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VALKOMMEN TILL ARSREDoVISNINGEN FoR BRF KoPPARVINKELN

Styrelsen avger hrirmed foljande irsredovisning for rdkenskapsAret2020-07-Ol - 2021-06-30.

INNEHALL. 
SIDA,

Forvaltningsberdttelse 4

Resultatrdkning 7

Balansrikning 8

Noter 10

Om inte annat sirskilt anges redovisas alla belopp i kronor (SEK).

Spara din irsredovisning. Du kan behdva den vid fdrsfiljning och i kontakt med din bank. .r&
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KORT GUIDE TILL

F O RVALTNI N GS BE RAT TE LSE

RESULTATRAKNING

BALANSRAKNING

NOTER
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IASITIING AV ARsne ooVISNINGEN

Forvaltningsberlttelsen innehflller bland annat en allmdn beskrivning av

bostadsrdttsforeningen och fastigheten. Du hittar ocksdL styrelsens

beskrivning med viktig information frin det glngna rlkenskapsAret samt

ett frirslag pi hur irets vinst eller fcirlust ska behandlas, som

foreningsstlmman beslutar om. En viktig uppgift som ska framgi i
forvaltningsberdttelsen dr om bostadsrdttsforeningen iir iikta eller odkta

eftersom det senare medfor skattekonsekvenser fcir den som dger en

bostadsrdtt.

I resultatrdkningen kan du se om f<ireningen har g6tt med vinst eller

forlust under rdkenskapsiret. Du kan ocksfl se var foreningens intdkter

kommit ifrin, och vad som har kostat pengar. Avskrivningar innebdr att

man inte boKor hela kostnaden pi en ging, utan fcirdelar den river en

ldngre tidsperiod. Avskrivningar innebdr alltsi inte nigot utflode av

pengar. Minga nybildade fcireningar gcir stora underskott i
resultatrdkningen varje ir vilket vanligtvis beror pi att avskrivningarna

frin kopet av fastigheten'ir si hoga.

Balansrdkningen dr en spegling av foreningens ekonomiska st?illning vid
en viss tidpunkt. I en irsredovisning iir det alltid rdkenskaps6rets sista

dag. I balansrdkningen kan du se foreningens tillgingar, skulder och egna

kapital. I en bostadsrdttsforening bestir eget kapital oftast av insatser (och

ibland upplitelseavgifter), underhillsfond och ackumulerade

("balanserade") vinster eller forluster. I en balansrdkning dr alltid
tillgingarna exakt lika stora som summan av skulderna och det egna

kapitalet. Det dr det som ir "balanseri' i balansrdkning.

I vissa fall rdcker inte informationen om de olika posterna i resultat- och

balansrdkningen till for att forklara vad siffrorna innebdr. Frir att du som

liser irsredovisningen ska fi mer information finns noter som dr mer

specifika forkiaringar till resultat- och balansriikning. Om det finns en

siffra bredvid en rad i resultat- eller balansriikningen betyder det att det

finns en not for den posten. Hdr kan man till exempel fAL information om

investeringar som gjorts under iret och en mer detaljerad beskrivning

river linen, hur stora de 6r, vilken rinta de har och ndr det dr dags att

villkorsdndra dem. K
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F6rva ltn i ngs be rdtte I se

Verksamheten

Allmlnt om verksamheten

Foreningen har till iindamil att frlmja medlemmars ekonomiska intressen genom att i foreningens hus

uppliLta bostadsrdttsldgenheter under nyttjanderiitt och utan tidsbegrdnsning,

Enrcuu4e! hauests!rua.tt hot BplaTsrgrkel

Foreningen registrerades 1962-12-01.

Sdte

Foreningen har sitt siite i |drfiilla.

efua.farczws

Foreningen dr ett privatbostadsfciretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgor diirmed en dkta

b ostadsrdttsfcirening.

Essfishelen

Foreningen dger och forvaltar fastigheten Kallhell 6:l65Foreningen har 141 bostadsrdtter om totalt 9 969 kvm

och23lokaler om 646 kvm.

