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BRF VÄSTERTORP

STOCKHOLM

Härmed kallas medlemmarna i Brf Västertorp
till ordinarie årsstämma

Tid: Torsdagen den 24 februa ri 2OZZ klockan 1g.OO

Plats: Mysingen, Broddgränd 25

DAGORDNING

L. Stämmans öppnande.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Val av ordförande vid stämman.
4. Val av protokollförare vid stämman.
5. Upprättande av röstlängd.
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
7. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur

vinsten eller förlusten enligt den fastställa balansräkningen ska disponeras.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
11. Fråga om arvoden tillstyrelseledamöter och revisorer.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska vä!jas.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Val av revisor och suppleant samt auktoriserad revisor.
15. Val av valberedning.
16. Beslut om inkommen.motion.
17. Stämmans avslutande.

BRF VÄSTERTORP

Styrelsen

Kallelsen, §tadsa§.ns ssh Årsredovisninsen finns
til!gängliga på hems§dan; www.hrfvastertorp"se



Brf Västertorp i Stockholm
Org.nr '702002-591-l

Styrelsen lor Brf Västertorp i Stockholm får härmed avge årsredovisning lor räkcnskapsåret
2020-09-0r - 2021-08-3 l.

I (r 1)

Fastighetsägarna Service Stockholm AB t.o.m. december 2020
fr.o.nr januari 2021 Myrängens Entreprenad & Fastighetsservice
Fastighetsägama Seruice Stockholm AB t.o.m. december 2020
Fr.o.m januari 202 I Myrängens Entrprenad & Fastighetsservice
NSF Facility AB
Industrimålning AB
Pre Zero Recycling AB

Com Hern AB
Ownit Broadband AB
Entema Entreprenad & Service AB

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges. redovisas alla belopp

i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsb erättelse

Verksamheten

Al lm änt om verksnmheten

Förcningen bildades 1952 sorn en HSB-forening. År 2000 begärde föreningen utträde ur HSB och

Bostadsrättsfiireningen Västertorp i Stockholm bildades.

Föreningen har sitt sätc i Stockholms Kommun, Stockholms län.

Fastigheterna
Föreningen äger och örvaltar fästigheterna Brodden, Isbanan. Hockeyspelaren, Hockeyklubban, Isvaken,
Bandylaget, Benskyddet, Knäskyddet och Pucken.

Dentotalabostadsytanuppgårtilll54T2kvmochdentotala,uthyrda, lokall,tanuppgårtill l2l7kvm.

Fastigheterna består av 238 lägenheter sorn alla är upplåtna rned bostadsrått.45 garageplatser, 54

parkeringsplatser samt I 4 lokaler.

Föreningen innehar marken med tomträtt.

Fastighcterna har under verksamhetsåret varit tullvärdeslorsäkrade hos Brandkontoret salnt
skadedj ursftirsäkrade hos Anticirnex.

Förvaltning
Ekonornisk förvaltning : Princip Redovisning AB
Löpande revisionskontroll: Föreningens för'troende valda revisor
Tekniska ltirvaltningen:

Snöröjning:

Städning:
Klottersanering:
Källsortering:

KabelTV:
Bredband:
Tvättstugor:

Sophantering hushållsavfall: Stockhohr Vatten och Avfall
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Brf Västertorp i Stockholm
Org.nr 702002-5917

2 (11)

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Arbetet med byte av spill- och dagvattenledningar i fastigheternas källare har pågått under hela
verksamhetsåret och beräknas vara klart under hösten 2021 . Utgifterna för arbetet har kostnadsör1s i sin
helhet vilket gör att l-oreningen gör ett minusresultat lor räkenskapsåret 2020-2021 som överstiger det
balanserade resultatet från tidigare räkenskapsår. Föreningen har dock ett stort oredovisat värde i sina
fastigheter som har ett bokliirt värde på 37 mkr men ett taxeringsvärde på 155 mkr.

En ny vätmeväxlare har installerats i foreningens undercentral. Arbete pågår med att byta ut termostater
och luftnipplar i samtliga lägenheter vilket beräknas vara klafi under hösten 2021.

