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Fri rvaltn i n g s be reft e I s e

Styrelsen for Brf Karlsvik 39,702002-8663 f6r hdrmed avge 6rsredovisning for 2020

Vorksamheten
Fastighet
Foreningen som Ar en dkta bostadsrdttsfdrening Sger fastighetema Karlsvik 39 och 40 med tillh6rande
mark. Totalytan dr enligt taxeringsbeskedet 6 170 kvm, varav 5 474 Wm utgor ldgenhetsyta och 696
kvm lokalyta. En fordndring av fordelningen av ldgenhetsyta resp lokalyta har skett efter ombildning av
lokal till ldgenhet under 2016.

Styrelse
Ordinarie foreningsstdmma holls den 11 iuni 2020. Styrelsen fick dA foljande sammansdttning:

Ardinarie ledamdter
Lena Borjvall
Gunilla Johnson
Ulf Ndrlund
Kristina Pernold
Robert Vikstrdm

Suppleanter
Eva Ekermann
Johan Sjohag

Revisorer
Revisor har Emma Johansson fr&n Deltarev KB varit.

Valberedning
Valberedning har utgjorts av Johanna Sjogren, Claes Drejevik, Gunnar Wiman och Cristian Tomescu.

Ftireningsfr&gor
Styrelsen har under iret haft kontinuerlig kontakt och h&llit 13 protokollforda
sammantrdden-

Av f6reningens 86 ldgenheter har 11 st overldrtits under &ret.

Fdreningens hyreslokaler har samfliga varit uthyrda (8 st).

P6 foreningens hemsida www.karlsvik39.se kan medlemmar och hyresgdster
prenumerera pA nyheter fr&n foreningen. lnformation sdtts dven upp i trapphusen.

Den fortl6pande skotseln av g6rden och gArdamas grismattor och rabatter skots sedan
sommaren 2019 av TridgArdsfirma Eva von Sydow.

Utf6rda ftirbSttrin gs- och u n de rh6l lsitgiirde r
1973 VA-stammar
1973 Elstammar
1990 Takrenovering
2000 F6nstenenovering
2008 Stamspolning
2008 Ny vHrmevd*are for fiSrrvdrme
2008 lnstallation av energisn6la tvdttmaskiner
2010 Hissrenovering
2011 Fonstenenovering etapp 1

2011 Balkongbygge
2012 Fonsterenovering etaPp 2
2012 Balkongbygge fr
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2012 Justering av viirmeinfl6de till element
2013 Fdnstenenovering etapp 3
2014 Fasadrenovering
2A14 LED-belysning i trapphus
2015 Fonsterrenovering etapp 4
2015 oVK
2016 Stamspolning
2016 Fonstenenovering etapp 5 (av 5)
2016 Uppfdljning av Atgirder efter OVK
2016 Lackning och slipning av entr6donar
2017 Renovering av barnvagnsrum
2017 OmmAlning av kSllarplan
201 7 LED-belysning i tudttstugoma
2018 G&rdsrenovering
2019 Forbattring av belysning i passagen mot S:t Eriksgatan
2019 Forbettring av tviittstuga i 517
2020 Stamspolning
2020 Ommilning av kdllarplan

Planerade st<irre underh&ll
2021OVK besiktning
2021 Renovering av pentry / toa i foreningslokalen
2021 Byte av TV och bredbandsleverantor frAn Telenor till OWNIT.
2021 Montering av elektrisk dorroppnare i grinden mellan S17-S19

Teknisk ftirvaltning:
Akerlunds Fastighetsseryice ansvarar for viss teknisk forvaltning av vAra hus, samt snoskottning.

Hissgruppen AB i Bromma skoter service och underhAll av vAra hissar.

Ahlins Pl6t skoter sno- och istappsjour och har i uppdrag att Arligen besiktiga
takets kondition.

Mickes Sted & Fdnsterputs har avtal om regelbunden stddning av vAra trapphus samt
foreningslokalen.

Berendsen har avtal om regelbundet utbyte av avtorkningsmattor i trapphusen
vintertid, 2 veckors intervall.

Via ltkett har foreningen tillgAng till en web-tjdnst f6r alla typer av kontrakt.

