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KORT GUIDE TILL LÄSNING AV ÅRSREDOVISNINGEN 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelsen innehåller bland annat en allmän beskrivning av 

bostadsrättsföreningen och fastigheten. Du hittar också styrelsens 

beskrivning med viktig information från det gångna räkenskapsåret samt 

ett förslag på hur årets vinst eller förlust ska behandlas, som 

föreningsstämman beslutar om. En viktig uppgift som ska framgå i 

förvaltningsberättelsen är om bostadsrättsföreningen är äkta eller oäkta 

eftersom det senare medför skattekonsekvenser för den som äger en 

bostadsrätt. 

RESULTATRÄKNING 

BALANSRÄKNING 

KASSAFLÖDESANALYS 

NOTER 

I resultaträkningen kan du se om föreningen har gått med vinst eller 

förlust under räkenskapsåret. Du kan också se var föreningens intäkter 

kommit ifrån, och vad som har kostat pengar. Avskrivningar innebär att 

man inte bokför hela kostnaden på en gång, utan fördelar den över en 

längre tidsperiod. Avskrivningar innebär alltså inte något utflöde av 

pengar. Många nybildade föreningar gör stora underskott i 

resultaträkningen varje år vilket vanligtvis beror på att avskrivningarna 

från köpet av fastigheten är så höga. 

Balansräkningen är en spegling av föreningens ekonomiska ställning vid 

en viss tidpunkt. I en årsredovisning är det alltid räkenskapsårets sista 

dag. I balansräkningen kan du se föreningens tillgångar, skulder och egna 

kapital. I en bostadsrättsförening består eget kapital oftast av insatser ( och 

iblanq upplåtelseavgifter), underhållsfond och ackumulerade ~ 
("balanserade") vinster eller förluster. I en balansräkning är alltid ~ 

!u tillgångarna exakt lika stora som summan av skulderna och det egna 

kapitalet. Det är det som är "balansen'' i balansräkning. 

Kassaflödet är bostadsrättsföreningens in- och utbetalningar under en viss UAJ 
period. Många gånger säger kassaflödesanalysen mer än vr 
resultaträkningen. Här kan man utläsa hur mycket föreningens likviditet 

(pengar i kassan) har ökat eller minskat under året, och vilka delar av 

verksamheten pengarna kommer ifrån/har gått till. 

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

balansräkningen till för att förklara vad siffrorna innebär. För att du som 

läser årsredovisningen ska få mer information finns noter som är mer 

specifika förklaringar till resultat- och balansräkning. Om det finns en 

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

finns en not för den posten. Här kan man till exempel få information om 

investeringar som gjorts under året och en mer detaljerad beskrivning 

över lånen, hur stora de är, vilken ränta de har och när det är dags att 

villkorsändra dem. 
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Årsredovisning 2020/2021 

Förvaltningsberättelse 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att i föreningens hus 

upplåta bostadsrättslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. 

Föreningen har registrerats hos Bolagsverket 

Bostadsrättsföreningen registrerades 2008-01-11 hos Bo lagsverket och föreningens ekonomiska plan 

registrerades 2008-07-23. Föreningens nuvarande gällande stadgar registrerades 2010-01-11. 

Säte 

Föreningen har sitt säte i Stockholms kommun. 

Äkta J_örening 

Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta 

bostadsrättsförening. 

fus~eren '¾-, 
Föreningen förvärvade fastigheterna Tallspinnaren 1 och Tallspinnaren 2 per 2008-10-15 för ombildning till 

bostadsrätt. Föreningens fastigheter består av två flerbostadshus innehållande 24 lägenheter, varav 3 

lägenheter är hyresrätter. Den totala byggnadsytan uppgår till 1 404 kvm, varav allt utgörs av lägenhetsyta. 

Lägenhetsfördelning: 

24 st 2 rum och kök 

Tomträttsavtal finns till fastigheterna då föreningen inte äger marken utan hyr den av Stockholms kommun 

via tomträtt. Tomträttsavgälden som löper i 10-årsperioder är per 2021-06-30, 49 000 kronor resp. 48 500 

kronor per år. Avtalet gäller till och med 2027-03-31. 

Försäkring 

Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos Brandkontoret. I avtalet ingår styrelseansvarsförsäkring. 

~ 

' 
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Årsredovisning 2020/2021 

~y_relsens sammansättning _ 

5. 

