ÅRSREDOVISNING

BRF ÅTTAKANTEN

2019

Hej du som
bor i BRF
ÅTTAKANTEN!
N

i är 47 bostadsrätter och 2 lokaler som alla förenas i Brf Åttakanten.
Somliga av er har ett stort intresse i föreningens ekonomi, andra ägnar en
stund åt det först när årets årsredovisning dimper ner i postfacket. Nu är den i
alla fall här med 2019 års siffror.
NordicLife har skött förvaltning åt hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar i drygt
20 år. Sedan 2015 är vi Ekonomisk förvaltare för er i Brf Åttakanten.
Vi ser fram emot många års nära samarbete. Tveka inte att höra av dig om du undrar
över något!
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Brf Åttakanten, 769616-2242 får härmed avge årsredovisning för 2019.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens
hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om
inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. I försäkringen ingår ansvarsförsäkring för
styrelsen.
Föreningen är en privatbostadsrättsförening och är klassad som äkta.
Bostadsrättsföreningen registrerades
Ekonomiska planen registrerades
Stadgarna registrerades

2007-03-13
2008-08-26
2018-08-10

Styrelsesammansättning
Styrelseledamöter
Antje Schachinger
Felicia Ivarsson
Christer Hjertquist
Jonas Elmnäs
Olof Berglin
Karin Birath

Roll
Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Styrelsesuppleanter
Carl Johan Strandberg
Fredrik Westerlund
Valberedning
Birgitta Lundberg
Eva Witt
Mandatperioden för tre ledamöter och två suppleanter går ut under 2020
Kassör Felicia Ivarsson
Ledamot Jonas Elmnäs
Ledamot Olof Berglin
Suppleant Carl-Johan Strandberg
Suppleant Fredrik Westerlund
Firmatecknare har varit styrelsen.
Styrelsen har hållit 13 protokollförda sammanträden.
Ordinarie stämma hölls 2019-05-15. I stämman deltog 29 medlemmar som representerade 20 lägenheter.
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Revisor
Mariah Karlsson

Mazars SET Revisionsbyrå

Internrevisor
Bodil Roslund
Suppleant
Lennart Campenhausen

Fakta om fastigheten
Fastighetsbeteckning
Majorna 208:5

Kommun
Göteborg

Byggnadsår
Värdeår
Total byggnadsyta
varav lägenhetsyta
varav lokalyta
Uppvärmning
Antal lägenheter
Antal lokaler
Övernattningslägenhet
Parkeringsplatser

2009
2009
3 245 kvm
3 085 kvm
160 kvm
Fjärrvärme
47
2
1
20

Lägenhetsfördelning
1 rok
11

2 rok
21

3 rok
14

4 rok
1

5 rok
-

> 5 rok
-

Totalt
47

Verksamhet i lokalerna
Sobhi Barakat, Frisörsalong
Mia Fredin, Nagelvård

Medlemsinformation
Antal medlemmar
Vid årets början
Vid årets slut
Antal överlåtelser under året

65 medlemmar
65 medlemmar
5 lägenheter
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Eget kapital
Belopp vid
årets ingång
50 272 000
50 963 000
1 011 436
102 246 436

Förändring
under året

Disp. av föreg.
års resultat
enl. stämmans
beslut

415 000
415 000

-1 011 436
-1 011 436

Belopp vid
årets utgång
50 272 000
50 963 000
415 000
101 650 000

Ansamlad vinst / förlust
Årets resultat

-2 160 309
-2 017 566

-415 000
-415 304

-1 006 128
2 017 564

-3 581 438
-415 304

Balanserat resultat

-4 177 875

-830 304

1 011 436

-3 996 742

Summa eget kapital

98 068 561

-415 304

-

97 653 258

2019-12-31
1 011 436
-1 011 436
415 000

2018-12-31
596 436
415 000

415 000

1 011 436

Inbetalda insatser
Upplåtelseavgifter
Underhållsfond enl. not
Summa bundet kapital

Fond för yttre underhåll
Vid årets början
Ianspråkstagande enligt stämmobeslut
Avsättning till underhållsfond

