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Styrelsen ftir BRF KNOPPEN I 5 f6r hiirmed avge irsredovisning ftir riikenskapsriret 2021

Fdrvaltn in gsbe16ttelse

Verksrmheten

Allndnt om ver*sartcQn
F6""t"g"", ***n't"tt som gl i stadgama uttrycker.det, i f6rsta hand aS fr6mja medlemmarnas

ekonomiska intress€n genom att upplAta bostider och lokaler utan tidsbegriinsning. Medlemmama utser

styreLn vid den Artigl fttrcningsstimman. Styrelsen lir den verkstiillande operativa ledningen och kan delegera

arietsuppgifter till mfolemmar utanfdr styrelsen som gdr dessa pi frivitlig basis'

Styr€lsen arbetar mot melet att Brf Knoppen 15 ska vara enav de blista boptatsema pS Kungsholmen vad glller

verdedkning ekonomi, miljO, s$kerhet, trivsel och information'

Forcningen Ar ett privatbostadsfdretag enligt inkomstskattelagen och har sitt sste i Stockholms liin, Stockholms

kommun.

F6reningen hyr ut tre lokaler till ftirskoleverksamhet, liikarmottagring och lager'

Sry?.lsc
Styrelsens sammanslittsring fiam till ftireningsstiimman 202 l-05-l 3:

Magnus Strdm
Amanda Ranch
Martin PAlsson

Bo Wahlund
Jimmy Ulvhag

Ann Christine Lindholm
Peter T6rneman

Magnus Strtim
Helena Forsberg
Bo Wahlund
Peter Tomeman
Ann Christine Lindholm

Bj6rn Ramstedt
Tim de Land

ledamot, ordfbrande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

suppleant
suppleant

ledamot, ordfdrande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot, avgritt i september

suppleant
suppleant, avgett i september

Frln och med fdreningsstimman 2021-05-13 har styrelsen fiiljande
sammsnsettning:

#^

^lK
w l,u

BRF KNOPPEN 15

Org.nr 769603-6990

Arsredovisningen iir upprettad i svenska kronor, SEK.
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f,avirr: Till och med niista ordinarie fdreningsstlmma: Grant Thomton Sweden AB med Josef Hagsten
som huvudansvarig.

Yalbredning: Vid stimman 202G05- I 3 valdes Katarina Waller. U lrika Herrero.

sammadrdden; Styrelsen har haft nitton protokollftirda m6ten, varav ett konstituerande.
Dlrutover flera mdten ftir speciella frAgor diir delar av styrelsen deltagit.

Anstdllda: lnga

Fostighaea mm.: F0reningen ktipte per 2008- l0-03 fastigheten av AB Stockholmshem. Den 6r bebyggd
med wi flerbostadshus pi adresserna Arbetsgatan 26, 26 A, 28 A-E och Fleminggatan 103, 103 A pa
Kungsholmen i Stockholms kommun.

Sedan dess har mycket h:int och irlqg har vi 75 bostadsliigenhaer pi totah 5.039 kvm boyta. Av dessa 61 7l
bostadsriitter pi 4.727 kvm ooh 4 hyresritter pi 312 kvm. Ftlrdelningen iir 5 pi 4rok,27 pn 3rok, 25 pA 2rok
och lE pA I rok.

Diverse lokaler flr 630 kvm varav 269 kvm hyrs ut till fdrskola, 156 kvm hyrs ut till l{karmottagning och
65 kvm hyrs ut till lager. Ca 140 kvm disponeras av fiireningen till gestrum, toalett, IbrrAd, wlttstuga
rym, mdtesrum och kontor. Till detta kommer garaget pA L471 kvm med plats Itlr 52 bilar och 4 motorcyklar
Total anviind yta Ar 7.140 kvm.