Föreningen har tecknat gruppavtal med Ownit från och med 1 januari 2021 avseende bredband.

Ordinarie årsstämma hölls den 24 f'ebruari 2021. Stämman genomfiirdes via poströstning med hänsyn till
den pågående Covidl 9-pandemin.

Medlemsavgiften höjdes med 10% från och med april 2021.Detta på grund av höjda tomträttsavgälder.
att foreningen numera står fiir kostnaden ftir bredband samt för att flnansiera pågående och fiamtida
underhå11.

Medlemsinformation
Antalet medlemmar var vid räkenskapsårets början 317 st och vid räkenskapsårets slut 315 st.

Under året har 20 st överlåtelser skett.

Styrelsen har sedan ordinarie årsstämma 2021-02-24 haft loljande sammansättning:

Erja Helenius Ledarlotiordförande kvar I år
Maria Budak Ledamot kvar 1 år
Lena Engnan Ledamot kvar I år
Marcus Östberg Ledamot omval 2 år
Lars Axelsson Ledamot nyr,al 2 år
Emma Snitt Ledamot nyval 2 år
Inger Ahlinder Suppleant kvar 1 år
Martin Holmgren Suppleant nyval 1 år

Syrelsen har under verksamhetsåret haft l2 protokollflorda möten.

Firmatecknare
Föreningen tecknas två i förening av ledamöterna.

Revisorer
Föreningsrevisor Birgitta Busellato
Revisorssuppleant Gunilla Bergström
Auktoriserad revisor Fredrik Liljegren, BL Revision AB

Valberedning
Ingen valberedning valdes av årstämrnan. Ansvaret 1tr valberedningen lämnades till styrelsen.
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Brf Västertorp i Stockholm
Org.nr 702402-5917

3 (rl)

Flerårsöversikt (Tkr) 2020121 20tql20 20l8ll9 2Lfifi}
Nettoomsättning 11 000 l0 586 10 563 10 571

Resultat efter finansiella poster -9 962 -239 - 184 -2 424
Soliditet (ol,) -3,8 18,3 18,9 19,0
Föreningens belåningsgrad (%) 15 l0 I I 17

Lånlkvm BR yta 3 057 2 141 2 180 2221

Föreningens belåningsgrad är beräknad enligt följande:
Lån till kreditinstitut / fastighetens taxeringsvärde * 100

Förändring av eget kapital
Inbetalda Upplåtelse- Yttre rep. Balanserat Årets Totalt

insatser avgiller lbnd rcsultat resultat

Beloppvidåretsingång 378111 2122104 2557300 3308988 -238716 8127733
Disposition av föregående
års resulrar: 2 990 000 -238'776 238 776 2 990 000

-r r85 000 -1 18s 000
Ianspråktagande -1 805 000 -l 805 000
Årets resultat -9 962 411 -9 962 4ll
Belopp vid årets utgång 378 ll7 2 122 104 3 742 300 I 885 212 -9 962 4ll -1 834 678

Förslag till behandling av ansamlad fiirlust
Styrelsen foreslår att den ansamlade örlusten (kronor):

balanserad vinst
årets ftlrlust

behandlas så att
reservering fond fiir yttre underhåll
ianspråktagande av fond ftir )ttre underhåIl
i ny riikning överftires

I 88s 212
-9 962 4lt
-8 077 199

2 990 000
-3 700 000
-7 367 199
-8 077 199

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterftiljande resultat- och balansräkning med noter.
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Brf Västertorp i Stockholm
Org.nr 702002-5917

Resultaträkning

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsätlning
Övriga rörel seintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Rörelsekostnader
Driftskostnader
Öwiga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Resultat fiire skatt

Årets resultat

Not 2020-09-01
-2021-08-31

4(ll)

