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VÄLKOMMEN TILL ÅRSREDOVISNINGEN FÖR BF ROSEN UPA
trelen avger härmed följande årredovining för räkenkapåret 2020-01-01 - 2020-12-31.
INNHÅLL:

IDA:

Förvaltningerä�ele
Reultaträkning
alanräkning
Noter
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Om inte annat ärkilt ange redovia alla elopp i tuental kronor (TK).
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KORT GUIDE TILL LÄSNING AV ÅRSREDOVISNINGEN
FÖRVALTNINGRÄTTL

Förvaltningerä�elen innehåller land annat en allmän ekrivning av
otadrä�föreningen och fa�gheten. Du hi�ar ockå trelen ekrivning
med vik�g informa�on från det gångna räkenkapåret amt e� förlag på hur
året vint eller förlut ka ehandla, om föreningtämman elutar om. n
vik�g uppgi� om ka framgå i förvaltningerä�elen är om
otadrä�föreningen är äkta eller oäkta e�erom det enare medför
ka�ekonekvener för den om äger en otadrä�.

RULTATRÄKNING

I reultaträkningen kan du e om föreningen har gå� med vint eller förlut under
räkenkapåret. Du kan ockå e var föreningen intäkter kommit ifrån, och vad
om har kotat pengar. Avkrivningar inneär a� man inte okför hela kotnaden
på en gång, utan fördelar den över en längre �dperiod. Avkrivningar inneär
alltå inte något u�löde av pengar. Många nildade föreningar gör tora
underko� i reultaträkningen varje år vilket vanligtvi eror på a�
avkrivningarna från köpet av fa�gheten är å höga.

ALANRÄKNING

alanräkningen är en pegling av föreningen ekonomika tällning vid en vi
�dpunkt. I en årredovining är det all�d räkenkapåret ita dag. I
alanräkningen kan du e föreningen �llgångar, kulder och egna kapital. I en
otadrä�förening etår eget kapital o�at av inater (och iland
upplåteleavgi�er), underhållfond och ackumulerade (”alanerade”) vinter
eller förluter. I en alanräkning är all�d �llgångarna exakt lika tora om
umman av kulderna och det egna kapitalet. Det är det om är ”alanen” i
alanräkning.

NOTR

I via fall räcker inte informa�onen om de olika poterna i reultat- och
alanräkningen �ll för a� förklara vad i�rorna inneär. För a� du om läer
årredoviningen ka få mer informa�on �nn noter om är mer peci�ka
förklaringar �ll reultat- och alanräkning. Om det �nn en i�ra redvid en rad i
reultat- eller alanräkningen etder det a� det �nn en not för den poten. Här
kan man �ll exempel få informa�on om inveteringar om gjort under året och
en mer detaljerad ekrivning över lånen, hur tora de är, vilken ränta de har och
när det är dag a� villkorändra dem.
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Förvaltningsberättelse
VERKSAMHETEN
ALLMÄNT OM VRKAMHTN
Föreningen har �ll ändamål a� främja medlemmar ekonomika intreen genom a� i föreningen hu upplåta
otadlägenheter under n�janderä� och utan �degränning.

FÖRNINGN HAR RGITRRAT HO OLAGVRKT
Föreningen regitrerade 1912-12-14.

OTADFÖRNING
Föreningen är en otadförening och lder under lagen om ekonomika föreningar (2018:672).

FATIGHTN
Föreningen äger och förvaltar fa�gheten Neuloan 13 på adreen Vätmannagatan 55 och 55A i tockholm.
Föreningen har 24 medlemlägenheter och två lokaler med hrerä�.
Lägenhettp

3 rum och kök

2 rum och kök

1 rum och kök

Antal

8 t

4 t

12 t

FÖRÄKRING
Fa�gheten är föräkrad ho Länföräkringar tockholm.

TYRLN AMMANÄTTNING
Peter Göranon
o�a Johanneon
Chritel Löfvendahl
ndre Fao
Per Fredrik Filip Fröerg
teven ngtröm
Alexandra Odéen
Victor Pege

Ordförande
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
uppleant
uppleant
uppleant

VALRDNING
Amin Keaili och lenda Göranon.
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FIRMATCKNING
Föreningen �rma teckna, förutom av hela trelen, av trelen ledamöter - två i förening.

