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Förvaltningsberättelse

Föreningens  verksamhet

Föreningen  har  till  ändamål  att  främja

medlemmarnas  ekonomiska  intresse  genom  att

i föreningens  hus upplåta  bostadslägenheter

under  nyttjanderätt  och utan  tidsbegränsning.

Upplåtelse  får  även  omfatta  mark  som ligger  i

anslutning  till  föreningens  hus, om marken  ska

användas  som komplement  till  bostadslägenhet

eller  lokal.

Föreningens  tomträtt,  Tresticklan  1 i

Stockholms  kommun  förvärvades  2014-02-10.

Innehavet  är inskrivet  den 2014-04-23.

Föreningens  fastigheter  består  av ett

flerbostadshus  på adress  Slåttervallsgatan  9

och 13  samt  Storängsgatan  17  och 23.

Fastigheten  byggdes  2014  och har  värdeår

2014.

Tomträttsavtal  finns  till  fastigheten  Tresticklan

1 då föreningen  inte  äger  marken  utan  hyr  den

av Stockholms  kommun  via tomträtt.

Tomtr8ttsavgä1den  är per  2013-01-16

1222  600  kr. Avtalet  gäller  till  och med  2022.

Den  totala  byggnadsytan  uppgår  till  5 286  kvm,

varav  4960  kvm utgör  lägenhetsyta  och ca 326

kvm  lokalyta.  I föreningen  finns  32 parkerings-

platser  i garage.

Lägenhetsfördelning

17  st 2 rum  och kök

26 st 3 rum  och kök

21 st 4 rum  och kök

Av  dessa lägenheter  är samtliga  upplåtna  med

bostadsrätt.

Föreningen  har  3 uthyrda  lokaler.

Hvresgäst

Princesskonditori

Puls & träning

Handelsbanken

Yta  kvm Löptid

75  2022-12-30

191  2022-10-01

58  2023-09-15

Föreningen  är frivilligt  momsregistrerad

avseende  verksamhetslokaler.

Föreningen  har 2015  erhållit  2 061  000  kronor

i återbetald  mervärdesskatt  (investeringsmoms)

hänförlig  till  byggkostnaden  för  lokaler.  En

förutsättning  för  att  föreningen  inte  skall  bli

återbetaIningsskyIdig  för  den  återvunna

investeringsmomsen  är att  uthyrning  av lokaler

sker  till  hyresgäster  som bedriver

mervärdesskattepIiktig  verksamhet  under  de

kommande  IO åren.

I fastigheten  finns  styreIserum/uthyrnings-

lägenhet  för  styrelsens  arbete,  utrymme  för

källsortering  av sopor,  cykelrum,  städrum,

fastighets-,  rullstols-  och barnvagnsförråd.  I

källarvåningen  finns  lägenhetsförråd.

Gemensamhetsanläggning

Föreningen  är delaktig  i fyra  gemensamhets-

anläggningar,  Tresticklan  GA:1  och GA:2

tillsammans med Tresticklan 2 (Brf Lill-Janl
som omfattar  garage,  gård och gemensamma

byggnadskonstruktioner,  samt  GA:3,  som

omfattar  garage  tillsammans  med fastigheterna

Tresticklan  2, Tyresta  1 och Tyresta  2 (Brf

Spegeldammen  och Brf  Laduviken).  Föreningen

är även  delaktig  i en GA:4  omfattande

sopsugsanläggning  tillsammans  med  övriga

fastigheter  i Norra  Djurgårdsstaden.

Försäkring  till  fullvärde  har  föreningen  tecknat

hos Brandkontoret.  I avtalet  ingår

styrelseförsäkring.  Föreningen  har  även  tecknat

kollektivt  bostadsrättstiIIägg.

Fastighetens  underhållsbehov.  Eftersom

fastigheten  är nybyggd  finns  inget  underhåll

planerat  inom  de närmaste  fem  till  tio  åren.

Låssystem 2018

Anläggning  gräs & gård

Installation  av kameror  i

garaget  GA (50%)

2018

2018

Förvaltningsavtal  avseende  teknisk  förvaltning

har  tecknats  med WIAB,  avfallshantering  med

HA  Recycling,  städ  med KEAB  och överföring
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driftinformation  och bevakning  av teknisk
utrustning  med  KTC.
För  den  ekonomiska  förvaltningen  har
föreningen  avtal  tecknat  med Förvaltning  i
Östersund  AB.
Föreningen  har  tecknat  avtal  med Q-Park  om
förvaltning  av föreningens  parkeringsplatser.
Avtalet  är förnyat  fr. o. m. 2018-07-01.

