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Fo rva ltn i ngs be ratte I se

Foreningens verksamhet

F6reningen har till Sndamil att frdmja
medlemmarnas ekonomiska intressen genom
att i f<ireningens hus upplita bostadslSgenheter
och lokaler med nyttjanderitt och utan
tidsbegrdnsning. Upplitelse fir Sven omfatta
mark som ligger i anslutning till foreningens
hus, om marken skall anvindas som
komplement till bostadsl5genhet eller lokal.
Bostadsrdtt 5r den rdtt i foreningen som
medlem har pi grund av upplitelsen. Medlem
som innehar bostadsriitt kallas
bostadsrdttshavare.

Styrelsen 5r skyldig att snarast, normalt inom
en minad frin det att skriftlig anscikan om
medlemskap kom in tillforeningen, avgdra
frigan om medlemskap.

Fdreningens fastighet, Ceremonien 5
forviirvades 2016-03- 18.

Pi f<ireningens fastighet har det uppforts tvi
flerbostadshus i sju viningar med totalt 117
bostadsrittsliigenheter, total boarea ca I 7 29
m2. Av dessa lSgenheter 5r samtliga upplitna
med bostadsrdtt.

Foreningen disponerar over 94
parkeringsplatser varav 80 i garage

Gemensamma utrymmen
I fastigheten finns styrelserum fcir styrelsens
arbete. I fastigheten finns det iven postboxar,
cykel ru m, barnvagnsru m, lSgenhetsforrid,
miljorum fcir grovsopor, stidrum och
rullstolsforrid.

Ctem en samh etsri nlii ggni ng
Foreningen 5r delaktig itvi
gemensam hetsanliggningar.
Gemensamhetsanldggning GA 1 omfattar
garage och gird, gemensam med Ceremonien 8
och 9 (Brf Nockeby Backe och Nockeby
Terrass). Gemensamhetsanliiggnin e GA 2
omfattar hiss, gemensam med Ceremonien 9
(Brf Nockeby Terrass).

Viisentligo servitut
Till f<irmin ftir f6reningens fastighet finns
officialservitut med Sndamilen vattenledning,
el- och teleledningar, spillvattenledningar samt
sopkasuner. Fastigheten belastas Sven av ett
servitut for Ceremonien 9 med iindamilet ritt
att passera genom entr6 samt servitut till
ftirmin for fastigheten Ceremonien I med
Sndamilet nddutrymning.

Fflrcdkring till fullvirde har fcireningen tecknat
hos Trygg Hansa. I avtalet ingir
styrelsea nsva rsf orsii kring.

F osti gfi etens undethdll sb ehov
Eftersom fastigheten 5r nybyggd finns inget
storre underhill planerat inom de nirmaste fem
till tio iren. Dock kommer vi genomfora en
stamspolning under hdsten. Avsdttning for
frireningens fastighetsunderhill 5r i enlighet
med ekonomisk plan beriknad till ett Srligt
belopp motsvarande 30kr/m2 boarea for
frireningens hus. Under 2021 kommer en
framtida underhillsplan att tas fram.

Arcavgifter
Verksamheten i f6reningen bedrivs enligt
sjdlvkostnadsprincipen och inte i vinstsyfte.
Arsavgiften ska tScka utgifter f<ir foreningens
lopande verksamhet samt amorteringar och
avsittning till yttre fond.

Under Ar 2O2O har irsavgifterna inklusive
Triple Play men exklusive varmvatten (som

debiteras efter forbrukning) varit of6rdndrade.
Genomsnittlig Srsavgift inklusive Triple Play
men exklusive varmvatten (som debiteras efter
forbrukning) 5r enligt ekonomisk plan732
kr/m2.

F ilreningens skattemdssigo status
Foreningen 5r ett privatbostadsforetag enligt
inkomstskattelagen (19 99 :7229]l, dv s

foreningen 5r en ikta bostadsrdttsfdrening.