RVIORR
Harald �er
Katarina Nerg

Internrevior
Revior

HQV tockholm A

AMMANTRÄDN OCH TYRLMÖTN
Ordinarie föreningtämma höll 2020-05-05. På grund av rådande omtändigheter valde föreningen
medlemmar enhälligt a� hålla denna per capulam. trelen har under räkenkapåret ha� 12 protokollförda
ammanträden, av dea var alla utom 2 i digital form.

UTFÖRDA HITORIKA UNDRHÅLL
Höten 2019
Våren 2020
Våren 2020

l i i åda trapphuen och entréportal �e ut.
elning i åda trapphuen och entréportal �e ut.
Målning av trapphu och entréportal.

PLANRAD UNDRHÅLL
Våren 2021

Uppgradering av por�elefon och inpaeringtem

AVTAL MD LVRANTÖRR
konomik förvaltning
Teknik förvaltning
Takko�ning
tädning av allmänna utrmmen
redand via �er

Nao
A nergievakning
Markun verige A
leing A
ahnhof A

ÖVRIG VRKAMHTINFORMATION
Andrahanduthrning
trelen har eviljat två andrahanduthrningar under året.
Arvoden
Till treleledamöterna har utetalat trelearvoden om totalt 24 000 kronor, enligt den fördelningprincip
om elutade om vid årmötet 2005.
Hemida
På föreningen hemida www.vatmannagatan55.e �nn land annat tadgar, årredovininghandlingar,
ordningregler och kontaktuppgi�er, amt en lita med fakta om vårt peci�ka hu och lite allmän informa�on
om livet i en otadförening.
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Överlåteler och na medlemmar
Under året har följande na medlemmar antagit i amand med överlåteler av andelar i föreningen: mma
Lindahl och Filip Lennarton (lgh 27).
Trapphu, el och dörrar
Under förta halvan av 2020 målade åda trapphuen och entréportalen om.
Kodlå och por�elefon
Intalla�on av det na temet har på grund av den pågående pandemin förenat och eräkna nu ta i dri�
under januari/feruari 2021.
Väentliga händeler under räkenkapåret

INPKTION FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGN, TOCKHOLM TAD
Vid inpek�on genomförd av Miljöförvaltningen påtalade a� föreningen ehöver ta fram en n
nergideklara�on amt genomföra radonmätning och Oligatorik Ven�la�onKontroll (amtliga vart 10:e år).
nergideklara�onen tog fram i decemer och radonmätningen påörjade i oktoer 2020. n övern av
ven�la�onen med avikt a� genomföra OVK påörjade i decemer.

YTMATIKT RANDKYDDART
trelen har under året tagit fram e� underlag för föreningen tema�ka randkddarete. I amand
med de�a har trelen tagit fram randkddregler om pulicera på hemidan.

HYRTÖD TILL LOKALHYRGÄT
Under rådande pandemi har trelen på en direkt förfrågan elutat evilja en reduk�on av lokalhran i form av
e� hretöd �ll Holland Hair A. tödet uppgår ne�o �ll 19 860 kr, motvarande 25% av lokalhran under e�
kvartal. Föreningen inväntar eked på anökan om idrag från Läntrelen i tockholm, för a� kunna evilja
en reduk�on av hran under amma period med �erligare 25%.
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KONOMI
trelen kontaterar a� föreningen ekonomi är god, och har därför elutat a� ej höja avgi�erna inför 2021.
Det nega�va reultatet för 2020 är a� hänföra �ll kotnader för tkiktrenoveringen av entré och trapphu, om
måte okföra det året de upptår.
trelen har elutat a� föreningen ka amortera 600 000 kr på det lån om tog upp för a� �naniera
tkiktrenoveringen av entré och trapphu. De�a ker vid nätkommande förfallodag, 2021-01-04.
Fleråröverikt
2020

