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769615-3514

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Remonten 9 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens
utveckling under räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek).
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FÖRVALTNINGSBERÄ TTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Styrelsen för Brf Remonten 9, 76961 5-3514, med säte Stockholm får härmed avge förvaltningsberättelse för
räkenskapsåret 2021.

Brf Remonten 9 förvärvade fastigheten Remonten 9 på Säterivägen 21 i Bromma den 7 mars 2007. Föreningen består av
sju bostadsrätter, en hyresrätt och två hyreslokaler. Ingen bostadsrätt har bytt ägare under året.

Föreningsstämma hölls den 2021 -02-13 för att tillsätta en ny styrelse för verksamhetsåret.
.,1.

Styrelsen har totalt haft 8 protokollförda möten under året. Med anledning av föreningens ringa storlek har mycket av
det löpande styrelsearbetet skötts via telefon och mail.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Översvämning i källaren som orsakat skador i förråd, trapphus samt lgh 1003.
Byte av gamla termostater i samtliga lägenheter.

Inköp av nytt kärlskåp

Inköp av farthinder till gården

Ny gräsklippare inköpt r-
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Förestående arbete och underhåll

Spolning och filmning av stammar

Dränering
cii
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FLERÄRSÖVERSIKT
0

0
Beloppen i flerarsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

CD
2101-2112 2001 -2012 1901-1912 1801 -7872 1701-1712 E

V)
Nettoomsättning 373 377 451 290 338 >
Resultat efter finansiella

poster -86 -987 -116 -61 18
Solid itet % 49 49 58 58 59

FÖRÄNDRINGAR 1 EGET KAPITAL

Med lems- Fond för Balanserat Årets Totalt
insatser yttre resultat resultat

underhåll

Belopp vid årets ingång 5 563 356 71 773 -1 030 486 -987 423 3 677 220
Resuttatdtsposition entigt [öreningsstämman:

Balanseras i ny räkning -987 423 987 423 0
Förändring yttre underhåll 26 307 -26 307 0
Årets resultat -86 408 -86 408
Belopp vid årets utgång 5 563 356 98 080 -2 044 276 -86 408 3 530 812
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RESULTATDISPOSITION

Medet att disponera:

Balanserat resultat -2 044 216
Årets resultat -86 408
Summa -2 730 624

Förslag titt disposition:

Avsättning till yttre underhåll 26 307
Balanseras i ny räkning -2 156 931
Summa -2 730 624

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat - och balansräkning med noter.
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RES ULTATRÄKNING

2021 -01 -01 2020-01 -01
2021-12-31 2020-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Nettoomsättning 2 372 971 377 243
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 372 971 377 243

Rörelsekostnader

Fastighetskostnader 3 -363 928 -1 233 703
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella -44 416 -84 216
anläggningstillgångar

Summa rörelsekostnader -408 344 -J 317 919

Röretseresuttat -35 373 -940 676
r’J

Finansiella poster
mRantekostnader och liknande resultatposter -51 035 -46 747 t

Summa finansiella poster -51 035 -46 747

Resultat efter finansietta poster -86 408 -987423

Resultat före skatt -86 408 -987423
N

Årets resultat -86 408 -987 423
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BALANSRÄKNING 1

2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Haterietta antäggningstittgångar

Byggnader och mark 4 7 087 343 7 131 759
Summa maten etta antäggningstittgångar 7087343 7 137 759

Summa anläggningstillgångar 7 087 343 7 131 759

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 24 514 —

Summa kortfristiga fordringar 24 574 —

m

Kassa och bank

Kassa och bank 111 850 239431 00

Summa kassa ochbank 771850 239431

Summa omsättningstillgångar 136 364 239 437

SUMMA TILLGÅNGAR 7 223 707 7 377 190
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2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapitat

Medlemsinsatser 5 563 356 5 563 356
Fond för yttre underhåll 98080 71 773
Summa bundet eget kapitat 5 661 436 5 635 129

Fritt eget kapital

Balanserat resultat -2 044 216 -1 030 486
Årets resultat -86 408 -987 423
5umma [ritt eget kapital -2 730 624 -2 077909

N

Summa eget kapital 3 530 812 3 617 220

Langfristiga skulder op

Övriga skulder till kreditinstitut 5 3 585 820 3 735 220

Summa långfristiga skulder 3 585 820 3 735 220

Kortfristiga skulder

Ovriga skulder till kreditinstitut 6 74 700 —

teverantörsskulder 13 625 18750
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18750 —

