BRF BJÖRNRINGEN

ÅRSREDOVISNING 2017

Bostadsrättsföreningen Björnringen

KALLELSE
Medlemmarna i bostadsrättsföreningen BJÖRNRINGEN i Västerhaninge
kallas härmed till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
TID:
PLATS:

Torsdagen den 17 MAJ 2018, kl 18.30
Åbyskolans matsal, Björnvägen 38

DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
5. Val av två justerare, tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning för
nästkommande verksamhetsår (tiden fram t o m ordinarie stämma 2019)
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Föredragande och beslut om antagande av nya stadgar enligt ”Stadgar brf
Björnringen 2018”. Stadgarna delades ut till medlemmar och behandlades på
extra stämman den 3 april -18. Extra stämman ställde sig enhälligt bakom
förslaget. Stadgarna finns även att läsa på www.bjornringen.se
18. Stämmans avslutning
Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt
gemensamt har de dock tillsammans en röst. Legitimation medtages och uppvisas vid
ingången. Den som inte betalt aviserade avgifter äger ej rösträtt.
Annan medlem än juridisk person får utöva sin rösträtt genom ombud endast genom
maka/make, registrerad partner, genom närstående som man varaktigt sammanbor med,
eller genom annan medlem inom bostadsrättsföreningen.
Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt.
Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt
på stämma kan rösta för sig själv samt den medlem som företräds genom fullmakt. Medlem
får således maximalt utöva två röster.

Hjärtligt välkomna!

STYRELSEN

~

Org Nr: 769615-7887
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Styreisen för
Bostadsrättsföreningen Björnringen
Org.nr: 769615-7887

får härmed avge årsredovisning för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret

2017-01-01 - 2017-12-31

Org Nr: 769615-7887

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR BRF BJÖRNRINGEN
Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret
2017-01-01 -2017-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens
fastighet upplåta bostadslägenheter med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningen är ett
privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999: 1229).

Föreningens fastigheter
Föreningen äger fastigheten Åby 1:56 och har sitt säte i Stockholms län, Haninge kommun.
I föreningens fastigheter finns:

Objekt
Bostadsrätter
Hyresrätter
Lokaler
Parkering-ochgarageplatser

Antal
167
48
1
- - i-61

Kvm
13 .184
5.3 14
83

Föreningens fastighet är byggd 1963-1991. Värdeår är 1991.
Föreningen är fullvärdesförsäkrad i Trygg Hansa. I försäkringen ingår bostadsrättstillägg samt
styrelseansvarsförsäkring

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Arsavgifter
Under året har årsavgifterna ökat med 4% fr.o m 170701 .
Genomfört och planerat underhåll
Renovering och utökad kapacitet av tvättstugan på Ringvägen 45.
Byte av portar och vissa förrådsdörrar.
Ökat skalskydd för fastigheten genom installation av porttelefoner och elektroniskt lås.
Renoverat återstående tak på Ringvägen (påbörjades 2016). Under året renoverades taken på
Ringvägen 31-45 samt 71 -73 .
Infört källsortering av matavfall på Björnvägen.
Beslutat och beställt renovering av lekparken på Björnvägen. Åtgärden blev försenad pg av
leveransproblem.
Inventerat biutrymmen som kan hyras ut till medlemmar som extraförråd.
Elektronisk bokning av tvättstugor. O-e-

1

OrgNr: 769615-7887

Pågående eller framtida underhåll
Tidpunkt
Byggnadsdel
2019
Värme
2020
Bottenplatta hus
Tvättstugor

Atgärd
Termostatventiler
Ny översyn och ev åtgärd av avloppssystem
Maskinell tvättstugeutrustning förnyas fortlöpande

Tidigare genomfört underhåll
Tidpunkt
Byggnadsdel
2014
Fasader
2014
Tak
2014
Lägenheter
2015
Husgrunder

Atgärd
Punktvis lagning
Översyn samt byte av brandluckor
Delvis byte av värmeventiler samt radiatorer
Dränering

Övriga väsentliga händelser
En hyresrätt har sålts under året.