Styrelsen har sedan ordinarie föreningsstämma, 2020-11-19 och därmed påföljande styrelsekonstituering ha{L__ 

följande sammansättning: 

Kurt Jensen ledamot, ordförande 

Katarina Lannervall ledamot, sekreterare 

Gustav Stenhag ledamot 

Filip Fonser suppleant 

Firmateckning 

Föreningens firma har tecknats av två ledamöter i förening. 

Revisor 

Emine Hamurcu, Auktoriserad revisor, PwC 

Sammanträden och stxrelsemöten 

Antal styrelsesammanträden som protokollförts under året har uppgått till 11 st. Dessa ingår i arbete med den 

kontinuerliga förvaltning av föreningens fastighet som styrelsen under året arbetar med. 

Utf__örda historiska underhåll 

2010 Fasadrenovering 

2012-2013 

2013 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2018 

2018 

2019 

2019 

2019 

2020 

2020 

Ny fjärrvärmeanläggning samt nya radiatorventiler och termostater 

Anslutning till fibernät 

Fönsterrenovering 

Sotning 

OVK 

Fläktar ( OVK + sotning) 

Takmålning 

Sotning och provtryckning av öppna spisarna 

Tvättstuga port 12, tumlare och torkskåp 

Byte av dörrar till lägenheter 

Omdragning av el 

Trapphusrenovering 

Ventilation 

Ledmoduler, astrour 
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Årsredovisning 2020/2021 

Planerat underhåll 

2022 Byte av entredörrar och passersystem 

Till det planerade underhållet samlas medel via årlig avsättning till föreningens yttre underhållsfond med 

minst 0,3 % av taxeringsvärdet på fastigheten. 

Underhållsp_lan 

Föreningens underhållsplan för fastigheterna upprättades år 2015, vilken sträcker sig 25 år framåt. Planen 

uppdateras fortlöpande. 

Avtal med leverantörer 

Förvaltningsavtal avseende fastighetsskötsel har föreningen tecknat med MH Drift & Fastighetsservice AB. 

För den ekonomiska förvaltningen har föreningen avtal tecknat med Simpleko AB. 

Övrig om verksamheten 

Föreningen är idag medlemmar i Fastighetsägarna. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Ekonomi 

Föreningens resultat för år 2020/2021 är en förlust. Anledningen till underskottet beror främst på 
• 

~ 
genomförda reparationer och underhållsåtgärder p~ fastigheten. I resultatet ingår avskrivningar, vilket är en 

bokföringsmässig värdeminskning av föreningens fastighet. Den posten påverkar inte föreningens likviditet. 

Tittar man på föreningens likviditetsflöde som även innefattar löpande amorteringar, investeringar samt 

finansieringsdelen i form av lån och upplåtelser så har föreningen ett positivt kassaflöde. 

Underhåll 

Underhåll av fastigheten som genomförts under räkenskapsåret och där hela kostnaden belastat resultatet: 

2021 Stamspolning 

Övriga up_pgifter 

Föreningen har under räkenskapsåret upplåtit två hyresrätter. 

Årsavgifterna har under året varit oförändrade, och i samband med budgetarbetet inför år 2021/2022 

beslutade styrelsen om fortsatt oförändrade årsavgifter. 
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Årsredovisning 2020/2021 

Medlemsinformation 
Antalet medlemmar i föreningen uppgick vid räkenskapsårets början till 28 st. Antalet nytillkomna 

medlemmar under året är 13 och antalet avgående medlemmar under året är 11. Medlemsantalet i föreningen 

vid räkenskapsårets slut är 30 st. Det har under året skett 5 överlåtelser och 2 upplåtelser från hyresrätt till 

bostadsrätt. 

Enligt styrelsebeslut debiteras köparen vid varje överlåtelse en expeditionsavgift om 2,5 % av gällande 

prisbasbelopp (2021 = 1 190 kronor). Pantsättningsavgift debiteras med 1 % av gällande prisbasbelopp (2021 

= 476 kronor) vid varje pantsättning. 

Påminnelseavgift om 60 kronor debiteras vid sen betalning. 