Aalltade sanurbetldretag :

Ekonomi och administration
Sttdning
Hissar
Arcrvinning
EI
Rdr och VVS
Passenystem
Garageport
Grindar, Entreportar och l6s
Kabel TV
Bredband
RAdgivning och Hyresfdrtandlingsservice
Juridilq fastighets- och bostadsrnttsjuridik

Juridik, Iokalavtal mm.
Fastighetsteknik, Underhdllsplan, besiktningar,
Probleml0sningar, Upphandlingar
Projektledning stamrenovering
Rondering
Snickeriarbeten

Mediator AB Uppsala
Stadkompan iet
City Hiss
PreZero och Stockholm vatten
Osterman Elektriska AB
Hiigerstens WS AB
Axema Access Control AB
UNA Portar AB
Hellgrens t ris AB
Tele2
Bahnhof
FastigheMgama i Stockholm
Delta Advokatbyri, Joakim Gr6nwall
och Advokatfirman Lindahl i Uppsala,
Sebastian Fahlgren
Kongregator Juridik, Mats Brtinnberg

Projektansvar AB, Per-Ake Persson
Toofab
POS FastighetsvArd AB
Flachsbinder Bygg & Fastighetsserv ice

FAndtcingan
Fullvirde hos Brandkontorct, inklusive bl.a. styrelseansvar och sanering av ohyra. Bostadsrettstillngget fdr
hemfdrs{kring tecknas och betalas av va{e medlem.

(
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id-lr 4



BRF KNOPPEN 15

Org.nr 769603-6990

Medlemsinformation
Antal medlemmar vid irets inging 109, 108 per sisla december 2021

3 (13)

Ydsentligo hdndelso under rdkenskaps,irel
Under iit har sex lligenheter sAlts. Snittpriset per kvm blev 76 E39 k. Jemfdrt med 2020 (77 463 k) iir det en

minskning med 0,81 %. Bilplatsema i garaget hr fortsatt fullt belagda och med en kort kdlista. Vi hade en fortsatt

stor omsiittning hyresglster i garaSet under 2021 di flera garage i niiromridet har renoverats.

Slorrurheren:Ulbpn av stammar upp till golvnivA vAning I har slutfdrts. Avtal avseende rOrinfodran i avlopp

och dagvattenstammar har ing&tS med Proline Ost AB, arbetet inplanerat veckoma 9-14 2022'

4idn rrrqcentral: Prognosstyming har kopplats in i v&r virmecentral under iret och ger nu ett j?imnare

inomhusklimat och nAgot liigre energifdrbrukning.

Anangemang:Y6ra normala sociala arrangemang under Ares ftirsta hnlft har stiillts in pi grund av Pandemin.

H6stsftdningpch gl6gg i advenr genomftirdes. Vi tackar de medlemmar som under eret s€tt till att hilla vir
gird och gemensamma utymmen i gott skick.

Analyser: Stamrenoveringen fick sig en ordentlig tom i utfrrande di vir mingirige tekniska korrsult och

proie*tfaare ner-Ake PJrsson hastig avled vid midsommar. Det tog fiam till hitsten innan vi filtt fram

en{nning i form av Toofab som projektleder arbetet I mars 2022 sliits ett nytt avtal med Nabo o-m fastighets-

ftirvaltniig som startar I april, med det hoppas vi eterta kapacitet att driva kommande projekt effektivt,

samt &tt NABO even kommer att ta 6ver vissa delar i den dagliga driften som fram tills nu drivits av styrelsen.

De nermsta projekten Ir: GArdamas teBkikt, ventilationen kommer 6ven at fil sig en uppdatering -
stora delar har tj{nat ut sin tekniska livsllngd och behdver bytas ut innan de gAr stinder.

Det ger oss dven mOjliga energibesparingar dA virmeviixlare kan kopplas in'

Dtilt ov lostEheten Daglig, veckovis, mAnatlig och Arlig drift utftirs pA fastigheten, exempelvis stiidning'

treigarasskOtset, takskottning, rondering och besiktning av fastighetens tekniska utrustning, Atgiirder inom

et dtr VVS. I dessa fall anlitas avtalsleverantdrer inom respektive bransch (se rubrik om ssmarbetsfdretag).

Dessutom finns en administrativ drift som till stiirsta delen drivs i egen regi'

Hnr ingir bl.a. passageanHggning, garageplanering och felanmilan ftir hyresglster och publika omrAden.

FlerABoversikt (tk)

Nettoomsiittning

Resultat efter finansiella poster

Soliditet (%)

2021 2020 2019 2018

5 r38
-336

EO

4 904
-2 865

EO

5103
-t 22r

79

5 073

-465

EO

F6r definitioner av nyckeltal, se Not I Redovisningsprinciper'

Totala hyresintAkter: Totala hyresintiikter ftir verksamhetseret utg6r ca 58 procent av fiireningens totala intiikter

exklusive rinteintiikter.

