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Styrelsen i BRF Kvadraten 33 avger hdrmed Arsredovisning for rdkenskapsAret202O.

FORVALTN I N GS BE RATTELS E

Verksamheten

Allmdnt om verksamheten

Foreningen har till SndamAl att frdmja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i

foreningens hus upplSta bostadsldgenheter och lokaler till nyttjande och utan
tidsbegrdnsning. Bostadsrdtt dr den rdtt i foreningen som en medlem har pi grund av
u pplAtelsen. [/ed lem som i n nehar bostadsrdtt kallas bostadsriittshava re.

Enligt foreningsstdmmobeslut f6r upplAtelse av bostadsrdtt endast ske till fysisk person.

Ftireningens byggnad
Byggnaden, som uppfordes av byggherre H Kilgren och byggmdstare A.J Johansson under
Aren 1930-32, ligger p6 Gotgatang2pA Sodermalm iStockholms kommun och har
beteckningen Stockholm Kvadraten 33. Foreningen forvdrvade fastigheten 2002-01-17.

Byggnaden dr fullviirdesforsdkrad hos forsdkringsbolaget Brand kontoret.

Foreningens byggnad utg6rs av ett sexvAningshus med vind, med 49 ldgenheter (48
ldgenheter med bostadsrdtt och 1 ldgenhet med hyresrdtt) och 5 lokaler.

Frikdpt tomt om 791 kvm. Den totala bruksarean enligt taxeringsbesked uppgAr till 3 381

kvm, varav 2 568 kvm utgor ldgenhetsyta och 813 kvm lokalyta. En uppmdtning av
fastighetens lokalytor genomfordes 2008 enligt Svensk Standard.

LdqenhetsfOrdelninq:

35 st 1 rum och kok
14 st2 rum och kok

Fastighetens tekn iska status

For fastigheten finns en l6ngsiktig underh6llsplan, framtagen av AF lnfrastruktur. Den
revideras av styrelsen efter behov och 6tgiirder. En besiktning av huset skedde under
2019 och underhAllsplanen uppdaterades d6.

Underhillsplanen ligger till grund for styrelsens bedomning pA nivA av likvida medel samt
foreningsstdmmans beslut om i ansprikstagande av yttre fond. Enligt foreningens stadgar
ska Arligen avsdttas ett belopp motsvarande minst 0,3 o/o av fastighetens taxeringsvdrde
till fond for foreningens fastighetsunderhAll. For 2020 innebdr detta en avsdttning pa

317 4OO kr (2019: 317 400) kr.

Styrelsen berdknar att underh6lls6tgtirder for 2021, och dven framgent, i sin helhet
kommer att tdckas av fonderade medel, reservation i kassa samt ombildning av lokalytor
till bostadsriittsldgenheter i huset.

y"

For fastighetsskotsel anlitas Tived Fastighetsservice



2(14)

Ftireningens !okaler

Verksamhet
Tobaksaffdr
Klddbutik
Fotoaffdr
Konditori
TandlSkare

Kontrakt t.om.
2023-12-31
2022-12-31
2022-09-30
2024-12-31
2021-03-31 (uppsagt)

Vdsentliqa hdndelser under rdkenskapsdret

Ekonomi och avtal

Ldn p6 SEK 6 970 000 har lagts om till l5n med rdnta STIBOR + 0,65 %trAn forsta
april2020.
L5n p6 SEK 5 000 000 har lagts om till l6n med riinta STIBOR + 0,75 %frAn forsta
juni 2020.
Kontrakt med overvAningen for Tobaksaffdren har sagts upp med tre m6naders
omsesidig upps6gningstid. Kontraktet for undervAningen har forldngts med tre Ar.