F6rutom insamling av hushAllssopor har foreningen insamling av grovsopor (ej byggavfall), teknikavfall
och tidningar. Matrester samlas in i sirskilda kdrl fbr utvinning av biogas. Vidare finns kirl for
sopsortering av: Plast, glas, metall, kartong m.m.

Montering av elektrisk oppnare av grinden mellan 517 och S19 planerats

Ett nytt lissystem fdr foreningens samtliga ytterdonar och gemensamma utrymmen planeras.

Oversyn av mAlning av fonster planeras.

VAra hyresgdster har informerats om rokforbud utanfor lokaler dit allmdnheten har tilltrdde.

Ekonomi:
Den ekonomiska forvaltningen, inldusive lbgenhets- och medlemsregistret med pantregistrering
ad m i n istreras av S kdrgArds kontoret Lj ustero AB.

Foreningen har under 6ret upplitit 6tta affdrslokaler och tu& lagerlokaler med hyresrdtt. Samtliga
lokaler var uthyrda under 2020.

4 st. lokalhyresgdster har erhAllit reducerad hyra i enlighet med Regeringens regler.
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Belopp i kr
2A17

Driftkostnaderna har i stort sett kunnat h6llas ofordndrade.

FlerArstiversikt
2020 2019 2018

Nettoomsdttning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %
,Arsavg ifUkvm bostadsrdttsyta
L& n/kvm bostadsrdttsyta

Eget kapital

3 233 276
-338 748

76
301
402

Reseru- Fond fdr yttre
fond underhAll

lnbetalda UpplAtelse-

3 220 614
30 854

80
307
292

3 119 410
-3 430 783

77
301
410

3 032324
-178 476

82
295
419

Arets
resultat

Balanserat
resultatlnsa/ser

vid an
Disposition enl
6rsstdmmobeslut
Avsdttning tillfond
for yttre underhAll
Arets resultat

Vid Arets slut

1 554 14 -9 544

-338 748 338 748

694 800 -694 800
30 854

14 418 368 7 521 632 21 000 1 245 614 -10 557 092 30 854

Resultatdisposition

balanserat resultat
iirets resultat

Totalt

disponeras f6r
avsdttning till fond for yttre underhill i enlighet med fdreningens stadgar
balanseras iny rdkning

Summa

Bolagets resultat ocfr stdllning framgAr av efterfoljande resultat- och balansrdkningar med
tilldggsupplysningar.

ikr

-10 557 093
30 854

-10 526 239

694 800
-11 221 039

-10 526 239

&
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Belopp ikr Nof 2020-u-41-
2020-12-31

2019-01-01-
2019-12-31

Riirelseintdkter
NettoomsSftning
Ovriga rorelseintdkter
Summa rdrelseintdkter

Rdre/setrrostnader
Fastighetskostnader
Forvaltn i ngskostnader
Avskrivningar av materiella anldggningstillgingar

Summa rtirelsekostnader

Rtirelseresultat

Finansiella posfer
Ovriga rfr nteintdkter och liknande resultaposter
Rdntekostnader och liknande resultatposter

Summa fi nansiella poster

Resultat efter finansiella poster

B oks I uts d i s pos i tl o n e r
Resultat frire skatt

Skaffer

Arets resultat

2 3 220 614
32944

3 233 276

JZCJCit, 3 233 2V6

J

4
-2 523 935

-299 723
-395 221

-2789 943
-367 265
-402 668

-3218879 -3 559 876

34 639 -326 600

20 062
-23 847

19 097
-31245

-3 785 -12 148

30 854 -338748

30 854 -338 748

30 854 -338748
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Belopp i kr Nof 2020-12-31 2019-'N2-31

TILLGANGAR

AnlSig gn ingstillg&ngar

Materi el la anl dgg ni ngstil lgdn g ar
Byggnader och mark

Summa materiella anliggningstillgAngar

Fi n a ns iella an I dggn ingsti I I g d ng a r
Andel i intresseorganisation

Summa finansiella anlSggningstillg6ngar

Summa anldggningstil196ngar

Omsfittn i n gstillgAngar

Ko rtfristl g a fordri ng ar
Kundfordringar
Ovriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsittningstillgAngar

SUMMA TILLGANGAR

5 13 690 813 14 086 034

13 690 813 14 086 034

2 000 2 000

2 000 2 000

13 692 813 14 088 034

599 124
5 768

593 498
79 195

604 892

1 U4 213

672 693

1 865 758

164/'213 1 865758

2249105 2 538 451

15 941 918 16 626 485
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Belopp ikr Nof 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapikl
Bundet eget kapital
lnbetalda insatser
UpplAtelseavgift
ReseMond
Fond fdr yttre underh&ll

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

L&ngfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa lAngfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantorsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda int6kter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 418 368
7 521 632

21 000
1 249 614

14 418 368
7 521 632

21 000
554 814

23 21A il4 22 515 814

-10 526 239 -9 862292

12684375 12653522

2 200 000

2 200 000

-10 557 093
30 854

-9 523 544
-338 748

431 531

52582
367 969
920 481

3257 543 1772963

15941 918 16626485

7,8

7,8 1 600 000
244 984
87 625

393 826
931 108
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2019-01-01-
2019-12-31

Kassafl6desanalys

Belopp i kr
Den Itipande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar for poster som inte ing&r i kassaflbdet, m m

Betald skatt

Kassafltide frin den ltipande verksamheten f6re
ftirindringar av rErelsekapital

Kassaflode frdn f1rdndringar i rdrelsekapital
Okni ng(-)/M inskning (+) av rorelsefordringar
Okning(+)/Minskning (-) av rdrelseskulder

Kassafltide frin den ltipande verksamheten

I nvesteringsverksamheten

Kassafltide frAn investeringsverksamheten

Fi nansieri n gsverksamheten
Amortering av lAneskulder

Kassafliide fr{n finansierin gsverksamheten

Arets kassafliide
Likvida medelvid Arets btirjan
Likvida medelvid irets slut

30 854
389 799

-338 748
403 585

420 653
34 643

64 837
38 308

455 296 103 145

67 801
-144 642

17 246
33 856

378 455 154 247

€00 000

-600 000

-221545
1 865 758

154247
1 711 511

1 644213 1 865 758

65
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Not 1 Redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprattats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokf6ringsndmndens
allmdnna rAd BFNAR 2016:10 Arsredovisning i mindre f6retag"

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

-Byggnad
-VdrmeanlSggning
-Ventilation
-Takrenovering
-Bastu
-Hiss
-Fonsterrenovering
-lnventarier

Not 2 Nettoomstttning

Nettoomsdttning

Foreningens nettoomsdttning under rdkenskapsAret var:
Arsavgifter
Hyror lokaler
Hyror forrAd
Ovr hyror
Andrahandsuthyming
Pantsdttningsavgift
OverlAtelseavgift
PAminnelseavgift
Oresutjdmning

Summa

Avs kriv n i n gspri n c i per fdr an liigg n i ng sti I lg d ng ar
Avskrivningar enligt plan baseras pd ursprungliga anskaffningsvdrden och berdknad nffiandeperiod.
F6lja nde avskrivn ingstider tilliimpas:

Anliiggningstillgdngar Ar

67
20
10
10
10
20
20
20

2020-01-01-
2020-12-31

2019-01-01-
2019-12-31

1 680 518
1 189 407

76 404
245772

6 000
6 149

12933
3 397

38

1 647 614
1 226 A97

70 966
255 829

16 000
6 045
4 577
6 081

67

? 224 g4 3 233 276
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2019-01-01-
2019-12-31

Not 3 Fastighetskostnader

Fastighetsskotsel
Stddning
Klotter, sanering
Snorojning
D6nmattor
Ovriga utg for fastighetsskotsel
Forbrukningsmaterial
Rep bostflder
Rep hyreslokaler
Rep bastu
Rep av gemensamma utrymmen
Rep trapphus/entr6er
Rep soprum
Rep tuiittstuga
Rep vdrmesystem
Rep VA & Sanitet
Rep ventilation
Rep hissar
Rep fasad
Rep gArden
Underh6ll fdreni ngslokal
UnderhAllhissar
UnderhAllgArden
Elkostnader
Energideklaration
Vdrmekostnader
Vattenkostnader
Sophdmtning
Grovsopor
Snorojning
Forsdkring
Kabel-TV
Bredband
Fastighetsskatt