Fil
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F6rindring av eget kapital

Belopp vid irets
ingAng

Disposition av
f6regriende
in resultat:

Reservering till yure
fond

Nyttjande av yftre fond
Ares resultat

Belopp vid lreb
utglng

ansamlad fdrlust
irets ftrlust

behandlas si att
reservering till fond fbr yure underhill
nyttjande av yttre fond fdr Arets underhill
i ny riikning 6verftres

Madlcrr$

itrla6aa

Ford f[r
yttr.

urd..!lll
Bahlt.aat

rc3llLa

l l8 006 654

4 ( l3)

UpDUa.lt -

rvgtft

19 48 r 693

Arctr

ft'rltrl

-335 644

Totrlt

0
0

-3s5614

q

0 -r0 E50 207 -t 22t 377 125 416763

-t 221 377 1221 377 0

6s4 000
-654 000

-6s4 000

654 000

llE fl)6 654 19,$l 693 0 -r2 07r 5E4 -335 U4 125 08r ll9

(r) Uppltisning av upplatelseavgifter motsvarande erets avskrivning av de byggda balkongerna.

Fiirslag till behandling av ansamlad fiirlust
Styrelsen ftireslAr aft den ansamlade Ibrlusten (kronor):

-12 07t s84
-335 644

-t2 407 228

654 000
-654 000

-t2 407 228
-t2 407 228

KorntlEnlat lill det ekonomiska resultatet:

Reservation till )ttre fond sker enligt {brcningens stadgar med ett belopp motsvarande minst 0,3 o/o av
fastighetens taxerin gsviirde.

Nyttjande av yttre fond avser del av 6rets underhAll.

Fdreningens resultat och stiillning i dvrigt framgir av efterftiljande resultat- och balansrdkning samt
kassafl Odesanalys med noter.

b,\)

,t

dt.\\

ld
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Resultatrlikning

Rdr€lscintlkter
Nettoomsettning
Summs rtrelseintlkter

Rdrcb€kostnrder
Drift- och fastighetskostnader

Ovriga extema kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anHggningstillgingar

SuDma r6relsekostrtder
ROr€lser$ultat

Finrnsielh poster

Ovriga rtinteintiikter och liknande resultatposter

Rantekostnader och liknande r€sultatposter

Summa finansielh pmter
Result t efter linrnsielle Poster

R$ultrt f6re skrtt

Arets rcsultrt

-335 644 -122t377

-335 644 -t 221317

Not
I

2021-{t1-01
-2021-12-31

5 137 54E

5 r37 54E

-3 8n 224

- 197 887

-240 E55

-953 892

-5 203 E5E

-66 3r0

t7 828
-287 t62
-269 334

-335 644

s (13)

2020-0r-01
-202Gt2-31

5 102 776

5102 776

-4 581 849

-269 E97

-22r t97
-953 892

{ 026 835

-924059

20 l7l
-3t7 489

-297 318
-r 221377

2

3

4

5

$t^1

r I'1,4
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Balansriikning

TILLGANGAR

Anliggningstillgingrr

M ote rie lb a nldgg ni ng s t il lg,fr n g at
Byggnader och mark

Inventarier. verktyg och installationer

Summa mslerielle enliggningstillgingar

Summa enliggningstillgingar

Omsnttningstillglngar

Ko rtfr is I ig a for& i ng ar
Kundfordringar
Ovriga fordringar
Ftirutbetalda kostnader och upplupna intikter
Summa kortfristiga fordringrr

Kossa och bank

Kassa och bank

Summr krsse och bank
SuDmr omsittningstillglngar

SUMMATILLGANGAR

6 (13)

2021-t2-31 202U12-3tNot
I

6

7

r50 6t2 97s r51 636 86E

150 6E0 973

2002
ly) 682 975

2 550

287 175

98 766

388 491

5 761 090

5 761 (I)0

6 t49 581

t51 623 226
t1 542

l5l 636 868

621

284 3t9
97 572

382 Stz

5 E44 748

584474E
6227 2fi

8

9

156 &t2 556 t57 E64l28

J T(,s]

t'aa)
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Balansrlikning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget krpital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