Stämma
Ordinarie föreningsstämma hölls 2017-05-02. Vid stämman deltog 21 medlemmar varav 21 var
röstberättigade.
Styrelse
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Jonas Strand
Mickael Asp
Rose-Marie Heintz
Jonas Evaldsson
Kristin Krus
Hans Ljung
Bertil Lundh
Elsa Bexelius
Tina Alm
Matz Leckremo

Ordförande
Ledamot
Sekreterare
Vice ordförande och ekonomiansvarig
Ledamot,
Ledamot
Suppleant (avgått under året)
Suppleant
Suppleant (avgått under året)
HSB-representant

I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är:
Jonas Strandh
Rose-Marie Heintz
Mikael Asp
Elsa Bexelius

ledamot
ledamot
ledamot
suppleant

Styrelsen har under året hållit 15 protokollförda styrelsemöten.

Firmatecknare
Firmatecknare har varit Jonas Strandh, Jonas Evaldsson, Hans Ljung samt Rose-Marie Heintz.
Teckning sker två i förening.
Revisorer
Birgitta Brander-Jakobsson Föreningsvald ordinarie
BoRevision AB
Av HSB Riksförbund utsedd 0 &-
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Valberedning
Valberedningen har bestått av Patrik Jakobsson (sammankallande) och My Fyrbäck.

Underhållsplan
Underhållsplan för planerat periodiskt underhåll har upprättats av styrelsen. Planen ligger till grund för
föreningsstämmans beslut om reservering till eller i anspråkstagande av underhållsfond.
Stadgeenlig fastighets besiktning genomfördes 2017-10-18
Underhållsplanens syfte är att säkerställa att medel finns för det planerade underhållet som behövs för
att hålla fastigheterna i gott skick. Under året utfört underhåll framgår av resultaträkningen.

Medlemsinformation
Medlemmar
Föreningen hade 224 (225) medlemmar vid utgången av verksamhetsåret 2017 (2016). Under året har
23 ( 18) överlåtelser skett.
Under året har en hyreslägenhet upplåtits till bostadsrätt.

Flerårsöversikt
Nyckeltal
Nettoomsättning
Resultat efter
finansiella poster
Belåning, kr/kvm
Soliditet, %
(Nyckeltal i tkr om inte annat

2017

2016

2015

2014

2013

12 979

12 878

12 934

13 102

12 968

- 493
6 504
42,9
anges)

- 1 297
6 418
42,4

- 2 377
6 427
41,5

- 4 104
6 441
39,9

- 937
6 671
37,7

Genomsnittlig belåning kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder, hyresrätter och lokaler och
beräknas på totala låneskulden i föreningen inkl amorteringar för år 2017.

Förändring av eget kapital

Insatser

Uppi.
avgifter

77 840 360

22 689 766

Yttre uh
fond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

289 970

-9 075 466

Reservering till fond 2016

1 714 000

-I 714 000

Ianspråktagande av fond 2016

- 573 007

573 007

Belo22 vid årets ingång

Balanserad i n:r: räkning
Upplåtelse lägenheter

473 425

1 386 575

0

78 313 785

24 076 341

I 430 963

3

-1296822

90 447 809

-1296822

1296822

0

0

1 860 000

- 493 421

- 493 421

-493 421

91 814 388

Årets resultat
Belopp vid årets slut

Totalt

-11 513 281

o~
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Förslag till disposition av årets resultat
Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor:
Balanserat resultat
Årets resultat

Styrelsen föreslår följande disposition:
Reservering till
underhållsfond
Ianspråkstagande av underhållsfond
Balanserat resultat

-11 513 280
-493 421
-12 006 701

1640000
-384 731
-13 261 970
-12 006 701

Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultatoch balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.

Or
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Bostadsrättsföreningen Björnringen

2017-01-01
2017-12-31

Resultaträkning
Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Rörelsekostnader
Drift och underhåll
övriga externa kostnader
Planerat underhåll
Personalkostnader och arvoden
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Not 1

12 978 780

12 878 380

Not 2
Not3

-7 899 049
-333 739
-384 731
-508 499
-2 521466
-11647 484

-8 474 392
-263 105
-573 007
-187 606
-2 324 400
-11 822 510

1331296

1oss869

43 498
-1868 215
-1824 717

27 771
-2 380 462
-2 352 691

-493 421

-1 296 822

Not4

Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Not 5
Not 6

Arets resultat

5

2016-01-01
2016-12-31
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Bostadsrättsföreningen Björnringen

2017-12-31

Balansräkning

2016-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgÄngar
Byggnader och mark
Inventarier och maskiner
Pågående nyanläggningar