2019-09-al
-2020-08-31

J

4
5

l0 999 809

r3 615

tl 013 424

-19 2t5 780
-403 456
-381529

-528 748
-20 529 513
-9 516 089

-446 322

-446 322
-9 962 4tt

-9 962 4ll

-9 962 4lr

t0 585 979
10 400

r0 s96 379

-8 913 719
-705 454
-2r4 519

-528 747
-10 362 439

233 940

-472716
-472 716
-238 776

-238776

-238776
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Brf Västertorp i Stockholm
Org.nr 702002-5917

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Muteriellu unlöggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

K o rtfr i s tig a fo r drin g ar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kosbrader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kussa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not 2021-08-3r

36 550 506
0

36 550 506

36 s50 506

43 236
203

531 830
575 269

tt 234 556
tt 234 556
11 809 825

48 360 331

5(11)

2020-08-31

37 465 302
t3 952

37 079 254

37 079 254

39 236
t43 431
506 025
688 692

6 590 216
6 590216
7 278908

44 358 162
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Brf Västertorp i Stockholm
Org.nr 702002-5917

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kupitul
Medlemsinsatser
Fond lor yttre underhåll
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapitul
Balanserat rcsultat
Årets resultat
Summa liitt eget kapital
Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kretlitinstitut
Övriga skulder
Summa långliistiga skulder

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kleditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader och florutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 2021-08-31

6(11)

2020-08-31

2 500 221

2 557 300
5 057 521

3 308 988
-238 116

3 070 212
8 127 733

32 33'7 769

195 000
32 532 769

581 616
3 696

714 27s
15 529

2 376 481
3 697 660

44 358 162

2 500 221

3 142 340
6242 521

I 885 212
-9 962 4lt
-8 077 199
-1 834 678

33 086 434
198 885

33 285 319

14 013 407
251

1 074 t92
33 957

1 787 883

16 909 690

48 360 331

1 .-,
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Brf Västertorp i Stockholm
Org.nr 702042-5917

Noter

7 (r r)

Not I Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet rned årsredovisningslagen och Bokforingsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre foretag.

Lån sonr förfaller till betalning nästkommande räkenskapsär {202212021) redovisas som kortfristiga.
Styrelsen har ltir avsikt att forlänga samtliga lån som förtaller under nästkommandc räkcnskapsår.
Räkcnskapsår 2020 är lorsta året som skulder till kreditinstirut klassificeras på ovamämnt sätt,
jäm1örelsetalen har inte räknats om.

Anläggnin gstillgån gar
Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader | "Ä
Inventarier 20%

1 00år
5år

Not 2 Nettoomsättning

Årsavgifter bostäder
Hyresintäkt lokaler
Hyresintäkt lorråd
Hyrersintäkt garage och parkeringsplatser
Överlåtelse- och pantsättningsavgifier
Avgi fi tör andrahandsuthyrn ing
Hyresintäkt Mysingen
Övriga ersättn ingar/intäkter

Not 3 Driftskostnader

Fastighetsskötsel
Snöskottni nglsandni ng
Städning
Löpande reparationer
Reparationer och underhåll enligt underhållsplan
Fastighetsskatt i fastighetsavgift
Fastighetsel
Uppvärmning
Vatten
Avfallshantenng

2020-09-01
-2021-08-31

9 632 370
763 03 1

213 896

3 15 985

37 483
14 il3
9 500

l3 431

10 999 809

2020-09-0r
-202 I -08-3 l

357 513

I 63 279
332 286
311 820

4 382
404 382
302 461

2 638 355
488 192
213 569

2019-09-01
-2020-08-31

9 247 069
828 127

103 71 1

316 000
38 938
36 831

9 500
5 803

10 585 979

2019-09-01
-2020-08-3 r

45t 467
44 601

351 599
481 371
463 662
397 242
236 221

2 480 98l
362 493
I 80 440

it
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Brf Västertorp i Stockholm
Org.nr 702002-5917

Försäkring
Tomträttsavgäld
Kabel TV
FörbrukningsmateriaI
Övriga fasti ghetskostnader
Stambyte
Internet i Bredband
Renovering av tvättstuga, P 25
Sanering av källare, engångskostnad

