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Org Nr: 769605-6477

Förva ltn ingsberättelse

för Bostadsrättsföreningen Kräftan ro2o

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret:
2018-01-01 - 2018-12-31

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Föreningen har tlll ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens
hus upplåta bostäder till
medlemmarna med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningen är ett privatbostadsföråtag
enligt inkomstskattelagen
(1999:1229).

Föreningens tomträtt
Föreningen äger byggnaden inklusive garage och äger tomträtten Kräftan 9, av Stockholms kommun.
D
Tomträttsavgälden är fast till oktober 2026. För nästa tioårsperiod blir höjningen betydande enligt
stockholms stads nya riktlinjer.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

I föreningens fastigheter finns:

Objekt
Antal
Bostadsrätter 68
Hyresrätter
B
Lokaler
13
Parkeringar och
garageplatser 26

Kvm
5 260
336

48

Föreningens fastighet är byggd 1997 som också är värdeår,
Föreningen är fullvärdesförsäkrad i Länsförsäkringar Stockholm, I försäkringen ingår styrelseansvarsförsäkring.

Samfälli ghet/ gemensamhetsanlåggning
Föreningen är delaktig i Samfällighetsföreningen Kråftan
Anläggningen omfattar markytor, kör-, gång- och cykelbanor, ledningar och anordningar
för spill- och dagvatten samt grovsoprum.
Föreningens andel är 29olo

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Årsavgifter
Under året har årsavgifterna varit oförändrade. Från och med juli 2019 föreslås en höjning
av avgift och garageJryra med B
respektive 12 procent. Detta för att hantera kommande underhåll, ökad amortering
samt framtidl höjning av tomträttsavgäld.

Genomfört och planerat underhåll
Renovering av samtliga ytskikt och renovering av ett badrum för hyreslägenheterna
till gruppboendet har utförts under året.
Byte av brevlådor i samtliga hus 16-20 har slutförts under året.
Ett läckage har observerats i det övre garaget och en undersökning av tätskiktet av
terrassen mellan hus 18-20 har genomförts och
det har konstaterats att tätskiktet behöver bytas i sin helhet.
Gruppen för trapphusmålning har foftsatt sitt arbete under 2018 och ett förslag för beräknas
föreligga under 2019.

Två nya tvättmaskiner har inköpts och installerats.
Pågående eller framtida underhåll

]lop=unrt
2019

eysgpdsdd

ÄEäro

Tätskikt
tömmas och sedan också återställas. projektering samt upphandling har
getts i uppdrag.

Enligt underhållsplanen ska, under de närmast kommande åren, hissarna renoveras, trapphusen
målas samt ska tvättstuge-

utrustningen bytas.
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Förvaltningsberättelse för Bostadsrättsfören i ngen Kräftan 1620
Övriga väsentliga händelser
Under hösten 2018 har förhandlingar förts med bostadsrättsföreningarna Mälarstand 1 till 3 avseende tvisten king
garageavgifterna för det nedre garaget, som har pågått sedan 2016. Partema är i princip överens men en slutlig överenskommelse
är ännu ej dokumenterad. Detta beäknas vara på plats under första halvåret 2019.
Under 2017 tog stämman beslut att ej ftiköpa tomträtten från Stockholms kommun.
Från och med januari 2OL9 har Svefab utsetts till ny fastighets- och teknisk förualtare för Brf Kräftan 1620.

Stämma
Ordinarie föreningsstämma hölls 2018-0F31. Vid stämman deltog 28 medlemmar varav 29 var röstberättigade (1 genom fullmakt).

§tyrelse
S§relsen har under året haft följande sammansättningl

Styrelsemedlem

Roll

Anna-Malin Karlsson
Håkan Wiman
Marianne Knaust
Markus Hedström
Peter Buttenschön
Sara Margaretha Asp
Torvald Thed6en
Mikaela Wegner

Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Vice ordförande
Ledamot
Ordförande
Suppleant

I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Anna-Malin lGrlsson, Håkan Wiman och Sara Asp (flyttat från årsskiftet).
Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda s§relsemöten, ett konstituerande möte samt ett övergångsmöte
mellan avgående och tillträdande styrelse.