Foreningen har bytt stddfirma.
Separat avtal med Anticimex har sagts upp. (Detta tdcks istdllet av
fastighetsforsdkringen. )
Jouravtal med Fastighetsdgarna, som aldrig har nyttjats, har sagts upp.
Kontrakt med tandldkaren har sagts upp for avflytt den sista mars 2021. Lokalen har
dven mdtts upp, till 82 m2.
Fdreningen holl extrastdmma den 30 september for stadgedndring, ddr det fastslogs
att foreningen kan ta ut avgift for andrahandsuthyrning, foljande beslut vid ordinarie
stdmma ijuni 2020.
Offeft frdn CEWE/Infometric har accepterats fdr gemensam el med internmdtning.
Avtal har tecknats med Nextor for kontraktsforhandlingar gdllande foreningens
kommersiella lokaler

Fastiqhet

Arsstdmman 2020 gav styrelsen mandat att bygga om entresolplanet norr om
entr6n (nu overvSning till butikslokaler) till ldgenheter.
Total stamrenovering har utforts pA underbotten.
Entr6n i trapphuset har m€rlats om.
Tavlor med historiska perspektiv pA Gotgatan har satts upp i entr6n.
Onskem6l om rdcke runt grdsomrAdet mot soder/Allhelgonagatan har stdllts till
Trafikkontoret. De kan inte utfora detta under 2020 av budgetskdl, men de tar med
sig detta enligt deras uppgift.
Belysningen pA gArden har g6tts igenom.
Rorelsedetektorer som tdnder lampa mot Allhelgonagatan har installerats.
Nya m6bler har kopts in till girden.
Nya blommor har kopts in till gdrden.
Ett nytt handtag till entreporten har kopts in.

Ozonaggregat har installerats i soprummet for att motverka dAlig lukt. Soprummet
har dven sanerats.
Ny fldkt har installerats i tvdttstugan

h
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En utvdrdering av Stervinning av matrester gjordes ijanuari 2020. En
overvdldigande majoritet av medlemmarna 5r nojda.
lnformationslappar har delats ut / satts upp fem gAnger under 6ret.
Styrelsen, tillsammans med en arbetsgrupp, har under 6ret fortsatt arbeta for att i

framtiden kunna deklarera foreningen som dkta.

Vdse ntl i g a h d n d e I se r efte r rd ke n s ka ps i rets utq 6 n g

Ekonomi och avtal
Foreningen har ijanuari 2021 erhAllit bidrag om SEK 265 625 frAn Boverket for
ombyggnaden av hissar, vilken skedde 2019.
Foreningen har i februari g6tt over till gemensam el med interndebitering. De
boendes abonnemang har sagts upp och kostnaden for elen ldggs istdllet pA

hyresavin. De boende f5r sammantaget en l6gre elkostnad.

Medlemsinformation

Foreningen hade vid riikenskaps6rets borjan 71 medlemmar. Under 6ret har 4 st
medlemmar tillkommit och 4 avgAtt vilket innebdr att foreningen 6ven vid rdkenskaps6rets
slut hade 7'1 medlemmar.

Under 6ret har 2 overl6telser skett. Vid l6genhetsoverlAtelser utg6r en overlAtelseavgift om
2,5 oh av prisbasbeloppet vilket debiteras k6paren. Vid pantsdttning utgAr
pantsdttningsavgift om 1o/o av prisbasbeloppet vilket debiteras pantsdttaren. Vid
andrahandsuthyrning utgAr en administrativ avgift om 10 % av prisbasbeloppet 6rligen.

Orqanisationsanslutninq
Bostadsrdttsforeningen Kvadraten 33 iir ansluten till Fastighetsdgarna Stockholm

Nvhets/-i nform atio nsbrev
Skriftlig information delas vid behov ut till samtliga medlemmar alternativt anslAs i

anslutning till entr6n och/eller hissarna. lnformation finns Sven p6 fdreningens hemsida

www. brfkvadraten33.se

Stvrelse. revisorer och valberedning

Stvrelse
Enligt foreningens stadgar ska styrelsen bestA av minst tre och hogst Sju

styrelseledamoter samt minst en och hogst tre styrelsesuppleanter. Styrelsen har
sedan den ordinarie foreningsstdmman 2020-06-04 och ddrp6 pifdljande
styrelsekonstitueri ng haft foljande sam mansiittn i ng :

Erik Gribbe
Benny Hjalmarsson
Camilla Persson
lngegerd Nilsson
Johan Falemo
Johan Sandell