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Ekonomi
Föreningen gör för 2019 ett resultat om -415 304 kr. Av dessa utgör avskrivningar 974 692 kr, vilka inte
är likviditetspåverkande. Utöver detta har föreningen under året amorterat 276 432 kr. Kvarstående
lånevolym vid årsskiftet är 24 247 956kr, varav 500 000 kr beräknas amorteras under 2020.
Föreningen har följt god redovisningssed och redovisat lån som löper ut inom ett år från
räkenskapsårets slut som kortfristiga. Detta avser lån 30630882, med villkorsändringsdag 2020-05-28.
Föreningen har för närvarande ingen avsikt att amortera av lånet i sin helhet inom de kommande åren,
utan lånet kommer omförhandlas. Styrelsen gör bedömningen att det inte ska vara några problem att
omförhandla lånet hos banken.
Under året har föreningen investerat 52 118 kr i planerat underhåll, i enlighet med den framtagna
underhållsplanen. Föreningen har även haft reparationskostnader om 243 041 kr.
Avgifter
Från 1/1-2019 höjdes avgiften med 2%. Ingen höjning kommer ske under 2020.
Antalet hyrda parkeringsplatser från Bostadsbolaget har gått från 23 till 20 på grund av uppsägningar
från våra medlemmar.
Avgiften för parkering under tak höjdes med 60 till 950 kr och med 41 till 706 kr för p-plats utan tak.
Tekniskt underhåll
Under året har ett antal åtgärder på fastigheten utförts. De huvudsakliga åtgärderna är:
Grunden Landshövdingehus - fuktmätning
Årets kontroll påvisade inga förändringar från föregående mätning. Vi fortsätter med att noga
kontrollera läget samt har vi påbörjat att ta fram ett tidsschema för reparation samt skyddande insatser
av typ offerputs.
I april genomfördes Stamspolning och det gav bra resultat i alla lägenheter. I dokumentet "Att bo på
åttakanten" finns tips & tricks hur man själv håller rent i vattenlås för att undvika problem framöver.
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I maj utfördes sotning av kakelugnar och vedspis genom Räddningstjänsten i lägenheter på
Kaptensgatan 2-6 utan anmärkningar.
Samma månad installerades en ny brandgasfläkt på Karl Johansgatan 15A .
Planerat OVK - Karl Johansgatan 15 A & B genomfördes i oktober och åtgärder och justering
planerades in till början på 2020.
Eventuella konsekvenser av pålning och konstruktionsarbeten för lägenheter på 15B.
Innan pålning startades kontrollerades alla lägenheter i 15B som ligger på höger sida om hissen.
En kontrollbesiktning gjordes efter avslutat arbete och reparation av felen som har uppstått kommer att
åtgärdas.
Sopsug
2019 har varit förhållandevis lugnt och vi har haft relativ få stopp, dels beroende på att vi har blivit
bättre, men också för att Sop samfälligheten har gjort en investering vilket har lett till mindre problem.

Ordförande har ordet
Mål och visioner
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens
hus upplåta bostadslägenheter och lokaler med nyttjanderätt utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även
omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement
till bostadslägenhet eller lokal.
Det goda boendet
Årsstämman 2019 tog plats i maj månad och var välbesökt. 29 medlemmar deltog som
representerade 20 lägenheter. Tre fullmakter kom in. En nästan helt ny styrelse påbörjade sitt arbete.
Det finns två arbetsgrupper i föreningen, gårdsgruppen och gästlägenhetsgruppen.
Gårdsgruppen fortsätter att förbättra gården och skapa en trivsam miljö. Vilket inte är helt enkelt under
tiden om- och nybygge på Kommendörsgatan är igång. En ny grön vägg planterades och föreningen
fick fin hjälp av gårdsgruppen som såg till att gården ändå kunde nyttjas.
Fortsatt finns trädgårdsmöbler och redskap tillgängliga i vårt gårdsförråd. Vill man göra en insats är det
bara att ta kontakt med gårdsgruppen via t.ex. styrelsens mail.
Gästlägenhetsgruppen såg till att gästlägenheten storstädades samt att den är i ett fräscht och
inbjudande skick! Den är fortsatt mycket populär.
Vi noterade 179 övernattningar, vilket ger en beläggning på 49%.
Gemensamma aktiviteter
Under året hade vi 2 städdagar med bra uppslutning!
Gårdsgruppen höll i båda dessa samt i våffeldagen och man såg också till att göra gården julfin med
hjälp av flera medlemmar.
Styrelsen bjöd på glöggmingel i samband med detta.
Kommunikation
Under året informerade vi medlemmarna via 4 nyhetsbrev .
Även genom Facebokgruppen kunde vi förmedla en hel del matnyttig info.
Kommendörsfastigheten och Nybygget
Kommendörsfastigheten och nybygget har tagit mycket tid i anspråk av styrelsens arbete.
Tyvärr har byggarbete påverkat boendemiljön en hel del genom buller och damm/smuts.
Vår fina gård har inte alls varit lika välbesökt trots att gårdsgruppen gjorde ett jättejobb för hålla den fin
och grönskande.
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Vi har haft och har en bra dialog med Tapajos/4D Bygg/Bygglogik och vi gör vad vi kan för att vår miljö
inte ska försämras ytterligare.