Firmatecknare
Teckning sker av styrelsen, två i förening.

Revisorer
Gustav Öhrn
Lars-Äke Bergström
BoRevision

Föreningwald ordinarie
Föreningwald suppleant
Ordinarie

Valberedning
Valberedningen har bestått av Maftin Klint (sammankallande), Johan von Essen och Johan Larsson.

Underhållsplan
Underhållsplan för planerat periodisK underhåll har upprätFats av styrelsen. Planen ligger till grund för ssrelsens beslut om
reservering till eller ianspråktagande av underhållsfond.
Stadqeenlig fastiqhetsbesiktning genomfördes 2018-09-05.
Underhållsplanens syfte är att säkerställa att medel finns för det planerade underhåll som behövs för att hålla fastigheterna i gott
skick. Under året utf<jrt underhåll framgår av resultaträkningen.

Medlemsinformation
Medlemmar
Föreningen hade 112 (109) medlemmar vid utgången av verksamhetsåret 2018 (2017). Under året har 9 (7) överlåtelser skett.
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Förva ltn i ng sberättelse

för Bostadsrättsfören i ngen Kräftan 1520

Flerårsöversikt
Ekonomisk sammanstållning och nyckeltal i bosrtadsrättsföreningen
För att göra ekonomin i en bostadsrättsförening enklare att förstå har föreningen valt att följa HSB;s framtagna så kallade nyckeltal.
Dessa nyckeltal kan användas för att jämföra bostadsrättsföreningar med varandra och för att följa utvecklingen hos en enskild

bostadsrättsförening. Syftet är att skapa

tygghet

och förståelse

för dig som medlem, köpare eller öwig intressent.

Ett nyckeltal är ett jämförelsetal som syftar till att visa verksamhetens ekonomiska stiillning och göra det enkelt för läsaren att
jämföra exempelvis en bostadsrättsförening med en annan.
För tydlighet och transparens väljer M att visa vår förenings nyckeltal de senaste fem åren. Vi visar detta i tabellen nedan och efter
tabellen förklarar vi vad varje nyckeltal betyder.

2018

2017

2016

20r,5

20L4

765

760

692

1 069

1 075
348
B 178

1 037

708
1 020

708
L 024

9 530

tZo/o

529
193

kr/kvm
Totala Intäkter krlkvm
Sparande till underhåll och investeringar kr/kvm
Belåning, krlkvm
Räntekänslighet
Drift och underhåll krlkvm
Energikostnader krlkvm

B 055
lLo/o
533
196

354

2t6

2L2

627

9 7L5

75o/o

LSVo

l5o/o

532

547

193

186

506
185

311

I

Förklaring av nyckeltal
Ärsavgift
Anger hur stor årsavgiften är per lwadratmeter boarea erklusive eventuellt separat debiterade avgifter (el, bredband och liknande).
Tänk på att detta är ett genomsnitt i föreningen. För att räkna ut en enskild bostadsrätts årsavgift ska man utgå från bostadsrättens
andelsvärde.

Totala intäkter
Anger föreningens totala intäkter for räkenskapsåret per kvadratmeter boarea och lokalarea. Många bostadsrättsföreningar har
intäKer utöver årsavgiften (exempelvis garage- och lokalintäkter) och då syns det här.