Bostadsrättsföreningen  registrerades
2011-11-30  hos Bolagsverket  och föreningens
ekonomiska  plan registrerades  2014-03-05.
Föreningens  nuvarande  gällande  stadgar
registrerades  2015-12-28.  Styrelsen  har  sitt
säte  i Stockholm.

Föreningens  skattemässiga  status  är att  betrakta
som ett  äkta  privatbostadsföretag.

Föreningen  är idag  medlemmar  i Bostads-
rätterna.

Medlemsinformation

Antalet  medlemmar  i föreningen  uppgick  vid
årets  början  till  109  st. Medlemsantalet  i
föreningen  vid  årets  slut  är 107.  Under  året  har
IO överlåtelser  skett.

Vid  IägenhetsöverIåteIser  debiteras  en
överlåtelseavgift  på f n 1 183  kr.
Pantsättningsavgift  debiteras  köparen  med  f n
473  kr.

Styrelsen  har  sedan  ordinarie  föreningsstämma,
2019-05-22  och därmed  påföljande
styreIsekonstituering  haft  följande
sammansättning:

Olof  Persson

Staffan  Björk
Erik Lundbom

Stefan  Ryding-Berg

Can Bölek

Max  Giselson

Linda  Torssander  Palmblad
Negra  Alic

ledamot/ordf.

ledamot

ledamot

ledamot

ledamot

suppleant

suppleant

suppleant

Till  revisor  har Finnhammars  Revisionsbyrå
valts  med revisor  Bengt  Beergrehn  som
huvudansvarig.

Valberedningen  består  av Suvad  Nokto  och
Håkan  Avenberg.  Suppleant  är Ola Lidehorn.

Antalstyrelsesammanträden  som protokollförts
under  året  har  uppgått  till  12  st. Dessa  ingår  i
arbete  med  den kontinuerliga  förvaltning  av
föreningens  fastighet  som styrelsen  under  året
arbetar  med.  Föreningens  firma  har  tecknats  av
två  ledamöter  i förening.

Händelser  under  räkenskapsåret

Föreningens  resultat  för  år 2019  är en förlust.
Resultatet  för  år 2019  är något  lägre  än
resultatet  för  år 2018.  Förändringen  beror
främst  på lägre  intäkter.

Föreningens  enskilt  största  kostnadsposter  är
tomträttsavgälden  samt  räntekostnaden.
Räntekostnaden  har  under  år 2019  minskat
något,  vilket  beror  på amortering  av lånen  samt
omförhandling  av lån.

I resultatet  för  år 2019  ingår  avskrivningar.
Avskrivningar  är en bokföringsmässig
värdeminskning  av föreningens  fastighet  och
den  posten  påverkar  inte  föreningens  likviditet.

Tittar  man  på föreningens  likviditetsflöde  så
har  föreningen  ett  negativt  kassaflöde.  I
kassaflödesanalysen  återfinns  de belopp  som
föreningen  har amorterat  och lagt  ner i
investeringar.

Årsavgifterna  sänktes  med 5 % fr.o.m.  1  januari
2019  och i samband  med budgetarbetet  inför
år 2020  beslutades  om  ot'örändrade  årsavgifter.

Underhåll  av fastigheten  som  genomförts  under
verksamhetsåret  och där hela kostnaden
belastat  resultatet  för  verksamhetsåret:

GenomfördåtHärd  Kkr

Till  det  planerade  underhållet  samlas  medel  via
årlig  avsättning  till  föreningens  yttre
underhållsfond  med minst  25 kr/kvm  enligt
stadgarna.  fastigheten.  Fonden  för  yttre
underhåll  redovisas  under  bundet  eget  kapitali
balansräkningen.
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Förändring  Eget  kapital
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Resultatdisp  enl stämma:

