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ÅRSREDOVISNING
En bostadsrättsförening är enligt bokföringslagen skyldig  
att för varje år upprätta en årsredovisning i enlighet med  
års redo visningslagen. En årsredovisning består av en förvalt-
ningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning samt  
en notförteckning. Av notförteckningen framgår vilka redo- 
visnings och värderingsprinciper som tillämpas samt detalj-
information om vissa poster i resultat- och balansräkningen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN
Styrelsen ska i förvaltningsberättelsen beskriva verksamhetens 
art och inriktning samt ägarförhållanden, det vill säga antalet 
medlemmar med eventuella förändringar under året. Verksam- 
hetsbeskrivningen bör innehålla uppgifter om fastigheten, 
utfört och planerat underhåll, vilka som har haft uppdrag i 
föreningen samt avgifter. Även väsentliga händelser i övrigt 
under räkenskapsåret och efter dess utgång bör kommenteras, 
liksom viktiga ekonomiska förhållanden som inte framgår  
av resultat- och balansräkningen.
 Förvaltningsberättelsen ska innehålla styrelsens förslag till 
föreningsstämman om hur vinst eller förlust ska behandlas.

RESULTATRÄKNINGEN
Resultaträkningen visar vilka intäkter och kostnader fören-
ingen har haft under året. Intäkter minus kostnader är lika 
med årets överskott eller underskott.
 För en bostadsrättsförening gäller det inte att få så stort 
överskott som möjligt, utan istället att anpassa intäkterna till 
kostnaderna. Med andra ord ska årsavgifterna beräknas så  
att de täcker de kostnader som förväntas uppkomma och 
dessutom skapa utrymme för framtida underhåll. Förenings-
stämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet 
(överskott eller eventuellt underskott) ska hanteras.

AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar representerar årets kostnad för nyttjandet av 
föreningens anläggningstillgångar, det vill säga byggnader och 
inventarier. Anskaff ningsvärdet för en anläggningstillgång 
fördelas på tillgångens bedömda nyttjandeperiod och belastar 
årsresultatet med en kostnad som benämns avskrivning.
 I not till byggnader och inventarier framgår även den 
ackumulerade avskrivningen, det vill säga den totala avskriv-
ningen föreningen gjort under årens lopp på de byggnader 
och inventarier som föreningen äger.

BALANSRÄKNINGEN
Balansräkningen visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) 
och hur dessa finansieras (skuld sidan). På tillgångssidan 
redovisas dels anläggningstillgångar såsom bygg nader, mark 
och inventarier samt långfristiga placeringar, dels omsättnings-
tillgångar såsom avgiftsfordringar, kortfristiga placeringar 
samt kassa och bank. På skuldsidan redovisas föreningens egna 
kapital, fastighetslån och övriga skulder. Det egna kapitalet 
indelas i bundet eget kapital som består av insatser, upplåtelse-
avgifter och fond för yttre underhåll samt fritt eget kapital 
som innefattar årets resultat och resultat från tidigare år 
(balanserat resultat eller ansamlad förlust).

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom fören-
ingen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens 
fastighet med mark och byggnader. 

TOMTRÄTT
En del föreningar äger inte sin mark utan har ett tomträtts-
avtal med kommunen. Dessa förhandlas normalt om vart 
tionde år, baserat på markvärdet och en ränta, och kan inne- 
bära stora kostnads ökningar om markpriserna gått upp mycket.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Andra tillgångar än anläggningstillgångar. Omsättnings-
tillgångar kan i allmänhet omvandlas till likvida medel inom 
ett år. Hit hör bland annat kort fristiga fordringar och vissa 
värdepapper samt kontanter (kassa) och banktillgodohavande.

KASSA OCH BANK
Banktillgodohavanden och eventuell handkassa. Oftast har 
föreningen sina likvida medel hos HSB-föreningen och då 
redovisas detta under övriga fordringar och i not till denna post.

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder som bostadsrättsföreningen ska betala först efter ett 
eller flera år, ofta enligt särskild amorteringsplan, till exempel 
fastighetslån.

KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder som förfaller till betalning inom ett år, till exempel 
skatte skulder och leverantörsskulder. Numera redovisas även 
fond för inre underhåll här. 