Sparande till framtida underhåll och investeringar
Vår förening har ett antal stora komponenter som vi sliter på varje år (stammar, frinster, tak etc.). Därför måste vi spara till det
framtida underhållet och utbytet av dessa komponenter. Detta nyckeltal anger hur stort löpande överskott föreningen har per
kvadratmeter boarea och lokalarea varje enskilt år.
Rent praKiskt går föreningens sparande till olika saker varje år (amorteringar, sparande på bankkonto eller utförda investeringar).
till de planerade underhåll och investeringar vi behöver göra, antingen genom att vi har pengar på
banken eller att vi har amorterat och på så sätt skapat ett låneutrymme.
På lång sikt går pengarna

§ckeltalet kan jämföras med de totala intäktema för att se hur mycket av dessa som blir över. Lite längre ner går det också att se
hur vi räknar ut vårt överskotVsparande.

Belåning, krlkvm
Belåningen fördelas på kvm-ytan för bostäder och lokaler då nyckeltalet avser visa hur stor belåning hela bostadsrättsföreningen
har. För att se hur stor andel av skulden en enskild bostadsrätt "åger" ska man utgå från den bostadsrättens andelsvärde.

Räntekånslighet
Anger hur många procent bostadsrättsföreningen behö'ver höja avgiften med om ränfan på lånestocken går upp med en
procentenhet för att bibehålla sarnma sparande till framtida underhåll och investeringar.

Drift och underhåll
Genomsnittlig drift och underhåll fördelas på
kostnader för planerat underhåll.

yhn för bostäder och lokaler och beräknas på drift och underhåll exklusive eventuella

Enelgikostnader
Anger värme, vatten- och elkostnader per kvadratmeter boarea och lokalarea för varje räkenskapsår. Nyckeltalet räknar in
eventuella intäkter ftån separat debitering av dessa kostrader men för bostadsräthsföreningar som betalar sina medlemmars
hushållsel utan att debitera ut detta blir kostrladernunln
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Förva ltn i ngsberättelse

för BostadsrätHören

i

n

gen Kräfu n 1 620

Resultat efter finansiella poster

-22

Soliditet

68%

67o/o

62o/o

-770

-365

620/o

620/o

Föreningens sparande till framtida planerat underhåll och investe ringar
Nedan redovisas föreningens sparande till framtida planerade underhåll och investeringar. Sparandet visar
hur mycket likvida
medel föreningen fått över i den löpande driften under räkenskapsåret. Därför tas avskrivningar (som inte påverkar
likviditeten) samt årets planerade underhåll bort.
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Finansiella

Arets

5 0BB 002
5 7LL3B7

-

poster
resultat

-

819 194

-442 Sg0

+
+

Planerat underhåll

Avskrivninqar
Arets sparande
Årets sparande per kvm total

964 571

14934Os
Z O1S 397

yta

3S4

Förändring eget kapital
UpplåtelseReservering till fond 2018
Ianspråktagande av fond 2018
Balanserad i ny räkning
Upplåtelse lägenheter
Ärets resultat
vid årets slut

Förslag

Yttre uh
fond
560 000
-964 571

Balanserat

-560 000
964 571

-98262

98262

0

9 833

680

2436556

-442 580
-442 580

till disposition av årets resultat

Styrelsens disposition
Balanserat resultat
Ärets resultat
Reservering till underhållsfond
Ianspråktagande av underhållsfond
Summa till stämmans förfogande

Stämman har att ta ställning

t42 075
-442 580
-560 000
964 57t

--E61T66

till:

Balanseras i ny räkning

104 066

Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultatoch balansräkning med
tillhörande tilläg gsupplysnir

,n*.{
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Bostadsrättsförenangen Kräftan 152O

2018-01-Ot
2018-12-31

Resultaträkning
Rörelseintäkter
Nettoomsättning

Not

1

6 0BB

Not 2
Not 3
Not 4

-3997

Rörelsekostnader
Drift och underhåll
Övriga externa kostnader
Personalkostnader och arvoden
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

002

6 L19272

904
094
405

-3 600 863
-L24 30L

-79 984
-140
-1 493
-s 71L

387

Rörelseresultat

376

2A17-01-01
2AL7-L2-31

6t4

-139 900
-1 493 BB9
-5 3sB 9s3

750 319

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

Årets

resultat

Not 5
Not 6

7 980

-827 t74
-819 194

-442

580

L2 lLL
-870 692
-B5B 581

4

-9a 262

ry
J
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Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620