Latent skatt kan uppkomma i de fall f6reningen
frirvSrvar fastigheten till ett pris som
understiger tillgingens marknadsvirde t.ex.
genom s.k. paketering. Foreningen har
f 6rvii rvat f astigheten di re kt f ri n E ntrenrenore n,
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till marknadsviirde. Detta innebdr att
fastigheten inte har varit foremil for n5gon
underprisoverlitelse. Dirmed finns det inte
nigon latent skatteskuld i foreningen.

F astighets av gift / f o sti ghets skott
Byggnaderna firdigstdlldes 2077 och har
deklarerats som firdigstillda. De har isatts
vardeir 2A76.

BostadslSgenheterna Srfrin och med vdrdeiret
helt befriade frin fastighetsavgift i 15 ir. Frin
och med ir 16 utgir full fastighetsavgift.
Fastighetsskatt for lokaler utgir frin och med
faststdllt vdrdeir.

Fdrvaltning
Teknisk fdrvoltning
Frin och med 1 juli 2079 har foreningen
tecknat avtal med Bredablick Forvaltning AB.
Avtalet omfattar fastighetsskotsel,
fastighetsjour och teknisk fdrvaltning. Avtalet
giller till den 31 dec 2022.

Hisservice och hissbesiktning ingir under
garantitiden med JM. Kostnaden frSn 5r 6
beriiknas till 36 000 kronor per ir.

Ekonomiskfiirualtning
Fdreningen har avtal med Simpleko AB om
ekonomisk forvaltning. Frin och med l januari
2020 inkluderas Sven parkeringsf6rvaltning.
Avtalet gdller till den 31 december 2021.

Bostodsrdttsf ilreningen regi strerades
2074-08-22 hos Bolagsverket och foreningens
ekonomiska plan registrerades 2015-05-06.
Fdreningens nuvarande gdllande stadgar
registrerades 2018-05-03.
Styrelsen har sitt site i Stockholm.

Foreningen 6r idag medlem i b6de
FastighetsSgarna och Bostadsrdtterna.

Medlemsinformation

Antalet medlemmar
vid rdkenskapsirets borjan
Tillkommande medlemmar
Avgiende medlemmar
Antalet medlemmar vid
riikenskapsirets slut

Vid lSgen hetsoverlStelser debiteras kriparen en
overlStelseavgift pi f n 1 190 kr. Pantsittnings-
avgift debiteras kriparen med f n 476 kr.

Styrelsen har sedan ordinarie foreningsstimma,
2020-06-23 och dirmed pifoljande
styrelsekonstituering haft foljande
sammansittning:

Susanne Breile Ros6n
Berit von Sydow
MichaelHansson
Lars Skrild
Johan Elliot
Per Jiighammar
Olof Malmstrom

ledamot/ordf.
ledamot/kassor
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

181
34
33

782

Till revisor har 0hrlings
PricewaterhouseCoopers AB med

huvudansvarig Marcus Petersson valts. Som

revisorssuppleant har 0h rlings
PricewaterhouseCoopers AB va lts.

Valberedningen bestir av Marc Gynning, Tomas
Jill och Ernst Wingborg varav den forstndmnde
5r sammankallande.

Antal styrelsesammantrdden som protokollfdrts
under Sret har uppgitt till 72. Dessa ingSr i
arbete med den kontinuerliga f6rvaltning av
foreningens fastighet som styrelsen under iret
arbetar med. Frireningens firma har tecknats av
tvi ledamoter i forening.

Hindelser under rdkenskapsiret

U n d er debiter a d v ottenkostn a d
Foreningen har sedan 2OL7 hatten
underdebitering av kostnaden for kallvatten pi
34.000m3 frin Stockholm Vatten. Kostnaden
uppgir till 270.000kr. Av detta belopp kommer
250.000kr belasta 2O2O Ars resultat.

Nytecknade och fdrldlr€ldo avtol
Foreningen har forlingt aWalet gillande
Teknisk forvaltning och fastighetsskotsel med
Bredablick Forvaltning AB. Avtalet har
forlingts fram till 31 december 2A22. Ddrefter
l6per avtalet pi kalenderir, med 6 (sex)

minaders upps6gningstid.
Foreningen har iven fdrl5ngt tidigare ingingna
avtal.

