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Styrelsen fcir BostadsrdttsforelingelltstJdmergatan 
49 (769608-7613) f6r hdrmed avgedrsredovisning for rdkenskapsdr d 2021 -oi -i1'_:;61i_;;-5 i

FORVALTN t N G S B ERATTE LS E

Allmdnt om verksamheten

Foreningen har tifl dndamar att frdmja medremmamas ekonomiska intresse genom att ifrireningens hus upprata bostadsldglnhet".rno"i nvtti"nl"ratt o"r, ,tan iloi"ilffii;g.
Fcireningen har sitt sdte i Stockholm.

Bostadsrdttsforeningen,registrerades 2002-09-i9. Foreningens nuvarande ekonomiska plan
registrerades 2003-11-20 och nuvarande stadgar beslots vid extra stemma zol g-ri-oa."
Gdllande underhdllsplan togs fram hristen 201-9.

F6reningen dr ett privatbostadsforetag enligt inkomstskattelagen.

Frireningen eger och fdrvaltar fastigheten Dykaren 30 i stockholms kommun, pa adressen
Afstromergatan 49. Fdreningens hus byggdes ar 1g29130. Marken innehas meo aganoeiatt.

I nedanstAende tabell specificeras innehavet:

57
0
0
I

lagenheter, bostadsrett
legenheter, hyresratt
lokaler, bostadsrdtt
lokaler, hyresriitt

1782
0
0
190

Ordfdrande
Sekreterare (t o m oktober 2021)
Ledamot (t o m juli 2021 )
Ledamot
Ledamot
Suppleant, ersiittare

Fastigheten dr fullviirdesfdrsdkrad i Ldnsfdrsdkringar. I f6rsdkringen ingar momenten
styrelseansvar samt fdrsdkring mot ohyra. Frirsiikringen inkluderar inte bostadsrdttstilldgg

Ordinarie foreningsstamma dgde rum 202'1-05-09, via Teams pA grund av covid-19-
pandemin. PA stdmman deltog '12 medlemmar.

VArstddning genomfordes 2020-05-09 med ca 12 medlemmar

Styrelsen har utqjorts av:

Gunnel Horm
Hanna Kupljen
Malin Ren{5ll
Niklas Tammert
Annica Pettersson
Gustav BacKund
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Foreningens firma tecknas av styrelsens ledam6ter' wa i forening'

Styrelsen har under verksamhetsAret haft 7 protokollf6rda sammantrdden'

VSsentliga hlndelser under rdkenskapsaret

Ar 2021 har inga stdrre investeringar skett' Ett fital atS^"-9-"' som kvarstod efter

ftjnsterrenoveringen 2020 g"n;*f;'o"t under vAren' OVK har godkdnts efter omfattande

6tgdrder under 2020.

Avgiftema hojdes med 7 procenl2}2'l'01-01 som en foljd av de stora kostnaderna

f6reningen haft for fonsterrenoveringen' Hyresavtalet med Vida Pole har omforhandlats'

vilket irineburit en inkomstforstarkning ftir fdreningen fr o m december 2021'

Sammanfattningsvisdrforeningensekonomistabil.lngaavgiftshojningardrplanerade.

GArdenharfAttettlyftmednyplanteringar,grusningavendelavbakgdrdenSamteftlitet
prydnadstrdd.

sopkarusellen var utsliten och har ersatts av tva stora sopkdrl. Sopinkastet har ofta proppats

igen, vilket lett till att soppAsar stiillts pA marken utanfdr och lockat rattor och skator. Sedan

senhosten sker nu sophdmtning fredag och mandag, ist6llet for torsdag och mendag, vilket

gett en battre situation.

Grinden har kranglat en del under aret. Nu planeras en ombyggnad av grinden, bland annat

s6 att den kan lSsas upp med portnyckeln om kodlAset inte fungerar.

Medlemsinformation

Under Sret har 14 lagenheter byft agare. Vid Arets borjan var antalet medlemmar 74 st. Vid
arets slut var antalet medlemmar 70 st.

Ftirvaltning

Den ekonomiska fdrvaltningen har under Aret sk6tts av Fastighetsagarna Service Stockholm
AB, som ocks6 skritt den tekniska fdrvaltningen.