Fiirstikrins

Fastigheten dr forsdkrad hos Leif Bolander & CO AB.

Sty relsens sammansdttnins

Stefan Ekberg Ordforande

IngerKristinaChristoffersson viceSekreterare

|an Risberg Sekreterare

|ohan Bill Suppleant

Leistedt Eriksson, Inga-Lill E Ledarmot

Matti Kangasgesti Suppleant

Per Hillbom vice Ordfrirande

Revisorer

Per Engzell Revi

https ://portal.simpleko.se/sh ared,l rapporter larsredovisningPopup.php?c1...
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StefanEngstrom Revisor

Arsredovisn ing 2020 I 2021

S ammantriiden o ch styrels em 6ten

Ordinarie foreningsstdmma holls 2020-Ll-29. Styrelsen har under verksamhetsiret haft 11 protokollforda

sammantriden.

Avtal med leverantbrer

Ekonomi Simpleko AB

Hissar Hissen AB

Teknisk Frirvaltning Riksbyggen AB

Llsservice Norrlis AB

Vdrmeanldggning Enex AB

Viisentliga h[ndelser under rdkenskapsiret

Nya tvdttstugor 6r byggda och driftsatta.

Trddbeskdrningar, anlSggning av rabatter och grdsytor.

Genomging och ombyggnad av virmepumpsanldggningen.

avtsa-uWgtreL
Energideklaration har i enlighet med grillande regler upprdttats 2019 (intervall vart 10:e ir).

Med lemsinformation
Antalet medlemmar vid rdkenskapsirets borjan var 182 st. Tillkommande medlemmar under 6,ret var 11 och

avg6Lende medlemmar under iret var 12. Vid rdkenskapsirets slut fanns det 181 medlemmar i fcireningen. Det

har under iret skett 9 riverlitelser.

Enligt styrelsebeslut debiteras kciparen vid varje overlitelse en expeditionsavgift pL2,5o/o av prisbasbeloppet

(Z\Zt= 1 190 kronor). Pantsdttningsavgift debiteras med 1% av prisbasbeloppet (202I=476 kronor) vid varje

pantsdttning.

Di bostadsrdttsforeningen medger att medlem fir upplf,ta sin bostadsriitt i andrahand fir foreningen ta ut en

siirskild avgift for detta. Avgiften fir uppgA till hogst l0o/o av ett prisbasbelopp per ir.

5av17

Piminnelseavgift uttages med 60 kronor vid sen betalnin9.n
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Arsredovisn ing 2020 I 2021

Flerirsoversikt
2021 2020 2019 2018 20t7

Nettoomsdttning 6 400 831 6 383 095 6 370 241 6 364 788 6 357 590

Resultat efter fin. poster -477 720 -227 634 -53 219 -66 306 -I28 077

Soliditet, % 16 18 18 18 L7

Yttre fond | 908 782 | 840 782 | 772 782 | 704 782 | 636 782

Taxeringsvdrde r15 330 000 115 330 000 115 330 000 97 104000 97 104000

Bostadsyta, kvm 9 969 9 969 9 969 9 969 9 969

Arsavgift per kvm bostadsrdttsl'ta, kr 438 438 438 438 438

Lin per kvm bostadsyta, kr | 404 I 384 | 457 I 495 1 745

Genomsnittlig skuldrdnta, % 1,63 1,56 I,52 I,24 2,51

Beliningsgrad, % 181,65 175,92 158,90 145,90 155,50

Soliditet % definieras som: ]usterat eget kapital / totalt kapital

Beliningsgrad 7o definieras som: fastighetslin / bokfort vdrde fcir byggnad och mark

F6rindringar i eget kapital
Disp av foreg Disp av

2020-06-30 irs resultat ovriga poster 202I-06-30

Insatser 636 469 636 469

Upplitelseavgifter 586 131 586 131

Fond, lttre underhill I 840782 - 68 000 1908782

Balanserat resultat 44t 956 -227 634 -68 000 t46322

Arets resultat -227 634 227 634 -477 7t5 -477 7t5

Egetkapital 3 277704 O -477715 2799989

Resultatdisposition
Till ftireningsstd,mmans forfogande stir foljande medel:

