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Brf Fjällrutan 
Org.nr 769615-9362 
      

  
  
ÅRSREDOVISNING 
Bostadsrättsföreningen Fjällrutan 
Org nr 7696159362 

Styrelsen för Brf. Fjällrutan får härmed lämna följande årsredovisning för föreningens förvaltning 
som gäller för tiden: 

2021-01-01 - 2021-12-31 
  
  
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  
  
Verksamheten 
Bostadsrättsföreningen har som ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta 
bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmar till nyttjande utan 
tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. 
  
Bostadsrättsföreningens hus byggdes år 1992 på tomten Fjällrutan 2, 3 och 4 som föreningen 
innehar med äganderätt. Fastighetens adress är Kastanjegatan 11.  
Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). 
Föreningen har sitt säte i Malmö. 
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos ”Dina Försäkringar”. I föreningens fastighetsförsäkring 
ingår bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter. 
  
Föreningens lägenheter fördelar sig enligt följande: 
R o k   Antal Yta m² 
2 rok 57 m2    3 st  171 
2 rok 61 m2              11 st  671 
2 rok 69 m2    6 st  414  
3 rok 72 m2    6 st  432 
3 rok 88 m2    9 st  792 
4 rok Etage 111 m2             11 st     1 221 
4 rok Radhus 112 m2    6 st  672 
  
Hyresrätter                                
2 rok 61 m2     1 st   61 
3 rok 88 m2 =      3 st  264 
4 rok 111 m2 =     1 st  111 
  
Lägenheter, bostadsrätt     52 st      4 373  
Lägenheter, hyresrätt   5 st  436 
  
Lokaler, bostadsrätt                0 st         0 
Lokaler, hyresrätt                  6 st         920 
Garage                           19 st 
Parkeringsplatser                 36 st 
  
Total lägenhetsyta 4809 m²  
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Total lokalyta 920 m². 
Lägenheternas medelyta 84,3 m². 
  

Ordinarie föreningsstämma hölls den 20 juni 2021 och närvarande var 24 röstberättigade 
medlemmar samt 13 medlemmar representerades med fullmakt. 

Styrelse 

Namn  Uppdrag  Namn  Uppdrag 
Rino Beganovic Ordförande  Irene Mårtensson Suppleant 
Johanna Nilsson Sekreterare  Batool Shir Ali  Suppleant 
Zlatko Krsoski Ledamot  Monteiro Ribeiro Jose Suppleant 
  
  
Valberedning 
Namn  Uppdrag      
Nikola Grahovac  Sammankallande   
Krister Lundstedt Ledamot 
  
Revisor har varit Erik Mauritzson från revisionsbyrå Ernst & Young. 
 
Styrelsen har under året hållit elva sammanträden. Det har varit tre firmatecknare i föreningen. 
I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamoten Zlatko Krsoski, 
suppleanterna Irene Mårtensson, Batool Shir Ali och Jose Monteiro Ribeiro samt valberedningen 
Nikola Grahovac och Krister Lundstedt.  
Vicevärd har varit Rino Beganovic. 
  
Väsentliga händelser under året 
Under året har föreningen genomfört följande större underhållsåtgärder: 

    Underhållsspolning av alla lägenheter, lokaler, tvättstugor, källaravlopp, LSS och förskola; 
    Målning av undertak, skärmtak och samtliga brädor runt om lägenhetsdörrar som vetter mot 

innergårdarna; 
    In Köp av en torktumlare och två tvättmaskiner; 
    Underhåll och reparationer av samtliga gaspannor; 
    Ventilationsservice; 
    Inspektion och årsservice av samtliga hissar; 
    Kontroll och byte av rostangripna värmerörledningar i värmecentral i flerbostadshus och 

lokalbyggnader; 
    Underhåll av markstensbelagda ytor på tomten, såsom iordningsställande av ojämna ytor; och 
    Byggt nya stenblocksramar runt blomytor vid gaveln mot Ica Maxi på gård 5.  

Styrelsen uppdaterar årligen underhållsplanen. De närmaste åren planerar styrelsen för följande 
större åtgärder: 
Upprustning av grönytor på gård 5; 
Inköp av en torktumlare och en tvättmaskin till gård 5; 
Målning och byte av ev. skadat trä på skärmtak och takfots undersida; 
Ytbehandling/målning/lackning av vindskivor och plåt; 
Byte av skadade stuprör/takrännor; 
Byggande av nya stenblocksramar runt blomytor, träd etc på gård 5; 
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Kontroll av balkonger och betongplattor, såsom karbonatisering- & hållfasthetskontroll; 
Renovering av hyreslägenhet nr 1102 efter vattenskada; 
Renovering av hyreslägenhet nr 1103 som är under omvandling från hyresrätt till bostadsrätt. 
De planerade kommande underhållsåtgärderna är bedömda att finansieras med planerade 
underhållspengar som är avsatta för detta syfte. 
Styrelsen anser att det är viktigt att fortsätta med de planerade underhåll och reparationer som 
höjer föreningens värde samtidigt att behålla avgifterna på nuvarande nivå. 
  