Summa

72 117
1 19 450

3 315
B 109

28 576

15 138
115 152
101 117

320
32 526
22846

1 320
21 556

114 454
144 111

24 895
26 900
15776
B 859

224 489
101 834

53 169
58 705

96 349
7 435

6 467
45 619
12284
3 A42

76 140
2 660

17 386

499
15 410
49 576

107 760
7 365

887 080
128 991
119 564
55 206
I 210

119 274
95 577

1 800
288 895

5 444
19 M0

120 974

925 117
92 167
84 355
51 586

159 336
101 114

1 800
284 422

2 523 935 2789943
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2019-01-01-
2019-12-31

Not 4 Forvaltningskostnader

Moteskostnader
Forvaltningskostnader
Revisionsarvoden
Konsultarvoden
Fastighetsskotare
Styrelsearvode och internrevisor
Sociala avgifter

Summa

Not 5 Byggnader och mark

7 337
83 159
25 532
3 125

12 500
150 000

18 070

19 637
88 000
24 059

43 000
1 50 000
42 569

299 V23 367 265

2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvdrden:
-Vid 6rets b6rjan
-Nyanskaffningar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
-Vid 6rets borjan
-Arets avskrivning enligt plan

Redovisat virde vid Arets slut

I utg6ende redovisat vdrde ingAr mark med

Taxeringsvdrde byggnader:
Taxeringsvdrde mark:

Not 6 lnventarier, verktyg och installationer

21 589362 21 589362

21 589 362 21 589362

-7 503328
-395 221

-7 108 100
-395228

-7 B9B 549 -7 503 328

13 690 813

5 445 314

72 000 000
159 600 000

14 086 034

5 445 314

72 000 000
159 600 000

231 600 000 231 600 000

2024-12-31 2A19-12-31
Ackumulerade anskaffningsvdrden:
-Vid Arets borjan

Ackumulerade avskivningar enligt plan:
-Vid 6rets b6rjan
-Arets avskrivni ng enligt plan enligt anskaffnin gsv6rden

Redovisat vdrde vid 6rets slut

210 313 210 313
210 313

-214 313

210 313

-202873
-7 44A

-210 313 -210 313

5t
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2020-12-31 2019-12-31
Not 7 Skulder till kreditinstitut

Stadshypotek 88604, rdntesats 1 ,750o/o bundet tom 21 0503
Stadshypotek 88606

Forfallotidpunkt, inom ett Ar fr&n balansdagen
Forfallotidpunkt, 1-5 6r fr&n balansdagen
Forfallotidpunkt, senare dn fem Ar fr&n balansdagen

Stiillda sdkerheter fiir skulder till kreditinstitut

1 600 000 1 600 000
600 000

1 600 000

1 600 000

2 200 000

600 000

1 600 000

1 600 000 2 200 000

2020-12-31 2019-12-31

Not 8 Stdllda sdkerheter och eventualftirpliktelser

Stiillda sdkerheter

B 500 000 8 500 000

8 s00 000 8 500 000

2420-12-31 2019-12-31
Panter och ddrmed jdmfdrliga sdkerheter som
har stdllts for egna squlder och avsdttningar
Fastighetsinteckningar
varav i eget fbrvar

11 018 000
2 518 000

11 018 000
2 518 000

Not 9 Viisentliga hdndelser efter rfikenskapsArets slut

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 1 600 000 avser fastighetslAn som f6rfaller 2021-05-A3, Styrelsen
rimnar d5 att omforhandla lAnet.

s
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Revisionsber[ttelse

Till fiireningsstflmman i Brf Karlsvik 39

Org.nr 702002-8663

Rapport om flrsredovisningen

Uttalunden
Jag har utftirt en revision av i'rsredovisningen for Brf Karlsvik 39 for riikenskapsilret2020.

Enligt min uppfattning har Arsredovisningen uppriittats i enlighet med Arsredovisningslagen och ger en i alla

viisentliga avseenden riittvisande bild av foreningens finansiella stiillning per den 2020-12-31 och av dess

finansiella resultat och kassaflride for 6ret enligt irsredovisningslagen. Forvaltningsberdttelsen iir forenlig
med arsredovisningens owiga delar.

Jag tillstyrker diirflor att ftireningsstdmman faststiiller resultatriikningen och balansriikningen for foreningen.

Grund jiir uttalanden
.lag har utloft revisionen enligt lntemational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige'

Mitt ansvar enligt dessa standarderbeskrivs nzinnare i avsnittet Revisorns (ttlsvdr. Jag tir oberoende i
lorhAllande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort rnitt yrkesetiska ansvar

enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inl-rdrntat iir tillrtickliga och dndamilsenliga som gmnd for mina

uttalanden.