Avsättning  till yttre  fond  132  150  -132  150

lanspråktagande  yttre  fond  -258 106  258 106

Balanseras i ny räkning  -1 783 700  1783  700

Årets resultat  -1 773 702  -1 773 702

Belopp  vid årets  utgång  148  190  000  105  0IO  OOO 83 864  -4 249 697  -1 773  702  247  260  466

Flerårsöversikt
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Nettoomsättning,  Kkr  4 758  4 925  5 398  5 427  4 609

Resultat  efter  finansiella  poster, Kkr  -1 774  -1 784  -910  -801  -671

Soliditet,  %'  81,4  81,3  81,2  81,0  80,5

GenomsnittIigårsavgiftperkvm 600  629  701  701  701bostadsrättsyta,  kr"

Lån per kvm bostadsrättsyta,  kr Il  151  11323  Il  525  1l  692  1l  849

Lån per kvm bostadsrättsyta  och lokalyta,  kr IO 467  10  624  IO 814  10  971  1l  119

Insats per kvm bostadsrättsyta,  kr 29 865  29 877  29 877  29 877  29 877

GenomsnittIigskuldränta,%""  1,26  1,29  1,28  1,35  1,37

FastighetensbeIåningsgrad,%""  18,4  18,5  18,7  18,8  18,9

'  Soliditet definieras som eget kapitali % av balansomslutningen

"  Inklusive  Triple  Play, men exklusive  varmvatten  (som debiteras  enligt  faktiskt  förbrukning)

""'  Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd kostnad för låneräntori  förhållande till genomsnittliga fastighetslån.

"  Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till fastighetens bokförda värde.

Resultatdisposition

I

Förslag till behandling  av föreningens
resultat:

Balanseratresultat  -4249697

Åretsresultat -1773702

-6 023 399

Styrelsen  föreslår  att:

Till yttre  fond  avsätts  132  150

I ny räkning  överföres  -6 155  549

-6 023 399

Beträffande  föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande  resultat- och balans-

räkning, kassaflödesanalys samt noter. Alla belopp uttrycks  i svenska kronor  där  ej annat  anges.
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RESULT  ATRÄKNING

Rörelsens  intäkter  m.m.

Nettoomsättning

Övriga  rörelseintäkter

Summa  rörelsens  intäkter  m.m.

Rörelsekostnader

Driftkostnader

Övriga  externa  kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar  av materiella  anIäggningstiIIgångar

Summa  rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella  poster

Räntekostnader

Summa  finansiella  poster

Resultat  efter  finansiella  poster

Årets  resultat

Not

2019-01-01

2019-12-31

2

3

4

5

4 757  487

602

4 758  089

- 2937874

-168  738

-122  221

-2 601  718

- 5 830  551

-1 072  462

-701  240

-701  240

-1 773  702

-1 773  702

2018-01-01

2018-12-31

4 925  334

o

4 925  334

-3 116  492

-155  630

-103  556

- 2 601  718

- 5 977  396

-1 052  062

-731  638

-731  638

-1 783  700

-1 783  700
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Not

2019-12-31 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella  anläggningstillgångar

Byggnader  och  tomträtt

Summa  materiella  anläggningstillgångar

Summa  anIäggningstilIgångar

0msättningstillgångar

Kortfristiga  fordringar

Kundfordringar

Övriga  fordringar

Förutbetalda  kostnader  och upplupna  intäkter

Summa  kortfristiga  fordringar

Kassa  och  bank

Summa  omsättningstillgångar

SUMMA  TILLGÅNGAR

6 301  092  930

301  092  930

301  092  930

7

o

135  439

447  628

583  067

2 022  093

2 605  160

303  698  090

303  694  648

303  694  648

303  694  648

9 438

247

460  198

469  883

2 124  786

2 594  669

306  289  317
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BALANSRÄKNING 2019-12-31 2018-12-31

EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Bundet  eget  kapital

Medlemsinsatser

Yttre  fond

Summa  bundet  eget  kapital

Fritt  eget  kapital

Balanserad  vinst  eller  förlust

Årets  resultat

Summa  fritt  eget  kapital

Summa  eget  kapital

Långfristiga  skulder

Skulder  till  kreditinstitut

Summa  långfristiga  skulder

Kortfristiga  skulder

Kortfristig  del av långfristiga  skulder

Leverantörsskulder

Skatteskulder

Övriga  skulder

Upplupna  kostnader  och förutbetalda  intäkter

Summa  kortfristiga  skulder

SUMMA  EGET  KAPIT  AL OCH  SKULDER

Not

253  200  000

83 864

253  283  864

-4 249  697

-1 773  702

-6 023  399

247  260  465

8

55 297  228

55 297  228

8 31 712

169  106

294  235

o

645  344

I  140  397

303  698  090

253  200  000

209  820

253  409  820

-2 591  953

-1 783  700

-4 375  653

249  034  167

56 128  940

56 128  940

31 712

258  861

261  990

6 034

567  613

I 126  210

306  289  317
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KASSAFLöDESANALYS

Den löpande  verksamheten

Rörelseresultat

Justeringar  för  poster  som inte  ingår  i kassaflödet

Erlagd  ränta

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten

före  förändringar  av rörelsekapital

Kassaflöde  från  förändringar  av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-)  av kundfordringar

Minskning(+)/ökning(-)  av fordringar

Minskning(-)/ökning(+)  av leverantörsskulder

Minskning(-)/ökning(+)  av kortfristiga  skulder

Kassaflöde  från  den  löpande  verksamheten

Finansieringsverksamheten

Amortering  långfristiga  lån

Kassaflöde  från  finansieringsverksamheten

Förändring  av likvida  medel

Likvida  medel  vid  årets  början

Likvida  medel  vid  årets  slut
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2019-01-01

2019-12-31

2018-01-01

2018-12-31

-1 072  462

2 601  718

-701  240

-1 052  062

2 601  718

-731  638

828  016 818  018

9 438

-122  622

- 89 755

103  942

729  019

- 502

-66 760

171  051

-31  155

890  652

-831  712

-831  712

-102  693

2 124  786

2 022  093

-1 001  712

-1 00I  712

-111  060

2 235  846

2 124  786
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NOTER

Not  I Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen  är upprättad  i enlighet  med Årsredovisningslagen  och Bokföringsnämndens  allmänna råd

(BFNAR 2016:10)  om årsredovisning  i mindre  företag.  Principerna  är oförändrade  jämfört  med föregående  år.

Värderingsprinciper  m.m.

Tillgångar,  avsättningar  och skulder  har värderats  till anskaffningsvärden  om inget  annat anges nedan.

Immateriella  anläggningstillgångar

Immateriella  anläggningstillgångar  redovisas  till anskaffningsvärde  med avdrag för ackumulerad

värdeminskning  och eventuella  nedskrivningar.  Tillgångarna  skrivs av linjärt  över  tillgångarnas  nyttjandeperiod.

Byggnad  120  år

Fastighetsskatt/fastighetsavgift

Föreningens  beskattas  genom kommunal  fastighetsavgift  efter  år 16.

För lokaler  betalar  föreningen  en statlig  fastighetsskatt  med 1% av taxeringsvärdet  på lokaldelen.

Fond för yttre  underhåll

Enligt Bokföringsnämndens  allmänna råd, ska reservering  för  framtida  underhåll  redovisas  under  bundet  eget

kapital. Avsättningen  till fonden  sker utifrån  föreningens  stadgar, genom en årlig omfördelning  mellan fritt  och
bundet  eget  kapital.

Intäktsredovisning

Inkomsten  redovisas  till det verkliga  värdet  av vad som erhållits  eller kommer  att erhållas.