FrAn november 2021 har foreningen ockse ett f6rvaltningsavtal med Fastighetsdgarna. Det
innebar att vi har lopande stod av en sdrskild forvaltare. Den stora omsdttningen av
lagenheter i v6rt hus leder till ett stdndigt byte av ledamoter i styrelsen, vilket gor det svArt att
klara forvaltningen av huset pA en tillfredsstdllande niv6. V6r nye ftirvaltare, Sina Kiani,
kommer bl a att staga upp rutiner och halla i alla utvecklingsprojekt. Ndrmast i tiden geller det
att se tjver hanteringen av kompost och grovsopor, samt att planera underhAll av taket.

Fastighetsagarnas kundservice erbjuder en ny kontaktvag via Boendeappen Avy. (Appen
kan hdmtas pA Apple store/Play butik.)
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FlerArsiSversikt

Nettoomstittning (tkQ
Resultat efter fin. poster (tkr)
Soliditet (%)

Medlems
-/nsatser

2021
1 937

-7
69,9

upp-
btelse-
avgifter

2020
1 803
-2 177
68,7

2019
1 771
-153
72,8

Fond fdr
yttre

underhAll
Balanserat

resultat

2018
1867
145
72,7

lrels
resultat Summa

Belopp vid
Arets ing6ng

Resultaldisposition enl

fiircningsstemman

Reservering till fond
for yttre underhAll

Balanseras iny
rakning

Arets resultat

Belopp vid
arets utgang

32113967 3203077 137779s -3064002 -2176900 31 453937

-1 141 031 1 141 03'1

-2 176 900 2 176 900

-7 167 -7 167

32 113 967 3203077 236764 -4 099 871 -7 167 31 446770

W
4

Fdrdndringar i eget kapital

4
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Belopp i kr

Fdrsl ag ti I I resu ltatd i spo s itio n

Balanserat resultat
Arets resultat

Totalt

Avsattning till yttre fond
Uttag ur yttre fond
Balanseras iny rdkning

Summa

-4 099 871
-7 167

.{ 107 038

228 969
-14 711

4 321 296

-4 107 038

Foreningens resultat och stdllning framgar av efterfoljande resultat- och balansrakningar med noler.
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Belopp i kr Nol 2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

Riirelsein,ekter
Nettoomsatning
Ovriga rorelseintiikter
Summa rtirels€intekter

RiSrelsekostnader
Drifr- och fastighetskostnader
Ovriga extema kostnader
Personalkostnader och arvoden
Avskrivningar av materiella anlaggningstillgengar

Summa rtirelsekostnader

Rtirelseresultat

Finansiella poster
Ovriga rinteintdkter och liknande resultatposter
Rdntekostnader och liknande resultatposter

Summa fi nansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat fiire skatt

Arets resultat

2 1 937 006
3 104

1 940 110 1 803 215

3
4

-1 361 720
-29 538
-88 730

-345 154

-3 411 331
-21 U4
-88 600

-341 321
-1 825 142 -3 862 596

114 968 -2 059 381

1048
-123 183

1298
-118 817

-122 135 -117 519

-7 167 -2 176 900

-7 167 -2 176 900

-7 167 -2 176 900

L\ a/

1 803 215

a
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Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TlLLGANGAR

Anlaggningstillgangar

M ateriel I a a n I dg g n i n g stil lg in g a r
Byggnader och mark
lnventarier, maskiner och installationer
Summa materiella anlaggningstillgengar

Summa anliiggningstillgingar

OmsdttningstillgAngar

Ko rtfristi g a ford ri nga r
Kundfordringar
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

Summa koffiistiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa oms;ttningstillgengar

SUMMA TILLGANGAR

6

7

B

43 726 498
157 147

43 883 64s 44 199 360

43 883 645 44'199 360

44 021 674
177 686

17 800
18 7'19
82 884

I 655
46 026
80 444

I 19 403

996 040 1 448 010
1 448 010996 040

1 l1s 443 1 583 135

44 999 088 45 782 495

135 125
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Belopp i kr Nol

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond for yttre underhall

Summa bundet eget kapital

Frift egat kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Lengfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut

Summa langfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av langfr skuld
Leverantorsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intaKer

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

35 317 044
236 764

35 317 044
1 377 795

35 553 808 36 694 83S

-4 099 871
-7 167

-3 064 002
-2 176 900

-4 107 038 -5 240 902

31 446 770 31 453 937

12 989 483 5 000 000

12 989 483 5 000 000

9

10

9 83 012
127 406

8118
11309

332 990

I 104 260
477 4',11

6 914
101 112
638 861

562 835 I 328 558

44 999 088 45 782 495

4L(

2021-12-31 2020-12-31

e
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmiinna redovisningsprinciper
Arsredovisningen er upprattad i enlighet med arsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
BoKoringsndmndens allminna rad om arsredovisning i mindre ftiretag (K2).

