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Styrelsen för Brf Hamnvakten får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 
Föreningens 11:e verksamhetsår 
  
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
  
Verksamheten 
Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenheter för 
permanent boende åt medlemmar till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen. 
  
Bostadsrättsföreningen förvärvade den 27 januari 2012 fastigheten Lomma 25:119 och 25:120 i 
Lomma kommun. Lagfart erhölls den 30 april 2012. Fastighetens adress är Pricktorget 3 och 
Pricktorget 7 i Lomma. 
  
Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningen 
har sitt säte i Malmö. 
  
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos IF. 
 
På föreningens fastighet finns det två flerbostadshus i tre våningar med totalt 43 bostadsrättslägenheter 
samt 4 lokaler. Lokalerna disponeras av externa, ej medlemmar i föreningen, hyresgäster. 
  
Föreningens lägenheter fördelar sig enligt följande: 
R o k Antal Yta m² 
1 1 42 
2 19 1.127 
3 13 1.137 
4 10 1.078 
Garageplatser 32 
Parkeringsplatser 11 
Gästparkering 6 
Total lägenhetsyta 3.384 m²  
Lägenheternas medelyta 79 m² 
 
Föreningens lokaler: 
Hyresgäst  Lokaltyp Yta m² 
VårgårdaHus  butik  60 
Hettinger  butik  41 
Moogio  butik  96 
Vibrogym  gym  83 
Total lokalyta 280 m² 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: a0b3c33544a3671c2a81a9e3e011aebcd110fa6be2084035ba3faabfebafe4830444d124264ab9aeefe04cbe3ad559a71d7bfa4621ccc7757ba8d8d7638f0524



Brf Hamnvakten 
Org.nr 769622-7169 

2 (12) 
  

      
  
Ordinarie föreningsstämma hölls den 27 maj 2021 och närvarande var 15 röstberättigade medlemmar. 
12 röstberättigade medlemmar poströstade. 
 
Under verksamhetsåret har föreningen haft följande förtroendevalda i styrelsen: 
 
Ann-Christin Andersson Ledamot, Ordförande, ekonomi, trädgård 
Ylva Hedlund Ledamot, Sekreterare, kassör, nyckelansvarig, postfack 
Bo Hedberg  Ledamot, Fastighet, teknik, miljö 
Jan- Olof Eiman Ledamot, Underleverantörer 
Göran Thalén Suppleant, Hemsida, lokaler, garage- och parkeringsplatser 
Per Dalin  Suppleant 
 

Vid föreningsstämman avgick Stig Svensson. 

Styrelsen har under året 2021 haft 9 protokollförda styrelsemöten varav 1 konstituerande direkt efter årsmötet. 

Föreningens firmatecknare, två i förening har varit Ann-Christin Andersson och Ylva Hedlund. 
  
Revisorer, har varit BoRevision AB. 
  
Valberedning  
 Laurence Delacour och Christina Larsson. 
  
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 
Under verksamhetsåret har följande underhåll utförts: 
 - Städning av garage och förrådsgångar. 
 - Sopkärlstvätt. 
 - Jordförbättring i rabatter och inköp av nya växter. Sker fortlöpande. 
 - Utbyte av gamla lysrör mot LED. Sker löpande vartefter lysrören går sönder. 
 - In- och utvändig fönstertvätt i trapphusen, samt tvätt av glastak ovanför ytterdörrar. 
 - OVK och filterbyte i lokalerna, rensning av ventilationsrör. 
 - Byte av filter i fläktrummen. 
 - Service av värmepumpen. Shunt till värmepumpen bytt. 
 - Plåt vid garagenedfart monterad. 
 - HSB har rengjort och oljat utsatta överliggare på planken. 
 - Byte av magnetlås till dörrstängaren till soprummet vid Pricktorget 3. 
 - Bygge av cykelförråd. 