Årsavgifterna uppgick under året till i genomsnitt 612 kr/m² bostadslägenhetsyta. 
Föreningens banklån uppgår på bokslutsdagen till 39 375 000 kr. Under året har föreningen 
amorterat 150 000 kr. 
  
Kommentarer till Årets resultat:  
Årets resultat uppvisar ett överskott på 228 887,90 kronor. Det är nionde året i rad att föreningen 
visar ett positivt resultat. 
  
Den för år 2022 upprättade budgeten visade ett höjningsbehov med 0% och styrelsen beslöt 
att inte höja årsavgifterna.  
  
Avskrivningskostnaderna är inte en utbetalning från föreningen vilket däremot framtida 
underhållskostnader och eventuella investeringar är. Styrelsen har valt att/avser att anpassa 
årsavgifterna över tid till det faktiska behovet av att hålla byggnaden i gott skick genom att 
arbeta strukturerat med underhållsplan och flerårsprognoser för att tillse att kommande 
årsavgifter täcker det prognostiserade behovet av utbetalningar för föreningen. Observera att det 
är den valda styrelsen som beslutar om årsavgiftsuttaget mellan stämmorna och framtida 
styrelser kan göra en annan bedömning än sittande styrelse. 
  
Under året har 7(1) lägenhetsöverlåtelser skett.  
Vid årets utgång hade föreningen 77 (76) medlemmar. 
Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än en 
medlem kan bo i samma lägenhet. HSB Malmö innehar även ett medlemskap i föreningen. Dock 
skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett antalet innehavare. 
  
Nedan framgår föreningens ekonomiska ställning och resultat. 
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Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning 4 905 5 041 4 915 4 771 4 794 
Rörelsens kostnader -4 309 -3 999 -3 662 -3 333 -3 064 
Finansiella poster, netto -367 -405 -560 -802 -889 
Årets resultat 229 637 693 636 841 
Likvida medel & fin placeringar 4 747 3 598 4 459 3 004 3 864 
Skulder till kreditinstitut 39 375 39 525 41 675 41 825 44 775 
Fond för yttre underhåll 1 824 1 119 477 32 173 
Fastighetens taxeringsvärde 69 459 72 747 72 747 51 568 50 002 
Soliditet % 46 46 45 44 42 
Räntekostnad kr/kvm 77 84 116 168 186 
Låneskuld kr/kvm 8 188 8 219 8 666 8 697 9 311 
Avgift kr/kvm 612 612 612 602 602 
            

  
Förändring av eget kapital 
  Inbetalda Uppskriv- Yttre Balanserat Årets Totalt 
  insatser ningsfond fond resultat resultat   
Belopp vid årets ingång 32 556 173 663 439 1 118 704 149 776 636 932 35 125 024 
Ianspråkstagande yttre 
fond     -461 291 461 291   0 
Avsättning år 2021 yttre 
fond     1 167 000 -1 167 000   0 
Disposition av föregående 
års resultat:       636 932 -636 932 0 
Årets resultat         228 888 228 888 
Belopp vid årets utgång 32 556 173 663 439 1 824 413 80 999 228 888 35 353 912 
              
              
              

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
  
balanserad vinst 80 998 
årets vinst 228 888 
 309 886 
  
disponeras så att 
i ny räkning överföres 309 886 
 309 886 
  
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter. 
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Resultaträkning Not 2021-01-01 

-2021-12-31 
2020-01-01 

-2020-12-31   
  

 

 
Rörelseintäkter           
Nettoomsättning 2 4 722 984   4 537 578   
Övriga rörelseintäkter   181 565   503 653   
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.   4 904 549   5 041 231   
            
Rörelsekostnader           
Driftskostnader 3 -3 256 001   -2 866 560   
Övriga externa kostnader 4 -134 641   -242 636   
Personalkostnader 5 -249 107   -220 946   
Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar   -668 956   -668 956   
Summa rörelsekostnader   -4 308 705   -3 999 098   
            
Rörelseresultat   595 844   1 042 133   
            
Finansiella poster           
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   4 642   5 413   
Räntekostnader och liknande resultatposter   -371 598   -410 614   
Summa finansiella poster   -366 956   -405 201   
            