Diverse
Under året har vi haft 3 andrahandsuthyrning.
Antje Schachinger

Verksamhetsberättelse från Gårdsgruppen 2019
Gårdsgruppen har haft 5 protokollförda möten.
Vi planerade och genomförde 2 städdagar samt 1 våffeldag.
Kommentar till städdagarna: Med ca. 25-30 deltagande medlemmarnas insats spar vi i
föreningen ca. 40.000 per år istället för att köpa tjänsten.
Har tillsammans med LPI Mark och Trädgård planerat, gjort beställning av växter, träd och tulpanlökar,
som vi fått i ersättning från 4D för den förstörda rabatten i samband med murens fall.
Avenbokshäcken har föreningen bekostat, men 4D har stått för leverans och plantering genom
LPI Mark och trädgård. Nu har vi ju sett att delar av häcken blivit förstörd under bygget, så inför 2020
kommer vi ha fortsatt diskussion med 4D och LPI.
Även ny rabatt belysning har installerats av 4D.
Köpt in 45 stora penséblommor och planterat dessa i krukor.
Hanterat alla pelargonerna på gården, såsom vinterförvaring med skötsel, nerklippning, omplantering
på våren samt arrangerat, ansat, vattnat dessa på gården under vår t.o.m höst.
Klippt ner och ansat i rabatterna, och under hösten även gjort om rabatterna mot 15 B. Planterat
buskar från de stora krukorna på gården, som ersätts med nytt till våren 2020.
Haft 3 perioder med djup vattning och gödning i alla rabatter.
Planerat / genomfört 12 veckors sommar vattning i alla rabatter och krukor. Arbetet har fördelats inom
gruppen enl. uppgjort schema.
Köpt in 80 säckar jord som till viss del fördelats i rabatterna. Resterande går åt till nyplantering i stora
krukorna.
Med Berglins försorg har vi fått en påskbjörk som vi pyntat med fjädrar. Även fått plocka smågranar
och mossa på deras mark.
Beställt, fått levererat och ljussatt en 6 m hög julgran till gården. Köpt in fler ljusslingor så vi kunnat
göra fler ljusinstallationer på gården. Allt detta för allas trevnad.
2020-01-30
Gårdsgruppen gm Kerstin Holmström
Louise Holmqvist
Lisbeth Knoph
Carina Sirgén
Anna Berglin
Verksamhetsberättelse från Gästlägenhetsgruppen 2019
Under året som gått har vår fina Gästlägenhet varit uthyrd 179 dygn.
En gång i månaden ser vi till att lägenheten ser ren och fräsch ut.
Vid behov tvättas kuddöverdrag, madrasskydd mm ca fyra gånger per år.
Täckena tvättas en gång per år. En grundlig storstädning beställs en gång om året
Inköp: två adventsljusstakar till kök och sovrum och två stjärnor till stora rummet.
Lägenhetsgruppen
Anna Berglin och Carina Sirgen.
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Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Årsavgift bostäder pris/kvm/år
Soliditet, %

2019
2 569 242
-415 304
637
80

2018
2 515 465
-2 017 565
625
80

2017
2 427 748
-688 410
600
81

Belopp i kr
2016
2 389 225
-352 656
599
81

Resultatdisposition
Belopp i kr
Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor:
Balanserat resultat före avsättning till underhållsfond
Årets resultat
Avsättning till underhållsfond
Totalt