Revisionsar.,,ode
Förvaltningsarvode
Konsultarvode
Förenrngsverksamhet
Medlems- och årsavgifter
Överlåtel se-/pan tnoterin gsavgi fter
A ndrahandsuthyrn in gsavgi fter
Övriga kostnader

Not 5 Styrelsearvoden samt sociala kostnader

Styrelsearvoden och andra ersättningar
Sociala kostnader och pensionskostnader
Totala arvoden, andra ersättningar och sociala kostnader

8(r1)

Fastighetsels-, uppvärmnings- samt vattenkostnadema var lägre foregående räkenskapsår, då de rnnehöll
1 1 rnånader, p.g.a ändrade redovisningsprinciper.

Not 4 Övriga externa kostnader

232 030
1 337 908

313 590
2 450

25 030
t1 546 459

1 l6 198
1 50 000
208 970

t9 215 780

2020-09-01
-2021-08-31

302 046
79 483

381 529

2020-09-01
-2021-08-31

44 247
206 250

2 496
2 683

17 098
56 074
l3 358
6t 250

403 456

225 189

t 259 840

333 9-57

2 673

334 517
t 307 400

0

0

0

8 9r3 719

2019-09-01
-2020-08-31

t75 693
38 826

214 519

2019-09-01
-2020-08-31

3s 697
216 664
277 876

14 398
t7 568
50 247

5 910
87 094

70s 454
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Brf Västertorp i Stockholm
Org.nr 702002-5917

Not 6 Byggnader

Ingående anskaflningsvärden
Inköp
Försälj ningar utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivn i ngar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Taxeringsvärden byggnader
Taxeringsr,ärden mark

Not T Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsviirden
Inköp
Försälj n ingar/utrangeri ngar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrirmingar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda örsäkringspremier
Förutbetald tomträttsavgäld

e(r1)

2021-08-3r

53 044 365

0

0

53 044 365

-15 9'.79 063
-514 196

-16 493 8s9

36 550 506

155 266 000
163 ,148 000
318 714 000

2021-08-31

t 753 613
0
0

I 753 613

-r 739 661
-t3 952

-1 753 613

2021-08-31

67 604
464 226
531 830

2020-08-31

53 044 365
0
0

53 044 365

-15 464 261
-514 796

-1s 979 063

37 065 302

1ss 266 000
163 448 000
318 714 000

2020-08-31

1 153 613
0

0

1 753 613

-1 725 7t0
-13 951

-t 739 661

t3 952

2020-08-31

64 5t6
44t 509
506 025

ttY
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Brf Västertorp i Stockholm
Org.nr 702002-5917

Not 9 Skulder till kreditinstitut

Stadshypotck, 202 1 - l2-0 I . l,42Yo
Stadshypotek, 2023-03-0 l. 0,96Yo

Stadshypotek, 2022-03 -0 I . 1,47 Yo

Stadshypotek, 2022-09 -30. 1}2%
Stadshypotek, 2A23 -09 -30, 0,78%
Stadshypotek, 2024- 1 0-3 0 

^ 0,1 8"/o

Stadshypotek, 2024-06-30, 0,69%
Kortfristig del av långfristiga skulder

Fastighetsinteckning

Som framgår a\r ovan omläggningstidcr {iir lånen förtaller hcla låncbeloppet till betalning inom 5 år.

Lån som I'orfaller till betalning nästkommande räkenskapsfu (2021 12022) redovisas som kortfiistiga.
Styrelsen har ltir avsikt att lorlänga samtliga lån som lorfaller under nästkommande räkenskapsår.
Räkenskapsår 202012021är lorsta året som skulder till kreditinstitut klassificeras på ovannämnt sätt,
jämltirelsetalen inte har räknats om.

Styrelsen beräknar att amortera 1 033 924 kr under nästkommande räkenskapsår.

