, inkluderat systematiskt brandskyddsarbete. Även garantibesiktning har
påbörjats och åtgärder av samtliga besiktningsanmärkningar är planerade till våren 2022.
 
Under året har elva (sju) bostadsrätter överlåtits. Styrelsen har under året medgivit att fem (fyra)
lägenheter upplåtits i andrahand. 
 
Nya väsentliga avtal   
Föreningen har tecknat nytt avtal med Riksbyggen avseende teknisk och ekonomisk förvaltning, samt
städning av trapphus och skötsel av utemiljö.
Föreningen har tecknat nytt avtal med Securitas gällande bevakningstjänster så som rondering av
fastigheten, drift av övervakningskamera i garage samt parkeringsövervakning.
Föreningen har tecknat nytt, treårigt avtal med Provenco avseende leverans av filter till tilluftsdon.
Föreningen har tecknat nytt avtal med Prebrand avseende systematiskt brandskyddsarbete.
 
Planerad verksamhet för kommande år
Garantibesiktningen (2 år) påbörjades under december 2021 och fortsätter under 2022.      
Föreningen planerar att under kommande år undersöka och ev. införa s.k. gemensamhetsel efter tidigare
stämmobeslut och därmed ha ett kollektivt elabonnemang för föreningen, istället för ett per hushåll som
idag. 
 
Medlemsinformation     
Antalet medlemmar vid räkenskapsårets slut är 143 (145)
 
Styrelse
Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma den 29 juni 2021 haft följande sammansättning: 
 
Michael Persson  Ledamot  Ordförande
Louise Arnell Ledamot 
Mariell Eriksen Ledamot
Per Malmsten Ledamot  
Natali Ljunggren Ledamot 
David Ahlgren Suppleant
Anna-Lena Wiklund Suppleant 
Iza Helander Suppleant
Cecilia Johnsson Suppleant
 
Vid ordinarie föreningsstämman avgick inte några ledamöter eller suppleanter då samtliga tidigare
sittande personer valdes om på nytt. Natali Ljunggren, tidigare suppleant, valdes in som ledamot. Cecilia
Johnsson tillkom som suppleant.
 
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening.
 
Styrelsen har under året hållit 14 (sex) st. protokollförda sammanträden. 
 
För styrelsens ledamöter finns ansvarsförsäkring tecknad hos försäkringsbolaget Trygg-Hansa.
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Revisorer 
Ernst & Young AB AB Ordinarie
Huvudansvarig Erik Mauritzon 
 
Ernst & Young AB Suppleant
 
Valberedning  
Per Lindelöf  Sammankallande
Eva Eskilsson 
Joakim Holm                        
 
Föreningens stadgar
Föreningens stadgar registrerades hos Bolagsverket den 9 oktober 2017.
 
Flerårsöversikt
 2021 2020   
Resultat enligt resultaträkningen tkr 470 657   
Årets bokförda avskrivningar på byggnad tkr 1 365 684   
Resultat exkl avskrivningar tkr 1 835 1 341   
Årets amorteringar tkr -1 590 - 795   
Årets likvidöverskott tkr 245 546   

 
År 2020 i flerårsöversikten speglar perioden från avräkningstillfället och framåt, d.v.s. från och med den
1 juli till och med den 31 december 2020.
 
Nyckeltal 2021 2020    
Nettoomsättning, tkr 4 899 2 454    
Resultat efter finansiella poster, tkr 470 657    
Soliditet, % 75,22 74,83    
Årsavgift per m² boarea 669 669    
Bokfört värde på fastigheten per m² boarea, kr 48 155 48 371    
Lån per m² boarea, kr 11 821 12 073    
Genomsnittlig skuldränta (%) 1,23 1,24    
Fastighetens belåningsgrad (%) 24,55 24,96    
      

Soliditet definieras som eget kapital i % av balansomslutningen.
Årsavgift per m² boarea visas inklusive Triple Play men exklusive varmvatten.
Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad omräknat till årsränta i förhållande till
låneskuld per 31:a december.
Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till bokfört värde på fastigheten.
 
 
Förändring av eget kapital
 Inbetalda Upplåtelse- Fond för yttre Balanserat Årets Totalt
 insatser avgifter underhåll resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 138 100 000 91 200 000 0 0 656 615 229 956 615
Disposition av föregående
års resultat:   189 360 467 255 -656 615 0
Årets resultat     469 541 469 541
Belopp vid årets utgång 138 100 000 91 200 000 189 360 467 255 469 541 230 426 156
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Resultatdisposition
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel (kronor):
 
balanserat resultat 467 255
årets resultat 469 541
 936 796
 
Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande 
reservering fond för yttre underhåll 189 360
balanseras i ny räkning 747 436
 936 796
 
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
noter.
 