Flerårsöversikt 
2021 2020 2019 2018 2017 

Nettoomsättning 1 316 374 1 328 710 1275139 1267448 1267397 

Resultat efter fin. poster -160 954 8 305 -1350203 -245 992 -135 058 

~ Soliditet, % 76 71 71 72 72 

Yttre fond 892 440 806 640 720 840 635 040 549 240 u Taxeringsvärde 37 161 000 37161 000 37 161 000 28 600 000 28 600 000 

Bostadsyta, kvm • 1404 1407 1407 1407 1407 

~ Årsavgift per kvm bostadsrättsyta, kr 690 728 710 710 710 

Lån per kvm bostadsyta, kr 5 511 5 581 5 663 5 744 5 826 

Genomsnittlig skuldränta, % 0,79 0,85 0,64 0,50 0,31 

Belåningsgrad, % 28,55 28,62 28,70 28,70 28,80 

Soliditet % definieras som: Justerat eget kapital / totalt kapital 

Belåningsgrad % definieras som: fastighetslån / bokfört värde för byggnad och mark 
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Förändringar i eget kapital 
Disp av föreg 

2020-06-30 års resultat 

Insatser 22 377 310 

Upplåtelseavgifter 1542441 

Fond, yttre underhåll 806 640 

Balanserat resultat -4 414 937 8 305 

Årets resultat 8 305 -8 305 

Eget kapital 20 319 760 0 

Resultatdisposition 
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: 

Balanserat resultat 

Årets resultat 

Totalt 

-4 492 431 

-160 954 

-4 653 386 

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande 

Reservering fond för yttre underhåll 

Balanseras i ny räkning 

111483 

-4 764 869 

-4 653 386 

Årsredovisning 2020/2021 

Disp av 

övriga poster 2021-06-30 

2 366 710 24 744 020 

3 433 290 4 975 731 

85 800 892 440 

-85 800 -4 492 431 

-160 954 -160 954 

5 639 046 25 958 805 

Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning samt noter. 
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Resultaträkning 

Rörelseintäkter 

Nettoomsättning 

Rörelseintäkter 

Summa rörelseintäkter 

Rörelsekostnader 

Driftskostnader 

Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Summa rörelsekostnader 

RÖRELSERESULTAT 

Finansiella poster 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

Summa finansiella poster 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 

ÅRETS RESULTAT 

Not 

2 

3-6 

7 

8 

9 

Årsredovisning 2020/2021 

2020-07-01 - 2019-07-01 -

2021-06-30 2020-06-30 

1 316 374 1294727 

3 33 984 

1316378 1328 710 

-914 975 -739 088 

-134 369 -118 729 

-196 -29 320 

-366 132 -366 131 

-1415672 -1253 268 

-99 294 75442 

-61 660 -67 137 

-61660 -67137 

-160 954 8305 

-160 954 8305 
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Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnad och mark 

Inventarier och installationer 

Summa materiella anläggningstillgångar 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kund- och avgiftsfordringar 

Övriga fordringar 
• 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Summa kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 

Kassa och bank 

Summa kassa och bank 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

10 

11 

12 

13 

Årsredovisning 2020/2021 

2021-06-30 2020-06-30 

27 098 755 27 438 211 

45 079 71 755 

27143 834 27 509 966 

27143 834 27 509966 

1904 0 

303 070 3 059 

53 786 52 609 

358 760 55668 

6 501 504 895 140 

6 501504 895140 

6 860 264 950 808 

34 004 098 28 460 774 
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Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Medlemsinsatser 

Fond för yttre underhåll 

Summa bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 

Balanserat resultat 

Arets resultat 

Summa fritt eget kapital 

SUMMA EGET KAPITAL 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 

Leverantörsskulder 

Skatteskulder 

Övriga kortfristiga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

14 

15 

\\ , 
Årsredovisning 2020/2021 

2021-06-30 2020-06-30 

29 719 751 23 919 751 

892 440 806 640 

30 612191 24 726 391 

-4 492 431 -4 414 937 

-160 954 8 305 

-4 653 386 -4 406 631 

25 958 805 20 319 760 

7 622 472 7 737 472 

7 622 472 7 737 472 

115 000 115 000 

81519 30 535 

1653 6 139 

2 070 1 

222 579 251 868 

422 821 403 543 

34004098 28 460 774 
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Kassaflödesanalys 

Likvida medel vid årets början 

Resultat efter finansiella poster 

Justering av poster som inte ingår i kassaflödet 

Utrangering anläggningstillgång 

Årets avskrivningar 

Bokslutsdispositioner 

Nedskrivningar 

Kassaflöde från löpande verksamhet 

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 

Ökning (-), minskning ( +) kortfristiga fordringar 

Ökning ( + ), minskning (-) kortfristiga skulder 

Kassaflöde efter förändringar i rörelsekapital 

Investeringar 

Finansiella placeringar 

Årets investeringar 

Kassaflöde från investeringar 

Finansieringsverksamhet 

Eget bundet kapital 

Ökning(-) minskning (+),av långfristiga fordringar 

Ökning ( +) minskning (-), av långfristiga skulder 

Årsredovisning 2020/2021 

2020-07-01 - 2019-07-01 -

2021-06-30 2020-06-30 

895140 

-160 954 

0 

366 132 

0 

0 

205 178 

-303 092 

19 278 

-78 636 

0 

0 

0 

5 800 000 

0 

-115 000 

848 964 

8 305 

0 

366131 

0 

0 

374436 

-385 

-212 875 

161 176 

0 

0 

0 

0 

0 

-115 000 
------------------

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 5 685 000 -115 000 

Årets kassaflöde 5 606 364 46176 

Likvida medel vid årets slut 6 501504 895 140 
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Årsredovisning 2020/2021 