Not 7
Not 8
Not 9

Summa anläggningstillgångar

199 527 043
56479
3 130 512
202 714 034

198 143 437
45 046
159 695
198 348 178

202 714 034

198 348 178

62 363
947 689
1527075
5 377
700 427
3 242 931

74 093
2 929 176
3 024 211
15 370
703 747
6 746 596

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar
Avräkningskonto HSB Stockholm
Placeringskonto HSB Stockholm
övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 10
Not 11

Kortfristiga placeringar

Not 12

8 000 000

8 000 000

Kassa och bank

Not 13

0

175

11242931

14 746 771

Summa omsättningstillgångar

213 956 965

Summa tillgångar

6

213 094 950 0~
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Bostadsrättsföreningen Björnringen
2017-12-31

Balansräkning

2016-12-31

Eget kapital och skulder

Not 14

Eget kapital
Bundet eget kapit.al
Insatser
Upplåtelseavgifter
Yttre underhållsfond

78 313
24 076
1 430
103 821

785
341
963
089

77 840 360
22 689 766
289 970
100 820 096

-11 513 280
-493 421
-12 006 701

-9 075 466
-1296 822
-10 372 287

91814388

90 447 809

Not 15

119 230 060
119 230 060

119 458 997
119 458 997

Not 16

199 665
896 836
26 043
30 000
21647
1738326
2 912 517

154 910
1199 465
21328
30 000
18 986
1763455
3 188 144

122 142 577

122 647 141

213 956 965

213 094950

Fritt eget kapital/ansamlad förlust
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Skulder
Ldngfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Korfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Fond för inre underhåll
övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 17
Not 18

Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

7
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Bostadsrättsföreningen Björnringen

2017-01-01
2017-12-31

Kassaflödesanalys
Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster

2016-01-01
2016-12-31

-493 421

-1296822

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Kassaflöde från löpande verksamhet

2 521 466
2 028 045

2 324 400
1 027 578

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/minskning ( +) kortfristiga fordringar
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet

25 042
-320 382
1 732 705

15 928
475 152
1518658

-6 858 056
-29 266
-6 887 322

-159 695
-45 531
-205 226

-184 182
1860 000
1 675 818

-148 455
4 870 000
4 721545

Årets kassaflöde

-3478 799

6034 977

Likvida medel vid årets början

13 953 562

7 918 585

Likvida medel vid årets slut

10474 764

13 953 562

Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter
Investeringar i maskiner/inventarier
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Finansieringsverksamhet
Ökning (+)/minskning (-)av långfristiga skulder
Inbetalda insatser och upplåtelseavgifter
Kassaflöde från finansieringsverksamhet

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. ~

8
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Bostadsrättsföreningen Björnringen
Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer

Föreningen tillämpar sig av av årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1(K3).
Belopp anges i kronor om inget annat anges.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Lån med en bindningstid på ett år eller mindre tas i årsredovisningen upp som långfristiga skulder.
Avskrivning fastighet
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och därmed har
fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna bedöms vara
mellan 15 till 120 år. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i SABOs vägledning för komponentindelning
av hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar.

Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under året skrivits av med 1,4 % av
anskaffninasvärdet samt markanläaanina med 4 %. År 2017 har avskrivnina oåböriats av nva oortar med lås med 5 %.
Avskrivning inventarier och maskiner
Avskrivning sker med 20% på anskaffningskostnaden.
Fonå för yttre unåerhåii
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av styrelsen.
Fastighetsavgift /fastighetsskatt
Föreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift på bostäder som högst får vara 0,3 % av taxeringsvärdet för
bostadsdeien. Föreningens fastighetsavgift var för räkenskapsåret 1 315 kronor per iägenhet.

För lokaler betalar föreninaen statliaa fastiahetsskatt med 1 % av taxerinasvärdet för lokaldelen.
Inkomstskatt
En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag, belastas vanligtvis inte med
inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % för verksamheter som inte kan hänföras till fastigheten, tex avkastning på en del
placeringar.
Uppskjuten skatt
Föreningens fastighet förvärvades 2010 genom en så kallad paketering genom ett bolagsförvärv. Förvärvet är redovisat i
enlighet med RedU9. Fastigheten har ett redovisat anskaffningsvärde som vid förvärvet överstiger det skattemässiga
värdet. Föreningen har i och med det en uppskjuten skattesku!d. Om föreningen skulle sälja fastigheten uppstår en skatt.
Då föreningen inte har för avsikt att sälja fastigheten värderas den uppskjutna skatten skulden till 0 kr. 0