Under Sret har 2O overlitelser skett.
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Nytecknade avtal - Gemensomhetsanldggning
(GA)

Aven GA har forldngt avtalet glllande
fastighetsskotsel med Bredablick Forvaltni ng
AB. Avtalet har frirliingts fram till 31 december
2O22. Diirefter l6per avtalet pi kalenderir,
med 6 (sex) minaders uppsigning.

GA tecknade ett nytt avtal gillande
marksk<itsel med Hillbillies AB under
sommarhalviret. Avtalet l6per fram till 31
oktober.

For perioden 1 november 2O2O till30 april
2027 har avtal iter tecknats med Green
Landscaping AB giillande vinterunderh6ll.

Utfdrdo arbeten under dret
Foreningen har under iret infdrt hantering och
hdmtning av matavfall. Detta har glorts
tillsammans med Brf Nockeby Terrass. Genom
diverse omplaceringar av kassuner samt
ombyggnad av en kassun har detta blivit mtijligt
att genomfdra gemensamt med Terrassen.

Utfiirdo orbeten under dret - GA
Under iret har vi fillt nigra trdd som var doda.
Vi planerar for iterplantering vid Nockeby
Backe, ddr vi tvingades ta ner en stor gammal
ek. Vi har iiven pibtirjat arbetet med att fi till
planteringar etc vid omridet utanfor Nockeby
Backe 4. Buskar har planterats samt diverse
mindre vdxter. Detta kommer att forbittras
ytterligare under denna sdsong.

Fdreningens ekonomi
F6reningens resultat f6r Ar 2O2O 5r en vinst.
Resultatet for Ar 2O2O 5r sdmre dn resultatet
for ir 2079 och detta beror till stor del pi att
foreningen blivit feldebiterad for vatten och att
en stor del av denna kostnad hamnar pi
resultatet far 2O2O.

Foreningens enskilt storsta kostnadspost 5r
rintekostnaden och den har under 5r 2020
minskat marginellt.

I resultatet ingir avskrivningar vilket iir en
bokforingsmiissig vdrdeminskning av
foreningens fastighet och den posten piverkar
inte fdreningens likviditet.

Tittar man pi f<ireningens likviditetsfl<ide som
Sven innefattar finansieringsdelen i form av lin
har foreningen ett negativt kassaflode. I

kassaflodesanalysen iterf in ns mer information
om irets likviditetsfldde.

Visentliga hlndelser efter
rlkenskapsAret

Mot bakgrund av utbrottet av det nya
coronaviruset och Covid-19 foljer fcireningen
hdndelseutvecklingen noga och vidtar itgdrder
for att minimera eller eliminera piverkan pi
foreningens verksamhet. Foreningen har till
dags dato inte miirkt av nAgon betydande
piverkan pi verksamheten pi grund av
coronaviruset. /
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Belopp vid Srets inging

Resultatdisp enl stimma:

Avsittning till yttre fond

Balanseras i ny r5kning

Arets resultat

Belopp vid Srets utging

267870

407 353 1 001 919 857479238570000 220000000

238s70000 220000000 669 223 1591468

-26t870

851 479 -85t 4L9

508 086

s08 086

Upplitelse-
avgifter

Fond ftir yttre
underhill

Balanserat
resultat

Ftirindring Eget kapital

Flerirstiversikt

* Genomsnittlig skuldrdnta definieras som bokfcird kostnad frir liner6ntor i f<irhillande till genomsnittliga fastighetslin.
t' Fastighetens belSningsgrad definieras som fastighetslSn i forhillande till fastighetens bokf6rda viirde.