Noter 

Not 1, Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen för Brf Tallspinnaren 1 & 2 har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd 2016:10 (K2), årsredovisning i mindre företag. Principerna är oförändrade 

jämfört med föregående år. 

Redovisning av intäkter 

Intäkter bokförs i den period de avser oavsett när betalning eller avisering skett. 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. Tillgångarna 

skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. 

Följande avskrivningar tillämpas: 

1% 

2-4% 

10% 
• 

Byggnad 

Fastighetsförbättringar 

Inventarier 

Installationer 6,67-20 % 

Föreningens finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. I de fall tillgången på 

balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet sker nedskrivning till det lägre värdet. 

Omsättningstillgångar 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

Föreningens fond för yttre underhåll 

~ 
~ 

Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition. Efter att f 
beslut tagits på föreningsstämma sker överföring från balanserat resultat till fond för yttre underhåll och 

redovisas som bundet eget kapital. Ianspråktagande av fonden för planerat underhåll sker på samma sätt. 

Fastighetsavgift/fastighetsskatt 

Föreningen betalar kommunal fastighetsavgift för flerbostadshus baserat på Skatteverkets takbelopp per 

bostadslägenhet, som för år 2021 uppgår till l 459 kr. För lokalen betalar föreningen en statlig fastighetsskatt 

med 1 % av taxeringsvärdet på lokaldelen. 

Fastighetslån 

Lån med en bindningstid på ett år eller mindre tas i årsredovisningen upp som kortfristiga skulder. 
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Not 2, Rörelseintäkter 

Försäkringsersättning 

Hyresintäkter, bostäder 

Hyresintäkter,förråd 

Hyresintäkter, lokaler 

Pantsättningsavgifter 

Årsavgifter, bostäder 

Överlåtelseavgifter 

Övriga intäkter 

Summa 

Not 3, Fastighetsskötsel 

Fastighetsskötsel 

Snöskottning 

Städning 

Övrigt 

Summa 

Not 4, Reparationer 

Planerat underhåll 

Reparationer 

Summa 

Not 5, Taxebundna kostnader 

Fastighetsel 

Sophämtning 

Uppvärmning 

Vatten 

Summa 

Årsredovisning 2020/2021 

2020/2021 

0 

372 725 

9 600 

72 438 

5 700 

846113 

9 499 

303 

1316 378 

2020/2021 

31 836 

17 063 

28 109 

7 650 

84658 

2020/2021 

40 279 

197 385 

237 664 

2020/2021 

47 441 

20 995 

278 006 

51 609 

398 051 

2019/2020 

33 584 

402 900 

9 600 

71 763 

1404 

807 624 

1136 

700 

1328 710 

2019/2020 

30 876 

3 188 

26 302 

2 750 

63116 

2019/2020 

0 

101155 

101155 

2019/2020 

45 876 

18 180 

272 200 

48 766 

385 022 

~ 
1 
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Not 6, Övriga driftskostnader 

Bredband 

Fastighetsförsäkringar 

F astighetsskatt 

Kabel-TV 

Tomträttsavgälder 

Summa 

Not 7, Övriga externa kostnader 

Förbrukningsmaterial 

Kameral förvaltning 

Konsultkostnader 

Revisionsarvoden 

Övriga förvaltningskostnader 

Summa 

Not 8, Personalkostnader 

Sociala avgifter 

Styrelsearvoden 

Summa 

Årsredovisning 2020/2021 

2020/2021 

25 560 

22490 

42246 

6 805 

97 500 

194 601 

2020/2021 

3 147 

44230 

10 445 

34 500 

42 048 

134 369 

2020/2021 

-1204 

1400 

196 

2019/2020 

25 560 

22 295 

37 698 

6 742 

97 500 

189 795 

2019/2020 

5 573 

41483 

10 445 

33 750 

27 478 

118 729 

2019/2020 

6072 

23 248 

29320 

Den låga kostnaden beror på att man tidigare år har bokat upp för mycket i kostnad för styrelsearvoden och 

sociala avgifter vid bokslut. Detta är korrigerat i år och resulterar därmed i en låg personalkostnad. 