David Jansson
Yasmin Lindstrom

Ordforande och kassor
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Suppleant
Suppleant

h
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- Foreningens firma tecknas av tv6 av styrelsens ledamoter i forening, varav en ordforande.
- Under 2020 har 15 protokollforda sammantrdden hAllits.
- Styrelsens arvoderas i enlighet med stdmmans beslut.
- For styrelsens arbete finns ansvarsforsdkring tecknad hos forsdkringsbolaget

Brandkontoret.
- Styrelsen kontaktas via e-post eller via foreningens brevlAda i entr6n.
- Foreningens ekonomiska forvaltning har 2020 skotts av Fastighetsdgarna Stockholm.

Revisor
lngela Andersson (ordinarie)
BDO Mdlardalen AB

Valberedninq
Lennart Jdrvengren
Sofie Jenryd

Lennart Jdrvengren flyttade i december 2020.

Flertrstiversikt
Styrelsen anser att foreningens ekonomi iir god med fastighetslSn pA endast 17 Yo av
taxeringsvdrdet. Sedan 2017 har foreningen amorterat 8,9 lrlkr eller over 30 % av
fastighetsl6nen.

Styrelsen anser att den bokforingsmdssiga avskrivningen ska motsvara den
skattemdssiga avskrivningen, vilket uppgAr till 2 % av anskaffningsvdrdet. Detta innebdr
for foreningen en bokforingsmdssig kostnad pA ndrmare 900 000 kr per Ar. Hoga
kostnader fdr avskrivning och hdga kostnader for reparations- och underhAlls6tgdrder
sedan fastighetsforvdrvet dr en bidragande orsak till foreningens balanserade forlust pA

15778 023 kr.

Frireningens skattemdssiga status
BRF Kvadraten 33 dr en odkta forening och foreningen erldgger ddrmed
inkomstskatt.

Latent skatt kan uppkomma i de fall foreningen forviirvar fastigheten till ett pris som
understiger tillgAngens marknadsvdrde tex. genom s.k. paketering. Foreningen har
forvdrvat fastigheten till marknadsvdrde. Detta innebiir att fastigheten inte har varit

l^

2020 2019 2018 2017
Nettoomsdttning 3 853 858 kr 3 870 291 kr 3 691 546 kr 3 650 883 kr
Resultat efter finansiella poster -969 010 kr -162 824 kr 429 205 kr 657 413 kr
Soliditet (%) 63% 63% 61% 58 Yo

Arsavgift (kr/kvm) 426krlkvm 426krlkvm 426krlkvm 426krlkvm
Bostadsarea bostadsrdtt (kvm) 2 530 kvm 2 530 kvm 2 530 kvm 2 530 kvm

Bostadsarea hyresrdtt (kvm) 38 kvm 38 kvm 38 kvm 38 kvm

Lokalyta (kvm) 813 kvm 813 kvm 813 kvm 813 kvm

Likvida medel (kr) 1 793 751 kr 2 235 935 kr 4 341 348kr 6 458 685 kr
Arets resultat (kr) -1 131 321kr -506 668 kr -29 857 kr 158't65 kr

Kassaflode (kr) 442184 kr -2105 413 kr -2 117 337 kr -3 092 732kr
Amorteri ng fastighetslAn 102 000 kr 2 074 750 kr 2 611 000 kr 4 063 000 kr
Fastiq hetslS n o/o av taxeri ngsvdrdet 17% 17% 26% 29Yo
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foremdrl for nAgon underprisdverlitelse. Dtirmed finns det inte n6gon latent
skatteskuld i foreningen.

Fastighetsskatt for bostiider med fastighetsavgift 1429 kr per bostadsldgenhet.
Avgiften indexeras genom att knytas till inkomstbasbeloppet. Fastighetsskatten for
lokaler bestAr.

Ftireningens ekonomi
Styrelsens avsikt dr att s6 l6nge foreningen iir odkta ska dels den bokforingsmdssiga
avskrivningen motsvara den skattemdssiga avskrivningen samt underhAll p5 fastigheten
kostnadsforas som en direkt kostnad for innevarande Ar.

Arsavgifter
Styrelsen har inte beslutat om nAgon dndring av Arsavgifterna under 6ret.