 
 
Den stadgeenliga fastighetsbesiktning har utförts av styrelsen under 2021 i samband med uppföljning och 
uppdatering av Underhållsplanen. Översyn har även gjorts tillsammans med JM genom 10-års besiktningen. 
 
Årsavgifterna uppgick under året till i genomsnitt 566 kr/kvm bostadslägenhetsyta. 
 
Den för år 2021 upprättade budgeten visade inget behov av att höja årsavgifterna varvid  
styrelsen beslutade att inte höja dem. 

 
Föreningens banklån uppgår på bokslutsdagen till 27 350 000 kr. Under året har föreningen amorterat 600 000 
kr, vilket kan sägas motsvara en amorteringstakt på 46 år. 
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Parkering och garage är till fullo uthyrda och ger en god inkomst utöver affärslokalerna. 
 
Budgeten för 2022 är upprättad. 
 
Avskrivningskostnaderna är inte en utbetalning från föreningen vilket däremot framtida underhållskostnader och 
eventuella investeringar är. Styrelsen har (valt att/avser att)  anpassa årsavgifterna över tid till det faktiska 
behovet av att hålla byggnaden i gott skick genom att arbeta strukturerat med underhållsplan och 
flerårsprognoser för att tillse att kommande årsavgifter täcker det prognostiserade behovet av utbetalningar för 
föreningen. Styrelsen anser 
att en bedömning av eventuella förändringar i årsavgiftsuttaget bör göras utifrån ovanstående beslutsunderlag 
om framtiden. Detta kan innebära flera års framtida redovisningsmässiga underskott i föreningen utan att detta 
hotar föreningens fortlevnad på sikt. Observera att det är den valda styrelsen som beslutar om årsavgiftsuttaget 
mellan stämmorna och framtida styrelser kan göra en annan bedömning än sittande styrelse. 
 
 
Nya väsentliga avtal och tagna beslut 
VårgårdaHus, Hettinger, Moogio och Vibrogym har förlängt sina kontrakt som löper på 1 år med 9 månaders 
uppsägningstid. Påslag för fastighetsskatten för lokalerna kommer skippas. Indexhöjning varje år på hyran ska 
kvarstå. 
Ett lån hos Nordea på 4.6 milj omskrivet från 1 % till 0.7% ränta på 4 år. 
Nytt avtal tecknat med KTC. 
Avtalet med HSB gällande energiförvaltning är uppsagt. 
Beslutats att måla betongtaken i loftgångarna vita. 
 
Inköp gjorda under året 
Smärre inköp av förbrukningsmaterial såsom diverse kontorsmateriel, LED-lampor och sittgrupp till gården. 
Nya lampkupor, att ha i lager för framtida behov, till vår belysning i loftgångarna. 
 
 
Planerad verksamhet för kommande år 2022 
Fortsatt se över ekonomisk- och teknisk förvaltning.  
Uppföljning av budget. 
Uppföljning av Underhållsplan.  
Underhåll inlagt i planen för 2022 avser bl.a fogarna i loftgångar, målning av tak loftgångar, avloppspumpar, 
byte varmvattenmätare, ev målning av vissa ytterdörrar, rensning av avlopp, pumpar i värmecentralen, rensning 
av frånluftsfläktar och översyn av styrsystemet. Beräknade underhållskostnader för 2022 landar på ca 450.000 
kr. 
Garagestädning och sopkärlstvätt. 
Filterbyte i samtliga lägenheter. 
Fortsatt utbyte av lysrör till LED. 
Laddstolpar för elbil. Styrelsen börjar undersöka olika lösningar. 