Om inle annat framgAr dr virderingsprinciperna ofdrandrade i jamfdrelse med f6regaende ar

Redovisning av intakter
Arsavgifter och hyror aviseras i forskott men redovisas sa att endast den del som beltiper pe
rakenskapsaret redovisas som intakt.

Skatt
Bostadsratsforeningars ranteintakter som er hanforliga till fastigheten ir skaftefria. Om det
forekommer verksamheter som inte avser fastighetsforvaltning sker beskattning med 20,6 procent

AnliggningstillgAngar
Materiella anldggningstillgingar varderas till anskaffningsvarde minskat med ackumulerade
avskrivningar. Avskrivningar sker systematiskt under den bedomda nyttlandetiden. Foljande
avskrivningar uttryckt i procent tillampas (foregaende ar inom parantes)

8(13)

avskr / dr (% breg elAnl tigg n i ng sti I lgd n g a r
Byggnad
Ombyggnad
lnstallationer
Byggnadsinventarier
Maskiner
lnvenlarier

1104r
1105r
10o/.

10%
20%
10-20%

(1 10)
(1 10)
(10o/o)

(10v"1
(20o/o)

(10-20o/o\

Ovriga tillgAngar och skulder
Tillgangar och skulder har varderats till anskaffningsviirde om inte annat anges. Fordringar har, efter
individuell bedomning, tagits upp till de belopp varmed de beraknas inflyta. Likvida placeringar
vdrderas till det lagsta av anskaffningsv5rdet och det verkliga vardet.

Fond f6r yttre underhall
Avsettning till och uttag ur fonden gOrs i enlighet med fdreningens stadgar. Avs6ttning enligt plan och
iansprAktagande fcir genomftirda Atgirder sker genom overforing mellan fritt och bundet eget kapital.
Arets underhAllskostnader redovisas i resultatrakningen inom erets resultat.
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Noter till Resultatrdkning

Not 2 Nettoomsettning
2021
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2020

Arsavgifter
Hyror
OverlAtelse- och pantsattningsavgifter
Ovriga hyresintakter

Not 3 Drift- och fastighetskostnader
Drift
Fastighetsskotsel
Stddning
Tillsyn, besiktning, kontroller
Tradgardsskdtsel
Snor6jning
Reparationer
EI

Uppvdrmning
Vatten
Sophamtning
Forsdkringspremie
Fastighetsavgift bostader
Fastighetsskatt lokaler
Ovri ga fastighetskostnader
Kabel-tv/Bredband/lT
Forvaltningsarvode ekonom i

Ekonomisk forvaltning ut6ver avtal
Panter och ovedatelser
Forvaltningsarvode teknik
Juridiska itgdrder
Ovriga extorna tjanstor

LJnderhall
Ventilation
Fonster, rest.belopp frin 2020
Ovrigt, Undercentral

Totalsumma drift- och fastighetskostnader

Not 4 Ovriga externa kostnader

Porto / Telefon
Revisionsarvode
Besiktningar

Summa

1 507 742
361 903

29 0'16
38 345

1 409 103
363 382

17 692
13 038

1 937 006 1 803 215

50 967
37 955

43
37
67
27
I

127
60

302
47
93
50
81
13
I

106
107

017
955
356
599
042
149
385
920
617
687
450
453
230
771
123
433

78 361
42326

156 236
76 642

345 383
50 968
47 433
52252
83 163
't3 230
11 572

106 220
11'l 931

8 998
35 558
13 279
15 795
a 740

19 216

33 860
10 622

1 347 009 1 248 885

14 711
80 241

2 039 694
42 511

14 711 2 162 446

1361 720 3 411 331

3183
19 000

7 355

3181
'18 163

21 34429 538

a
Wq
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Not 5 Personalkostnader och arvoden
2021
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2020