Årets resultat   228 888   636 932   
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31   

  

 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Materiella anläggningstillgångar           
Byggnader och mark 6 71 409 296   72 078 252   
Summa materiella anläggningstillgångar   71 409 296   72 078 252   
            
Summa anläggningstillgångar   71 409 296   72 078 252   
            
Omsättningstillgångar           
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   0   6 724   
Övriga fordringar 7 5 110 250   3 701 568   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 44 435   385 944   
Summa kortfristiga fordringar   5 154 685   4 094 236   
            
Summa omsättningstillgångar   5 154 685   4 094 236   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   76 563 981   76 172 488   
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31   

  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Bundet eget kapital           
Medlemsinsatser   33 219 612   33 219 612   
Yttre fond   1 824 413   1 118 704   
Summa bundet eget kapital   35 044 025   34 338 316   
            
Fritt eget kapital           
Balanserat resultat   80 998   149 776   
Årets resultat   228 888   636 932   
Summa fritt eget kapital   309 886   786 708   
            
Summa eget kapital   35 353 911   35 125 024   
            
Långfristiga skulder           
Övriga skulder till kreditinstitut 9, 10, 11 15 000 000   30 000 000   
Summa långfristiga skulder   15 000 000   30 000 000   
            
Kortfristiga skulder           
Övriga skulder till kreditinstitut 9, 10, 11 24 375 000   9 525 000   
Förskott från kunder   300 000   300 000   
Leverantörsskulder   502 807   255 833   
Skatteskulder   22 543   41 325   
Övriga skulder   14 898   40 348   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 994 822   884 958   
Summa kortfristiga skulder   26 210 070   11 047 464   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   76 563 981   76 172 488   
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Kassaflödesanalys Not 2021-01-01 

-2021-12-31 
2020-01-01 

-2020-12-31   
  

 

 
Den löpande verksamheten           
Resultat efter finansiella poster   228 888   636 932   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   668 956   668 956   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   897 844   1 305 888   
            
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet           
Förändring av kundfordringar   0   -6 586   
Förändring av kortfristiga fordringar   88 478   -299 378   
Förändring av leverantörsskulder   0   -187 566   
Förändring av kortfristiga skulder   312 606   476 390   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   1 298 928   1 288 748   
            
Finansieringsverksamheten           
Förändring lån   -150 000   -2 150 000   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -150 000   -2 150 000   
            
Årets kassaflöde   1 148 928   -861 252   
            
Likvida medel vid årets början           
Likvida medel vid årets början   3 597 698   4 458 951   
Likvida medel vid årets slut   4 746 626   3 597 699   
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Noter 
  
Not 1 Redovisningsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).  
  
Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
  
Inventarier 
Avskrivning sker planenligt med 20 % per år beräknat på inventariernas anskaffningsvärde. 
  
Kassaflödesanalysen 
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt den indirekta metoden. 
  
Byggnader 
Avskrivning sker enligt en linjär avskrivningsplan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde 
och förväntad nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden är 120 år. 
  
Övriga tillgångar och skulder 
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inte annat anges. 
  
Fond för yttre underhåll 
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdispositioner enligt 
föreningens underhållsplan. En tolkning av föreningens stadgar är det styrelsen som är behörigt organ för 
beslut om reservering till yttre fond enligt föreningens underhållsplan. Detta innebär att årets omföring 
mellan fritt och bundet eget kapital innehåller reservering till och ianspråktagande av yttre fond enligt 
styrelsens beslut gällande 2021. 

      
  
Not 2 Nettoomsättning 
  2021 2020   
        
Årsavgifter 2 943 608 2 942 608   
Hyror 477 528 501 105   
Hyror lokaler, momsreg 510 224 920 302   
Hyror lokaler, ej momsreg 608 000 0   
Hyror garage och p-platser momsreg 0 480   
Hyror garage och p-platser ej momsreg 173 200 166 200   
Hyror övriga objekt 10 424 6 881   
  4 722 984 4 537 576   
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Not 3 Driftskostnader 
  2021 2020   
        
Löpande underhåll 240 290 301 169   
Periodiskt underhåll 580 599 484 105   
Elavgifter för drivkraft och belysning 220 813 222 953   
Vatten 247 492 248 079   
Sophämtning 187 089 152 058   
Fastighetsförsäkringar 48 030 44 134   
Bredband 251 434 192 578   
Fastighetsskatt 177 993 152 643   
Gas 1 110 871 906 109   
Fastighetsskötsel & lokalvård 157 719 135 767   
Övriga kostnader 33 672 26 964   
  3 256 002 2 866 559   
        