 
Medlemsinformation 

Under året har 6 lägenhetsöverlåtelser skett. Vid årets utgång hade föreningen 61 (61 förra året) medlemmar. 
Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än  
en medlem kan bo i samma lägenhet. Dock skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt endast en röst 
oavsett antalet innehavare. 
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Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning 2 695 2 697 2 734 2 768 2 707 
Rörelsens kostnader -2 663 -2 407 -2 572 -2 428 -2 491 
Finansiella poster, netto -246 -311 -562 -596 -710 
Årets resultat -214 -20 -400 -256 -494 
Likvida medel & fin placeringar 2 123 2 687 2 130 1 880 1 487 
Skulder till kreditinstitut 27 350 27 950 28 550 29 100 29 700 
Fond för yttre underhåll 1 800 1 353 859 274 290 
Balansomslutning 139 772 140 489 141 182 142 177 143 004 
Fastigheternas taxeringsvärde 58 994 58 994 58 994 54 347 54 347 
Soliditet % 80 80 79 79 79 
Räntekostnad kr/kvm 76 95 169 178 210 
Låneskuld kr/kvm 8 082 8 259 8 437 8 599 8 777 
Avgift kr/kvm 566 566 566 566 566 
            

  
Förändring av eget kapital 
  Medlems- Upplåtelse- Fond för yttre Balanserat Årets Totalt 
  insatser avgift underhåll resultat resultat   
Belopp vid årets ingång 62 300 000 51 600 000 1 352 711 -3 185 328 -20 269 112 047 114 
Uttag från yttre fond     -31 936 31 936   0 
Avsättning år 2021 yttre 
fond     479 000 -479 000   0 
Disposition av föregående 
års resultat:       -20 269 20 269 0 
Årets resultat         -214 166 -214 166 
Belopp vid årets utgång 62 300 000 51 600 000 1 799 775 -3 652 661 -214 166 111 832 948 
              
              
              

Förslag till behandling av ansamlad förlust 
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): 
  
ansamlad förlust -3 652 662 
årets förlust -214 166 
 -3 866 828 
  
behandlas så att 
i ny räkning överföres -3 866 828 
 -3 866 828 
  
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter. 
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Resultaträkning Not 2021-01-01 

-2021-12-31 
2020-01-01 

-2020-12-31   
  

 

 
Rörelseintäkter           
Nettoomsättning 2 2 695 182   2 697 264   
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.   2 695 182   2 697 264   
            
Rörelsekostnader           
Driftskostnader 3 -1 167 772   -922 356   
Övriga externa kostnader 4 -150 397   -149 273   
Personalkostnader 5 -85 902   -86 519   
Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar   -1 258 964   -1 248 437   
Summa rörelsekostnader   -2 663 035   -2 406 585   
            
Rörelseresultat   32 147   290 679   
            
Finansiella poster           
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   9 196   9 275   
Räntekostnader och liknande resultatposter   -255 509   -320 223   
Summa finansiella poster   -246 313   -310 948   
            
Årets resultat   -214 166   -20 269   
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31   

  

 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Materiella anläggningstillgångar           
Byggnader och mark 6 136 694 238   137 737 222   
Summa materiella anläggningstillgångar   136 694 238   137 737 222   
            
Summa anläggningstillgångar   136 694 238   137 737 222   
            
Omsättningstillgångar           
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   3 055   6 870   
Övriga fordringar   1 923 236   1 586 814   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 51 495   58 352   
Summa kortfristiga fordringar   1 977 786   1 652 036   
            
Kortfristiga placeringar           
Övriga kortfristiga placeringar   1 100 000   1 100 000   
Summa kortfristiga placeringar   1 100 000   1 100 000   
            
Summa omsättningstillgångar   3 077 786   2 752 036   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   139 772 024   140 489 258   
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31   

  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Bundet eget kapital           
Medlemsinsatser   113 900 000   113 900 000   
Yttre fond   1 799 776   1 352 712   
Summa bundet eget kapital   115 699 776   115 252 712   
            
Fritt eget kapital           
Balanserat resultat   -3 652 662   -3 185 329   
Årets resultat   -214 166   -20 269   
Summa fritt eget kapital   -3 866 828   -3 205 598   
            
Summa eget kapital   111 832 948   112 047 114   
            
Långfristiga skulder           
Övriga skulder till kreditinstitut 8, 9, 10 26 750 000   22 825 000   
Summa långfristiga skulder   26 750 000   22 825 000   
            