2019

2019

2017

2018

Ne�oomä�ning

1 196

1 162

1 155

1 151

1 089

Reultat e�er
�naniella poter

-1 429

-150

104

68

-8 469

-119

-12,9

9,0

5,9

-777,6

45

82

73,5

72,6

70,1

4 107

4 109

4 817

4 737

4 806

486
145

480
149

463
152

28

22

21

173
31
27

174
29
27

173
28
31

Reultat i % av
ne�oomä�ningen
oliditet i % *)
alanomlutning

Nckeltal i kr/m2
ota (1548 m2)
Åravgi�
486
486
Lån **)
1 208
142
Gemenam
28
26
elkotnad
Värmekotnad
161
174
Va�enkotnad
9
31
Renhållningkotnad
29
24
*) oliditet % de�niera om: Juterat eget kapital / totalt kapital

**) De�a aver endat de lån om elatar föreningen kotnader. Lånekuld för reverer är inte upptagna.

MEDLEMSINFORMATION
Antalet medlemmar vid räkenkapåret örjan var 40 t. Tillkommande medlemmar under året var 2 och
avgående medlemmar under året var 1. Vid räkenkapåret lut fann det 41 medlemmar i föreningen. Det har
under året ke� 2 överlåteler.
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
2019-12-31

Dip av föreg
år reultat

Dip av
övriga poter

2020-12-31

180

-

-

180

4 116
1 408

-

-144

4 116
1 264

592

-

-

592

8

-

-

8

7 200

-

-

7 200

-9 963

-150

144

-9 969

-150

150

-1 429

-1 429

3 391

0

-1 429

1 962

Inater
Upplåteleavgi�er
Fond, �re underhåll
Uppkrivningfond
Reervfond
Direkt kapital�llko�
alanerat reultat
Året reultat
get kapital

RESULTATDISPOSITION
Till föreningtämman förfogande tår följande medel:
alanerat reultat
Året reultat
Totalt

-9 969
-1 429

-11 398

trelen förelår a� medlen diponera enligt
följande
Reervering fond för �re underhåll
A� från �re fond i anpråk ta
alanera i n räkning

158
-1 264
-10 292

-11 398
Föreningen ekonomika tällning i övrigt framgår av följande reultat- och alanräkning amt noter.
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Resultaträkning
Not
RÖRLINTÄKTR

2020-01-01 2020-12-31

2019-01-01 2019-12-31

1 196

1 162

24

115

1 219

1 277

-2 281

-1 026

2

Ne�oomä�ning
Röreleintäkter

umma röreleintäkter
RÖRLKOTNADR
Dri�kotnader

3-7

Övriga externa kotnader

8

-100

-132

Peronalkotnader

9

-29

-31

-224

-224

umma rörelekotnader

-2 635

-1 413

RÖRLRULTAT

-1 416

-136

9

2

-21

-16

-13

-14

RULTAT FTR FINANILLA POTR

-1 429

-150

ÅRT RULTAT

-1 429

-150

Avkrivningar av materiella anläggning�llgångar

FINANILLA POTR
Ränteintäkter och liknande reultatpoter

10

Räntekotnader och liknande reultatpoter

umma �naniella poter
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Balansräkning
Not

2020-12-31

2019-12-31

2 826

3 051

umma materiella anläggning�llgångar

2 826

3 051

UMMA ANLÄGGNINGTILLGÅNGAR

2 826

3 051

7

2

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGTILLGÅNGAR
Materiella anläggning�llgångar
11

ggnad och mark

OMÄTTNINGTILLGÅNGAR
Kor�ri�ga fordringar
Kund- och avgi�fordringar
Övriga fordringar

13

173

173

Förutetalda kotnader och upplupna intäkter

14

74

58

255

233

Kaa och ank

1 026

825

umma kaa och ank

1 026

825

UMMA OMÄTTNINGTILLGÅNGAR

1 281

1 058

UMMA TILLGÅNGAR

4 107

4 109

umma kor�ri�ga fordringar
Kaa och ank
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Balansräkning
Not