-3 166 438
-415 304
-415 000
-3 996 742

Styrelsen föreslår följande disposition:
Balanseras i ny räkning
Summa

-3 996 742
-3 996 742

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

2
3

2 379 097
190 145
2 569 242

2 340 717
174 748
2 515 465

Rörelsekostnader
Driftkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

4
5
6
7

-1 530 293
-130 259
-100 991
-974 692
-2 736 235

-3 147 503
-71 464
-92 739
-974 692
-4 286 398

Rörelseresultat

-166 993

-1 770 933

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

4
-248 315
-248 311

-246 632
-246 632

Resultat efter finansiella poster

-415 304

-2 017 565

-415 304

-2 017 565

-415 304

-2 017 565

Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-12-31

2018-12-31

8
9

120 975 840
14 675
120 990 515

121 945 640
19 567
121 965 207

120 990 515

121 965 207

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

10
11

4 949
110 160
115 109

43 221
106 309
149 530

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

12

1 302 226
1 302 226

1 277 928
1 277 928

1 417 335

1 427 458

122 407 850

123 392 665

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-12-31

2018-12-31

50 272 000
50 963 000
415 000
101 650 000

50 272 000
50 963 000
1 011 436
102 246 436

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

-3 581 438

-2 160 309

Årets resultat
Summa fritt eget kapital

-415 304
-3 996 742

-2 017 565
-4 177 874

Summa eget kapital

97 653 258

98 068 562

14 726 876
14 726 876

24 247 956
24 247 956

9 521 080
70 509
130 953
305 174
10 027 716

276 432
415 288
129 814
254 613
1 076 147

122 407 850

123 392 665

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Inbetald insats
Upplåtelseavgift
Fond för yttre underhåll
Summa bundet eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15
13,14

16
17
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar:
- Byggnader
- Inventarier

Per år
1%
10%

Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar har
upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Underhållsplan
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och
baseras på föreningens stadgar.

Skatter och avgifter
Hyreshus har fått nya taxeringsvärden vid fastighetstaxeringen 2019, och dessa värden gäller fram till
nästa fastighetstaxering som sker 2022
För hyreshus blir avgiften 1 377 kronor per bostadslägenhet dock högst 0,3 procent av taxeringsvärdet
för bostadshuset med tillhörande tomtmark.
Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde.

Not 2 Nettoomsättning
Fastighetens intäkter
Årsavgifter
Hyresintäkter lokaler
Hyresintäkter parkering
Summa

2019-01-012019-12-31
1 965 083
216 312
197 702
2 379 097

2018-01-012018-12-31
1 930 066
211 736
198 915
2 340 717
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Not 3 Övriga rörelseintäkter
Bredband/telefoni/kabel-TV
Debiterad fastighetsskatt
Andrahandsuthyrning
Övernattningslägenhet
Återbärning länsförsäkringar
Öresutjämning

2019-01-012019-12-31
123 516
14 124
5 763
42 333
4 407
2
190 145

2018-01-012018-12-31
123 517
11 148
8 338
25 271
6 471
3
174 748

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

244 150
243 041
50 410
264 549
80 899
109 258
47 298
76 372
199 820
129 059
9 375
23 944
3 680
48 438
1 530 293

171 735
56 559
54 511
298 288
81 429
116 451
44 071
73 219
202 328
130 028
99 088
51 547
347 500
1 420 749
3 147 503

2019-01-012019-12-31
49 046
30 841
26 277
3 810
14 052
5 670
563
130 259

2018-01-012018-12-31
46 770
8 275
2 564
10 452
574
2 829
71 464

Not 4 Rörelsekostnader
Driftkostnader
Fastighetsskötsel / lokalvård
Reparationer
El
Fjärrvärme
Vatten
Renhållning
Fastighetsförsäkring
Förvaltningsarvode
Parkering
Bredband förening
Konsultkostnader
Övriga driftkostnader
Planerat underhåll målning
Planerat underhåll huskropp utvändigt
Planerat underhåll övriga
Summa

Not 5 Övriga externa kostnader
Fastighetsskatt
Korrigering fastighetsskatt tidigare år
Övriga externa kostnader
Bankkostnader
Föreningskostnader
Medlems- och föreningsavgifter
Övriga administrativa kostnader
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Not 6 Anställda och personalkostnader
Personalkostnader
2019-01-012019-12-31
80 570
20 421
100 991