Kortfristiga skulder           
Övriga skulder till kreditinstitut 8, 9, 10 600 000   5 125 000   
Leverantörsskulder   107 892   20 702   
Skatteskulder   79 880   79 880   
Övriga skulder   21 932   14 608   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 379 372   376 954   
Summa kortfristiga skulder   1 189 076   5 617 144   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   139 772 024   140 489 258   
            

 

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: a0b3c33544a3671c2a81a9e3e011aebcd110fa6be2084035ba3faabfebafe4830444d124264ab9aeefe04cbe3ad559a71d7bfa4621ccc7757ba8d8d7638f0524



Brf Hamnvakten 
Org.nr 769622-7169     

8 (12) 
  

          
Kassaflödesanalys Not 2021-01-01 

-2021-12-31 
2020-01-01 

-2020-12-31   
  

 

 
Den löpande verksamheten           
Resultat efter finansiella poster   -214 166   -20 269   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   1 258 964   1 248 437   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   1 044 798   1 228 168   
            
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet           
Förändring av kundfordringar   0   -5 748   
Förändring av kortfristiga fordringar   8 156   838   
Förändring av leverantörsskulder   0   -77 530   
Förändring av kortfristiga skulder   96 932   -14 164 310   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   1 149 886   -13 018 582   
            
Investeringsverksamheten           
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -215 980   0   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -215 980   0   
            
Finansieringsverksamheten           
Förändring  lån   -600 000   13 575 000   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -600 000   13 575 000   
            
Årets kassaflöde   333 906   556 418   
            
Likvida medel vid årets början           
Likvida medel vid årets början   2 686 814   2 130 396   
Likvida medel vid årets slut   3 020 720   2 686 814   
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Noter 
  
Not 1 Redovisningsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).  
  
Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
  
Kassaflödesanalysen 
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt den indirekta metoden. 
  
  
Inventarier 
Avskrivning sker planenligt med 20 % per år beräknat på inventariernas anskaffningsvärde. 
  
Byggnader 
Avskrivning sker enligt en linjär avskrivningsplan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde 
och förväntad nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden är 100 år. 
  
Övriga tillgångar och skulder 
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inte annat anges. 
  
Fond för yttre underhåll 
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdispositioner enligt 
föreningens underhållsplan. En tolkning av föreningens stadgar är det styrelsen som är behörigt organ för 
beslut om reservering till yttre fond enligt föreningens underhållsplan. Detta innebär att årets omföring 
mellan fritt och bundet eget kapital innehåller reservering till och ianspråktagande av yttre fond enligt 
styrelsens beslut gällande 2021. 
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Not 2 Nettoomsättning 
  2021 2020   
        
Hyresintäkter garage och p-platser, momsreg 8 853 7 200   
Hyresintäkter garage och p-platser, ej momsreg 262 153 257 200   
Årsavgifter bostäder 1 916 664 1 916 664   
Hyresintäkter lokaler, momsreg 336 472 355 002   
Övriga intäkter 171 040 161 198   
  2 695 182 2 697 264   
        

  
Not 3 Driftskostnader 
  2021 2020   
        
Fastighetsskötsel och lokalvård 312 090 116 558   
Löpande underhåll 124 498 108 117   
Elavgifter för drivkraft och belysning 151 467 137 070   
Uppvärmning, fjärrvärme 158 700 134 887   
Vatten 152 456 144 575   
Sophämtning 40 284 44 267   
Fastighetsskatt 39 940 39 940   
Periodiskt underhåll 31 936 49 669   
Fastighetsförsäkringar 156 401 147 274   
  1 167 772 922 357   
        

  
Not 4 Övriga externa kostnader 
  2021 2020   
        
Förvaltningskostnader 73 123 69 228   
Revisionskostnader externa 12 854 12 917   
Övriga kostnader 64 421 67 127   
  150 398 149 272   
        