  
Not 4 Övriga externa kostnader 
  2021 2020   
        
Förvaltningskostnader 79 176 143 120   
Revisionsarvode - extern revisor 16 990 16 990   
Övriga kostnader 38 475 82 526   
  134 641 242 636   
        

  
Not 5 Anställda och personalkostnader 
  2021 2020   
        
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader       
inklusive pensionskostnader       
Styrelsearvode 186 500 167 400    
Övriga förtroendevalda 3 050 1 200    
Sociala kostnader 59 557 52 346    
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 249 107 220 946    
        

  
Not 6 Byggnader och mark 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 61 322 877 61 322 877   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 61 322 877 61 322 877   
        
Ingående avskrivningar -5 533 484 -4 864 528   
Årets avskrivningar -668 956 -668 956   
Utgående ackumulerade avskrivningar -6 202 440 -5 533 484   
        
Utgående redovisat värde 55 120 437 55 789 393   
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Taxeringsvärden byggnader 50 811 000 48 879 000   
Taxeringsvärden mark 18 648 000 17 340 000   
  69 459 000 66 219 000   
        
Bokfört värde byggnader 55 120 437 55 789 393   
Bokfört värde mark 16 288 859 16 288 859   
  71 409 296 72 078 252   
        

  
Not 7 Övriga fordringar 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Avräkningskont HSB 4 746 625 3 597 698   
Skattekonto 363 625 103 870   
  5 110 250 3 701 568   
        

  
Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Förutbetald kostnader 44 435 385 944   
  44 435 385 944   
        

  
Not 9 Ställda säkerheter 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ställda säkerheter 57 918 000 57 918 000   
  57 918 000 57 918 000   
        

  
Not 10 Övriga skulder till kreditinstitut 
24 375 000 kr av föreningens fastighetslån har formellt en löptid på mindre än 12 månader och redovisas 
därför som kortfristiga. Finansieringen är dock av långfristig karaktär och lånen omsätts vid förfall. 
Faktiska amorteringen under året för den totala skulden är 150 000 kr. Om fem år beräknas skulden uppgå 
till 38 625 000 kr. 
  
  2021-12-31 2020-12-31   
        
        
Beräknad skuld som förfaller inom 1 år. 24 375 000 9 525 000   
Beräknad skuld som förfaller inom 2-5 år. 15 000 000 30 000 000   
  39 375 000 39 525 000   
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Not 11 Skulder till kreditinstitut 
Nedan framgår fördelning av lån. 
  

Långivare 
Räntesats 

% 
Datum för 

ränteändring 
Lånebelopp 
2021-12-31 

Lånebelopp 
2020-12-31 

SBAB 0,94 2024-02-14 15 000 000 15 000 000 
SBAB 1,13 2022-05-10 15 000 000 15 000 000 
SBAB 0,52 2022-06-08 9 375 000 9 525 000 
      39 375 000 39 525 000 
          

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Förskottsbetalda avgifter och hyror 406 967 433 714   
Upplupna räntekostnader 29 938 31 206   
Övriga upplupna kostnader 557 918 420 039   
  994 823 884 959   

  
  
Malmö  
  
  
  
  
    
Rino Beganovic Johanna Nilsson 
Ordförande   
    
    
    
Zlatko Krsoski  
    
    

  
Vår revisionsberättelse har lämnats  
  
Ernst & Young  
  
  
  
  
  
Erik Mauritzson   
Auktoriserad revisor  

2022-05-17

Denna årsredovisning har signerats
digitalt.

2022-05-19
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Revisionsberättelse  
Till föreningsstämman i Brf Fjällrutan, org.nr 769615-9362

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Fjällrutan 
för år 2021. 

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 2021 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

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 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 årsredovis-
ningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning 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 verksam-
heten. 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 beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen 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 upp-
stå 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 vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:   

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls-
enliga för att utgöra en grund för våra 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 vi oss en förståelse av den del av föreningens inter-
na kontroll som har betydelse för vår revision för att ut-
forma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effek-
tiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redo-
visningen och tillhörande upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredo-
visningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhäm-
tade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller för-
hållanden som kan leda till betydande tvivel om före-
ningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otill-
räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
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 vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 
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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 av för Brf Fjällrutan år 2021 
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 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 förslaget till disposi-
tioner 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 före-
ningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på stor-
leken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likvi-
ditet 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 be-
tryggande 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 

• på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, 
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, års-
redovisningslagen 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 för-
slaget 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 vi 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 räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen 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. 

 
Malmö enligt det datum som framgår av vår elektroniska 
underskrift. 

Ernst & Young AB 
 
 
 
 
Erik Mauritzson 
Auktoriserad revisor 

2022-05-19
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