Styrelsearvode
Sociala kostnader
Summa

2018-01-012018-12-31
73 245
19 494
92 739

Not 7 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Summa

2019-01-012019-12-31
969 800
4 892
974 692

2018-01-012018-12-31
969 800
4 892
974 692

2019-12-31

2018-12-31

96 980 000
30 000 000
126 980 000

96 980 000
30 000 000
126 980 000

-5 034 360
-969 800
-6 004 160

-4 064 560
-969 800
-5 034 360

120 975 840

121 945 640

56 800 000
42 200 000
99 000 000

51 400 000
24 200 000
75 600 000

1 249 000
422 000
1 671 000

1 209 000
326 000
1 535 000

100 671 000

77 135 000

Not 8 Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvärden:
- Byggnader
- Mark

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
- Vid årets början
- Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut
Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad, bostäder
Taxeringsvärde mark, bostäder

Taxeringsvärde byggnad, lokaler
Taxeringsvärde mark, lokaler

Summa taxeringsvärde
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Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden:
- Vid årets början
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
- Vid årets början
- Årets avskrivning på anskaffningsvärden
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2019-12-31

2018-12-31

48 919
48 919

48 919
48 919

-29 352
-4 892
-34 244

-24 460
-4 892
-29 352

14 675

19 567

2019-12-31
3 639
1 310
4 949

2018-12-31
8 770
34 451
43 221

2019-12-31
38 538
10 692
15 828
1 652
1 779
5 780
35 891
110 160

2018-12-31
34 452
10 692
17 946
1 658
5 670
35 891
106 309

2019-12-31
1 302 226
1 302 226

2018-12-31
1 277 928
1 277 928

Not 10 Övriga fordringar
Skattekonto
Skattefordringar

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetald försäkringspremie
Bredband
Bostads bolaget-Parkering
AddSecure AB
Räddningstjänste
Bostadsrätterna
Förvaltningskostnader
Redovisat värde vid årets slut

Not 12 Kassa och Bank
Klientmedelskonto
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Not 13 Långfristiga skulder
Ränta %

2019-12-31
14 726 876

2018-12-31
24 247 956

0,78
0,99

7 075 336
6 709 540
1 320 000
-378 000

7 133 248
6 806 060
9 265 080
1 320 000
-276 432

14 726 876

24 247 956

SE-Banken
30630777
30630858
30630882
42579629
Nästa års amortering

1,20

Nästa villkorförändring

2022-05-28
2021-05-28
2021-11-28

Not 14 Övriga skulder till kreditinstitut
Nästa års amorteringar
Lån 30630882

2019-12-31
378 000
9 143 080
9 521 080

2018-12-31
276 432
276 432

Föreningen har följt god redovisningssed och redovisat lån som löper ut inom ett år från
räkenskapsårets slut som kortfristiga. Detta avser lån 30630882, med villkorsändringsdag 2020-05-28.
Föreningen har för närvarande ingen avsikt att amortera av lånet i sin helhet inom de kommande åren,
utan lånet kommer omförhandlas. Styrelsen gör bedömningen att det inte ska vara några problem att
omförhandla lånet hos banken.

Not 15 Ställda säkerheter
Panter och därmed jämförliga säkerheter som
har ställts för egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar
Övriga ställda panter och
därmed jämförliga säkerheter
Summa ställda säkerheter

2019-12-31

2018-12-31

25 745 000

25 745 000

Inga

Inga

25 745 000

25 745 000

Inga

Inga

2019-12-31
102 275
22 720
1 563
4 395
130 953

2018-12-31
102 275
919
16 324
1 719
3 044
4 395
128 676

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser

Not 16 Övriga skulder
Depositioner
Kortfristiga skulder, löner
Arbetsgivare
Övriga
Avräkning förvaltare
Kundfordringar ej reskontraförda
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Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2019-12-31
10 000
1 332
72 350
166 936
54 556
305 174

Beräknat revisionsarvode
Upplupen räntekostnad
Förutbetalda hyres- och årsavgifter
Upplupna driftkostnader
Övriga upplupna kostnader