Ftirdndringar i eget kapital

Medlems-
insatser

Uppl6telse-
avgifter/
kapita!-
tillskott

Fond f6r
yttre
underhAl!

Balanserat
resultat

Arets
resultat

Belopp vid Arets
inqAnq

34 333 803 11 123 662 3 114 282 -14 953 955 -506 668

Resultat-
disposition
enligt fdrenings-
stamman:

317 400 -317 400Reservering till
fond f6r yttre
underhAll

lansprAk-
tagande av fond
for yttre
underhill

0

-506 668 506 668Balanseras i ny
riikning

-1 131 321Arets resultat

11 123 662 3 431 682 -15778 023 32 1-1 131Belopp vid 6rets
utqang

34 333 803

h
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Resultatdisposition

Till foreningsstdmmans forfogande stAr foljande medel:

Balanserat resultat
Arets resultat
Totalt

Styrelsen foreslAr att medlen disponeras enligt foljande:

Reservering till fond for yttre underh6ll
Balanseras i ny rdkning
Totalt

-15778 023
-1 131321

-16 909 344

317 400
-17 226744
-tO 909 3/t4

Ftireni ngens ekonomiska stiil I ni ng och resu ltat
Foreningens ekonomiska stdllning i ovrigt framg6r av foljande resultat- och balansrdkning samt
noter.

)^
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Belopp i kr Nof 2020-01-01-
2020-12-31

2019-01-01-
2019-12-31

Rtirelseintdkter
Nettoomsittning
Ovriga 16relseintdkter

Summa rtirelseintdkter

Rcirelsekostnader
Drift- och fastighetskostnader
Ovriga externa kostnader
Persona lkostnader och arvoden
Avskrivningar av materiella anlSggningstillgAngar

Summa rtirelsekostnader

Rtirelseresultat

Finansiella poster
Ovriga riinteintiikter och liknande resultatposter
Rdntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat ftire skatt

Skatt

Arets resultat

2 3 853 B5B 3 870 291
-1 609

3
4

5

3 853 B5B

-3 401 680
-224166
-124 586
-896 2'16

3 868 682

-2700119
-79 622

-119 592
-896 216

-4 646 648 -3 795 549

-792790 73 133

1 438
-177 658

299
-236 256

-176 220 -235 957

-969 010 -162 824

-969 010

-162 311

-162 824

-343 843

-1 131 321 -506 668

t,
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Belopp ikr No/ 2020-12-31 2019-12-31

TILLGANGAR

An 169g ningsti !lgin gar

M aterie I I a a n ldgg n i ngsti I lgA n g a r
Byggnader och mark

Summa materiella anldggningstil196ngar

Summa anldggningstillgingar

Oms5ttn i n gsti I lgin gar

Ko rtf ri sti g a fo rd ri n g a r
Kundfordringar
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intdkter

Su mma kortfristiga fordringar

Summa omsittningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR

6 48 413 189 49 309 405

48 413 189 49 309 405

48 413 189 49 309 405

7
3 344

2 099 137
374 936

3
2 360 692

530 460
2477 417 2 891 155

2 477 417 2 891 155

50 890 606 52 200 560

l^
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Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
lvledlemsinsatser
Fond for yttre underh6ll
Kapitaltillskott

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av l6ngfr skuld
Leverantdrsskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intdkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

43 472 095
3 431 682
1 985 370

43 472 095
3 114 282
1 985 370

48BB9 147 48571 747

-15778 023
-1 131 321

-14 953 955
-506 668

-16 909 344 -15 460 623

I '18 406 250
224 120
45 246

235 187

1 B 508 250
140 813
122 780
317 593

1B 910 803 19 089 436

50 890 606 52 200 560

lt

31 979 803 33 111 124
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmiin na redovisningspri nciper
Arsredovisningen dr upprdttad ienlighet med Arsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Bokforingsndmndens allmiinna rAd om Arsredovisning i mindre foretag (K2)

Om inte annat framgAr iir viirderingsprinciperna ofordndrade i jdmforelse med foreg6ende Ar