Noter  till  resultaträkningen

Not  2 Nettoomsättning

Arsavgifter

Hyresintäkter  lokaler

Fastighetsskatt

Intäkt  från  p-plats

Avgift  för  bredband

VA  bostäder  och  lokal

Andrahandsavgift

Övriga hyresintäkter

Summa nettoomsättning

2019

2 804 963

813 583

97 204

706 362

168  909

107  897

21 011

37 558

4 757 487

2018

2 953 306

795 526

73 515

723 236

168  960

130  118

22 767

57 907

4 925 335
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NOTER

Not  3 Driftkostnader

Fastighetsskötsel  och  yttre  skötsel

Städning  och  entråmattor

Parkeringstjänst

Reparationer&  underhåll

Fastighetsel

Fjärrvärme

Vatten

Sophantering

Fastighetsförsäkring

Tomträttsavgälder

Bredband/Stadsnät

Serviceavtal  Minol

GemensamhetsanIäggning

Fastighetsskatt

Övriga  kostnader

Summa  driftkostnader

Not  4  Övriga  externa  kostnader

Revisionsarvode

Kameral  förvaltning

Bankkostnader

Kostnad  för  stämma  och  styrelsemöten

Övriga  tjänster

Summa  övriga  externa  kostnader

Not  5 Personalkostnader

Styrelsearvode

Sociala  avgifter

Summa  personalkostnader

11/13

2019

49 506

131  188

26 997

201  870

85 103

323  633

87  429

35 907

68 905

1222  600

175  950

10  996

258  289

163  240

96 261

2937874

2019

27 780

76  083

6 207

3 163

55 505

168  738

2019

93 000

29 221

122  221

2018

59 830

I10  744

43 097

487  072

80  597

339  409

120  438

36  212

67  285

1222  600

164  550

10  575

171  592

130  995

71 496

3116  492

2018

32 046

77 284

6 448

1 l  396

2 8 455

155  631

2018

78 800

24  756

103  556
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NOTER

Noter  till  balansräkningen

Not  6  Byggnader  och  tomträtt

Ingående  anskaffningsvärde

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Utgående  ackumulerade  avskrivningar

Utgående  redovisat  värde

Redovisat  värde  byggnader

Summa  redovisat  värde

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet  för  föreningens  fastigheter:

varav  byggnader:

Not  7 Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

Intäkter  varmvatten

Intäkter  garage

Tomträttsavgäld

Försäkringspremie

Ekonomisk  förvaltning

Övriga  förutbetalda  kostnader

Summa  förutbetalda  kostnader  och upplupna  intäkter

Not  8 Långfristiga  skulder

Amortering  inom  2 till  5 år

Amortering  efter  5 år

Summa  långfristiga  skulder

Kreditgivare

SEB

SEB

SEB

SEB

SEB

Summa

Avgår  kortfristig  del

Summa  långfristiga  skulder

Villkorsändring  Ränta  %

2020-01-28

2020-03-28

2021-01-28

2021-03-28

2022-01-28

Not  9 Övriga  skulder

Momsskuld

Skuld  till  förvaltare

Summa  övriga  skulder

2019-12-31

313  460  000

313  460  000

- 9 765  352

- 2 601  718

-12  367  070

301  092  930

301  092  930

301  092  930

276  058  000

148  000  000

2019-12-31

40  269

o

305  650

23 726

18  520

59 463

447  628

2019-12-31

126  848

55 170  380

55 297  228

Amortering

2020

IO 712

10  500

IO 500

31 712

2019-12-31

o

o

o

2018-12-31

313  460  000

313  460  000

-7 163  634

-2 601  718

-9765352

303  694  648

303  694  648

303  694  648

195  099  500

123  141  soo

2018-12-31

49 398

63 054

305  650

20 864

18  234

2 998

460  198

2018-12-31

126  848

56 002  092

56 128  940

Skuld  per

2019-12-31

15  246  440

1 187  500

14  947  500

9 000  000

14  947  500

55 328  940

31 712

55 297  228

2018-12-31

4 647

1387

6 034

12/13 Brf Fiskartorpet  Org.nr 769624-0105



NOTER

Not  IO  Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Förbetalda  avgifter

Upplupna  räntekostnader

Upplupna  driftkostnader

Upplupen  revisionskostnad

Upplupna  arvoden  och  sociala  avgifter

Övriga  upplupna  kostnader

Summa  upplupna  kostnader  och förutbetalda  intäkter

Övriga  noter

Not  II  Ställda  säkerheter

Fastighetsinteckningar

Summa  ställda  säkerheter

2019-12-31

389  613

4 225

129  631

30  000

87 378

4 497

645  344

2019-12-31

60 300  000

60 300  000

2018-12-31

384  926

4 618

65 812

30 000

82 257

o

567  613

2018-12-31

60  300  000

60  300  000

Not  12  Händelser  efter  räkenskapsårets  utgång

Mot  bakgrund  av utbrottet  av det  nya coronaviruset,  Covid-19,  följer  föreningen  händeIseutvecklingen  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.

Stockholm 2020- O'!  ':2,r)

Staffan  Björk

Vår  revisionsberättelse  har  lämnats  den  2020.