Balanserat resultat

Arets resultat

Totalt

146 322

-477 7L5

-331 393

Styrelsen foreslir att medlen disponeras enligt

foljande

Reservering fond for yttre underhill 68 000

-399 393

-331 393 ,

-f7
wt

6av17

Balanseras i ny rdkning

Pr,
2021-10-11 l0:10



A.rsredovisnin g 2020 12021 - Brf Kopparvinkeln

Brf Kopparvinkeln

773200-0444

https://portal,simpleko.se/sharedlrapporterlarsredovisningPopup.php?c1...

Arsredovisn ing 2020 1202L

Foreningens ekonomiska st2illning i <ivrigt framgir av foljande resultat- och balansrrikning samt noter. %
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Resu ltatrd kn ing
Not

2

2020-07-oL -

202r-06-30

5 400 831

63 752

20L9-O7-01-

2020-06-30

670r 502

-393 735

Riirelseintiikter

Nettoomsdttning

Rorelseintdkter

Summa riirelseintiikter

Riirelsekostnader

Driftskostnader

Ovriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anliiggningstillgingar

6 464583 6307 767

3-6

7

8

-4929 r57

-354967

-205 678

-t 222777

-4712 0t0

-176 t92

-t99 733

-I222777

Summa riirelsekostnader

RORETSERESULTAT

RESULTAT FORE FINANSIELLA POSTER

Finansiella poster

Rintekostnader och liknande resultatooster

-67r2579 -6 3t0 712

-247 995

-247 995

-229 720

-2945

-2945

-224 689

Summa finansiella poster

Annrs RESUTTAT

-229720

-477 715

-224689

-227 634

'rfg'
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Tillgingar

Anllggningstillg&ngar

M at e r i ell a anliiggnin g stillgan gar

Byggnad och mark

Markanliiggningar

Maskiner och inventarier

Baf a nsrH kn ing

https://portal.simpleko.se/shared/rapporter/arsredovisningPopup.php?cl...

Arsredovisn ing 2020 I 2021

Not 2021-06-30 2020-06-30

10

l1

T2

7 707 l4l
105 000

6 455 64r

8 085 8s4

105 000

6 726 987

Summa materiella anliiggningstillgingar

F in an si ell a anl iiggnin gs tillgan gar

Lingfristiga vdrdep app ersinnehav

14267 782 t49t7 841

10010013

Summa finansiella anlflggningstillgflngar

SUMMA ANTAGGNINGSTILLGAWCEN

Omsflttningstillgingar

Ko r tfr i sti ga fo r dr in gar

Kund- och avgiftsfordringar

Ovriga fordringar

Ftrrutbetalda kostnader och upplupna intikter

100 r00

14267 882 r49r794r

t4

l5

80 359

3 440

492 448

r67

3 227 3tl
440 685

Summa kortfristiga fordringar

Kassa ochbank

Kassa och bank

576247 3 668 163

3 154 809

Summa kassa och bank

SUMMA OMSATTNINGSTILLGANCEN

SUMMA TITLGANGAR

3 1s4 809

3 73r 056 3 668 163

t7 998938 r8 586 r04

EsA^& (hn
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Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Medlemsinsatser

Fond f<ir vttre underhill

https://portal.simpleko.se/shared/rapporter/arsredovisningPopup.php?c1...