2020-12-31

2019-12-31

11 496

11 496

600

600

1 264

1 408

13 360

13 504

alanerat reultat

-9 969

-9 963

Året reultat

-1 429

-150

-11 398

-10 113

1 962

3 391

Avä�ningar

60

60

umma avä�ningar

60

60

154

371

154

371

1 717

5

Leverantörkulder

71

84

ka�ekulder

21

12

Övriga kor�ri�ga kulder

-2

4

124

183

umma kor�ri�ga kulder

1 931

288

UMMA GT KAPITAL OCH KULDR

4 107

4 109

EGET KAPITAL OCH SKULDER
GT KAPITAL
undet eget kapital
Medleminater
Uppkrivningfond
Fond för �re underhåll

umma undet eget kapital
Fri� eget kapital

umma fri� eget kapital
UMMA GT KAPITAL
Avä�ningar

Långfri�ga kulder
15

kulder �ll kredi�n�tut

umma långfri�ga kulder
Kor�ri�ga kulder
kulder �ll kredi�n�tut
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Upplupna kotnader och förutetalda intäkter
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Noter
NOT 1, REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årredoviningen för F Roen upa har upprä�at enligt Årredovininglagen och okföringnämnden allmänna
råd 2016:10 (K2), årredovining i mindre företag.
Redovining av intäkter
Intäkter okför i den period de aver oave� när etalning eller aviering ke�.
Anläggning�llgångar
Materiella anläggning�llgångar redovia �ll anka�ningvärde minkat med avkrivningar. ggnader och
inventarier kriv av linjärt över den edömda ekonomika livlängden. Avkrivning�den grundar ig på edömd
ekonomik livlängd av �llgången.
Följande avkrivning�der �llämpa:
ggnad
Fa�ghetförä�ringar

2,5 %
5%

Markvärdet är inte föremål för avkrivning. etående värdenedgång hantera genom nedkrivning. Föreningen
�naniella anläggning�llgångar värdera �ll anka�ningvärde. I de fall �llgången på alandagen har e� lägre
värde än anka�ningvärdet ker nedkrivning �ll det lägre värdet.
Omä�ning�llgångar
Fordringar uppta �ll det elopp om e�er individuell prövning eräkna li etalt.
Föreningen fond för �re underhåll
Reervering �ll föreningen fond för �re underhåll ingår i trelen förlag �ll reultatdipoi�on. �er a�
elut tagit på föreningtämma ker överföring från alanerat reultat �ll fond för �re underhåll och
redovia om undet eget kapital.
Fa�ghetavgi� och fa�ghetka�
Fa�ghetka�en på otaddelen etår av en avgi� på 1 429 K per lägenhet.
Fa�ghetka�en utgår med 1 % av gällande taxeringvärde på lokaler.
Fa�ghetlån
Lån med en indning�d på e� år eller mindre ta i årredoviningen upp om kor�ri�ga kulder.
2020

2019

Hreintäkter, lokaler
Intäktreduk�on

399
-20

356
0

Åravgi�er, otäder

752

752

82

163

6

6

1 219

1 277

NOT 2, RÖRELSEINTÄKTER

Övriga intäkter
Övriga åravgi�er
umma
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2020

2019

eiktning och ervice

27

22

Fa�ghetkötel

50

44

3

0

25
2

38
1

6

14

113

119

2020

2019

Repara�oner

142

37

umma

142

37

NOT 5, PLANERADE UNDERHÅLL

2020

2019

l i trapphu och entre
Målning i trapphu och entre

463
1 036

302
0

umma

1 499

302

NOT 6, TAXEBUNDNA KOSTNADER

2020

2019

Fa�ghetel

44

40

ophämtning

45

37

Uppvärmning

249

270

Va�en

14

48

umma

353

396

2020

2019

redand

50

50

Fa�ghetföräkringar

51

49

Fa�ghetka�

74

73

175

171

2020

2019

0

28

Kameral förvaltning
Konultkotnader

28
28

17
4

Reviionarvoden

15

15

Övriga förvaltningkotnader

29

69

100

132

NOT 3, FASTIGHETSSKÖTSEL

nöko�ning
tädning
Trädgårdarete
Övrigt
umma
NOT 4, REPARATIONER

NOT 7, ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER

umma
NOT 8, ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER
Förrukningmaterial

umma
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2020

2019

ociala avgi�er

5

7

trelearvoden

24

24

umma

29

31

2020

2019

21

14

0

1

21

16

2020-12-31

2019-12-31

Ingående ackumulerat anka�ningvärde

5 456

5 456

Utgående ackumulerat anka�ningvärde

5 456

5 456

Ingående ackumulerad avkrivning
Året avkrivning

-2 405
-224

-2 181
-224

Utgående ackumulerad avkrivning

-2 630

-2 405

2 826

3 051

536

536

Taxeringvärde ggnad

17 379

17 379

Taxeringvärde mark

35 376

35 376

umma

52 755

52 755

NOT 9, PERSONALKOSTNADER

NOT 10, RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Räntekotnader aveende kulder �ll kredi�n�tut
Övriga räntekotnader
umma
NOT 11, BYGGNAD OCH MARK