Summe bundet eget krpitsl

Fritt ega kapital
Balans€rat resultat

Arets resultat

Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Llngfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Summa llngfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
kverantdrsskulder
Skatteskulder

Ovriga skulder

Upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikter
Summe kortfrirtiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 (13)

202t-t2-3r 2020-12-31Not
I

10, I I

10, ll

t37 48E347
137 48 347

-12 071 5E4

-335 644

-t2 407 22E

125 0E1 1r9

6 000 000

6 m0 000

24 000 000

6Er 662
576 600

t3t 377

361798
25751437

t37 488 347

137 4EE 347

- l0 E50 207

-122t 377

-t207ts'M
tzs 416763

l2 000 000

12 000 000

r 8 000 000

391 125

570 450

126 643

1359 t47
20u7 365

t2
l3

155 832 556 157 E@128

M 1

,$^l 7(

tr
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Kassafl0desanalys

Den lSpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

Justeringar ft)r poster som inte ingir i kassafliidet
Betald skatt
Kessafl6de fnfln den ldpande verksamheten fiire
Idrlndring av r6relsekapital

Kassafldde fnfl n ldriindring av rtirelsekapitalet
Fdriindring av kundfordringar
Fiiriindring av kortfristiga fordringar
Fd,riindring av leverantdrsskulder
Fdrflndring av kortfristiga skulder
Kassafldde frin den ldpande verksamheten

Finansieringsverlisamheten
Upptagna lin
Amortering av lin
Kassafl6de frAn linatrsieringsverksamheten

Arets kessafltide

Likvida medel vid rirets bdrjan
Likvida medel vid ercts bitrjan

Oresutjiimning
Likvkla medel vid lrea slut

Not 20214141
-2021-t2-31

-335 644
953 892

3 294

621542

8 (13)

202G01-01
-202Gt2-31

-122r 377

953 E92

3 115

-264370

38

3 584

t9 877

723 436

482 565

482 565

5 362 184

-l
5E//74fJ

-t 929
-t 194

290 538

-992 6rs
-83 658

-83 658

5 844 748

0

5 761 090

0

0

0

oHlr
I'1"4,F-

/(-

0

0

0
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Noter

Not I Redovisningsprinciper

Mate ella anldggningsIillgdngar
Byggnad
Ftlrbfluringsarbeten, till- och ombyggnader

Inventarier, verktyg och instal lationer

Arsavgifter bostider
Hyresintikter lokaler

Hyresintikter bost$der

Hyror garage

Ovriga intlkter
lnt[kter frin servitut

IntEkter frin gAstrum

e (13)

Allmflnna upplysningar
Arsredovisningen ar uppdttaa i enlighet med &rsredovisningslagen och Bok{liringsniimndens allmAnna

nid (BFNAR 2016: l0) om &rsredovisning i mindre ftiretag.

AnliggningstillgAngar

Avskrivningrr
Materiella ailliggningstillgAngar redovisas till anskafftringsviirde minskat med ackumulerade

avskrivningar eiiig [tan.-evJfrivningsunderlaget utgors av anskaffiringsvlirdet. Det avskrivningsbara

Uetoppet frioaiseli linjert 6ver tillgAngens fdrviintade nyttjandeperiod. Utgifter ftr reparation och

una"riratf.om avser att iterstilla eltei fenilh Uyggnaden i ursprungligl skick redovisas som kostnader'

Mark [r ej ftiremAl fdr avskivning.

Till8mpade avskrivningstider (anges i ir):

150

l0-40
l0

Nyckeltrlsdefinitioner
Nettooms{ttning
Rorelsens huvudintlkter, fakturerade kostnader, sidointakter samt intiiktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella Poster
Resultat efter finansiella intIkter och kostnader men fbre bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat €get kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag ftir uppskjuten skatt) i procent av

balansomslutning.