Not Ställda säkerheter

r0 (r1)

2021-08-31 2020-08-31

6 655 845 6 802 665

6 370 000 6 510 000
6 739 86s 6 887 993

5 294 314 5 413 350
1 281 036 7 442 153

6 8rJ0 000 0

8 000 000 0

-t4 t34 686 -718 392

33 086 434 32 337 769

2021-08-31

56 045 87s
56 045 875

2020-08-31

s6 045 875
s6 045 875

ft-
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Brf Västertorp i Stockholm
Org.nr 702002-5917

r1 (il)

srockhorm lsft* - "!l

b;" &4,-;
ffia Helenius
Ordftirande

/ / t/
V'za -:, /1--''*4*
Maria Budak
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats ljll -2.OAL

'd;r?rb frrraretl""vb- &*Å-\t>-Biigitta Busellato
Föreningsrevisor

Fredrik Liljegren
Auktoriserad revisor

,'\ffi
Ledamot

nJ1,^ a "\yrw,uwor\
Lena Engmäd'hF
Marcus Östberg
Ledamot



REVISIONSBERIiTTELSE

Till f-öreningsstämrnan i Brf Västertorp i Stockholrr
Org.nr. 102002-5911

Rapport om årsredovisningen

Uttalurden
Vi har utlört en revision av årsredovisningcn {ör BrfVästertorp i
Stockholur fbr riikenskapsäret 2020-09-01 -- 202 l-(jg-3 l.
Enligt \,år uppl?rttning har årsredovisnillgcll upprättats i enliehet
tled årsredovisninsslagen och ger cn i alla viiscntliea avseerrilen
rättvisande bild ar, liireninsen: llnrnsicllu stillrtrrrl:'per rlun 3 I

aucusti 202 I och av dess linansiella rcsultat Iör äret culict
årsredovisningslagcn. Iiörvaltrring\berättcl sen iir liircn I i J rlcd
irrsredovisningens iivriga delar.

V i till sty'rker därtör att fbreningssttuInran laststäl ler
resultaträkningen ooh balansräkningen.

Grundför uttolanden
Vi har utlirrt revisionen enligt god revisionssed i Sverigc.
I{evisorernas ansvar enligl denna sed beskrivs llännare i arsnrtten
"Den auktoriseradc revisorns ansvar,, sanrt ,'Den fötlrocnclevalde
revisoms ansvar". Vi är oberoende i fijrhållande till förcningen
enli{rt god revisorssed i St,erige. .lag sont auktoriserad revisor har
fullgorl ntrtt vrkesetiska ansvar enlict dessa krav

Vi anser att de rcvisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändaurålsenliga sonr grund ftir våra uttalanclcn.

Styrelsens unsvar
l)et iir stl,relsen som har ansvaret [ör at1 årsrcclovisnirlgcn upprättas
och att den ger cn rättvisande bild cnlrgt årsredovisningslagerr.
Stl,relscn ansvarar aivcn för den intcnta koutroll som clen bcdönter
air nöd\'ändig tör att uppraitta en ärsredovisning sont inte itrnehållcr
ntigra väscntliga t'elaktigheter. r,are sig dessa beror på
oegentlighetcr el ler rnisstag.

Vid upprättandet av årsredovrsuitrgerr arrsvarar srt rclsen firr
bedönrningen av löreningens lörrnåsa aft firnslitt; i erksarnheten.
Den upplvscr, när så är tillämpligt, ont förhållanclen sont kan
påvcrka lörntågan att fbrtsätta verksamheten och att använda
antagandet onr ft)rtsatt drifl. Antagandet om tbrtsatt drill tillämpas
dock inte om beslut har lattats om att aweckla verksatnheten.

Dert ottktoriserode revisonts uttsvur
Jag har att uttöra revisionen enligt Intemational Standards on
Auditing (lSA) ooh god revisionssed I Sverige. Mirt nlål är att
upltnå en rinilig grad av säkcrhet ont hunrvida årsrcclovisningen
som hclhet inte innchåller några väsentliga felaktighetcr, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller nrisstag. Rimlis säkerhet är cn
hög grad av säkerhet, mcn iir ingen garanti ör at1 en revision sonl
utliirs enlrgt ISA ocli god rcvisionssecl i Sveriee alltid komnrer att
upptaicka cn väscntlig lblaktighct om en sädan linns. Fclaktighcter
kan uppstå pir grund aV oegentlighetcr eller misstag och auses Vara
väsentliga onr de enskilt eller tillsanrmans rintligen kall lorvailitas
päi,erka dc ekonontiska beslut som användare lattar mecl gruncl i
årsredovi sningen.