Finnh

Bernt  Beergrehri

Auktoriserad  revisor
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I FINNHAMMARS
AUKTORISERADE OCH GODKÅNDA REVISORER

REVISIONSBERÄTTELSE

Till  föreningsstärnman  i Bostadsrättsförening  Fiskartorpet

Org.nr.  769624-0105

Rapport  om årsredovisningen

Uttalanden

Vi  har utfört  en revision  av årsredovisningen  för  Bostadsrätts-
förening  Fiskartorpet  för  år 2019-01-01-20l9-12-3l.

Enligt  vår uppfattning  har årsredovisningen  upprättats  i enlighet

med årsredovisningslagen  och gcr  en i alla  väsentliga  avseen-

den rättvisande  bild  av föreningens  finansiella  ställning  per den

31 december  2019 och av dess finansiel]a  resultat  för  året en-

ligt  årsredovisnings1agen.  Föi'valtningsberättelsen  är förenlig

med årsredovisningens  övriga  delar.

Vi  tillstyrker  därför  att föreningsstämman  fastställer  resultaträk-
ningen  och balansräkningen  för  föreningen.

Grund  för  uttalanden

Vi  har utfört  revisionen  enligt  International  Standards  on Au-

diting  (ISA)  och god revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar  enligt

dessa standarder  beskrivs  närinare  i avsnittet  Revisorns  ansvar.

Vi  Ar oberoende  i förhållande  till  föreningen  enligt  god revi-

sorssed i Svei'ige  och har i övrigt  fullgjort  vårt  yrkesetiska  an-
svar enligt  dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis  yi  har inhämtat  är tillräckliga  och

ändamålsenliga  som gnind  för  våra uttalanden.

Styrelsens  ansvar

Det är styrelsen  som har ansvaret  för  att årsredovisningen  upp-

rättas och att den ger en rättvisande  bi]d  enligt  årsredovisnings-

lagen. Styrelsen  ansvarar  även för  den interna  kontroll  som de

bedömer  Ar nödvändig  för  att upprätta  en årsredovisning  som

inte  iruiehåller  några  väsentliga  felaktigheter,  vare sig dessa be-

ror  på oegentligheter  eller  misstag.

Vid  upprättandet  av årsredovisningen  ansvarar  styrelsen  för  be-

dömningen  av föreningens  förmåga  att fortsätta  verksamheten.

De upplyser,  när så är tillämpligt,  om förhållanden  som kan på-

verka  förmågan  att fortsätta  verksarnheten  och att använda  anta-

gandet  om fortsatt  drift.  Antagandet  om fortsatt  drift  tillämpas

dock  inte  om beslut  har fattats  om att avveckla  verksamheten.

Revisorns  ansvar

Vårt  mål Ar att uppnå  en rimlig  grad av säkerhet  om huruvida

årsredovisningen  som helhet  inte  innehåller  några  väsentliga

felaktigheter,  vare sig dessa beror  på oegentligheter  eller  miss-

tag, och att lämna  en revisionsberättelse  som innehåller  våra ut-

talanden.  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 uppsM  på

gnind  av oegentligheter  eller  misstag  och anses vara väsentliga

om de enskilt  e]ler  tillsammans  rimligen  kan förväntas  påverka

de ekonomiska  beslut  som användare  fattar  med gi'und  i årsre-
dovisningen.

SOITl de] av en revision  enligt  ISA  använder  vi professionellt

omdöme  och har en professionel]t  skeptisk  inställning  under
hela revisionen.  Dessutom:

* identifierar  och bedömer  vi riskema  för  väsentliga  felaktig-

heter  i årsredovisningen,  vare sig dessa beror  på oegentlig-

heter  eHer misstag,  utformar  och utför  granskr+ingsåtgärder

bland  annat utifrån  dessa risker  och inhämtar  revisionsbevis

som är tillräckliga  och ändamålsenliga  för  att utgöra  en gnind

för  våra uttalanden.  Risken  för  att inte  upptäcka  en väsentlig

felaktighet  till  fö5d  av oegentligheter  är högre  än för  en vä-
sentlig  felaktighet  som beror  på misstag,  eftersom  oegentlig-

heter kan innefatta  agerande  i maskopi,  förfalskning,  avsikt-

liga  utefömnanden,  felaktig  information  eller  åsidosättande  av

intem  kontroll.