Arsredovisn ing 2020 | 2021

Not 202r-06-30 2020-06-30

Ba la nsri kn ing

| 222 600

| 908782

| 222 600

| 840 782

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Arets resultat

3 l3r 382 3063 382

t46 322

-477 7r5

44t 956

-227 634

Summa fritt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL

Ldngfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 16

-331 393

2799989

214322

3 277 704

5 000 000 13 92s 000

Summa lf,ngfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Leverantorsskulder

Skatteskulder

Ovriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och forutbetalda intiikter

5 000 000 13 925 000

18

9 000 000

399 940

20 945

72 657

705 408

300 000

373 97s

34766

25 408

649 3rl
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

t0 r9B 950 r 383 400

17 998938 18 s86 104

%sr
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Arsredovisn ing 2020 | 2021

N oter

Not l, Redovisnings- och virderingsprinciper

Arsredovisningen frir Brf Kopparvinkeln har upprdttats enligt Arsredovisningslagen och Bokforingsnimndens

allmdnna r6d 2016:10 (K2), irsredovisning i mindre foretag,

Redovisning av intiikter
Inttkter bokfors i den period de avser oavsett n6r betalning eller avisering skett.

Anl?iggningstillgingar

Materiella anldggningstillgAngar redovisas till anskaffningsv6rde minskat med avskrivningar. Byggnader och

inventarier skrivs av linjdrt ijver den bedomda ekonomiska livslSngden. Avskrivningstiden grundar sig pi
bedomd ekonomisk livsliingd av tillgingen.

Foljande avskrivningstider tillimpas:

Byggnader

Om- och tillbyggnader fore2014

Inventarier, verktyg och installationer 10-30 ir

Markvdrdet dr inte foremiLl for avskrivning. Bestiende vdrdenedging hanteras genom nedskrivning.

Foreningens finansiella anllggningstillgingar vd.rderas till anskaffningsvdrde. I de fall tillgflngen pi
balansdagen har ett ligre vdrde ln anskaffningsvdrdet sker nedskrivning till det ligre vdrdet.

Oms[ttningstillgingar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell provning berdknas bli betalt.

Fiireningens fond fiir yttre underhill
Reservering till foreningens fond for yttre underhill ingir i styrelsens forslag till resultatdisposition. Efter att

beslut tagits pi foreningsstdmma sker overforing frin balanserat resultat till fond frir yttre underhill och

redovisas som bundet eget kapital.

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Fastighetsskatten pi bostadsdelen bestir av en avgift ph | 459 SEK per liigenhet.

Fastighetsskatten utgir med I o/o av gillande taxeringsviirde pi lokaler.

Fastighetslin
Lin med en bindningstid pl ett ir eller mindre tas i irsredovisningen upp som kortfristiga skuld

_gA

46 ir
25 Lr

.er.
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Not 2, Riirelseint?ikter

https://portal.simpleko.se/shared/rapporter/arsredovisningPopup.php?c1...

Arsredovisn ing 2020 | 202I

2020t2021 201912020

Debiterade avgifter

Forsiikrings ersdttningar

Hyresintrikter <ivrigt

Hyresintlikter, lokaler

Hyresintdkter, p -plats er

Kablei-TV / Bredband

Vidarefakturering

Arsavgifter, bostider

Overlitelse- och pantsdttningsavgifter

Ovriga intdkter

1242392

0

79 000

t98 239

58 644

432 660

0

4370760

17 046

65 842

| 244730

60 902

77 993

t96 663

60 289

432 660

-454 629

4370 760

27 634

290 765

Summa

Not 3, Fastighetsskiitsel

6 464583

20201202r

6 307 767

20L912020

Besiktning och service

Fastighetsskotsel

Snoskottning

Stiidning

Triidgirdsarbete

r40 877

0

42 420

262 L43

116 118

248 118

190 820

3 850

218 889

6t 756

Summa 561 557

2020t2021

723 433

20L9t2020Not'4, Reparationer

Lopande reparationer

Planerat underhill

L 261 759

375 786

L 146 867

365 494

Summa

Not 5, Taxebundna kostnader

L 637 546

2020t2021

r 51236l

201912020

Fastighetsel

Sophiimtning

Uppvdrmning

Vatten

421 463

282 2t8

4r5 036

378 854

426 072

206 880

360 080

322723

12 av 17
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Not 6, Ovriga driftskostnader

https://portal.simpleko.se/shared/rapporter/arsredovisningPopup.php?c1...