S1,nrelsens qnsvar

Det rir styrelsen som har ansvaret for att Srsredovisningen upprdttas och att den ger en rdttvisande bild enligt

irsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar d';en for den interna kontroll som de bedcimer iir nodvtindig for att

upprdtta en irsredovisning som inte innehiller nAgra vdsentliga felaktigheter, r'are sig dessa beror pi
oegentl i gheter eiler rnisstag.

Vid uppriittandet av firrsredovisningen ansvarar styrelsen for bedtimningen av foreningens fiirm6ga att

fortsdtta verksamheten. De upplyser, ndr sA iir tilliimpligt, om lorhillanden som kan p8verka ftirmigan att

fortsiitta verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilliimpas
dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Revisarns ansvur
Mina mil iir att uppni en rimlig grad av siikerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte innehiller
niLgra vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller misstag, och att ldmna en

revisionsberiittelse som innehiller mina uttalanden. Rimlig siikerhet iir en htig gtad av sdkerhet, men dr ingen

garanti for att en revision som utitirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka
en viisentlig felaktighet om en s6dan finns. Felaktigheter kan uppsti pi grund av oegentligheter eller misstag

och anses vara vdsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fiirvdntas p6verka de ekonomiska

beslut som anvdndare fattar med grund i firsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anviinder jag professionellt omdome och har en professionellt skeptisk

instiillning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedcjmer jag riskerna ftir viisentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror

pi oegentligheter eller misstag, utformar och utftir granskningsAtg2irder bland annat utifrin dessa risker och

inhiimtar revisionsbevis som iir tillriickliga och dndamilsenliga for att utgora en grund for mina uttalanden.

Brf Karlsvik 39, Org.nr 702002-8663
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Risken for att inte upptiicka en viisentlig felaktighet till foljd av oegantligheter dr hogre iin for en viisentlig
felaktighet som beror pi misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning,
avsiktliga uteliimnanden, felaktig information eller isidosiittande av intem kontroll.

- skaffar jag mig en ftirstielse av den del av foreningens interna kontroll som har betydelse lor min revision

ftir att utforma granskningsitgdrder som 2ir liimpliga med hiinsyn till omstiindigheterna, men inte ftir att

uttala mig om effektiviteten i den intema kontrollen.

uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar

- drar jag en slutsats om liimpligheten i att styrelsen anvdnder antagandet om fortsatt drift vid uppriittandet

av drsredovisningen. Jag drar ocksi en slutsats, med grund i de inhiimtade revisionsbevisen, om huruvida det

finns nigon viisentlig osiikerhetsfaktor som avser sidana hiindelser eller forhillanden som kan leda till
betydande tvivel om ftireningens form&ga att fortsiitta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en

v?isentlig ostikerhetsfaktor, m6ste jag i revisionsberdttelsen fiista uppmiirksamheten pi upplysnin gama i
trsredovisningen om den viisentliga oszikerhetsfaktorn eller, om sidana upplysningar iir otillr2ickliga,
modifiera uttalandet om 6rsredovisningen. Mina slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhiimtas fram

till datumet for revisionsberdttelsen. Dock kan framtida h?indelser eller forhillanden gora att en forening inte

ldhrgre kan forts?itta verksamheten.

- utviirderar jag den overgripande presentationen, strukturen och innehillet i arsredovisningen, diiribland
upplysningama, och om arsredovisningen iterger de underliggande transaktionerna och hiindelserna pi ett

sdtt som ger en riittvisande bild.

Jag miste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktring samt

tidpunkten for den. Jag maste ocksi informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, diiribland de

eventuella betydande brister i den interna kontrollen somjag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar

Uttslsnden
Utriver min revision av d.rsredovisningen har jag 6ven utforl en revision a'r styrelsens forvaltning for Brf
Karisvik 39 for rzikenskapsAret 2020 samt av fcirslaget till dispositioner betrdffande {tireningens vinst eller
ftirlust.

Jag tillstyrker att fiireningsstdmman behandlar ltirlusten enligt forstraget i forvaltningsberlttelsen och

beviljar styrelsens ledamciter ansvarsfrihet ftir rdkenskapsiret.