@ skaffar  vi oss en förståelse  av den de] av föreningens  intema

kontroll  som har  betydelse  för  vår revision  för  att utfom'ia

granskningsåtgärder  som är lämp]iga  med Mnsyn  till  oinstän-
digheterna,  men inte för  att uttala  oss om effektiviteten  i den
interna  kontrol]en.

* utvärderar  vi lämpligheten  i de redovisningsprinciper  soin an-

vänds och rimligheten  i styrelsens  uppskattningar  i redovis-
ningen  och tillhörande  upplysningar.

ii drar  vi en slutsats  om ]ämpligheten  i att styrelsen  använder

antagandet  om fortsatt  drift  vid  upprättandet  av årsredovis-

ningen.  Vi  drar  också en slutsats,  med gi'und  i de inhämtade

revisionsbevisen,  om huruvida  det finr+s någon  väsentlig  osä-

kerhetsfaktor  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 revisionsberätte1sen

fästa uppmärksamheten  på upplysningama  i årsredovisningen

om den väsentliga  osäkerhetsfaktorn  eller,  om sådana upplys-

ningar  är otillräckliga,  modifiera  uttalandet  om årsredovis-

ningen.  Våra  slutsatser  baseras på de revisionsbevis  som in-

hämtas fram  till  dahimet  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  upplysningan'ia,  och

om årsredovisningen  återger  de underliggande  transaktion-

ema och händelserna  på ett sätt som ger en rättvisande  bild.

Vi  måste infori'nera  styrelsen  om bland  annat  revisionens  plane-

rade omfattning  och irföktning  samt tidpunkten  för  den. Vi

måste också  informera  om betydelsefulla  iakttagelser  under  re-

visionen,  däribland  de betydande  brister  i den interna  kontrollen
som vi identifierat.



I FINNHAMMARS
AUKTORISERADE  OCH GODKÅNDA  REVISORER

Rapport  om andra  krav  enligt  lagar  och  andra  författningar
Uttalande

Utöver  vår  revision  av årsredovisningen  har  vi även  utföit  en
revision  av styrelsens  förvaltning  för  Bostadsrättsförening
Fiskartorpet  för  år 2019-01-01-20l9-l2-3l.

Vi  tillstyrker  att föreningsstämman  beviljar  styrelsens  leda-
möter  ansvarsfrihet  för  räkenskapsåret.

Grund  för  uttalande

Vi  har  utfört  revisionen  enligt  god  revisionssed  i Sverige.
Vårt  ansvar  enligt  denna  beskrivs  nännare  i avsnittet  Revi-
sorns  ansvar.  Vi  är oberoende  i förhållande  till  föreningen
enligt  god  revisorssed  i Sverige  och  har  i övt'igt  fullgjort  vått
yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

Vi  anser  att de revisionsbevis  vi  har  inMmtat  är tillräckliga
och  ändamålsenliga  som gi'und  för  vårt  uttalande.

Styrelsens  ansvar

Det  är styrelsen  som  har  ansvaret  för  förvaltningen.

Revisorns  ansvar

Vårt  mål  beträffande  revisionen  av förva]tningen,  och  däi'iried
vårt  uttalande,  är att inhämta  revisionsbevis  för  att med  en
i'imlig  grad  av säkerhet  kunna  bedöma  om någon  styrelsele-
damot  i något  väsentligt  avseende  företagit  någon  åtgärd  eller
gjort  sig skyldig  till  någon  försuinmelse  som  kan  föranleda
ersättningsskyldighet  mot  föreningen.

Rimlig  säkerhet  är en hög  grad  av säkerhet,  men  ingen  ga-
ranti  för  att en revision  som  utförs  enligt  god  revisionssed  i
Sverige  alltid  kommer  att upptäcka  åtgärder  eller  försummel-
ser som kan  föranleda  ersättningsskyldighet  mot  föreningen.

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
förva]tningen  gi'undar  sig främst  på revisionen  av räkenskap-
ema.  Vilka  tillkommande  granskningsåtgärder  som  utförs  ba-
seras 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  ut-
talande  om ansvarsföhet.

Stockholin  2020-04-21

Bengt  Beergrehn

Auktoriserad  revisor