Arsredovisn ing 2020 | 2021

20201202r 201912020

Arvode forvaltning

Fastighetsforsdkringar

Fastighetsskatt

Kabel-TV

Sjiilvrisker

206 021

278 208

234939

432 283

81 032

2t9 576

26t 535

224789

379 2ll
75 350

Summa

Not 7, Ovriga externa kostnader

L 232 483

2020t202L

I 160 461

201912020

Forbrukningsmaterial

Kameral forvaltning

Revisionsarvoden

Ovriga forvaltningsko stnader

tt3 293

t93 078

22 500

26 097

58 181

35 964

14 375

67 673

Summa

Not 8, Personalkostnader

354967

202012021

L76 192

20L912020

Sociala avgifter

Styrelsearvoden

34 618

171 060

23 793

r75 940

Summa

Not 9, R?intekostnader och liknande resultatposter

205 678

202012021

t99 733

201912020

Rdntekostnader avseende skulder till kreditinstitut

9_lli gl'pl"ko-s!n1d91

Summa

229 660

60

229720

224 530

159

22468e g(-/
_"8
0q&
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Not l0,.Byggnad och mark

Ingf,ende ackumulerat anskafiningsv[rde

Arets inkrip

Utgiende ackumulerat anskafiningsvilrde

Ingiende ackumulerad avskrivning

Arets avskrivning

Utgiende ackumulerad avskrivning

Utgiende restvdrde enligt plan

Taxeringsvlrde

Taxeringsvdrde byggnad

Taxeringsvdrde mark

Summa

Not I 1, Markanliiggningar

Ingiende ackumulerat anskaffningsvlrde

Utgiende ackumulerat anskaffningsvlrde

Utgiende restvilrde enligt plan

https://portal.simpleko.se/shared/rapporter/arsredovisningPopup.php?c1...

Arsredovisn ing 2020 I 2021

202L 06 30

34 582 342

572 718

2020-06-30

34 582 342

0

35 155 060

-26 496 488

-95t 43t

34 582 342

-25 545 057

-95143r

-27 447 919 -26 496 488

7 707 141

80 936 000

34 394 000

I 15 330 000

I 085 854

B0 936 000

343940!0

1r5 330 000

2020

105 000

2021

105 000

105 000 105 000

105 000 105 000

%- sE
fltt &

&
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Not l],Installationer

Ingi'ende ackumulerat anskaffningsv[rde

Utrangering

Utgiende ackumulerat anskaffningsvilrde

Ingiende ackumulerad avskrivning

Utrangering

Arets avskrivning

Utgiende ackumulerad avskrivning

Utgiende restvilrde enligt plan

Not I 3, Lingfristiga vilrdepappersinnehav

Andra lingfristiga fordringar

Summa

Not 14, Ovriga fordringar

Awikningskonto Simpleko AB

Skattekonto

Ovriga fordringar

Summa

Not 15, Fiirutbetalda kostnader och upplupna intdkter

Forsdkringspremier

Forvaltning

Kabel-TV

Ovfga forutbetalda kostnader och upplupna intdkter

Summa

https://portal.simpleko.se/shared/rapporter/arsredovisningPopup.php?c1...

Arsredovisn ing 2020 I 2021

Utrangeringen avser installationer fore ir 2000 som 6r avskrivna och ej gir att hiirleda.

2021-06-30

8 559 816

-4t9 422

8 140 394

-r 832 828

4t9 422

-27t 346

-1 684 752

6 455 642

202r-06-30

100

r00

202t-06-30

0

I 060

2380

3 440

202r-06-30

238 s47

49 260

Lt4 r57

90 484

492 448

2020-06-30

B 559 816

0

8 559 816

-t 561 482

0

-27r 346

-1 832 828

6 726 988

2020-06-30

100

100

2020-06-30

3 2t5 046

12 265

0

3 227 3tl

2020-06-30

230 498

0

t07 427

r02760

440 685

4-,sE(< flpt
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Not 16, Skulder till
kreditinstitut

SBAB

SBAB

SBAB

Summa

https://portal.simpleko.se/shared/rapporter/arsredovisningPopup.php?c1...