2018-12-31 2017-!2-31

Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstil!9ångar

Ma terie lla a n lägg n ingstillgå nga r
Byggnader och mark
Inventarier och maskiner

Not
Not

7
B

Summa anläggningstillgångar

msättn i n gsti I lgå n gar
Ko rtfristig a fo rdrin ga r
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäKer

497
0
140835 497
74A

$5

742 327 738

1764
L42328902

740835497

142328902

180

517
390
378675

173 518

4 668

4 B723BB

5227 582

5 369 168

B 642

11 710

5 236224

5 380 878

O

Kassa och bank

Not 9

Not 10
Not 11

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

a46

323262

A7172O I47 7O9 78O{_
{h
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Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620

2018-12-31 2017-12-31

Balansräkning
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapibl
Medlemsinsatser
Yttre underhållsfond

96208447
2 436 556

Fritt eget l<apital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

96208447
2 841 t27

98644997

99 049 558

546646
-442580

240337

-98262

104 066

L42 A7s

98749 063

99 191 643

45 165 000
45 155 000

45 865 000

Skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Kortftistiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intiiKer

Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

Not 12

Not 13

Not 14
Not 15

45 865 000

700 000
219 118
345 892
4 L24
BB7 523
2 L57 657

2 653 137

47 322 657

4B 518 137

146071720

700
360
34L
3

000
515

648

750
L247 224

L47 709 780

T
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Bostadsräftsföreningen Kräftan 1620

2018-01-OL 20L7-O1-O1
20,..8-,-2-31 20t7-12-3r

Kassaflödesanalys
Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster

-442 580

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

405

Avskrivningar
Kassaflöde från löpande verksamhet

-98 262

L 493
1 050 826

1 493 889

790 628
-495 480
745 974

-108 838

L 395 627

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

Investeri

631 086

1 917 874

gsverksam het
från nvesteringsverksamhet

n

Kassafl öde

0

i

Finansieringwerksamhet
Ökning (+) /minskning G) av lån till kreditinstitut
Inbetalda insatser
Kassafl öde från fi nansieringwerksamhet

Likvida medel vid årets

slut

-0"

-700 000

-7 700 000

0

7 100 000

-700 000

-600 000

4 675

L63

4 629 188

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kor[fristiga placeringar samt placeringskonto
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen...an

'

dl)
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Bostadsrättsföreningen Kräftan 162O

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:I0
årsredovisning i mindre företag (K2).
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
Principen för KZ är att endast ny- och tillbyggnader kan aktiveras. De tidigare
aktiverade komponenter som i enlighet med
god redovisningssed och tidigare normgivning aktiverats som separata
ursLri*ingr"nheter ligger fortsatt kvar med
separata avskivningsplaner.
Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med 0,960/o av anskaffningwärdet
årligen och total livslängd har
bedömts till 120 år från tärdigstäilandetiden.

Övriga komponenter skrivs av linjäft i 10 år. Under året har komponenterna skrivits
av med 10

o/o

av anskaffningwärdet.

Avskrivning inventarier och maskiner
Avskrivning sker med 20o/o på anskaffningskostnaden.

Fond frir yttre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom
resultatdisposition på basis av föreningens
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden
beslutas av styretsen.
Fasti g hetsavg ift /fasti ghetssl«att
FÖreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgfft på bostäder
som högst får vara 0,3 o/o dytaxeringsvärdet För
bostadsdelen. Föreningens fastighetsavgift var för räkenlkapsåret 1
337 kronor per lägenhet.
För lokaler betalar föreningen statlig fastighetsskatt med

!

o/o

dv taxeringwärdet för lokaldelen,

Inkomstskatt
En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag,
belastas vanligwis inte med
inkomstskatt' Beskattning sker med 22 o/o för ver|smheter som inte kan
hänföms till fastigheten, t ex avkastning pä en del
ptacerinoar.16-