Utgående retvärde enligt plan
I utgående retvärde ingår mark med
Taxeringvärde
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NOT 12, MASKINER OCH INVENTARIER

2020-12-31

2019-12-31

Ingående ackumulerat anka�ningvärde

114

114

Utgående ackumulerat anka�ningvärde

114

114

Ingående ackumulerad avkrivning

-114

-114

Utgående ackumulerad avkrivning

-114

-114

0

0

2020-12-31

2019-12-31

Rever lghnr 1012

156

156

ka�ekonto
Övriga fordringar

17
0

17
-1

173

173

2020-12-31

2019-12-31

5

4

Föräkringpremier

45

42

Förvaltning

11

7

Övriga förutetalda kotnader och upplupna intäkter

13

4

umma

74

58

Utgående retvärde enligt plan

NOT 13, ÖVRIGA FORDRINGAR

umma
NOT 14, FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
redand

NOT 15, SKULDER TILL
KREDITINSTITUT

Ränteändringdag

Ränteat
kuld
kuld
2020-12-31 2020-12-31 2019-12-31

tadhpotek

2021-02-15

2,15 %

215

220

tadhpotek

2022-09-01

1,40 %

155

156

tadhpotek

2021-01-04

1,49 %

1 500

umma

1 870

Varav kor�ri�g del

1 717

nligt föreningen redoviningprinciper, om ange i not 1, ka de delar av lånen om
har lutetalningdag inom e� år redovia om kor�ri�ga �llamman med den
amortering om planera a� ke under näta räkenkapår.
Lån med lutetalningdag under 2021 omä� vid förfall.
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2020-12-31

2019-12-31

4

2

108

98

Löner

0

24

ociala avgi�er
tädning

0
4

7
3

Uppvärmning

33

37

Utgi�räntor

1

1

-28

8

3

3

124

183

2020-12-31

2019-12-31

Fa�ghetinteckning

Inga

Inga

umma

Inga

Inga

NOT 16, UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
l
Förutetalda avgi�er/hror

Va�en
Övriga upplupna kotnader och förutetalda intäkter
umma
NOT 17, STÄLLDA SÄKERHETER

NOT 18, VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRET
trelen har elutat a� föreningen ka amortera 600 000 kr på det lån om tog upp för a� �naniera
tkiktrenoveringen av entré och trapphu. De�a ker vid nätkommande förfallodag, 2021-01-04.
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Underskrifter
____________________________, ________ – ____ – ____
Ort och datum

Chritel Löfvendahl
Ordinarie

ndre Fao
Ordinarie

Per Fredrik Filip Fröerg
Ordinarie

Peter Göranon
Ordförande

o�a Johanneon
Ordinarie
Vår reviionerä�ele har lämnat ________ – ____ – ____
Harald �er
Internrevior

HQV tockholm A
Katarina Nerg
Auktorierad revior
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i BF Rosen U.P.A
Org.nr 702001-8110

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för BF Rosen U.P.A 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 2020-12-31 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 för föreningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Den auktoriserade revisorns ansvar samt
Den förtroendevalda revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 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 de 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. De 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 beslut har fattats om att avveckla
verksamheten.

Den auktoriserade revisorns ansvar
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 mina 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 mitt uttalande. 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.

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 förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra 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 rättvisande bild av föreningens resultat och
ställning.

- skaffar jag en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för BF Rosen
U.P.A för räkenskapsåret 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten 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. Jag
som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt 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 den
auktoriserade revisorn 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 den auktoriserade revisorns professionella bedömning och
övriga valda revisorers 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.
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