AnldggningstillgAngar
lrlateriella anldggningstillgAngar vdrderas till anskaffningsvdrde minskat med ackumulerade
avskrivningar. Avskrivningar sker systematiskt under den bedomda nyttjandetiden. Foljande
avskrivningar uttryckt i procent tilliimpas (foregAende 6r inom parentes)

An I dgg n i n g sti I I g d n g a r %o per dr (% fdreg Ar)
Byggnad
Ombyggnad, balkonger

ao/zlo
SYo

(2%)
(5%)

Fond fcir yttre underh6ll
AvsAttning till och uttag ur fonden gors i enlighet med foreningens stadgar. Avsdttning enligt plan och
iansprAktagande for genomforda Atgdrder sker genom overforing mellan fritt och bundet eget kapital.
Arets underhAllskostnader redovisas i resultatrdkningen inom Arets resultat.

v
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2019

Noter till resultatrdkning

Not 2 Nettoomsdttning

Arsavgifter
Hyror, bostdder
Hyror, lokaler
BalkongtillSgg
OverlStelse- och pantsdttningsavgifter
Ovriga hyresintdkter

Not 3 Drift- och fastighetskostnader

1 074 949
41 851

2712 372
22980

1 656
50

1 074 949
41 851

2 657 616
93744
2 092

39

3 853 858 3 870 291

2020 2019
Drift
Fastighetsskotsel
Stddning
Tillsyn, besiktning, kontroller
Snorojning
Reparationer
EI

Uppvdrmning
Vatten
Sophdmtning
ForsAkringspremie
Fastighetsavgift bostdder
Fastighetsskatt lokaler
Ovriga fastighetskostnader
Kabeltv/Bredband/lT
Forvaltningsarvode ekonomi
Panter och overlStelser
Juridiska Atgdrder
Ovriga externa tjiinster

UnderhAll
Lokaler
Tviittstuga
lnstallationer
VA/Sanitet
Hissar
Byggnad
GArd

Totalsumma drift- och fastighetskostnader

93 312
97 661
5 492
5 975

1 38 960
57 293

396 31 5
'106 515
68 325
29 817
70 021

258 000
14 806

135 185
77 900

3 957
193 229
211 466

89
67
11

10
62
61

447
97
63
29
67

258
21

141
B6

2
7
I

1 964 229 1 534 557

114 997
17 543 39 435

13 403
59 332

1 031 285
22 107

1 217 149

85 405
2357

3 401 680 2700119

269
817
055
755
067
799
269
974
535
322
473
000
051
440
654
001
254
822

l"
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2020 2019

Porto / Telefon
Konsultarvode
Revisionarvode

Summa

Not 5 Personalkostnader och arvoden

110
162 135
61 921

90
40 142
39 390

224 166

2020

79 622

2019

Styrelsearvode
Sociala kostnader

Foreningen har ingen anstiilld personal

Noter till balansrdkning

Not 6 Byggnader och mark

94 800
29786

91 000
28 592

124 586 119 592

2020-12-31 2019-12-s1
Ackumu lerade anskaffningsviirden :

Vid Arets borjan
-Byggnad
-Nyanskaffningar, balkonger
-[Vark

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid Errets borjan
-Arets avskrivning enligt plan

Redovisat vdrde vid Arets slut

Taxeringsvdrde
Byggnader
Mark

Bostdder
Lokaler

Not 7 Ovriga fordringar

39 626 128
2 073 761

22289 697

39 626 128
2 073 761

22289 697

63 989 5B6 63 989 586

-14 680 181
-896 2'16

-13 7B3 965
-896 216

-15 576 397 -14 680 181

48 413 189 49 309 405

37 800 000
68 000 000

37 800 000
68 000 000

105 800 000 105 800 000

B0 000 000
25 800 000

B0 000 000
25 800 000

105 800 000 105 800 000

2020-12-31 2019-12-31

Skattekonto
Skattefordran
Avriikningskonto Fastighetsiigarna
Jt/oms pA forskottsbetald hyra

Summa

517
2BB 483

1 793751
16 386

750
103 154

2 235 935
20 853

Y

2 099 137 2 360 692
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Not 8 Skulder till kreditinstitut