Styrelsearvode
Sociala kostnader

Foreningen har i likhet med f6regAende Ar inte haft nagon anstalld personal

Noter till Balansriikning

Not 6 Byggnader och mark

70 000
18 730

88 730 88 600

2021-12-31 2020-12-31

70 000
18 600

Ackumulerade anskatfningsvdrden
Vid erets b6rjan
-Byggnad
-Ombyggnad
-Mark

Redovisat varde vid arets slut

Taxeringsvarde
Byggnader
Mark

BostAder
Lokaler

Not 7 lnventarier, maskiner och installationer

Ackumulerade anskaffningsvdrden :

-Vid Arets borjan
-Nyanskaffningar under Aret

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid Arets bdrjan
-Arets avskrivning enligt plan

32 149 697
3 569 482

14 297 882

-5 995 387
-295 176

32 149 697
3 569 482

14 297 882

50 017 061 50 017 061

-5 7 00 211
-295 176

-6 290 563 -5 995 387

43726498 44 021 674

76 323 000 76 323 000

28 323 000
48 000 000

7s 000 000
1 323 000

28 323 000
48 000 000

7s 000 000
1 323 000

76 323 000 76 323 000

414 700
29 439

291 077
123 623

444 139 414 700

-237 014
49978

-190 869
-46 145

-286 992 -237 014

Redovisat verde vid arets slut 157 147 177 686

Ackumulerade avskrivningar enligl plan:
-Vid arets b6rjan
-Arets avskrivning enligt plan
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Not I Kassa och bank
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2021-12-31 2020-12-31

SHB PM-konto
SHB Affdrskonto
AvrAkningskonto Fastighetsagarna

Summa

Not 9 Skulder till kreditinstitut

445 517
2193

548 330

996 040 1 rt48 010

Skuldbelopp
2020-12-31

1 445 8't7
2 193

LAnegivare
Konvertering/
Slutbetalning

Renh
31/12

Skuldbelopp
2021-12-31

Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

2023-01-30
2024-12-O1
2023-12-30
2024-12-01

0,9s%
I ,050k
0,84%
0,81%

2 312 495
4 000 000
5 760 000
1 000 000

2 344 260
4 000 000
5 760 000
1 000 000

13 072 495

Varav lengfristig del
Varav kortfrisig del, kommande amortering

't3 072 495

Foreningens langfristiga lan bestar av lan med villkorsdndring efter langre tid 6n ett 3r
Foreningens kortfristiga lan kommer att amorteras eller villkorsandras inom ett ar

Not 10 Ovriga skulder

Underskott transaktionskonto Fastighetsagarna (se aven not 8)

Summa

12 989 483
83 012

't3 'to4 260

5 000 000
I 104 260

101 1'12

101 112

a
N1 q/

13 104 260
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Ovriga noter

Not 11 Stillda siikerheter
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2021-12-31 2020-12-31

Panter och di)rmed jemfdrliga sekerheter som
har stelfts tor egna skulder och avseftningar

Fastighetsinteckningar

Summa stallda sikerheter

Not 12 Eventualftirpliktelser

Ovriga eventualforpliktelser

Summa eventualftirpliktelser

Not 13 Vdsentliga hdndelser efter riikenskapsArets slut

20 700 000 20 700 000

20 700 000 20 700 000

lnga lnga

Efter rakenskapsarets slut har inga vasentliga hdndelser intrdffat
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Underskrifter

Stockholm 2022 - rr-0'/

Horm

%kL,(5'w-

Niklas Tammert

Min revisionsberettelse har lemnats 20 zz -<Sc! ' O 6

Caroline Stahlberg
Aukloriserad Revisor
lslinge Revision AB

,{r,.,,**! fft'1"*- -l
-l--\ r,^ . I't v i 1.,



Si tolkar du irsredovisningen
En bostadsrattsforening ska varje er uppratta en
Arsredovisning- Arsredovisningen bestAr i regel av
en fdrvaltningsberattelse, f6Ud av resultatrekning,
balansrakning, noter och revisionsberatelse.

Att forste alla begrepp som anvdnds i en Arsredo-
visning dr ingen liitt uppgifl. Derfor forklarar vi har
arsredovisnlngens olika delar och viktiga begrepp
som fdrekommer i varje del.