W nt Revision

Som del av en rcvision enliet ISA anviinderjag prolessionellt
omdönre och har en profbssionellt skcptisk instiillning under hela
revisionen. Dessutont.

. idcnlifierar och bedönrer.jag riskerna lirr r'äsentlisa ILlaktishetcr i

årsreclor isningen. r,arc si12. dessa beror ltd ocucntl ilheter el ler
nrisstag. rrtlirnrar och rrtliir sranskninssiilgitrdcr blancl allllill Utiliiill
dessa risker och inhämtar rclisionsbevis sorl är tillnicklisa oeh
ändamålsenliga [ör att utgöra en grund 1ör nrina uttalanclen. Iliskcn
lör att inte upptäcka en väsenllig lblaktighet till loljd av
oegelitligheter är högre än lor cn väsentlig fblaktichet sorn beror pä
r.nisstag. eftersont oggentligheter kan innefä1ta agerande i maskopi.
lirrlalskning. avsiktliga utelämnandcn. lelaktis infbrnration ellcr
iisidosättande ar. intem kontroll.
. skalirr.jag nrig en lörstäelse at, r.len del ar förcninqcns intenta
kontroll som har betvdelsc tör ntin revision liir att utfirnla
granskningsåtgärder sonr iir lämpliga nred hänsr n till
onrständigltetenta. n]en iltte ti)r att uttala mig ont efl'ekttritsrcn i

den intcma kontrollen.

. utvairderar.ja{r. IänrpIighetcn i cle redovisningsprinciper sour
används och nntligheten i stvrelsens uppskattninsar i redovisrringen
och tillhörrndc rrpIlr 511j11u sr

. drarjag en slutsats ont lämplighctcn i att st.vrclscn anr,äncler
antagandet onr fbrtsatt drili t.id uppraitlandct ar iu'sredovisnirrr.:crr
.lag drar ocksa clr slutsats. nlr:d grunrl i clc inhänrtade
revisionsbeviscn. onr huruvida dct flnns niigorr viisentlig
osäkcrhetstirktor sont avser siidana hlindelscr cllcr lörhållanden sorn
kan leda till bcndande tvive I onr för-eningens tbrrläga att fbrrsaitra
verksamhetcn. Om.jag clrar slutsatsen att det finns en r,äsentlig
osäkerhctslaktor. ntulstc lag i revisionsberä(telsen fiista
uppurärksarrheten på uppll,sningama i iirsredovisninsen onr den
väsenthga osäkerhetsfäktom eller. ont sådana uppll sningar ar
otillräcklisa, modiflera uttalandet ont årsredovisnrngen. Minl
slutsatscr baseras på de rcvisionsbevis som urliänttas liant till
datumet för revisionsbcrättelsen. Dock kan lranttida hiindelscr cller
förhållanden göra att en förcning inte laingre kan I'ortsätra
verksarnlieten.

. utr,ärderar.jag den övergripande prcscutatiollen, strukturcn och
innehållct I årsredovisningen. däribland uppll sninganra. oclr onr
årsredovisningen återger dc underlr_ugandc transaktionenra och
händelserna pä ctt sätt solr gcr cn rätti,isancle bild.

Jae nråste inlormcra stl,relscn ont blancl arrnat rerisioncns planerade
onrlattnins och inriknting santt ticlpultktcn lör den .lag ntiistc också
in lirIncra onr bc§'delsel ul la iakttagelser under revisioncn.
cläribland de eventuella betvdanclc bristcr i den interna kr»rt«rllen
sonr jag idenl.ifie rat.