L1negivare Slutbetalning Rdnta
Skuldbelopp
2020-12-31

Amortering/
UpplAning

Skuldbelopp
2019-12-31

Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

2021-09-03
2021-06-01
2021-03-30
2021-09-02
2021-09-21

4 937 500
5 000 000
6 790 000

691 250
987 500

-50 000

-35 000
-7 000

-10 000

4 987 500
5 000 000
6 825 000

698 250
997 500

0,70%
0,75%
0,65%
0,70%
0,65%

18 406 250 -102 000 18 508 250

Klassificering skulder till kreditinstitut
Foreningen har lAn som har slutforfallodag inom 12 mAnader efter balansdagen. Dessa lAn redovisas
ddrfor som kortfristiga.

Ovriga noter

Not 9 Stdllda sdkerheter
2020-12-31 2019-12-31

Panter och ddrmed jdtmf6rliga sdkerheter som
har stdllts for egna skulder och avsdttningar

Fastighetsinteckn ingar

Summa stillda sdkerheter

Not 1 0 Eventualforpliktelser

37 000 000 37 000 000

37 000 000 s7 000 000

2020-12-31 2019-12-31

6vriga eventualforpliktelser

Summa eventualf6rpliktelser

Not 11 Vdsentliga hdndelser efter rdkenskapsArets slut

lnga lnga

Se styrelsens information iforvaltningsberdttelsen pA sid 3

l)"
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Ber{ny

Underskrifter

Stockholm ZOZ1 -&'ll

lngegerd Nilsson

Hjal

,.)k^w

ld,,Ur^^^

Johan

VAr revisionsberiittelse har liimnats 2021 - tr\-ll
BDO tr/dlardalen AB

lngela Andersson
Auktoriserad revisor

v



BDO

REVISIONSBERATTELSE

Tit[ fcireningsstdmman i Bostadsrdttsfcireningen Kvadraten 33
Org.nr 769607-1781

Rapport om Srsredovisningen

Uttalanden
Vi har utft rt en revision av irsredovisningen fcir
Bostadsrattsftireningen Kvadraten 33 ftjr ir 2020.

Entigt vAr uppfattning har irsredovisningen upprattats i
entighet med irsredovisningslagen och ger en i atta
viisentliga avseenden rattvisande bitd av ftireningens
finansiet[a stiittning per den 31 december 2020 och av dess
finans'ietla resuttat ftjr iret entigt Arsredovisningstagen.
F<irvattningsberiittetsen lir f6rentig med irsredovisningens
tivriga delar.

Vi tittstyrker diirftir att fdreningsstlimman faststdtter
resuttatrdkningen och batansriikningen fdr ftireningen.

Grund fdr uttalonden
Vi har utfcirt revisionen enligt lnternational Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Virt ansvar
entigt dessa standarder beskrivs nlirmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Yi ir oberoende i ftirhattande titt
ftireningen entigt god revisorssed i Sverige och har i civrigt
futtgjort virt yrkesetiska ansvar entigt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat iir tittriicktiga
och lindamAtsentiga som grund ftir vira uttatanden.

Styrelsens ansvar
Det iir styretsen som har ansvaret ftjr att irsredovisningen
uppriittas och att den ger en rattvisande bitd entigt
irsredovisningstagen. Styretsen ansvarar dven ftir den

interna kontrotl som den bedtimer iir ncidviindig fcir att
uppratta en irsredovisning som inte innehilter nigra
viisentliga fetaktigheter, vare sig dessa beror pi
oegenttigheter etter pa fet.

Vid upprattandet av irsredovisningen ansvarar styretsen
fiir bedcimningen av fcireningens fdrmiga att fortsatta
verksamheten. Den upptyser, nlir si iir tittdmptigt, om

fdrhattanden som kan piverka frirmigan att fortsetta
verksamheten och att anviinda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tittdmpas dock inte om

bestut har fattats om att aweckla verksamheten.

fdrvdntas piverka de ekonomiska bestut som anvdndare
fattar med grund i Arsredovisningen.