FONDER FÖR YTTRE OCH INRE UNDERHÅLL
Enligt stadgarna för de flesta bostadsrättsföreningar ska 
styrelsen upprätta underhållsplan för föreningens hus.  
I enlighet med denna plan ska årliga avsättningar göras till  
en fond för yttre underhåll, vilket säkerställer att medel finns 
för att trygga det framtida underhållet av föreningens hus. 
 Avsättningen sker genom en omföring mellan fritt och 
bundet eget kapital och påverkar inte resultat räkningen,  
se styrelsens förslag i förvalt ningsberättelsen.
 Stadgarna reglerar även om bostadsrättsföreningen ska 
avsätta medel till fond för inre underhåll. Fond behållningen  
i årsredovisningen utvisar den sammanlagda behållningen  
för samtliga bostads rätters tillgodohavanden.
 Pågående stadgerevision kan medföra ändrade principer 
för redovisning av fonderingen.

LIKVIDITET
Bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina kortfristiga 
skulder (till exempel vatten, el, löner, bränsle). Likviditeten 
erhålls genom att jämföra bostadsrättsföreningens likvida till- 
gångar med dess kortfristiga skulder. Är de likvida tillgångarna 
större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten god. 

SLUTLIGEN
En årsredovisning beskriver historien men egentligen är 
framtiden viktigare. Vilka utbetalningar står föreningen  
inför i form av reparationer och utbyten? Har föreningen en 
kassa och ett sparande som ger jämna årsavgifter framöver? 
Uppdaterade underhållsplaner samt flerårsprognoser för att 
kunna svara på ovanstående är viktiga. Fråga gärna styrelsen 
om detta även om det inte står något i årsredovisningen.

ORDLISTA
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ÅRSREDOVISNING 
HSB Brf Mälarblick 

Org.nr. 716417-9603 
Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 

2020-01-01-2020-12-31 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2020 
Verksamheten  
 
Allmänt om verksamheten 
Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenheter 
för permanent boende och lokaler åt medlemmar till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed 
främja medlemmarnas ekonomiska intressen. 
 
Styrelsen har haft sitt säte i Huddinge kommun. 
 
Föreningens stadgar har registrerats hos Bolagsverket den 2017-12-20. 
 
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Folksam. I föreningens fastighetsförsäkring ingår 
bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter. 
 
Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). 
 
Fastigheter 
Föreningen äger fastigheten Myrstuguberget 3-11 i Huddinge kommun i vilken man upplåter 
lägenheter och lokaler. Föreningens byggnader uppfördes år 1982-1986.  
 
Lägenheter och lokaler 
Föreningens lägenheter fördelar sig enligt följande: 
 
Antal Benämning Total yta (kvm) 
411 bostäder (bostadsrätt) 35 868 
36 lokaler (bostadsrätt) 243,6 
5                                                       föreningslokal                                                  
2                                                       övernattningslägenhet                                  
110 p-platser  
285       garageplatser                                       

Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma avhölls 2020-06-30. På stämman deltog 36 röstberättigade medlemmar 
varav tre var fullmakter. 

 Föreningen hade vid årets slut 542 röstberättigade medlemmar, varav HSB Södertörn är en medlem 
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Styrelse 
Tommy Sjöberg ordförande 
Katarina Ellström vice ordförande 
Ulla Olsson-Engström sekreterare 
Klas Johnsson ledamot 
Emelie Jansson                                               ledamot 
Daniel Naruszewicz ledamot 
Peter Nilsson                                                  ledamot 
Bengt Orre ledamot utsedd av HSB Södertörn 
 
I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Tommy Sjöberg, Katarina Ellström, Ulla Olsson-
Engström, Emelie Jansson, Daniel Naruszewicz, Peter Nilsson.   
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 12 protokollförda sammanträden. 
 
Revisorer 
Revisor har varit Anna Palmqvist Ngadiuba vald vid föreningsstämman, samt av HSB Riksförbund 
utsedd revisor inom BoRevision AB. 

Valberedning 
Valberedningen har bestått av Ingbritt Trzesowski som ordförande, samt Carl-Gustav Carlsson, Sivan 
Borg. 