,C--
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Bostadsrättsföreningen Björnringen
2017-01-01
2017-12-31

Noter
Not 1

Nettoomsättning
Ärsavg ifter
Årsavgifter el
Hyror
Övriga intäkter
Bruttoomsättning
Avgifts- och hyresbortfall
Hyresförluster

Not2

-710 027
-49 798

12 978 780

12 878 380

245 946
261 379
052 244
051161
694 999
237 332
281 391
141 719
313 825
556 378
62 675

1 282 092
1499 187
1 077 760
2 328 944
709 254
263 999
270 448
137 504
303 720
540 576
60 909

7 899 049

8 474 392

38 764
59 572
171 229
21238
28 000
14 936

38 369
23 335
63 271
23 175
98 907
16 048

333 739

263105

500
000
000
550
449
0

132 900
5 000
2 000
0
43 956
3 750

508 499

187 606

760
2 864
7
37 778
2 088

852
5 768
115
17 333
3 703

43 498

27771

Personalkostnader och arvoden
223
11
6
171
96

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm
Ränteintäkter HSB placeringskonto
Ränteintäkter skattekonto
Ränteintäkter HSB bunden placering
övriga ränteintäkter

Not6

-814 491
-36 989

övriga externa kostnader

Arvode styrelse
Revisionsarvode
övriga arvoden
Löner och övriga ersättningar
Sociala avgifter
övriga personalkostnader

Nots

7 715 123
764 432
5 055 945
102 704
13 638 205

1
1
1
2

Bevakningskostnader
Förbrukningsinventarier och varuinköp
Administrationskostnader
Extern revision
Konsultkostnader
Medlemsavgifter

Not4

7 878 115
720 639
5 125 839
105 667
13 830 260

Drifts och underhAll
Fastighetsskötsel och lokalvård
Reparationer
El
Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Fastig hetsförsäkring
Kabel-TV och bredband
Fastighetsskatt och fastighetsavgift
Förvaltningsarvoden
övriga driftkostnader

Not3

2016-01-01
2016-12-31

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader långfristiga skulder

10

1868 215

2 380 462

1868 215

2 380 462
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Bostadsrättsföreningen Björnringen
2017-12-31

2016- 12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Anskaffningsvärde byggnader
Anskaffningsvärde mark
Årets investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

156 959 530
49 157 601
3 887 239
210 004 370

156 959 530
49 157 601
0
206117 131

Ingäende avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-7 973 694
-2 503 633
-10 471327

-5 664 423
-2 309 271
-7 973 694

Utgående bokfört värde

199 527 043

198 143 437

93 800 000
1 281 000

93 800 000
1 281 000

35 000 000
1829 000
131910 000

35 000 000
1 829 000
131910 000

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingäende anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

75 645
29 266
104911

30114
45 531
75 645

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingäende avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-30 599
-17 833
-48 432

-15 470
-15 129
-30 599

56479

45 046

159 695
3 727 544
2 205 374
607 013
318 125
-3 887 239
3 130 512

0
159 695
0
0
0
0
159 695

5 377
5377

15 370
15 370

522 289
178 138
100 427

508 361
195 386
103141

Noter
Not7

Byggnader och mark

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad - bostäder
Taxeringsvärde byggnad - lokaler

Taxeringsvärde mark - bostäder
Taxeringsvärde mark - lokaler
Summa taxeringsvärde
Nots

Inventarier och maskiner

Bokfört värde
Not9

Pågående nyanläggningar och förskott

Ingäende anskaffningsvärde
Årets investeringar (byte portar + läs)
Ärets investeringar (tak)
Årets investeringar (ren tvättstugor)
Årets investeringar (ätgärder lgh)
Omklassificering till byggnad (portar+ läs)
Utgäende ackumulerade anskaffningsvärden
Not10

övriga kortfristiga fordringar

Skattekonto

Not11

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

Ovanstäende poster bestär av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsär samt
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsäriO

·r:::--
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Bostadsrättsföreningen Björnringen
Noter
Not12

Insatser
77 840 360

Upp!.
avgifter
22 689 766

473 425
78 313 785

1 386 575

Balanserat
resultat
-9 075 466
-2 437 815
0

24 076 341

1430 963

-11513 280

Ränta
4,49%
0,54%
0,55%
0,53%
0,53%
o,82%

Ränteändr
dag
2020-05-14
2018-02-15
2018-02-12
2018-02-16
2018-02-16
2018-02-16

Lånenummer
21270849
21272213
21272221
21272248
21272256
21272515

Be1oee
20 000 000
19 976 128
19 905 058
19 905 058
19 821 724
19 821 757
119 429 725