Not 9, Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader avseende skulder till kreditinstitut 

Övriga räntekostnader 

Summa 

2020/2021 

61 521 

139 

61660 

2019/2020 

67 017 

120 

67137 

l 5. 
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Not 10, Byggnad och mark 

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 

Ingående ackumulerad avskrivning 

Årets avskrivning 

Utgående ackumulerad avskrivning 

Utgående restvärde enligt plan 

Taxeringsvärde 

Taxeringsvärde byggnad 

Taxeringsvärde mark 

Summa 

Not 11, Inventarier och installationer 

Ingående anskaffningsvärde 

Utgående anskaffningsvärde 

Ingående avskrivning 

Årets avskrivningar 

Utgående ackumulerad avskrivning 

Utgående restvärde enligt plan 

Not 12, Övriga fordringar 

Skattekonto 

Övriga fordringar 

Summa 

Årsredovisning 2020/2021 

2021-06-30 

31305297 

31305297 

-3 867 086 

-339 456 

-4206 542 

27098 755 

18 869 000 

18 292 000 

37161 000 

2021-06-30 

188 096 

188 096 

-116 341 

-26 676 

-143 017 

45079 

2021-06-30 

3 070 

300 000 

303 070 

2020-06-30 

31 305 297 

31305297 

-3 527 629 

-339 457 

-3 867086 

27 438 211 

18 869 000 

18 292 000 

37161000 

2020-06-30 

188 096 

188 096 

-89 667 

-26 674 

-116 341 

71755 

2020-06-30 

3 059 

0 

3 059 
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Not 13, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Bredband 

Försäkringspremier 

Förvaltning 

Kabel-TV 

Tomträtt 

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Summa 

Not 14, Skulder till kreditinstitut 
Villkorsändring 

Nordea Hypotek AB 2022-11-16 

Summa 

Varav kortfristig del 

Årsredovisning 2020/2021 

2021-06-30 2020-06-30 

6 390 6 390 

7 346 6 484 

10 699 10 278 

1 704 1698 

24 375 24375 

3 272 3 384 

53 786 52609 

Räntesats Skuld Skuld 

2021-06-30 2021-06-30 2020-06-30 

0,76% 7 737 472 7 852 472 

7737472 7852472 

115 000 115 000 

Enligt föreningens redovisningsprinciper, som anges i not 1, ska de delar av lånen som har slutbetalningsdag 

inom ett år redovisas som kortfristiga tillsammans med den amortering som planeras att ske under nästa 

räkenskapsår. Lån med slutbetalningsdag under 2021 omsätts vid förfall. 

Not 15, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2021-06-30 2020-06-30 

Arvode 23 650 45 500 

Beräknat revisionsarvode 23 250 22 500 

El 4020 3 266 

Förutbetalda avgifter/hyror 134173 136 353 

Sociala avgifter 7 431 14 296 

Uppvärmning 11 586 11 004 

Utgiftsräntor 3 920 4 073 

Vatten 8 909 8 308 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 640 6 568 

Summa 222 579 251 868 
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Not 16, Ställda säkerheter 

Fastighetsinteckning 

Summa 

-~-=--~l'\:...__O_L _~ _ _, __ i~_( _ J__Q_ - 202 \ 
Ort och datum 

Årsredovisning 2020/2021 

2021-06-30 2020-06-30 

15 500 000 15 500 000 

15 500 000 15 500 000 

✓~Jf 
Kurt Jensen 

Ledamot,ordför de 

Ledamot 

Katarina Lannervall 

Ledamot 

~7];;;;~ -ffi__ -~ 
PwC 

Emine Hamurcu 

Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Tallspinnaren 1 & 2, org.nr 769618-1200 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Tallspinnaren 1 & 2 för räkenskapsåret 
2020-07-01 - 2021-06-30. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 30 juni 2021 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund.för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav . 

• 
Jag anser att de revisions bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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 på fel. 

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 
beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Mina 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 på fel, 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 fel 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: 
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• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisions bevis 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 fel, 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 eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Bostadsrättsföreningen Tallspinnaren 1 & 2 för räkenskapsåret 2020-07-01 - 2021- 06-30 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund.för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

2 av3 
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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 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt 
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 jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med 
bostadsrättslagen. 

Stockholm 15 oktober 2021 

~b{Murctv 
Emine Hamurcu 
Auktoriserad revisor 