Ftirvaltni n gsberift else
I forvaltningsberettelsen informerar styrelsen om
de hdndelser som har varit av betydelse under
det gangna rdkenskapsAret. Det kan handla om
allt frAn utfcjrda och planerade underhallsarbeten
till medlemsforandringar Styrelsen ldmnar dven
forslag till resultatdisposition, dvs. hur arets vinst
eller forlust ska hanteras,

Utover detta redovisas f eningens nyckeltal i fdr-
valtningsberattelsen. Nyckeltal gor det mtjjligt att
folja och analysera foreningens utveckling over
tid. Sedvanliga nyckeltal ar nettoomsattning, re-
sultat efter flnansiella poster och soliditet.

Neltoomsdltning visar foreningens huvudsak-
liga verksamhetsintaKer.
Resultal efter finansiella poster visat tesulta-

tet efter ranteintakter och rantekostnader.
Soliditet visat hur stor andel av fdreningens
tillgAngar som finansieras med eget kapital.
Resten finansieras med len.

Resultatrikning
Resultatrakningen visar fcireningens intakter och
kostnader under verksamhetsarel. Om inlakterna
har varit storre an kostnaderna uppstar ett over-
skott. Har kostnaderna varit stdrre en intekterna
uppst5r istellet ett underskott.

lnbkter i en bostadsrattsforening bestar till
storsta delen av medlemmamas Arsavgifter och
eventuella hyresintdkter fdr bostader, lokaler,
garage och parkeringar.
Kostnader i en bostadsrdttsforening bestar till
storsta delen av reparationer, underhall och
driftskostnader, sasom el, vatten och fastig-
hetsskotsel.
Avskivntngar er kostnader som motsvarar
vdrdeminskning pa t.ex. f6reningens fastig-
heter och inventarier. Avskrivingar gors for att
fdrdela kostnader pA flera Ar.

Rdnteintdkler visar arets intakter pA likvida
medel.
Riintekostnader visar arets kostnader fdr for-
eningens lAn.

I

I
,si !
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Balansrdkning
Balansrakningen visar fdreningens tillgAngar och
skulder pe bokslutsdagen.

TillgAngar delas upp i anlaggnings- och omsatt-
ningstillgengar.

Anleggningstilbengar ar avsedda f6r lAng-
varigt bruk. Den enskilt storsla tillgAngen ar
foreningens fastighet. Det bokf6rda verdet ar
anskaffningskostnaden, inte marknadsvardet.
Omsafiningstillgdngar er alla tillgangar som
kan omvandlas till likvida medel inom ett ar.
Hit riiknas t.ex. fdreningens kassa, banktill-
gAngar och upplupna intakter, dvs. intakter
som hor till rakenskapsaret men som inle har
inkommit per bokslutsdagen.

Eget kapital f<!rdelas i bundet och fritt eget kapital.

Bundet egel kapital ir de insatser och upplA-
telseavgifter som har inbetalats samt fastig-
hetens underhellsfond.
Fritt egel kapibl er fdreningens balanserade
resultat, dvs. tidigare ars vinster och forluster.

Ldnghistiga skulder dr l6n med loptider som
dve.stiger ett Ar, t.ex. fdreningens fastighets-
l6n.
Koifrisliga skuldet * t.ex. kommande ars
amorleringar, eventuella skatteskulder och
upplupna kostnader, dvs. kostnader som hdr
till rdkenskapsAret men som annu inte har
fakturerats eller betalats.

Noter - tilldggsupplysningar
Noterna f'rklarar och utvecklar posterna i resul-
tat- och balansrekningen och ger dermed en batt-
re bild av foreningens ekonomiska stallning.

Panter och eventualftirpliktelser
- SElda panter avse( de pantbrev som har

lamnats som sakerhet for fdreningens l6n. I

takt med att lan amorteras kan pantbrev ater-
ldmnas eller nybelAnas.

- Eventualfdrpliktelser kan t.ex. vara borgens-
forbindelser som fcireningen har atagit sig.

Revisionsberdttelse
Frireningens bokslut och ekonomiska handlingar
granskas av en revisor som skriver den revisions-
bereftelse som bilaggs Arsredovisningen.