  
Not 5 Anställda och personalkostnader 
  2021 2020   
        
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader       
inklusive pensionskostnader       
Styrelsearvode 71 400 70 950    
Sociala kostnader 14 502 15 569    
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 85 902 86 519    
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Not 6 Byggnader och mark 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 123 719 000 123 719 000   
Inköp 215 980     
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 123 934 980 123 719 000   
        
Ingående avskrivningar -8 862 778 -7 614 341   
Årets avskrivningar -1 258 964 -1 248 437   
Utgående ackumulerade avskrivningar -10 121 742 -8 862 778   
        
Utgående redovisat värde 113 813 238 114 856 222   
        
Taxeringsvärden byggnader 47 484 000 47 484 000   
Taxeringsvärden mark 11 510 000 11 510 000   
  58 994 000 58 994 000   
        
Bokfört värde byggnader 113 813 238 114 856 222   
Bokfört värde mark 22 881 000 22 881 000   
  136 694 238 137 737 222   
        

  
Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Förutbetald kostnader 51 495 54 848   
Upplupna intäkter 0 3 504   
  51 495 58 352   
        

  
Not 8 Ställda säkerheter 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Fastighetsinteckning 32 700 000 32 700 000   
  32 700 000 32 700 000   
        

  
Not 9 Övriga skulder till kreditinstitut 
600 000 kr av föreningens fastighetslån har formellt en löptid på mindre än 12 månader och redovisas 
därför som kortfristiga. Finansieringen är dock av långfristig karaktär och lånen omsätts vid förfall. 
Faktiska amorteringen under året för den totala skulden är 600 000 kr.  
Beräknad skuld om fem år 24 350 000 kr. 
  
  2021-12-31 2020-12-31   
        
        
Beräknad skuld som förfaller inom 1 år. 600 000 5 125 000   
Beräknad skuld som förfaller inom 2-5 år. 26 750 000 22 825 000   
  27 350 000 27 950 000   
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Not 10 Skulder till kreditinstitut 
Nedan framgår fördelning av långfristiga lån. 
  

Långivare 
Räntesats 

% 
Datum för 

ränteändring 
Lånebelopp 
2021-12-31 

Lånebelopp 
2020-12-31 

Nordea Hypotek 0,70 2025-01-22 4 525 000 4 625 000 
Nordea Hypotek 1,65 2023-02-15 4 525 000 4 625 000 
SEB Bolån 0,95 2027-02-28 9 000 000 9 200 000 
SEB Bolån 0,62 2024-02-28 9 300 000 9 500 000 
      27 350 000 27 950 000 
          

  
Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Förskottsbetalda avgifter och hyror 198 551 222 710   
Upplupna räntekostnader 11 831 11 707   
Upplupna kostnader 168 990 142 536   
  379 372 376 953   
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REVISIONSBERÄTTELSE  
Till föreningsstämman i Brf Hamnvakten, org.nr. 769622-7169 
 

 

 
Rapport om årsredovisningen 
   
Uttalanden 
 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Hamnvakten för 
räkenskapsåret 2021. 
 
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 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 
 
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen.  

 
Grund för uttalanden 
 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.  
 

Jag är oberoende i förhållande 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 för mina uttalanden. 

 
    
Styrelsens ansvar 
 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 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. 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 
 
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 kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 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 felaktigheter i 

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 

tillräckliga och ändamålsenliga 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 interna 

kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

 
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi 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 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 otillräckliga, 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 upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande 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, andra författningar samt stadgar 
  
Uttalanden 
 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för Brf Hamnvakten för räkenskapsåret 2021 
samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust.  
 
Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

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

 
Övriga upplysningar 
Undertecknad revisor från BoRevision är inte vid namn vald av stämman     

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 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 betryggande sätt. 

 
Revisorns ansvar 
 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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, eller 
 

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

 
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig 
grad av säkerhet bedöma om 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 använder jag 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 är 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 med bostadsrättslagen. 
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