Grund.fiir uttalanden
Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs niirmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag iir oberoende i forhAllande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige

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

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir tilh5ckliga och dndamilsenliga som grund for mina

uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret for fiirslaget till dispositioner betr:iffande ftireningens vinst eller ftirlust.

Vid forslag till utdelning innefattar detta bland aflnat en bedomning av om utdelningen iir forsvarlig med

hiinsyn till de krav som foreningens verksamhetsart, omfathing och risker stiiller pi storleken av

foreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stiillning i tivrigt.

Styrelsen ansvarar for foreningens organisation och ftirvaltningen av foreningens angelagenheter. Detta

innefattar bland annat att fortlcipande bedoma foreningens ekonomiska situation och att tillse att foreningens
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organisation dr utfonlad si att bokforingen, medelsfor';altningen och f'cireningens ekonomisl(a

angeldgenheter i ovrigt kontrolleras pi ett betryggande sdtt

Revisorns ansvar
Mitt mA1 betrziffande revisionen av f,orvaltningen, och ddrmed mitt uttaiande om ansvarsfrihet, dr att inhdmta

revisionsbevis for att med en rimlig grad av sdkerhet kunr-ra bedcima on-r nigotl styrelseledamot i nigot

vrisentligt at seende:

- l-oletagii iiagon AlgS;'d eller gjort sig sk5ldig till :rigon lCrsulnrnelse sotn l<.an [Cralrleda

ersdttningsskyldighet mot foreningen, e1ler

- pi nigot annat sdtt handlat i strid med bostadsriittslagen, tilliimpliga delar av lagen om ekonomiska

ftireningar, irsredovisningslagen eller stadgama.

Mitt mil betriiffande revisionen av ftirslaget till dispositioner av foreningens vinst eller ftirlust, och diirmed

mitt uttalande om detta, dr att med rimlig grad av sdkerhet bedtima om forslaget iir forenligt med

bostadsrdttslagen.

Rimlig sdkerhet iir en hog grad av sdkerhet, men ingen gamnti for att en revision som utfbrs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka itgiirder eller ftirsummelser som kan ftiranleda

ersiittningsskyldighet mot ftireningen, eller att ett forslag till dispositioner av ftireningens vinst eller forlust

inte iir forenligt med bostadsrdttslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anviinder jag professionellt omdome och har en

professionellt skeptisk instdllning under hela revisionen. Granskningen av forvaltningen och forslaget till
dispositioner av ftireningens vinst eller fiirlust grundar sig frtimst pi revisionen av rdkenskapema. Vilka
tillkommande granskningsitg?irder som utfiirs baseras pi min professionella bedomning med utgingspunkt i

risk och viisentlighet. Det innebiir att jag fokuserar granskningen pA sSdana itgdrder, omriden och

forhillanden som dr viisentliga ftir verksamheten och ddr avsteg och overtriidelser skulle ha siirskild

betydelse for foreningens situation. Iag gir igenom och prcivar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna

itgdrder och andra forhflllanden som dr relevanta for mitt uttalande om ansvarsfrihet' Som uhderlag for mitt

uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betrdffande loreningens vinst eller forlust har jag granskat

om florslaget 2ir forenligt med bostadsrdttslagen.

Emma

1
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Brf Karlsvik 39

Till revisor Emma Johansson

Detta uttalande liirnnas i ansiutning tili din revision av Brf Karisvik 39s flnansieila rappofier fl6r det rdkenskapsir

som slutade 2020-12-31 som syftar tili att du ska ge uttryck fiir din uppfattning orn huruvida de finansiella

rappofierna i alla viisentliga avseenden ger en riitlvisande bild enligt irsredovisningslagen. Vi bekriiftar fiiljande:

Finansiella rapporter
l. Vi har tagitvbtt ansvar fiir upprdttandet av de finansiella rappolterna eniigt villkoren ftir revisionsuppdraget,

siirskilt att de finansiella rapportertra ger en rdtfvisande biid enligt 6rsredovisningslagen-

2. Betydelsefulla antaganden som vi har anvdnt for att giira uppskattningar i redovisningen dr rimliga.

3. Det har inte ftirekommit nflgra planer eller avsikter som viisentligt kan p&verka vdrde eller klassificering av

till gAngar och skulder.
4. Niirstienderelationer och niirstiendetransaktioner har redovisats kortekt och upplysningarhat ldmnats enligl

ELrsredovisningslagen.