Representanter i HSB Södertörns fullmäktige 
Föreningens representanter i HSB Södertörns fullmäktige har varit Tommy Sjöberg, Katarina Ellström, 
Ulla Olsson-Engström med Peter Nilsson, Emelie Jansson, Daniel Naruszewicz som suppleanter. 

Studie- och fritidsverksamhet 
Studie- och fritidskommittén har bestått av Barbro Söderholm, Ronny Lindgren, Laura Jasisiauskaite, 
Karabel Jansson, Karl-Gustav Ekman, Norma Bernal Gutierrez, Ulrika Dahlberg. 
 
Förvaltning 
Den ekonomiska och tekniska förvaltningen har under årets skötts av HSB Södertörn.  
 
Arvode till styrelsen, övriga förtroendevalda samt föreningsvald revisor, inklusive sociala avgifter, har 
utgått med 495 tkr, se not 6. 
 
Föreningen har bl a avtal med nedanstående företag 
 
Leverantör                 Avtalstyp 
HSB Södertörn                           Ekonomisk förvaltning 
HSB Södertörn          Teknisk förvaltning 
Entelios                           Elavtal, förbrukning 
Vattenfall  Elavtal, nät 
Södertörn Fjärrvärme              Fjärrvärme 
Stockholm Vatten                    Vatten 
SRV Återvinning                       Sophantering 
TeliaSonera Sverige                 Bredband & tv 
Folksam                           Fastighetsförsäkringar 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret  
    
Underhåll och investeringar 
Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder/investeringar: 
Fasad målning etapp 5, hissbyten i Mv 331 Mv 175 Mv 147, byte av värmepump mv 359. 
Takbyte mv 221- 229, målning av soluret, asfaltsrenovering, underhåll av undercentraler, 
målning av balkongsidor 147,143. 
 
Stadgeenlig fastighetsbesiktning utfördes av styrelsen den 2020-09-10.  

Föreningen har en 20-årig underhållsplan vilken har uppdaterats under året. 

Enligt upprättad underhållsplan är kommande större planerade åtgärder, under den kommande  
3- årsperioden enligt nedan:  

Årtal  Åtgärd  

2021 Byte linhissar mv 359,mv 355 mv 231,  
 Fönstermålning skivhusen 
 Takbyten etapp, 2, 3, 4, 5, 6  
 OVK 
 Besiktning av skyddsrum och komplettering    

2022 Takbyten  

2023 Takbyten  
 

Ekonomi 
Årsavgifterna uppgick under året till i genomsnitt 852 kr/m² bostadslägenhetsyta. Den för år 2021 
upprättade budgeten visade inte på något höjningsbehov och styrelsen beslöt att låta nuvarande 
årsavgifter vara oförändrade. 
 
Föreningens banklån uppgår på bokslutsdagen till 242 865 579 kr. Under året har föreningen 
amorterat 2 728 360 kr, med dagens amorteringstakt skulle detta motsvara en amorteringsperiod  
på 89 år. 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som föreningen står inför 
Utveckling av det för närvarande låga ränteläget.  

Väsentliga avtal 
Energitrygg 1år kvar, Lägenhetstillsyn 1år kvar, Anticimex, Folksam, Städpoolen 
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Aktiviteter - Fritidskommitténs verksamhetsberättelse 
Fritidskommittén har under 2020 haft 4 st sammanträden förre än vanligt på grund av Pandemin. 

I januari dansade vi ut julen med levande musik till dansen runt granen. Jultomten kom med 
godispåsar till alla barnen. 14 vuxna och 18 ban kom, vi hade fika också. 

26 april var det vårens städdag men på grund av Pandemin kunde vi inte grilla som vanligt, men vi 
fixade en kaffevagn som vi drog runt med och serverade dom som var ute. 

20 september ordnade vi Tipspromenad ute för barn och vuxna, vi bjöd på kaffe och saft efteråt. 

24 september hade vi besök av Stuvsta Snättringe PRO, vi guidade runt i området och vi avslutade 
med fika i Utsikten. Jättepopulärt. 

25 oktober hade vi höstens städdag som avslutades med korvgrillning. 

31 oktober hade vi firande av Halloween ute på förskolan med lite grillning. 