Resultaträkningen 2020 speglar perioden från avräkningstillfället och framåt, d.v.s. från och med den 1
juli till och med den 31 december 2020.
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Resultaträkning Not 2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31  
 

juli till och med den 31 december 2020.

Rörelseintäkter m. m.      
Nettoomsättning 2 4 898 512  2 454 497  
Övriga rörelseintäkter 3 0  132 057  
Summa rörelseintäkter m.m.  4 898 512  2 586 554  
      
Rörelsekostnader      
Driftskostnader 4 -1 596 750  -630 348  
Övriga externa kostnader 5 -449 933  -112 817  
Personalkostnader 6 -90 479  -31 079  
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -1 364 640  -683 798  
Summa rörelsekostnader  -3 501 802  -1 458 042  
Rörelseresultat  1 396 710  1 128 512  
      
Finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  340  466  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -927 509  -472 363  
Summa finansiella poster  -927 169  -471 897  
Resultat efter finansiella poster  469 541  656 615  
      
Resultat före skatt  469 541  656 615  
      
Årets resultat  469 541  656 615  



Bostadsrättsföreningen Sjösidan i Lund
Org.nr 769635-4419   

7 (13)
 

     
Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 7, 14 303 951 562  305 316 202  
Pågående nyinstallationer 8 220 000  0  
Summa materiella anläggningstillgångar  304 171 562  305 316 202  
      
Summa anläggningstillgångar  304 171 562  305 316 202  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  3 621  7 308  
Övriga fordringar 9 1 190 879  1 494 498  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 236 554  122 489  
Summa kortfristiga fordringar  1 431 054  1 624 295  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  732 705  357 006  
Summa kassa och bank  732 705  357 006  
Summa omsättningstillgångar  2 163 759  1 981 301  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  306 335 321  307 297 503  
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Medlemsinsatser  229 300 000  229 300 000  
Fond för yttre underhåll  189 360  0  
Summa bundet eget kapital  229 489 360  229 300 000  
      
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat  467 255  0  
Årets resultat  469 541  656 615  
Summa fritt eget kapital  936 796  656 615  
Summa eget kapital  230 426 156  229 956 615  
      
Långfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 11, 14 73 025 000  74 615 000  
Summa långfristiga skulder  73 025 000  74 615 000  
      
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 11, 14 1 590 000  1 590 000  
Leverantörsskulder  151 793  61 939  
Skatteskulder  444 760  411 930  
Övriga skulder 12 0  63 638  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 697 612  598 381  
Summa kortfristiga skulder  2 884 165  2 725 888  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  306 335 321  307 297 503  
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Noter
 
Not 1 Redovisningsprinciper
 
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre företag. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Anläggningstillgångar 
 
Materiella anläggningstillgångar
 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för
förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde.
Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
 
Avskrivningsprinciper   
Byggnader skrivs av över den beräknade nyttjandeperioden varvid en linjär (rak) avskrivningsplan
tillämpas. Avskrivningarna påbörjas efter avräkningsdagen.
 
Markvärdet är inte föremål för avskrivning, bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas:
 
Byggnad    120 år
 
 
Not 2 Nettoomsättning
 2021 2020  
    
Årsavgifter bostäder 3 976 136 1 993 428  
Hyror garage 563 868 289 381  
Tillvalsavgifter 242 660 122 312  
Varmvatten 91 018 40 450  
Andrahandsuthyrning 17 013 0  
Övriga intäkter 7 817 8 926  
 4 898 512 2 454 497  
    

 
Not 3 Övriga rörelseintäkter
 2021 2020  
    
Intäkt Entreprenören 0 132 057  
 0 132 057  
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Not 4 Driftskostnader
 2021 2020  
    
Fastighetsskötsel 71 680 58 811  
Snöröjning 30 183 11 485  
El 339 349 123 351  
Vatten 165 757 98 977  
Värme 311 109 103 116  
Avfall 148 587 77 121  
Fastighetsförsäkring 59 125 28 606  
Digitala tjänster 238 893 118 978  
Besiktning 15 066 3 938  
Fastighetsskatt 32 830 5 965  
Skötsel utemiljö 70 236 0  
Städkostnader utöver avtal 24 941 0  
Bevakningskostnader 58 838 0  
Reparation och Underhåll 30 156 0  
 1 596 750 630 348  
    

 
Not 5 Övriga externa kostnader
 2021 2020  
    
Förbrukningsinventarier och -material 94 877 11 152  
Ekonomisk förvaltning 116 313 57 562  
Teknisk förvaltning 181 989 23 250  
Serviceavtal 11 975 0  
Kontorsmaterial 778 697  
Tele 4 800 2 400  
Porto 360 110  
Möteskostnader 2 491 1 400  
Revisionsarvode 21 500 8 000  
Medlems- och föreningsavgifter 7 480 0  
Övrig förvaltning 7 370 2 663  
Övrig service 0 5 583  
 449 933 112 817  
    