Som del av en revision entigt ISA anviinder vi professionettt
omdcime och har en professionettt skeptisk instiittning
under heta revisionen. Dessutom:

. identifierar och bediimer vi riskerna fdr vdsenttiga
fetaktigheter i Arsredovisningen, vare sig dessa beror
pi oegenttigheter etler pA fet, utformar och utfijr
granskningsitgiirder btand annat utifrin dessa risker
och inhlimtar revisionsbevis som lir tittrdcktiga och
lindamitsentiga fdr att utgdra en grund ftir vira
uttatanden. Risken fijr att inte upptlicka en viisenttig
fetaktighet titt ft tjd av oegentligheter iir hcigre lin fdr
en vasenttig fetaktighet som beror pi fet, eftersom
oegenttigheter kan innefatta agerande i maskopi,
fbrfalskning, avsikttiga uteldmnanden, fetaktig
information et(er isidosdttande av intern kontrolt.

. skaffar vi oss en ftirstietse av den de[ av fiireningens
interna kontrotl som har betydetse fcir vAr revision f6r
att utforma gransknings&tgirder som dr tdmptiga med
hiinsyn titt omstandigheterna, men inte fdr att uttata
oss om effektiviteten i den interna kontrolten.

. utvdrderar vi tiimptigheten i de redovisningsprinciper

som anvlinds och rimtigheten i styretsens
uppskattningar i redovisningen och tilthcirande
upptysningar.

. drar vi en stutsats om tlimptigheten i att styretsen
anviinder antagandet om fortsatt drift vid
upprattandet av irsredovisningen. Vi drar ocksi en

stutsats, med grund i de inhiimtade revisionsbevisen,

om huruvida det finns nigon viisenttig
osiikerhetsfaktor som avser sAdana hiindetser etter
ftirhitlanden som kan teda titt betydande tvive[ om

fiireningens fdrmiga att fortsatta verksamheten. Om

vi drar stutsatsen att det finns en vdsentlig
osiikerhetsfaktor, miste vi i revisionsberattetsen
fiista uppmhrksamheten pi upptysningarna i

irsredovisningen om den vdsenttiga
osakerhetsfaktorn etter, om sidana upplysningar 5r
otittrdcktiga, modifiera uttatandet om

irsredovisningen. VAra stutsatser baseras pi de
revisionsbevis som inhlimtas fram titl datumet fdr
revisionsberittelsen. Dock kan framtida hdndetser

etter ftirhattanden gdra att en fdrening inte tdngre kan

fortsatta verksamheten.

. utvdrderar vi den iivergripande presentationen,

strukturen och innehittet i irsredovisningen,
diiribtand upptysningarna, och om irsredovisningen
iterger de underliggande transaktionerna och
hlndetserna pA ett slitt som ger en rittvisande bild.

Vi miste informera styrelsen om bland annat revisionens
ptanerade omfattning och inriktning samt tidpunkten f6r
den. Vi miste ocksi informera om betydetsefutla

1(2\

F

Revisorns ansvar
VAra mit lir att uppnA en rimtig grad av slikerhet om

huruvida Arsredovisningen som hethet inte innehitter
nAgra visenttiga fetaktigheter, vare sig dessa beror pi
oegentligheter e[[er pi fet, och att lhmna en

revisionsberlittelse som innehitter vAra uttatanden. Rimtig

slikerhet dr en hdg grad av shkerhet, men dr ingen garanti

ftjr att en revision som utftjrs entigt ISA och god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en

vlisentlig fetaktighet om en sidan finns. Fetaktigheter kan

uppsti pi grund av oegenttigheter etter fel och anses vara

vlisenttiga om de enskitt etter tittsammans rimtigen kan
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iakttagetser under revisionen, diiribland de eventuetta
betydande brister i den interna kontrotten som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra ftirfattningar

Uttolanden
Utiiver vir revision av irsredovisningen har vi Sven utftirt
en revision av styretsens ftirvattning for
Bostadsrattsftjreningen Kvadraten 33 ftjr Ar 2020 samt av
fcirslaget titt dispositioner betriiffande fiireningens vinst
etter fiirtust.