N
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Bostadsrättsföreningen Kräftan 1520
Noter
Not

1

2018-o1-o1 2017-01-01
2018-12-31 2047-L2-3t

Nettoomsättning
Ärsavgifter
Hyror
Bredband

Övriga inttikter
Bruttoomsättning

840
627
60 230
----631 605
4 023

3 999 296

L 972

2 009 908

--6ffi

-300

Avgifts- och hyresbortfall

Not

2

5 Ltg 272

Reparationer

388 978
209 746

EI

209 195

Uppvärmning
Vatten
Sophämhing
Fastighetsförsäkring
Kabel-TV och bredband
Fastighetsskatt och fastighetsavgift
Förvaltningsarvoden
Tomträttsavgäld
Ovriga driflkoshader
Planerat underhåll

786
119
63
59
767
774
141

384 161
238 098
177 203
809 8,+4
114 118

Drift och underhåll

036
558
069

42L

376
282

101
700 100
20 472

964 571,

3997

3

904

23 580
43 904
12 500
0

0

7998.4
4

Revisionsarvode
Sociala avgifter

5

104 600
2 000

494
1406'%
33

890
1 069
5 875

L46

7

6

172 6L0
L32 L27
700 100
21 765
588 228

3 600 863

t2783
96 202
12 038
2 026
1 251

124 301

104 600

2 000
33 300

139 900'

RänteintälGer och liknande resultatposter
Ränteintäkter awäkningskonto HSB Stockholm
Ränteintäkter HSB placeringskonto
RänteintäKer HSB bunden placering
Ovriga ränteintäkter

Not

51 891
154 301

Personalkostnäder och arvoden
Arvode styrelse

Not

56 4t7

öwiga externa kostnader
Förbrukningsinventarier och varuinköp
Administrauonskostnader
Extern revision
Konsultkostnader
Medlemsavgifter

Not

0

6 088 002

Fastighetsskötsel och lokalvård

Not

55 005
55 063

980

1 861
1 068
B 875

306

12 111

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekosfrrader långfristiga skulder
Ovriga räntekostnader

824 65L
2 523

827174 @

869 973

7L9

{

q
0
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Bostadsrättsföreningen Kräftan 162O
Noter
Not

7

2018-12-31

2fJL7-12-31

Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffrrin gwärden
Ingående anskafhingsvärde byggnader

Utgående ackumulerade anskaffiringsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

lltgående redovisat värde

149 126 486
L49 126486
-i4effi"EE
affi€Er

-6799 348
-L49tU1
--:ffi-=ffi

-5307 222
-1 492L26

140835497 I42327

L3a

Taxeringsvärde

000
000

Taxeringwärde byggnad - bostiider
Taxeringwärde byggnad - lokaler

88 000
6 600

Taxeringwärde mark - bostäder
Taxeringwärde mark - lokaler

77 000 000

§umma taxeringwärde
Not

8

88 000 000
6 600 000
77 000 000

L72 267 oo0

Inventarier och maskiner
Ackumulemde anskaffrringsvärden
Ingående anskaffningwärde

Utgående ackumulerade anskaftringsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskivningar
ÅreE avskivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

30 008
30008

-28244
-L1M
-30 oo8

o

Bokfört värde
Not

9

Skattekonto
Placeringskonto HSB Stockholm
Ovriga fordringar

10

-2648t
-L763

-2s24!4

1764

Övriga kortfristiga fordringar
Awäkningskonto HSB Stockholm

Not

30 008

30008

869
094
426
0
4 568 390
1

3 596
t 070

160
3 548
1 069
94

255
121

357
655

4 872 388

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader

378 675

323 262

323 262
Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår.