Den Jörtroenrlevilde revisonts ottsvor
.lag har att utti)ra cn revision enligt bostadsriittslagen och
tillänrpliga delar av lagen om ekonorriska ftreningar och drirrned
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt nriil är att uppnä en rinrlig
grad av säkcrhet om huruvida årsredovisnitrgelt har upprättets i

enlighet med årsrcdovisningslagen och ont årsrcdovisninsen s.er en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.
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Rapport om andra krav cnligt lagar och andra förlhttni[gar

Uttulanden

LJtöver vår rcvision av årsredovisningen har vi även r-lllijrt en
revision av st\relsetrs fiin,altning lor BrfVästertorp i Stockholnr tör
räkcnskapsäret 2020-09-0 I -- 202 I -08-3 I saml av lörslaget till
clispositioner betr,if}ande löreningens vinst cller fijrlust.

Vi till st_vrker art lörcningsstärnntan bchandl ar liirl ustcn enl igt
förslaget i förvaltningsbcraittelsen och bevrJ.jar st\.relsens ledantötcr
ansvarsfiihet för riikcnskapsårct.

Grundför uttalonden
Vi har utliirt rcvisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vår.t
ansvar enligt denna beskrivs uänrare i avsnittet ,,Revisoms 

ansvar',.
Vi är obcroendc i firrhållande till lbrcningcn enligt god revisorsscd i
Sverige. .lag sotn aukbriserad revisor har i ö\,rigt lullglort nlitt
l,rkcsetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisronsbevis vr har inhänttat är tillräckliea och
ändamålsenliga som srund fiir virra uttalanden.

Slyrelsens onsvar
Det är styrelsen som har ansvaret fbr fiirslagct till dispositioner
beträllande liircningens vrnst eller liirlust. Vicl lorslas till utdelning
inncfättar detta blanci annat sn bedöntning av ont utdJlningen iir
fbrsvarlig nted hänsvn till de krar sr)lr lörenincens r.erksÅrhetsart.
onrlattning och risker ställer på storlcken av litrcningens egna
kapital" konsolideringsbehor,. likviditct och ställning i ör,rigt.

Stvrclsen allsvArar litr fi)reningens organ isation och f-örl.altnrrrgen
ar.' ti)reningens angeliigenhcter. l)ctta innelattar bland annat att
fbrtlöpande bcdönra löreningerrs ekonontiska situation och att tillse
att förellingens organisalion är utfbnlad sä att boklorineen.
medelsförvaltningcn och töreningens ckonomiska ange i"ägenheter i

övrigt kontrolleras pä ctt betryggande sätr.

Revisorns unsvur

Värt mäl bcträflande revisionen av lorvaltningen. och clämred vårt
uttalande ont ansvarsliihet. air att inhainlta rcvisionsbevis lbr att med
en rimlig grad av säkerhel kunna bedöma oni någon stvrelscledamot
i något väsentligt avseendo:

. lorctagit någon iitgard cller gjort sig skyldig tilt nägon
lorsummelse sonr kan ttiranlccla ersältn ingsskvlcli ghet mot
1öreningen. cller
. pä nägot annat siitt handlat i strid nrcd bosladsrättslagen.
tillänrpliga dclar av lagen our ekonorriska föreningar.
ärsredor, isningslagen el ler stadganra.

^dN ^, ^
WJ sL Hevtston

Vårt mäl beträflande revisionen av fiirslaget lill dispositioner av
fbreningcr.ts vitrst ellcr fiirlust. och därnted värt uttalandc om cletta.
är att nred rimlig grad av säkerhet bcdönra onr förslaset är Iörcnligl
med bostadsrättslagcn.