Vi tittstyrker att ftireningsstemman behandtar frirlusten
entigt fdrstaget i ftirvaltningsberlittetsen och bevitjar
styretsens ledamriter ansvarsfrihet fdr riikenskapsiret,

Grund fdr uttalanden
Vi har utftjrt revisionen entigt god revisionssed i Sverige.
Virt ansvar entigt denna beskrivs nlirmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Yi dr oberoende i ftirhattande titt
ftireningen entigt god revisorssed i Sverige och har i tivrigt
futtgjort virt yrkeset'iska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi harinhiimtat lir tittrlicktiga
och indamitsentiga som grund fdr vAra uttatanden.

Styrelsens ansvar
Det er styrelsen som har ansvaret fdr ftirstaget titt
dispositioner betriffande ftireningens vinst etter fijrtust.
Vid ftirstag titt utdetning innefattar detta bland annat en

bediimning av om utdelningen 6r ftirsvartig med hiinsyn titt
de krav som fiireningens verksamhetsart, omfattning och
risker stdtler pi storleken av fdreningens egna kapitat,
konsotideringsbehov, [ikviditet och stiittn'ing i iivrigt.

Styretsen ansvarar f6r fdreningens organisation och
ftirvattningen av fdreningens angelligenheter. Detta
innefattar btand annat att fortldpande beddma
ftireningens ekonomiska situation och att ti[se att
ftireningens organisation 6r utformad si att bokftiringen,
medetsfiirvattningen och f6reningens ekonomiska

angelSgenheter i iivrigt kontrotteras pi ett betryggande
satt.

Revisorns ansvar
VArt mit betrliffande revisionen av fdrvattningen, och

ddrmed vArt uttalande om ansvarsfrihet, dr att inh6mta
revisionsbevis ftjr att med en rimtig grad av shkerhet kunna
beddma om nAgon styretsetedamot i nagot viisenttigt
avseende:

! ftjretagit nigon Atgard etter gjort sig skytdig titL nigon
ftirsummetse som kan ftiranteda ersiittningsskytdighet
mot ftireningen, etter

. pa nigot annat satt handtat i strid med

bostadsrdttslagen, tittamptiga detar av lagen om

ekonomiska fiireningar, irsredovisningstagen etter
stadgarna.

Virt mit betriiffande revisionen av fcirstaget titt
dispositioner av fiireningens vinst etter fcirtust, och diirmed
virt uttalande om detta, iir att med rimtig grad av

sdkerhet bedtima om

bostadsrattstagen.
fiirstaget lir ftirentigt med

Rimtig siikerhet dr en hcig grad av sdkerhet, men ingen
garanti ftir att en revision som utftirs entigt god

revisionssed i Sverige alttid kommer att upptecka itgarder
e[[er fiirsummetser som kan fiiranteda
erslittningsskyldighet mot ftireningen, e[[er att ett ft rslag

titt dispositioner av fiireningens vinst elter ftirtust inte lir
fcirentigt med bostadsriittstagen.

Som en det av en revision entigt god revisionssed i Sverige
anvdnder vi professionellt omdrime och har en
professionetlt skeptisk instlittning under heta revisionen.
Granskningen av fiirvattningen och fcirstaget titt
dispositioner av ftireningens vinst etler fdrtust grundar sig
friimst pi revisionen av rdkenskaperna. Vitka
tittkommande granskningsitgdrder som utfdrs baseras pi
vir professionetta beddmning med utgingspunkt i risk och
viisenttighet. Det inneblir att vi fokuserar granskningen pi
sAdana itgarder, omriden och f6rhittanden som dr
vdsentliga ftjr verksamheten och ddr avsteg och

dvertrlidetser skutle ha sdrskitd betydelse fdr fiireningens
situation. Vi gir igenom och prdvar fattade bestut,
beslutsundertag, vidtagna Atgarder och andra fijrhittanden
som dr relevanta f6r virt uttatande om ansvarsfrihet. Som

underlag fdr virt uttatande om styretsens fcirstag titt
dispositioner betrliffande ftireningens vinst e[ler ftirlust
har vi granskat om fdrstaget dr ftirentigt med
bostadsrdttslagen.
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