Not
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Kassa och bank
Handkassa
Handelsbanken

1 801

6 841
-------T@

3 319
I 391
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Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620

2018-12-31 2017-L2-3L

Noter

Låneinstitut
Stadshypotek
Stadshypotek

Riinta

Lånenummer

Ränteändr

dag

L,03o/o 2019-09-30

1150r''7

Belopp
15 925 000
9 000
2 320
18 620

000
000
000
45 865 000

l,A9o/o 2020-L2-3A

201189
270L06

Stadshypotek
Stadshypotek 341863

0,53o/o 2019-01-04
1,28olo 2023-12-30

Om fem år beräknas nuvarande

42 365 000

skuldertill keditinstihrt uppgå Ull

14

000

68 066 000

700
700

000
000

700 000
700 000

4 L24
4124

3 750

övriga skulder
Momsskuld

Not

68 066

Skulder till kreditinstitst
Kortfristig del av långfristig skuld

Not

0

700 000
45 165 000

Fastighebinteckningar stiillda för skulder till keditinstitut

13

0

0

långfristiga skulder exklusive kortfristig del

Ställda såkerheter
Not

Nästa års
amortering
700 000

15

3750

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

600
835
088
887 523

Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyror och avgifter
Övriga upplupna kostnader

7

27 425
577 807

541
338

64L992

L247 224

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

Not

16

VäsenUiga händelser efter årets

slut

Inga väsenfliga händelser har skett efter årets slut

stockhorm.
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Av föreningen vald revisor

Peter Buttenschön

fi"/-{ Åu/"1

amnarsbeträrrande

OlaTrar6
Av HSB Riksfiirbund förordnad revisor

R*visioålsherättels*
Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen

§

Kräftan 1620, org.nr. 769605-6477

t**n# nm,irqr*d*lråm nin*+*

ekonomiska beslut som användare fattar med grund

i

årsredovisningen.
Vi har utförl en revision av årsredovisningen för Brf Kräftan

1

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

620

för år 2018.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens flnansiella ställning per den 31
december 201 I och av dess finansiella resultat och kassaflöde för

identifierar och bedömer jag riskema för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsätgärder bland annat utifrån dessa risker och

året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.

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

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en uäsentlig felaktighet som

*ru*§ {*r *ttalanden

beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
Revisom frän EoRevislons ansvar och Den förtroendevalda

maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig

i

information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens

revtsorns ansvar.

interna kontroll som har betydelse för min revision för att
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed
Sverige. Revisorn från BoRevision har fullgjort sitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

i

utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tilhäckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar

llpst?g«xi*g av skr*kikl

h*ty#*t**

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

i

redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att slyrelsen 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

fl4",-^t^^*-

^,"-,.--

förhållanden som kan leda till be§dande tvivel om

Då är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen

föreningens förmåga att forlsätta verksamhelen. Om jag drar

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

jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på

årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.

slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram

De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fodsatt drift tillämpas

händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre

dock inte om beslut har fattats att aweckla verksamheten,

§evissri? {i*a &caft*visi**# #tt#v&t
Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing
(lSA) 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 atl 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 fel och anses vara väsenfliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de

slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste

upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga

otillräckliga, modifiera uttalandel om årsredovisningen. Mina

till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
kan fortsätta verksamheten,

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningama,
och om årsredovisningen återger de underliggande
hansaktionerna och händelserna på eti sätt som ger en
rätlvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland 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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är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt

J

med bostadsrättslagen.

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

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

rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt
med bostadsrättslagen.
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Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Brf Kräftan 1 620 för år 201
samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst

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

B

eller förlust.

utförs baseras på revisorn från BoRevisions professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
':
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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

".

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revlsorns 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,

uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uftalande om
s§relsens 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.
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Stockholm den'10 april 2019

t'

Undertecknad revisorfrån BoRevision är ej med namn vald på
stämman.

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning

0la Tran6

innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvadig med hänsyn lill de krav som föreningens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna

BoRevision AB

kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
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
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed värt
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

o

på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,
årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslagel till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta,

i