Not 2 Nettoomsittningens f6rdelning
202r 2020

2 i5 9t2
I 433 866

359 205

1 t94 4t3
13 760

t0 992
9 400

5 r37 s.tE
w:

.-7-Y
\\

L€ U4

2 n5912
t 426Et2

352749
I 182 520

6 600

l0 E53

7 330
5102 776
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Not 3 Drift och fastighetskostnader

Fastighetsskotsel

sted
Obl igatoriska besiktn ingar

Hissar

Reparationer och Underhill
Serv iceavtal

UnderhAll Fj[rrvArme

El, fastighet

Uppvfrrmning
Vatten
Soph[mtning
Fast i ghesfdrslkringar
Kabel-TV, internet

Fasti ghesav giff /-skatt
Ftirbrukningsinventarier

Not 4 Ovriga ertema kostnader

Telekommunikation
Revisionsarvoden

Redov isn ingstjln ster - fdrvaltning garage

Ovriga fdrvaltningskostnader

lngiende anskalfningsvflrden

Utglende eckumulerade anskslfningsvirden

Not 5 Medelentdet rnstilldr
F6reningen har inte haft nigra anst$llda. Kostnad utgdrs av erssttningar till styrelse och socisla avgifter.

Not 6 Byggnader och mrrk
2021-12-31 2020-12-3r

202r

tzE 471

I l7 881

4 369
83 506

I 531469
45 634

0

228 ll3
922211
125 236
t2? 566

52 519

152 889

2E9 425

r 935

3Ett224

2021

6183
35 077

104 095

52 532

197 8E7

t60771484
160 77t 4E4

-9 l4E 258

-487 000

-455 253
-10 090 5ll

l0 (13)

2020

2020

5 84E

34202
100 E55

tzE992
269 E97

t6077t 484

t60 77r 4U

-8 206 005

-4E7 000

-455 253

-9 l4E 258

150 680 973 t51623226

{\

t/V

I'rtr

Utglende redovisat vlrde

IngAende avskrivningar

Arets avskrivningar byggnad

Arcs avskrivningar nyanskaffiringar/ fastighetsftirbattringar

Utglende ackumulerade avskrivningar

llE 152

I lE 533

0

E0 480

I 985 844

46 lE3

473 775

t60 444

863 087

I t9 144

I l5 489

50 370

154 tE2
287 t75

E 991

4 sEl E49
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Taxeringsviirden byggnader

Taxeringsv&den mark

Taxeringsviirdet gAller frtn och med den I januari 2019.

Not 7 Inventrrier' verktyg och installetioner

IngAende anskaffiringsv[rden

Utglcndc ackumulerade anskalfningsvlrden

lng&ende avskrivningar

Arets avskrivningar

Utglende eckumulende avskrivninger

Utglende redovisat vlrde

Not 8 Ovriga fordrirSrr

Saldo fOreningens skattekonto

Not 9 Kassa och brnk

Bank

Resursbank AB
Collector Credit AB
Marginalen bank AB
Landshypotek Bank

SBAB

2021-t23t 202G12-3r

l l (13)

77 200 000

140 E00 000

21E 000 000

l5E l 19

ls8 l19

-144 47E

-t I 639

-156 ll7

287 t75
2E7 175

t 712 487

323 952
942 529

935 83E

924 504

921 780

5 761 0q)

77 200 000

r 40 800 000

2r8 000 000

r58 120

158 120

-t32839
-l l 639

-tu 47E

2E4 319
28/3t9

l 813 973

322 r74
937 579

930 720

92t 279
9t9 023

5E4474E

t3 642

2U2t-12-31 202lJ.12-31

2021-12-31 2020-12-31

c
t€

[vl

2 002
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Not 10 Stf,llda s{kerheter

Fastighetsinteckning

Not ll Skulder till kreditinstitut
Nedan framgAr ftirdelning av lAngfristiga kortfristiga lAn.

202t-12-31 2020-12-31

l2 ( l3)

Lingiverc
Nordea hypotek *

Nordea hypotek

Nordea hypotek

Nordea hypotek

Nordea hypotek

Varav kortfristig skuld I

Rintesats

1,100

1,28

0655

0,655

0,676

Datum ftr
rinteindring

2023-09-20

2022-09-21
2022-09-16

2022-09-16
2022-t0-28

Llnebelopp
2021-t2-31

6 000 000

6 000 000

6 000 000

5 000 000

6 000 000

-24 000 000

6 000 000

Llnebelopp
2020-12-31

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

-18 000 000

12 000 000

62 000 000

62 000 000

62 000 000

62 000 000

35 428

32700
26 565

31 950

t26 643

12 r90

590294
756 663

1339147

Moms kvartal-4

lnnehAllen pr€liminiirskatt styrelsearvoden

[.agstadgade sociala avgift er

Deposition garagenycklar

Not 13 Upplupna kostnader och fdrutbetalde intlkter

Upplupna riintekostnader

Fiirutb€t hyres- och avgiftsint
Ovr uppl kostn o forb int

30 000 000 30 000 000

r Lin som fbrfaller under niistkommande rtikenskapsar redovisas som kortfristig skuld.