Nästa års
amortering
0
34120
35 256
38 052
45 363
46 874
199 665
119 230 060

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

118 431 400

145 350 000

145 350 000

199 665
199 665

154 910
154 910

13 007
8 640
0
21647

11 550
0
7 436
18986

947 187
791139
1738326

1006220
757 235
1763455

Övriga skulder till kreditinstitut

Övriga skulder

Momsskuld
Källskatt
övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda hyror och avgifter
Övriga upplupna kostnader

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder
som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år.
Not19

Årets resultat
-1296822
1296822
0
-493 421
-493 421

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del

Kortfristig del av långfristig skuld

Not18

175
175

Yttre uh
fond
289 970
1140 993
0

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut

Not17

0
0

Skulder till kreditinstitut

Låneinstitut
SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
SBAB

Not16

0
8 000 000
8 000 000

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Upplåtelse lägenheter
Årets resultat
Belopp vid årets slut
Not15

8 000 000
0
8 000 000

Kassa och bank

Handkassa

Not14

2016-12-31

Kortfristiga placeringar

Bunden placering 3 månader HSB Stockholm
Bunden placering 6 månader HSB Stockholm

Not13

2017-12-31

Väsentliga händelser efter årets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter årets slut

O.C:--
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Bostadsrättsföreningen Björnringen
2017-12-31

Noter

Västerhaninge den

~--

;.. / or--

2018

Å~~L6~
An~~Rose-Marie Heintz

cff/&(

~~i ---,--

Vår revisionsberättelse har

·r;;rk.äerr:.s'.P.!..................-.. . . . . .-..............

J.,,fJ / J ~f) '

lämnats beträffande denna årsredovisning

$JY;~-~±:J~
Birgitta Brander-Jakobsson
Av föreningen vald revisor

2016-12-31

und förordnad revisor
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Bostadsrättsföreningen Björnringen

Totala kostnader
Personalkostnader
4%
Räntekostnader
14%

Avskrivningar
19%

Drift
58%

Fördelning driftkostnader
• Ar 2011

OÅr 2016
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Brf Bjömringen, org.nr. 769615-7887

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Björnringen för
år2017.
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 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

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

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revlsionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som
beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar jag mig 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 mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprincipersom
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsenHiga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
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 jag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i åraredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
Revisorn från BoRevisions ansvar och Den förtroendevalda
revisorns ansvar.
Vi är oberoende I förhållande till föreningen enligt god revisorssed I
Sverige. Revisorn från BoRevision har fullgjort sitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Upplysning av särskild betydelse
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa
uppmärksamhet på klassificeringen av föreningens skulder till
kreditinstitut i årsredovisningen. Föreningen har tån som
klassificeras som långfristiga men förfaller inom ett år från
balansdagen och som därmed är kortfristiga.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovlsningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
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 styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra
något av detta.

Revisorn från BoRevisions ansvar
Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing
(ISA} och god revisionssed i Sverige. Mitt 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 på fel, 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 uppstå

jag måste informera styrelsen om biand annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som jag identifierat.
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Den förtroendevalda revisorns ansvar

Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar, andra
författningar samt stadgar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Björnringen för år 201? samt
av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet 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. Revisorn från BoRevision har i övrigt fullgjort sitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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 revisorn från BoRevision 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 revisorn från BoRevisions professionella
bedömnina med utaånasounkt i risk och väsentliahet. Det innebär
att vi 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. 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.

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 dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig meå hänsyn iiil de krav som föreningens verksamheisart,
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Förtroendevald revisor

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

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, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,
årsredovisningslagen 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 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
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Fullmakt
Varje medlem har en röst.
Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst
tillsammans.
Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne ändå bara en
röst.
Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud.
Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, annan
närstående(=förälder, syskon eller barn) eller annan medlem får vara ombud.
Ombud får bara företräda en medlem.
Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet.

Ort ……………………………………….

Datum …………………….....

Fullmakt för ………………………………………………………………………
att företräda bostadsrättshavaren …………………………………………………
Lägenhetsnummer ………..……….. i brf ………………………...……………...
Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning:

…………………………………………………………………………………….

(Namnförtydligande) …………………………………………………..................

(Fullmakten behöver inte vara bevittnad)