 
Miljö-, energi- och klimatarbete 
Byte av värmepump mv 359 samt utförda takbyten vilka leder till bättre isolering. 
 
Medlemsinformation  
Under året har 32 (29) bostadsrätter överlåtits. Vid räkenskapsårets utgång var medlemsantalet 
 541 (541). 
 

 Flerårsöversikt       
 2020 2019 2018 2017 2016 

Nettoomsättning/m² totalyta, tkr 936 944 939 938 939 
Resultat efter finansiella poster, tkr 1 556 2 530 3 888 3 319 3 811 
Årsavgift/m² bostadsrättsyta, kr 852 852 852 852 852 
Energikostnad/m² totalyta, kr 156 162 161 153 154 
Räntekostnad/m² totalyta, kr 99 110 115 129 153 
Fastighetslån/m² totalyta, kr 6 725 6 822 6 919 7 042 7 059 
Saldo fond för yttre underhåll, tkr 7 164 6 896 6 753 7 225 6 550 
Soliditet % 17,8 17,2 16,4 15,1 14,1 
Sparande kr/m²  267 281 327 327 302 
Räntekänslighet  8 8  8 8 8 
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Förändring i eget kapital

 
*Bokfört 2020-12-31 då styrelsen enligt nya stadgar är beslutande organ 
 
 
 
Resultatdisposition  
     
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel 

Balanserat resultat 17 975 411 
Årets resultat 1 555 544 

Summa till stämmans förfogande 19 530 955 

 

Styrelsen föreslår följande disposition: 

Balanseras i ny räkning 19 530 955 

 

 

Belopp vid årets ingång 27 531 151 0 6 895 567 15 714 041 2 529 620 52 670 378

Resultatdisposition 2019

Reservering till yttre fond 2019 3 578 000 -3 578 000 

Ianspråktagande av yttre fond 2019 -3 199 860 3 199 860

Årets resultat balanserad i ny räkning 2 529 620 -2 529 620 
Resultatdisposition 2020

Reservering till yttre fond 2020* 3 475 000 -3 475 000 

Ianspråktagande av yttre fond 2020* -3 584 891 3 584 891

Årets resultat 2020 1 555 544

Belopp vid årets slut 27 531 151 0 7 163 816 17 975 411 1 555 544 54 225 922

Insatser TotaltUppl.
avgifter

Yttre 
underhållsfond

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat
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REVISIONSBERÄTTELSE  
Till föreningsstämman i HSB Brf Mälarblick i Huddinge, org.nr. 716417-9603 
 

 
 

 
Rapport om årsredovisningen 
   
Uttalanden 
 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Mälarblick i 
Huddinge för räkenskapsåret 2020. 
 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 
 
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

 
Grund för uttalanden 
 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas 
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Revisorn utsedd 
av HSB Riksförbunds ansvar och Den föreningsvalda revisorns 
ansvar. 
 
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

 
    
Styrelsens ansvar 
 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag.  

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

 
Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar 
 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 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 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 
 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 
 
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 

tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 

till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 

som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 

agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 

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

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

 
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 

 
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

  
 
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. 

 
Den föreningsvalda revisorns ansvar 

Jag har utfört en revision enligt bostadsrättslagen och tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning.  
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Rapport om andra krav enligt, lagar, andra författningar samt stadgar 
  
Uttalanden 
 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för HSB Brf Mälarblick i Huddinge för 
räkenskapsåret 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust.  
 
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.    

Grund för uttalanden 
 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. 
Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har i övrigt fullgjort sitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

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

 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av 
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att 
föreningens organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

 
Revisorns ansvar 
 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig 
grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende: 
 
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 

föreningen, eller 
 

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

 
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig 
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens 
vinst eller förlust inte är förenligt med bostadsrättslagen. 
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på revisorn utsedd av HSB 
Riksförbunds professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 
 

  
 

 
Huddinge den          /          2021 
 

  

 
 
…………………………………….  
Jörgen Götehed  
BoRevision i Sverige AB  
Av HSB Riksförbund utsedd revisor 

 
 
…………………………………….  
Anna Palmqvist Ngadiuba  
Av föreningen vald revisor 
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