E
Summa kortfristiga skulder 107 075 18 750

c
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SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 223 707 7 371 190
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NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Ärsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Typ Procent Antal år
Inventarier 1 10
Byggnad 1 100

LO

-o
LO

Not 2 Nettoomsättning 2021 2020

Avgifter 292 204 301 593
Hyra 38419 34130
Lokalhyra 42 348 41 520

372 971 377 243

Lfl
LO

Not 3 Fastighetskostnader 2021 2020

Fastighetsskötsel 1 034 14 211
Trappstädning 24 750 25 200
Underhåll/reparationer 108 352 993 487
El 70784 67856 E
Vatten och sophämtning 22 217 25 464
Revisionskostnad 18 750 18 750
Redovisningskostnad 13 625 8 750
Fiber 18220 22680
Fastighetsavgift och fastighetsskatt 35 548 15 577
Övriga kostnader 50 648 41 728

363 928 1 233 703

Not 4 Byggnader och mark 2021-12-31 2020-72-31

Ingående anskaffningsvärden 8149821 8149821
Utgående anskaffningsvärden 8 149 821 8 149 821

Ingående avskrivningar -1 018 061 -973 645
Förändringar av avskrivningar

Årets avskrivningar -44 416 -44 416
Utgående avskrivningar -1 062 477 -1 018 061

Redovisat värde 7 087 344 7 131 760
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Not 5 Förfallotid skulder 2021-12-37 2020-12-37

Förfaller senare än 5 år 3 585 820 3 735 220

Not 6 Övriga skulder till kreditinstitut 2021-12-31 2020-72-31

Kortfristig del av långfristig skuld 74 700 0

Not 7 Ställda säkerheter 2021-12-31 2020-12-31

Fastighetsinteckning 4 862 000 4 862 000

4 862 000 4 862 000

Summa ställda säkerheter 4 862 000 4 862 000
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Daniel Bohlin

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstiimman i Bostadsrättsföreningen Remonten 9, org.nr 769615-3514

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfi5rt en revision av årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Remonten 9 för år 2021.

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 3 1 december
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvattningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkn ingen och balansräkningen för
föreningen.

Grundför 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. d)

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

-o
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 E
fortsatta verksamheten. Den upplyser, nar sa ar titlampligt, om forhallanden som kan paverka
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. -c0
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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 använderjag 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 på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

c

• skaffarjag 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. R

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drarjag 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 betydande brister i den interna kontrollen som jag identiflerat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen harjag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Bostadsrättsföreningen Remonten 9 för år 2020 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.

Grundför 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.

N
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamalsenliga som grund för mina

uttalanden.
NrJ

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. R
Styrelsen ansvarar for foreningens organisation och forvaltningen av foreningens angelagenheter.
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.
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Revisorizs 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.

m
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 tittkommande 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 titt dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrätts lagen.

E
:3Anmärkning
D

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 6 kap 9 § lag om
ekonomiska föreningar, hålla bolagsstämman inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Bromma den

Daniel Bohlin
Auktoriserad revisor
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BankiD

Serienummer: iFdHyPUCLUhl9hqDORg7jg

DANIEL BOHLIN
Auktoriserad revisor
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Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. Hur man verifierar att dokumentet är i originalCertifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnarmatematiska hashfunktionerna i originaldokumentet. dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos
signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet ärDokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat oförändrat.från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är

inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande framtiden. Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med
Visma Addos validator pa denna webbsida
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemldValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra bIt försändelsen.

Alla dokument i försändelsen är listade nedan, 1 aktivitetsloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Bostadsrättsföreningen Remonten 9 revisionsberättelse 2021 .pdf

Övriga dokument i försändelsen
PM till föreningen BRE remonten 9 2021 .pdf
Erinran Bostadsrättsföreningen Remonten 9 2021 .pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk.
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.
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Aktivitetslogg för dokumentet
2022-10-17 11:57 Undersktiftsprocessen har startat
2022-10-17 11:57 En avisering har skickats till Daniel Bohlin
2022-10-19 11:42 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Daniel Bohlin
2022-10-19 11:43 DANIEL BOHLIN har signerat dokumentet Bostadsrättsföreningen Remonten 9 revisionsberättelse 2021 .pdf via

BankID Sverige (Unikt ID: iFdHyPUCLUhI9hqDORg7Jg)
2022-10-19 11:43 Alla dokument har undertecknats av Daniel Bohlin
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