5. Frir alla hdndelser efter datumet fiir de finansiella rapporlema som enligt irsredovisningslagen kdiver justeringar

eller att upplysningar liimnas har justeringar giorts eller upplysningar liimnats.

6. Effektema av felaktigheter som inte har riittats iir oviisentliga, b8de enskilt och sammantaget, fiir de finansiella

rapporterna som helhet. En fbrteckning 6ver de felaktigheter som inte har rdttats finns som bilaga till detta

uttalancie.

7, Arsredovisningen 6r upprdttad enligt fortlevnadsprinciperr.

8. Vi bekriiftar att kallelse och irsredovisning infor foreningsstdrnman har skickats ut i behtirig ordning.

Limnad information
1. Vi har fiirsett dig med:

- tillging till all information som vi har kdnnedom om och som iir relevant ftlr upprSftandet av de finansiella

rapporterna, t.ex. bokforing, dokrrmenlation och annat'

- styrelseprotokoll och foreningsstiimmoprotokoll. Dessa liimnas i kopia. Originalen ltiriaras hos styreisen som

ansvarar ltir att dessa dr undertecknade, justerade samt numrerade och kan bekriifta att s& har skett.

- ltterligare information som du har begdrt av oss ftir revisionens syfte'

- obegrdnsad tillging till personer inom foretaget som du har bedomt att det dr nddvdndigt att inhdmta

revisionsbevis frin.
2. Yi ilr ansvariga fcir att medlemsltirteckningen. ldgenhetsfiirteckningen inklusive pantforetckning hills

uppdaterade och kan bekriifta att si har skett.

3. Alla transaktioner har bokforts i rikenskapsmaterialet och avspeglas i de finansiella rapportema.

4. Vi har upplyst dig otn resultaten av vir bedtimning av risken ftir att de finansiella rapporterna kan innehilla

v6sentliga felaktigheter som beror p& oegentligheter.

5. Vi har upplyst dig om all information som r<jr oegentligheter eller misstdnkta oegentligheter som vi k?inoer tili

och som piverkar foreningen och inbegriper

- styrelse,

- ekonomisk forvaitare som har viktiga roiler inom den intema kontrollen, eller

- andrapersoner

ndr oegentlighetema kan ha en viisentlig inverkan pt de finansiella rapportema.

6" \ri har ltimnat all information till dig om pastidda oegentligheter, elier misstdnkta oegentligheter, med inverkan

pi foretagets finansiella rappofier, som vi har fitt kdnnedolr om.

7. Vi har upplyst dig om alla kiinda fall av 6vertrddelser eller misstiinkta civertriidelser av lagar och andra

forfattningar vars effekter ska beaktas ndr finansiella rapporter upprdttas.

8. Vi har upplyst dig om vilka fbreningens n?irstiende iir och om alla ndrstienderslationer och

ndrstiendetransaktioner som vi kdnner till" Eventuella beslut sorn ror fiireningen och nigon, person elier bolag,

som iir ndrstiende till strrreksemediem har skett utan afi styrelsemedlemmen [r niirvarande i beslutsplocessen.

9. Vi har upplyst dig om nf,gon i styrelsen dr att betrakta som PEF (Folitically Exposed Person) samt information
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oo1 dennes uppdrag.
i0. Vi har liimnat all information titrl dig orn venr/vilka som bitrdder lloreningen med redovisnings- och

r&dgivningstjiinster eniigt Uppdragsavtalet fbr att undvika att revisionen utftirs i strid mot gdllande lagstiftning

och god revisorssed.

11. Brf Karlsvik 39 har frrll iiganderiitt till samtliga tillgdngar. Det fiirekommer inga pantritter eller begrdnsningar i
dvrigt pi tillgingar filrutorn vad sorn framgir i bokslutet.

12. Det finns inga spdrrade medei eiier konton med liknande begrrinsningar.

13. Det har inte ftirekommit dverrenskomrnelser med finansinstitut a."'seende restriktiener av bank-mede!,

kreditbestdmmelser eller liknande tiverenskommelser

Gunilla Johnson UlfNiirlund

Kristina Pernold Lena Btirjvall

Robert Vikstnim
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