Arsredovisn ing 2020 I 2021

Rdntedndringsdag Rdntesats

202I-06-30

2022-03-29 0.94o/o

2023-04-06

2022-03-t8

1,94 0/o

1,45 o/o

Skuld

202r-06-30

3 800 000

5 000 000

5 200 000

14 000 000

9 000 000

Skuld

2020-06-30

3 875 000

5 000 000

5 3s0 000

14 225 000

300 000Varav kortfrktig del

Enligt foreningens redovisningsprinciper, som anges i not 1, ska de delar av linen
som har slutbetalningsdag inom ett ir redovisas som kortfristiga tillsammans med

den amortering som planeras att ske under ndsta rdkenskaps6r.

Lin med slutbetalningsdag under 2021 omsdtts vid forfall.

Not 17, Stiillda silkerheter

Fastighetsinteckn i n gar

Pantbrev i eget fcirvar

Summa

Not 18, Upplupna kostnader och fiirutbetalda intilkter

Berdknat revisionsarvode

EI

Forutbetalda avgift erlhyror

Uppvdrmning

Utgiftsrdntor

Ovriga uppluprra kostnader och forutbetalda intikter

Summa

202r-06-30

22 697 000

1 007 000

23704000

2020-06-30

22 697 000

I 007 000

23704000

2020-06-30

18 000

19 075

583 541

21 429

0

7 266

649 3tr

202t-06-30

18 000

17 847

602743

19 662

16 536

30 620

705 408

Not 19, V?lsentliga hiindelser efter verksamhetsiret

Renovering av befintliga tvdttstugor och mangelrum. Omldggning av tak, vilket dr en sl.or investering som

kommer att leda till en justering av mE,nadsavgifterna med ca 7-10o/o.

n & 6;
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Per Hillbom
Vice Ordforand

harrdmnats Sep" | - lO - 39

k^//t,;/ ,1N!_- lo -fr
Ort och datum

-{,ri \4i^-Ct//^:h (1,r,'"
Inger Kristina Christoffersson

Vice Sekreterare

Stefan Ekberg

Ordfrirande

Vtr revisi

Per Engzell
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Aapfurt<t aX

Leistedt Eriksson, Inga-Lill E

Ladarmot

Stefan
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Revisionsberiittelse
Till fdreningsstiimman i Bostadsriittsfdreningen Kopparvinkeln, org.nr 713200-0444

Rapport om 6rsredovisningen

Uttalanden
Vi har utftirt en revision av irsredovisningen for
Bostadsriittsltireningen Kopparvinkeln ftir riikenskapsAret
2020 -07 -0 | -:202 I -06-3 0.

Enligt vir uppfattning har irsredovisningen uppriittats i

enlighet med irsredovisningslagen och ger en i alla
viisentliga avseenden riittvisande bild av fiireningens
finansiella stiillning per den 30 juni 2021 och av dess

fi nansiella resultat ftir 6ret enligt Arsredovisningslagen.
Fdrvaltningsberiittelsen iir ftirenl ig med irsredovisningens
dvriga delar.

V i ti I I styrker diirfcir att fti ren i n gsstiim man faststiil ler
resultatriikningen och balansriikningen fbr ftreningen.

Grundfdr uttalqnden
Vi har utftjrl revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs niirmare i

avsnittet Den aulctoriserade revisorns ansvar samt
medrevisorns ansvar. Vi lir oberoende i forhillande till
foreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har fullgjorl mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdrntat iir tillr6ckliga
och iindamilsenliga som grund f<ir v6ra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen sorn har ansvaret ftir att 6rsredovisningen
upprattas och att den ger en riittvisande bild enligt
drsredovisningslagen, Styrelsen ansvarar iiven for den
interna kontroll som den bedcimer iir ncidviindig {tlr att
uppriitta en irsredovisning som inte innehiller nftgra
viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p6

oegentligheter eller misstag.