Ingen indikation frAn banken finns att l6nen inte kommer att oms[ttas och fdrliingas'

Not 12 Ovriga skulder
202r-12-31 2020-12-31

34 470

36 725

27 782

32 400

13t377

2021-12-31 2020-12-31

t4 207

337 069

t0 522

361 79E

(( sJ

Lt'4r

Ber. lAneskuld senare in fem Ar

efter balansdagen
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Not 14 Vlsentliga hlndelser efter r$kenskapsflrets slut
Inga viisentliga hfidelser har intriffat efter riikenskapsArcts utging fram till styrelsens undertecknande.
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RE,\T SI O N SB ERATTE,LS E

Till foreningsstimman i Brf I(noppen 15

Org.nr. 769603-6990

Rappoff om alsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfrjrt en revision av irsredovisningco fitr Brf KnopPco 1 5 fi;r
it 2021.

ErJigt vir uppfatmiog har lrsredovisningen uppriittats i enlighet mcd
irsredovislilgslagen och ger cn i alh vnscndig avseendctr ratvisande
bild av fdreningens tuansiella sdillning per den 31 deccmber 2021 och
av dcss finansiella rcsultat fitr iret eflligt ,rstedovisningslagen.
lldrvaltflingsberaftclsco d! fttr€nlig mcd arsredovisniflgens iivligi
delar.

Vi ti[styrkcr ddrfdr att forcningsstiirnmio fasts*iller r€sultatti]mingcn
och ba.lansriillnifl gen.

Grund ltir uttalanden
Vi har utfdn rcvisionell eflligt Irterflauonal Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Svcrigc. Virt ansvar cnligt dcssa

standardcr beskrivs niirmarc i avsflittct "Rcusoms ansvar". \'i ir
ol:erocnde i fairhl.llande till fr;rcnilgcrr enligt gtxt rerisorsscd i Sverige

och hxr i itvrigt tullgjon vtrn yrkcsctiska ansvar eoligt dcssa krav.

Vi x11scr rtt de revisionsbevis vi har inhnmtat nr tiUcickliga {xh
n drmllscolip x,olgnnd frjr vira unalandel.

Styrelsens ansvar
Det ir styrelsen som hir ansvrret fdr xtt tusredovisningcn uppranas
och att dcn gei en rntwisande bild cnlig irsrcdtxrsniflSslagcr.
Styrelsefl aflsvarff aven firr den intema kontroll som den beddmcr ar

nddvrndig fdr att upprntta cn nnredovisning som inte innchitler niga
v:isendiga fclaktighctcr, varc sig dcssa bcror pI oegendigheter ellcr
misstag.

Vid upprittxnd€t av ersredovisningm ansvarar sq relscn for
beddmningen av fdreningc s f6rmtgr att foftiitta verksamheten. Dco
uppl),scr, ntu sn iir tilUimpligt, om fiirhelhnden sorn kan ptrverka
firrmqqao att forts;ifta verksamheten och att aovirldl antagmdet om
fortsan drift. Antagandct om fortsxtt drift bllimpas dcrck inte om
b€slut h:u fattats ofl att avvcckla verksamhetcn.

Revisolns ansvar
Vi-ra md :ir an uppntr en rimlig grad av sii}erhct om huruvida
tusredorisningen som helhct hte ilnchlller nlgra viiscntligr
felat<tigheter, vare sig dcssa beror pn oegsrdrgheter cller misstag, och
att limna en rcvisionsbcranclsc som innchiller vira uttalalden. Riolig
si&erhct ik efl bitg grd av siikerhct, men iir ingen garanti fdr an en
rcvision som utf<;rs er igt ISA och god revisionssed i Svcrige alltid
kommcr att upptiicka en viiscntlQ fclaktighet om en sndar finos.
Felaktighcter kaa uppstn pt gmnd av ocgendighctcr eller mi\stag och
aoscs vara viismtligr om dc enskilt cller tillsammans rimligen kan
f<irviintas piverka dc ekonooiska beslut som anviifldare faftar med
grund i trrsredovisningcn.