Rimlie säkerhet är en hög srad av sakerhet. nten ingcn garanti lör
at1 en rcvisiolt som utförs enligt god revisionssed i Svcrige alltid
kornnrer att upptäcka åtgärdcr cller liirsuntntelser sont karr
föranleda crsättningsskyldtghet ntot lirrenincen. eller att ctt lirrslas
till dispositioner av föreninqens vitrst cller liirlLrst inte iir lilrcnli{rt
nrcd bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Svcrige
använder dcn auktoriserade revisorn prol'essioncllt ontdönte och har
en prolessionellt skeptisk tnställnitrg under hela rcr isionen.
(iransknincen av lorvaltningen och lorslaset till disposrtioner av
föreningcns vinsl ellcr tiirlust srunclar sie fiänrst på rer isionelr av
räkenskapema. Vilka ti I lkomntande granskn rngsåtgitrdcr sont utlitrs
baseras pd den auktoriserade rerisonrs prolcssionclla bediintning
och örrisa valda revisorcrs bedöntning ntecl utuanuspunkt i risk och
väsentlighet. l)et innebär att vi fbkuserar sranskningcn pa sadana
ätgärdcr. onrråden och örhällandetl som är \iisentliga tbr
vcrksarnheten och där a\ steg ooh ö\,crtraidclscr skulle ha siirskild
beq,delsc för föreninqens situatron. Vi går rgenont och prör,ar
fattade beslut. trcslutsunderlac. I idtasna åtgärder och andra
ftrliällanden som iir relevanta fi)r \,årt uttalande ont a:tsvarsfiihet.
Som underlac fiir \,ån uttalatrde ont st\ relsens lijrslae till
dispositioncr beträllande lörenrnp.cns vinst cllcr lirrlust har r i

qranskat on) Iiirsla{.lct iir lilrenligt lllcd bostadsliillslagcn.

Stockholm dcrr I3 januari 202t

F""l^tu\f
F reclrik Lil.jegrcn

Aukloriserad rer, isor

-/,-,f uPÅ* 'Z,artzil afu
Birgitty'Busellato

Föreningsrevisor
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Bilaga 1

Motioner

Vd§tertorp 2021-10-19

Motion till årsstämman 2022, BRF västertorp - Byte av lyse i trapphusen

Föreningen har senaste åren lagt mycket resurser på att renovera
käIlargångarrrat där bland annat gamla lysrör bytts mot automatisk belysning.
Detta är en stor fördel av flera skäl, framförallt eftersom man slipper leta efter
lampknappen i mörkret och det är även effektivt energi-f miljömässigt då det
exempelvis bara tänds en viss del i taget beroende på hur långt man går i
kallargångarna. Det står heller inte och lyser längre tid än nödvändigt.

]ag skulle utifrån samna fördelar som ovan önska att föreningen gjorde
sanrna sak med lyset i trapphusen. Det är som sagt både smidigt och
effektivt. Nuvarande lampor/lampknappar har dessutom några är pä nacken
och i alla fall i min port får man ofta trycka ett antal gånger på lampknappen
för att lamporna ens ska tändas. Står man lite längre tid i trapphuset är det
också smidigt att bara kunna röra lite på sig för att få lyse istället för att leta
upp en lampknapp.

De nya lamporna skulle då även kunna ställas in att följa dagsljuset. Är det
ljust ute behöver lamporna inte gå igäng. På så vis kan man också undvika att
någon "av slentrian" tänder trapphuset när det egentligen inte behövs (men
självklart ska inställningen vara tillräckligt generös så man slipper gå i
halvmörker). Vidare skulle det dessutom vara en energi-/miljömässig
besparing i att man exempelvis inte behöver tända hela trapphuset om någon
bor på våning 1 utan man kan tända våning för våning så långt personen går,
som i källargångarna. Det finns med andra ord olika alternativ har för hur
man som bast kan både uppgradera belysningen och samtidigt göra en
energi-/ milj ömässig gärning.

lagyrkar darför att
föreningen ska byta lyset i trapphusen till automatisk belysning med det
övergripande syftet att öka medlemmarnas komfort och samtidigt göra en
energi-/ milj ömässig besparing.

Tove Larsson, Broddgränd 24, lägenhet 30

Styrelsens yttrande över motion avseende byte av lyse i trapphusen

Ur miljösynpunkt är motionen mycket tänkvärd och ligger i tiden. Styrelsen
är medveten om behovet av en översyn av belysning och övriga
elinstallationer i samtliga fastigheter och trapphus.

Styrelsen föreslår att
motionen bifalles.