Vid uppr?ittandet av irsredovisni ngen ansvarar styrelsen
fdr beddmningen av foreningens lormiga att fortsatta
verksamheten. Den upplyser, niir si iir tilliimpligt, om
forhillanden som kan piverka formigan att fortsiitta
verksamheten och att anviinda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tilliimpas dock inte om beslut
har fattats om att aweckla verksamheten.

Den uu ktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utftira revisionen enligt International Standards
on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
mil 6r att uppni en rimlig grad av siikerhet om huruvida
irsredovisningen som helhet inte innehdller nigra
viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller misstag. Rimlig siikerhet iir en hog
grad av siikerhet, men iir ingen garanti for att en revision
som utltirs 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
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eller misstag och anses vara viisentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan fiirviintas pSverka de
ekonomiska beslut som anviindare fattar med erund i
6rsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anviinderjag
professionellt omddme och har en professionellt skeptisk
instiillning under hela revisionen. Dessutom:

r identifierar och bedcimer jag riskerna ftir viisentliga
felaktigheter i Srsredovisningen, vare sig dessa beror
pi oegentligheter eller misstag, utformar och utftir
granskningsitgiirder bland annat utifrin dessa risker
och inhiimtar revisionsbevis som iir tillriickliga och
tindamilsenliga ftir att utgdra en grund fiir mina
uttalanden. Risken ftr att inte upptiicka en viisentlig
felaktighet till fbljd av oegentligheter iir hdgre iin for
en viisentlig felaktighet som beror p6 misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i

maskopi, ltirfalskning, avsiktliga uteliim nanden,
felaktig information eller Ssidosiittande av intern
kontroll.

. skaffarjag mig en ftirstielse av den del av ftireningens
interna kontroll som har betydelse frir min revision fdr
att utforma granskningsitgiirder som iir liimpliga med
hiinsyn till omstiindigheterna, men inte for att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

o utviirderarjag ltimpligheten i de redovisningsprinciper
som anviinds och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhcirande
upplysningar.

. drar jag en slutsats om liimpligheten i att styrelsen
anviinder antagandet om fortsatt drift vid uppriittandet
av irsredovisningen. Jag drar ocksi en slutsats, med
grund i de inhiimtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns nigon viisentlig osiikerhetsfaktor som avser
sidana hdndelser eller ftirhillanden som kan leda till
betydande tvivel om foreningens formiga att fortsiitta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en

viisentlig osiikerhetsfaktor, miste jag i
revisionsberiittelsen ftista uppmlirksamheten pi
upplysningarna i Srsredovisningen om den viisentliga
osiikerhetsfaktorn eller, om s6dana upplysningar lir
otillriickliga, modifiera uttalandet om
Arsredovisningen. Mina slutsatser baseras pi de
revisionsbevis som inhiimtas fram till datumet for
revisionsberiittelsen. Dock kan framtida htindelser
eller forhillanden gdra att en lorening inte liingre kan
fortsiitta verksamheten.

r ufviirderarjag den dvergripande presentationen,
strukturen och innehillet i irsredovisningen, dtiribland
upplysningarna, och om irsredovisningen iterger * 

n



underliggande transaktionerna och handelserna pA ett
slitt som ger en riittvisande bild.

Jag m6ste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten for
pen. Jag miste ocks6 informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, diiribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen somjag
identifierat.

Medrevisorns ansvar
Jag har att utfora en revision enligt bostadsriittslagen och
tilliimpliga delar av lagen om ekonomiska foreningar och
diirmed enligt god revisionssed i Sverige, Mitt mil iir att
uppn6 en rimlig grad av sdkerhet om huruvida
irsredovisningen har upprtittats i enlighet med
irsredovisningslagen och om irsredovisningen ger en

riittvisande bild av foreningens resultat och stiillning.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra fiirfattningar

Uttalanden
Utciver vir revision av Arsredovisningen har vi iiven utftjrt
en revision av styrelsens ltirvaltning for
Bostadsriittsftireningen I(opparvinkeln ftir riikenskapsiret
2020-07-01-2021-06-30 samt av lorslaget till
dispos itioner betriiffande fiireningens cjverskott el ler
underskott.