nogist6re! r*isionsbolog

Som del av en revision enligt ISA anvnndcr vi profcssionelh omdomc
och har err professioncllt skeptisk inst:illning undcr hela rcvisiooen
l)cssutom:

. identiEerfu och bcdcimer vi riskerna fi;r vnsentlig fclaktigheta i
,rsrcdovisningen, v e sig dessa beror pt oegendigheter ellcr misstag,

utformar och utfiir granskningsntgiirder bland anoat udften dcssa

riskcr (rch inhiimtar rcvisionsbevis som ir tillriickliga och

iindamtrlscnligr fdr att utgdra en grund fdr veia uttalandefl. fuske. fttr
att inte uppdjcla en viseodig felektighet til fdid av oegendighc,tcr iir
hdgc dn fdr en vascnttlg felaktighet som beror pi misstag, cfrersom

ocgcodigheter kan inncfatta agerande i maskopi, f<;rfalskning,

avsikdig utel?imnandcn, felaktig iaformation eller ,sidosittmde av

iltem kontroll.

. skaffar vi oss cn fdrsrnelse av dco del av ftireninSens intema
konaoll som har bcodelse ftir vrr rewisioo fdr ltt utfoma
granskningsntgiirdcr som ir Iiimplig med hzinsyn titl
omstendighetcma, men intc fiir att uttala oss om effcktiuteten i den

intema kontrollcn.

. utvilrdcnr vi lifnpligheten i dc redovisningsprinciper som anviinds
och rimlighcten i styrclsens uppskattnirrgrr i redovisningen och

rillhr;rmdc upplysningr.

. drar vi cn slutsats om hrnplighcten i art styrelsco anviindcr
antagandct om fortsatt drift vid upprettandet av tusredovisningco. Vi
drer ocksl cn slutslts, med gmnd i dc inhiimtade rcvisionsbcviscn, onr

huruvida dct tuns ndoo viiscntlig os;&crhesfa.ktor som avser sidani
hnndelser cller frjrhlllarden som kan leda till betydandc tvivel om
fdreningens fdrmrgr att fortsitra verksamheten. Om vi drar slutsatscn
an det 6nns en viiscndig os:ilclhetsftktor, miste vi i
revisionsberinelscn fiista uppmnrksnnheten p, upplysningama i
lrsredovisningar om den viiscndiga osiikcrhetsfaktom ellcr, om
sAdana upplysningar rir otilkacklig4 modiEera uttalandet om
,rsrcdovisningca. Vira slutsatser baseras pi de rcvisionsbcvis som
inh?imtas fram till darumct fdr revisionsberattelscn. Dock kan ftamtida
hdrdelser ellcr fd'rhillaodeo gora att en fdrcrhS iotc l?ingrc kao
fotsrtta verlisamhctm.

' utvrtdcrar vi den ,i;vcrgripandc prescntationen, strukturcn och
inneh lct i nrsredovisningcr, diiribJand upplysningam4 och om
tusrcdovisningen itcrger de underligande transaktionema och
hiifldclsemx pi ett sett som gcr en rattvisarde bi1d.

Vi miste informera styrelsefl om blrrrd innat revisionens planerade
omfatming och innkming sarnt tidpunktco fdr dco. M mistc ocksl
informcra om bctydelsefuJla ialttagelser uoder revisionen, dfibland
de eventuclla betydande brister i den intcma kootrollm som vi
idcnti6erat.
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Rapport om andra krav enligt lagat och andra
ftirfattningat

Uttalanden
Utdver vnr revision av tusredovisningen har wi nven utfrirt cn revision
av styrelsens fdrvrlEing ftir BrfKnoppen 15 fdr tu 2021 sxmt av
fdrslagct till dispositioner betriffande fdreningcns vinst e[er fiirlust.

Vi tillstytker an fdrcningsstiimman bchandlar fd ustcn entigt fcirslagct
i fdrvaltni+Fberiittclsen och bcviljar sryrelsens lcdxmdter ansvars&ilet
fdr riikenskapsiret.