 
Not 6 Personalkostnader
 2021 2020  
    
Styrelsearvode 69 646 23 650  
Sociala kostnader 20 537 7 429  
Övriga personalkostnader 296 0  
 90 479 31 079  
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Not 7 Byggnader och mark
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 306 000 000 0  
Omklassificeringar 0 306 000 000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 306 000 000 306 000 000  
    
Ingående avskrivningar -683 798 0  
Årets avskrivningar -1 364 640 -683 798  
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 048 438 -683 798  
    
Utgående redovisat värde 303 951 562 305 316 202  
    
Taxeringsvärden byggnader 54 193 000 54 193 000  
Taxeringsvärden mark 47 000 000 47 000 000  
 101 193 000 101 193 000  
    
Bokfört värde byggnader 161 826 562 163 191 202  
Bokfört värde mark 142 125 000 142 125 000  
 303 951 562 305 316 202  
    

Not 8 Pågående nyinstallationer
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 0 0  
Inköp 220 000 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 220 000 0  
    
Utgående redovisat värde 220 000 0  
    

 
Not 9 Övriga fordringar
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Skattekonto 413 083 1 153  
Fordran Entreprenör 15 000 0  
Klientmedelskonto 732 796 1 493 345  
Momsfordran 30 000 0  
 1 190 879 1 494 498  
    

 
Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Fastighetsförsäkring 53 315 48 464  
Digitala tjänster 39 477 41 522  
Bevakning 37 313 0  
Ekonomisk förvaltning 70 542 0  
Upplupen intäkt Varmvatten 34 496 32 503  
Upplupen intäkt El 1 411 0  
 236 554 122 489  
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 236 554 122 489  

Not 11 Skulder till kreditinstitut
Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.
2022 års amorteringar uppgår till 1 590 000 kr
 

Långivare
Räntesats

%
Datum för

ränteändring
Lånebelopp
2021-12-31

Lånebelopp
2020-12-31

Stadshypotek 1,02 2023-06-01 24 855 000 25 385 000
Stadshypotek 1,19 2025-06-01 24 905 000 25 385 000
Stadshypotek 1,48 2028-06-01 24 855 000 25 435 000
Avgår kortfristig del   -1 590 000 -1 590 000
   73 025 000 74 615 000
     

 
Not 12 Övriga skulder
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Skuld Entreprenör 0 63 638  
 0 63 638  
    

 
Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Förutbetalda hyresintäkter 389 492 442 000  
Upplupna styrelsearvoden 46 000 23 650  
Upplupna sociala kostnader 14 453 7 430  
Upplupna värmekostnader 50 506 45 676  
Upplupna räntor 0 2 604  
Upplupet revisionsarvode 20 000 31 000  
Upplupen kostnad renhållning 12 147 11 977  
Upplupet arvode förvaltning 0 10 542  
Upplupna elkostnader 64 578 23 502  
Upplupen kostnad elinstallation 100 000 0  
Upplupen bankkostnad 436 0  
 697 612 598 381  
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Not 14 Ställda säkerheter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Fastighetsinteckning 77 000 000 77 000 000  
 77 000 000 77 000 000  
    

 
 
Bostadsrättsföreningen Sjösidan i Lund
 
Lund den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter
 
 
 
  
Michael Persson Louise Arnell
Ordförande Ledamot
  
  
  
Mariell Eriksen Per Malmsten
Ledamot Ledamot
  
  
  
Natali Ljunggren  
Ledamot  
  

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift
 
Ernst & Young AB 
 
 
 
Erik Mautitzon  
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse  
Till föreningsstämman i BRF Sjösidan i Lund, org.nr 769635-4419

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för BRF Sjösidan 
i Lund för räkenskapsåret 2021. 

Enligt vår 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 2021 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övriga upplysningar 

Revision av årsredovisningen för år 2017/2018 har utförts av 
en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 
30/10 2018 med omodifierade uttalanden i Rapport om 
årsredovisning 

 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning 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 verksam-
heten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan 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 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra 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 kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan upp-
stå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen. 

 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:   

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls-
enliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens inter-
na kontroll som har betydelse för vår revision för att ut-
forma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effek-
tiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo-
visningen och tillhörande upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredo-
visningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhäm-
tade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller för-
hållanden som kan leda till betydande tvivel om före-
ningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otill-
räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för år 2021 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner 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 före-
ningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på stor-
leken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likvi-
ditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och 
förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska 
situation och att tillse att föreningens organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett be-
tryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, 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 till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen 

• på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, 
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, års-
redovisningslagen eller stadgarna. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande 
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om för-
slaget 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 
använder vi 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 räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
bostadsrättslagen. 

 
Malmö, det datum som framgår av vår digitala underskrift 

Ernst & Young AB 
 
 
 
 
Erik Mauritzson 
Auktoriserad revisor 
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