Skulder delas upp i lAng- och kortfristiga skulder.

t1

!r&
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Till fiireningsstfimman i Brf Alstriimergatan 49
Org.nr 769608-7613

Rapport om flrsredovisningen

Uttalanden
Jag har utlort en revision av irsredovisn ingen lor Brf Alstrrimergatan 49 ltir rikenskapsiret 2021.

Enligt min uppfattning har arsredovisningen uppratats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i alla
viisentliga avseenden rdffvisande bild av ftireningens finansiella stiillning per den 2021- l2-3 I och av dess
finansiella resultat lor iret enligt irsredovisningslagen. Fdrvaltningsberiittelsen iir forenlig med
6rsredovisningens <ivriga delar.

Jag tillstyrker dirliir att ftireningsstiimman faststiiller resultatriikningen och balansrdkningen ftir liireningen.

Grund fir utlalanden
Jag har utltirt revisionen enligt International Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs niirmare i avsniftet .Reyr'sorrrs ansvar. Jag dr oberoende i
ftrhillande till {tireningen enligt god revisorssed i Sverige och har iOvrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar tillriickliga och iindamilsenliga som grund liir mina
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret fiir att irsredovisningen uppriittas och att den ger en riittvisande bild enligt
Arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar aven ltir den intema kontroll som de bedrimer iir ntidviindig ltir att
uppratta en irsredovisning som inte innehiller nigra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller misstag.

Vid upprattandet av irsredovisningen ansvarar styrelsen ltir bedcimningen av loreningens lbrm6ga att
fortsiitta verksamheten. De upplyser, niir si iir tilliimpligt, om ltirh5llanden som kan piiverka formigan att
fortsiitta verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilliimpas
dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Som del av en revision enligt ISA anvlnderjag professionellt omddme och har en professionellt skeptisk

instiillning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bed6merjag riskema for viisentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror
pi oegentligheter eller misstag, utformar och utftir granskningsitgiirder bland annat utifran dessa risker och
inhiimtar revisionsbevis som 2ir tillriickliga och iindamilsenliga ltir att utgdra en grund lor mina uttalanden.
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Revisionsberiittelse

Revisorns ansvat
Mina mil ar aft uppne en rimlig grad av siikerhet om huruvida iLrsredovisningen som helhet inte innehiller
nigra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller misstag, och att l6mna en
revisionsberiittelse som imehAller mina uttalanden. Rimlig siikerhet iir en h6g grad av siikerhet, men iir ingen
garanti {tir att en revision som utfiirs enligl ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka
en viisentlig felaktighet om en sidan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara viisentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fiirvantas piverka de ekonomiska
beslut som anviindare fatlar med grund i irsredovisningen.
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Risken ftir att inte upptacka en viisentlig felaktighet till ftiljd av oegentligheter ar hogre an ftir en viisentlig
felaktighet som beror pi misstag. eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning,
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller isidosiittande av intern kontroll.

- skaffarjag mig en ltirstielse av den del av liireningens intema kontroll som har betydelse ltir min revision
ltir att utforma granskn ingsttgiirder som ar lampliga med hiinsyn till oms&indighetema, men inte ltir att
uttala mig om effektiviteten i den intema kontrollen.

- utviirderar j ag liimpligheten ide redovisningsprinciper som anviinds och rimligheten istyrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhrjrande upplysningar.

- utviirderarjag den rivergripande presentationen, strukturen och innehillet i irsredovisningen, diiribland
upplysningama, och om irsredovisningen iterger de underliggande transaktionerna och hiindelserna pi ett
satt som ger en riittvisande bild.

Jag miste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning sarnt
tidpunkten lor den. Jag miste ocksi inlormera om berydelsefulla iakttagelser under revisionen, diiribland de

eventuella befy-dande brister iden interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar

Utlalanden
Ut<iver min revision av irsredovisningen harjag iiven utfiirt en revision av styrelsens fiirvaltning ftir Brf
Alstrdmergatan 49 fiir rakenskapsAret 2021 samt av ltirslaget till dispositioner betraffande fbreningens vinst
eller lorlust.

Jag tillstyrker att fitreningsstamman behandlar ftjrlusten enligt {iirslaget i {iirvaltningsberiittelsen och

beviljar styrelsens ledamdter ansvarsfrihet ltir riikenskapsiret.