Grund ftir uttalanden
Vi har utftjrt revisionco en)igt god revisioossed i Sverige. Virt ansvrr
cnligt denna beskrivs lermare i avsnittet "Rcwisoms ansvrr". \.i nr
oberoende i fdrhelhnde till fdrcoingcn er igt god rcl,rsorssed i Sverigc
och har i <;vrigt tullgjort virt yrkesetiska ansvar cnligt dessa kor,.

\/i anser xtt de revisionsbevis vi har iflhemtat ar tilrickliga och
iiodamilsenliga som grund f6r v&a urtalanden.

Styrelsens ansvar
Det nr styrelsen som har ansvaret fcir fdrslxgct till dispositioner
betrnffande fdrenirgeils vinst cllcr fd.lust. Vid fdrshg till LrtdcJniag
innefattar defta blafld xnnat cn bedrimning iv om urdclningco dr
fdrsrnrft med hensyn till de kav som ftjrerringens vcrksamhetsart,
omfxttning och risker stiiller pA storlckcn av fdreningeos egm krpnal
kon solidcringsbch or , Iilvidiret och stilJning I cirngr.

Styrclscfl arsvarar fdr fdreningens organisation och fcinnltnilgea av
fr;reningens angcl[enherer. Detta innefattxr blxnd an.at att
fortkipande bedr;ma fr;reningcns ckonomiska situation och att tillse
att fiireningens org.roisatiofl iir utfo.mxd si xtt bokfdringen,
mcdclsfdfraltningefl och fdrennrgens ekonomiska engcliigcnhctcr i
ovrigt kofltrolera-s pA ett betrr'ggande sitt.

Revisorns ansvar
Vnrt m betriffxnde revisioncn av f<irvaltningcn, och d;irmcd vrrt
uttalalde om ansvarsfrihet, ;ir ntt inhimta rcvisioflsbcvis fdr xtt mcd
en rimlig gad av snkerhet kuflna bcd6ma om nigon sorclsclcdamot i
nngot visendigt avseendc:

' fdretasit nigon ntgnrd eler gjort sig s\ldig till nigon fdnummelse
som kan foranleda ersiinningss$dighet mot fi;rcningen, eller

. pt negot annat siitt handlat i strid med bostadsnittslagen, tilampliga
delar av lagen om ekonomiska fc;relilgar, nrsredoresningslagen clct
stadgama.

Vin mil betrnffande revisionel av forslaget til) dispositioner av
fr;renilgens vinst eller fdrlust, och d&mcd virt uttalrndc om detta, :ir
att med rimlig grad rw siikerhet beddmx orn fdrslxgct ir fdreflligt med
bostadsr:ittslagco.

Rimlig siikerhet iu eo h6g grad av sakerhet, me1l iagen garaoti frir an
ca rcvision som utfrrrs enligt god revisionsscd i Svcrigc alltid kommer
att upptncka ntgerder eler f6nummdscr som kan frjranleda
ersittningsskyldiShet mot fdrcningen, eller att ett fi;rsla8 !11

dispositioncr av fdreningens vinst eller fdrlust inte iir foreflligr med
bostadsrettslager

Som eo del av en revisiofl enligt god rewisionssed i Sverige anviindcr vi
professioocllt omdrime och har en profcssionellt skeptisk instiillnhg
under hela revisiooca. Granskningen av f<;nalmingefl och fotslagct till
dispositioner av ftireningens vinst ellcr fddust gflndar sig frnrnst pi
revisionen av rnkcnskapema. Vilka tillkommande granskflingsAtgiirder

som utfdrs baseras pe vir professionella bcdomning med

utgiflspunkt i risk och vnsentlighct. Det hnebd' att vi fokusenr
graoskningen pn sndaoa ntg:irder, omriden och fdrhalhfldefl soor :ir

vesendiga fdr verksamheten och diir avsteg och tivertradclscr skulle ha

s:irskitd betvdelse for fr;reningens sinration. Vi gtu igcnom och pr<;vr

fahadc beslut, beslutsuaderlag vidtagna ntgiirdc och andra
fiirhillandco som nr retevanta fdr virr utalande om ansvarsfrihet.
Som undedag fdr vnrt uttxlande om stlrclsefls fr,rslag dn dispositioncr
betriffande fr;rcnmgens vinst cller fdrlust ht vi granskxt om fi;rslaget
)r fd.cnligt med bostadsrattshgcn.

Norrkdping den 20 april 2022
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