2018-12-31
9 000
1 439
84 310
159 864
254 613

Underskrifter
Göteborg den

2020-04-19

Antje Schachinger

Felicia Ivarsson

Antje Schachinger
Ordförande

Felicia Ivarsson
Ledamot, kassör

Christer Hjertquist

Jonas Elmnäs

Christer Hjertquist
Ledamot

Jonas Elmnäs
Ledamot

Olof Berglin

Karin Birath

Olof Berglin
Ledamot

Karin Birath
Ledamot, sekreterare

Vår revisionsberättelse har lämnats den

2020-05-03

Mariah Karlsson

Mariah Karlsson
Auktoriserad revisor
Mazars SET Revisionsbyrå

Bodil Roslund

Bodil Roslund
Internrevisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Brf Åttakanten
Org. nr 769616-2242
Rapport om årsredovisningen

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

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Åttakanten
för år 2019.

•

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

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte för att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att en förening
inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

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 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
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 att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. 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
misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att
avveckla verksamheten.
Revisorns ansvar
Våra 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
misstag, 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 på grund
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.
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förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är
förenligt med bostadsrättslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

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
förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. 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.

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Brf Åttakanten för år 2019
samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten 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 Brf Åttakanten enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Göteborg,
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som
föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

2020-05-03

Mariah Karlsson

Mariah Karlsson
Auktoriserad revisor
Mazars AB

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
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett
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Begreppsförklaring
Anläggningstillgångar
De tillgångar i föreningen som är anskaffade för långvarigt
bruk inom föreningen, t ex fastigheten.

Likviditet
Med likviditet menas föreningens betalningsberedskap,
alltså förmågan att betala sina skulder i tid.

Avskrivningar
Avskrivningar görs för att fördela kostnader på flera år och är
den kostnad som motsvarar värdeminskningen på byggnaden och inventarier.

Långfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning om ett år
eller senare.

Balansräkning
Balansräkningen visar föreningens samtliga tillgångar, eget
kapital, avsättningar och skulder per bokslutsdagen.
Föreningsstämma
Det tillfälle då medlemmarna fattar beslut i föreningens angelägenheter. Årsmöte (ordinarie stämma) hålls årligen, inom
sex månader efter verksamhetsårets utgång. Då behandlas
styrelsens årsredovisning och då väljs styrelse och revisorer.
Som medlem i en bostadsrättsförening har du genom att
närvara vid stämman möjlighet att påverka din boendemiljö,
boendekostnad och andra frågor som rör föreningen.
Förvaltningsberättelse
Den del av årsberättelsen som återger styrelsens redovisning
för verksamheten.
Kortfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning inom ett år.

Resultaträkning
Visar föreningens samtliga intäkter och
kostnader för perioden. Om intäkterna varit
större än kostnaderna uppstår ett överskott,
i omvänt fall blir det ett underskott.
Revisionsberättelse
Den del av årsberättelsen där revisorerna uttalar sig om
årsredovisningen, bokföringen, förvaltningen och styrelsens
förslag till användande av överskott eller täckande
av underskott samt om de tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Ställda panter
De pantbrev eller fastighetsinteckningar som föreningen lämnat som säkerhet för erhållna lån.
Värdehandling
Uppgifter ur årsberättelsen kan behövas om du ska sälja din
bostadsrätt. Spara den – det är en värdehandling!

fullmakt och ombud
Om du som medlem inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan du ändå utöva din
rösträtt genom ombud. Då behöver ombudet en skriftlig, daterad fullmakt. Denna gäller ett år
från undertecknandet och behöver inte vara bevittnad. Det är bara make / make / sambo eller
annan medlem som får vara ombud, och inget ombud får företräda mer än en medlem.

Fullmakt
Namn:
Jag ger härmed .................................................................................................................................................................................................................. rätt att
vid föreningsstämman den .................... /............... 20................. föra min talan.

Namnteckning: ........................................................................................................................................................................................................................................
Förening: .................................................................................................. Lägenhetsnummer: .........................................................................................

VISSTE DU ATT...
Varje kund hos oss har en personlig förvaltare som man kontaktar direkt.
Det är själva grundtanken med vårt omfattande styrelsestöd.
Läs mer på www.nordiclife.se.

Besöksadress: Victor Hasselbladsg. 11 A,
421 31 Västra Frölunda
Postadress: Box 9001, 400 91 Göteborg
Telefon: 031-704 45 20
E-post: support@nordiclife.se
Webb: www.nordiclife.se