V i tillsfyrker att foreningsstiimman d isponerar cjverskottet
enli gt ltirslaget i forvaltningsberiittelsen och beviljar
styrelsens ledamciter ansvarsfrihet for riikenskapsiret.

Grundfdr uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Virt ansvar enligt denna beskrivs niirmare i avsnittet
Revisorns ansver. Vi iir oberoende i ftirhillande till
ltireningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad har i dvrigt fullgjorl mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat iir tillriickliga
och iindamilsenliga som grund for v5ra uttalanden,

Styrelsens qnsvar

Det 6r styrelsen som har ansvaret ftir ftirslaget till
d ispos itioner betriiffande ftiren ingens overskott el ler
underskott. Vid lorslag till utdelning innefattar detta bland
annat en beddmning av om utdelningen iir forsvarlig med
hlinsyn till de krav som foreningens verksamhetsaft,
omfattning och risker stiiller pd storleken av ftireningens
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stiillning i

6vrigt.

Styrelsen ansvarar fiir ftireningens organisation och
lorvaltningen av ft)ren ingens angeliigenheter. Detta
innefattar bland annat att fortldpande bed<ima foreningens
ekonomiska situation och att tillse att ftireningens
organisation iir utformad si att bokfiiringen,
medelsltjrvaltn ingen och ltireni ngens ekonom iska
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angeliigenheter i dvrigt kontrolleras pi ett betryggande
siitt.

Revisorns ansvur
Virt mil betriiffande revisionen av ftirvaltningen, och
diirmed virt uttalande om ansvarsfrihet, iir att inhiimta
revisionsbevis ftir att med en rimlig grad av siikerhet kunna
beddma om nigon styrelseledamot i nigot viisentligt
avseende:

r loretagit n6gon itgard eller giort sig skyldig till n6gon
ftirsummelse som kan ftiranleda ersiittningsskyld ighet
mot foreningen, eller

. pe nigot annat sdtt handlat i strid med
bostadsriittslagen, tilliimpliga delar av lagen om
ekonomiska frireningar, 6rsredovisningslagen eller
stadgarna.

VSrt mil betriiffande revisionen av ftirslaget till
dispositioner av fiireningens dverskott eller underskott, och
diirmed v6rt uttalande om detta, tir att med rimlig grad av
sbkerhet beddma om lorslaget iir lorenligt med
bostadsriittslagen.

Rimlig siikerhet iir en h<ig grad av siikerhet, men ingen
garanti {tjr att en revision som utftirs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka Atgarder
eller fiirsummelser som kan loranleda
ersiittningsskyldighet mot ftireningen, eller att ett {tirslag
till dispositioner av lbreningens overskott eller underskott
inte iir forenligt med bostadsriittslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anviinder den auktoriserade revisorn professionellt
omddme och har en professionellt skeptisk instiillning
under hela revisionen. Granskningen av ltirvaltningen och
forslaget till dispositioner av {iireningens dverskott eller
underskott grundar sig friimst pfl revisionen av
riikenskaperna, Vilka tillkommande granskningsitgiirder
som ut{tirs baseras pA den auktoriserade revisorns
professionella beddmning och <ivriga valda revisorers
bedcimning med utgingspunkt i risk och viisentlighet. Det
innebiir att vi fokuserar granskningen pA sidana itgiirder,
omriden och f<irhdllanden som iir viisentliga fiir
verksamheten och ddr avsteg och dvertriidelser skulle ha

siirskild betydelse fiir fiireningens situation. Vi gir igenom
och prdvar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
AtgArder och andra lorhSllanden som iir relevanta ftir virt
uttalande om ansvarsfrihet, Som underlag for virl
uttalande om styrelsens forslag till dispositioner
betriiffande ftireningens dverskott eller underskott har vi
granskat om forslaget iir forenligt med bostadsriittslagen.

Per Engzell
Auktoriserad revisor

Stefan Engstrdm
Revisor

Danderyd 2021- t0-99 ^ /-r?.2/ 
/ fi</a^ {rg//A/-m*