Grund f)r uttalanden
Jag har utltirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs nirmare i

aysnittet Revisorns ansvar. Jag iir oberoende i lorhitlande till liireningen enligl god revisorssed i Sverige

och har i dvrigl fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar tillriickliga och iindamilsenliga som grund ftir mtna

uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret lbr lorslaget till dispositioner betriiffande fiireningens vinst eller {tirlust

Vid ftirslag titl utdelning innefattar detta bland annat en bedomning av om utdelningen iir ltirsvarlig med

hiinsyn till de krav som liireningens verksamhetsart, omfattning och risker stiiller pi storleken av

ftireningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stiillning i6vrigl.

Sryrelsen ansvarar ftir ltreningens organisation och lorvaltningen av Itireningens angelagenheter. Detta

innefattar bland annat att fortltipande bedoma fiireningens ekonomiska situation och att tillse att fiireningens

- drarjag en slutsats om llmpligheten i att styrelsen anvander antagandet om fortsatt drift vid uppriittandet
av irsredovisningen. Jag drar ocksi en slutsats, med grund i de inhiimtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns nAgon viisentlig osiikerhetsfaktor som avser sidana hiindelser eller ftirhillanden som kan leda till
betydande wivel om ltireningens lbrmiga att fortsiitta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
viisentlig osiikerhetsfaktor, miste jag i revisionsberiittelsen festa uppmArksamheten pi upplysningarna i

6Lrsredovisningen om den viisentliga osiikerhetsfaktom eller, om sidana upplysningar iir otillr?ickliga,
modifiera uttalandet om irsredovisningen. Mina slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhiimtas fram
till datumet ltir revisionsberiittelsen. Dock kan framtida hindelser eller fiirhillanden gtira att en ftirening inte
l?ingre kan fortsatta verksamheten.
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organisation iir utformad si att bokft)ringen, medelslbrvaltningen och fiireningens ekonomiska
angeliigenheter i ovrigt kontrolleras pi ett betryggande sitt.

Revisorns ansyar
Mitt mil betr:iffande revisionen av fiorvaltningen, och diirmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, zir att inhamta
revisionsbevis liir att med en rimlig grad av siikerhet kunna beddma om nigon styrelseledamot i nigot
vasentligt avseende:

- fiiretagit nigon etgerd eller giort sig skyldig till nngon liirsummelse som kan Itiranleda
ersattningsskyldighet mot ltireningen, eller

- pe nagot annat s6tt handlat i strid med bostadsrattslagen, tilliimpliga delar av lagen om ekonomiska
{iireningar, irsredovisningslagen eller stadgama.

Mitt mil betriiffande revisionen av ftirslaget till dispositioner av ftireningens vinst eller ftirlust, och diirmed
mitt uttalande om detta, ar att med rimlig grad av sekerhet bed6ma om liirslaget iir fiirenligt med
bostadsrittslagen.

Rimlig siikerhet iir en hOg grad av sakerhet, men ingen garanti ltir att en revision som ut{iirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka atgarder eller ftirsummelser som kan ftjranleda
ersiittningsskyldighet mot fiireningen, eller att ett liirslag till dispositioner av fiireningens vinst eller ftirlust
inte iir ltirenligt med bostadsrittslagen.

Som en del av en revision enligl god revisionssed i Sverige anvanderjag professionellt omddme och har en

professionellt skeptisk instiillning under hela revisionen. Granskningen av Itirvaltningen och fiirslaget till
dispositioner av iiireningens vinst eller ft)rlust grundar sig friimst pi revisionen av riikenskapema. Vilka
tillkommande granskningsitgiirder som utltrs baseras pi min professionella bedrimning med utgingspunkt i
risk och viisentlighet. Det innebtir att jag fokuserar granskningen pi sidana etgarder, omriden och
lorhillanden som ar vasentliga Iirr verksamheten och diir avsteg och <ivertriidelser skulle ha siirskild
betydelse ltir ltireningens situation. Jag gir igenom och prdvar fattade Lreslut, beslutsunderlag, vidtagna
itgiirder och andra liirhAllanden som ar relevanta flor mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag ltir mitt
uttalande om styrelsens ftirslag till dispositioner betrlffande loreningens vinst eller fiirlust harjag granskat

om fiirslaget iir liirenligl med bostadsrAttslagen.

Lidingci den 6 april 2022

aroline Stihlberg
Auktoriserad rev isor
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