Resultatdisposition

Betriffande f6reningens resultat och stillning i 6vrigt hinvisas till efterf6ljande resultat- och balans-

rikning, kassaflodesanalys samt noter. Alla belopp uttrycks i svenska kronor ddr ej annat ar^2

Nettoomsittning, Kkr

Resultat efter finansiella poster, Kkr

Resultat exkl avskrivningar, Kkr

Soliditet, %

Bokfort virde pi fastigheten per kvm
boarea, kr

Genomsnittlig Srsavgift per kvm
bostadsrdttsyta, kr

Lin per kvm bostadsrdttsyta, kr

Genomsnittlig skuldrinta, % *

Fastighetens beliningsgrad, % *'

8074
508

3 376

79,3

65 920

8792
851

3731
79,3

66 249

7 7t9
734

3 6L4

78,8

66 579

732

L3202

1,10

20,o

732

t3 587

1,10

20,5

5 130

675

2 121

78,0

66 909

732

1.4357

t,23

21,5

2020 20772018

2099 554

2099 554

Fdrslag till behandling av fdreningens resultat:

Balanserat resultat

Arets resultat

Styrelsen f6reslir att:

Till yttre fond avsitts

I ny rikning 6verf6res

7 597 468

508 086

267870

1837 684
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lnbetalda
insatser

Arets
resultat

20L9

733

73 972

1,10
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RESULTATnATNINc

R6relsens intikter m.m.

Nettoomsdttning

Summa r6relsens intikter m.m.

Rtirelsens kostnader

Driftkostnader

Ovriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anlSggningstillgingar

Summa rtirelsens kostnader

Rtirelseresultat

Resultat frin finansiella poster

Rdntekostnader

Summa fi nansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Arets resultat

Not

2020-o!-o1.

2020-12-31.

2 8 073 810

I 073 810

-2922686
-24 648
-238 008

-2867 74
-6273086

1800724

-7 292 638

-t292638

508 086

508 086

2019-ol-ol
2019-t2-3!

I792204

3

4
5

819220/.

-2687 682
-222025
-230 768

-2879 267

-6019136

2173068

-7 327 649

-73216r',9

8514,9

857419
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BALANSnATTINc

TILLGANGAR

An1699ningstillgingar

Materiella anlSggningstillgingar

Byggnader och mark

Summa materiella anliggningstillgangar

Summa anlSggningstillgingar

Omsittningstillg6ngar

Kortf ristiga fordringar
Kundfordringar

dvriga fordringar

Forutbetalda kostnader och upplupna intikter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Summa omsittningstillgingar

SUMMATILLGANGAR

Not

2020-12-31

6 575 478077

5754t8077

5754L8077

103 899
77788

723 60t
898 688

2252 648

3 151 336

578569 413

20L9-12-31

578285 827

7

8

578285821.

578285827

o
73762

631 549

&5 3L7

2257 517

2902822

s81188 *t 
/
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BALANSnAxNINc

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Medlemsinsatser

Fond for yttre underhill

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller fdrlust
Arets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Linefristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Summa linefristiga skulder

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
Leverantorsskulder

Aktuell skatteskuld

Ovriga skulder

Upplupna kostnader och forutbetalda intiikter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITALOCH SKULDER

2099 554 1 853 338

467338777 460830 59L

83 910 000 11s 240 000

83 910 000 115 240 000

31 330 000
326364
140 000
754737

1369 547

33320 536 5L17 952

578569 4t3 581 188 54t

Not

2020-L2-31

458 570 000
669 223

2A19-t2-37

458 570 000
407 353

459 239 223

1 591 468
s08 086

458977 353

7007979
857 479

1

9,77

9, tI

10

3 360 000
797766
236 0@
150 000

1 180 186
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KASSAFLODESANALYS

Den ltipande verksamheten

Rcirelseresultat

Avskrivningar

Erlagd riinta

Kassafltide frln den liipande verksamheten
ftire ftirindringar av rtirelsekapital

Kassafl6de frin ftirdndringar av r6relsekapital

Minskning(+)/okning(-) av kundfordringar

Minskning(+)/okning(-) av fordringar

Minskning(-)/okning(+) av leverant<irsskulder

Minskning(-)/okning(+) av kortfristiga skulder

Kassafltide frln den ltipande verksamheten

Finansieringsverksamheten

Amortering lingf ristiga lin

Kassafl tide frAn fi nansieringsverksamheten

Ftirindring av likvida medel

Likvida medel vid Srets borjan

Likvida medelvid irets slut

2020-o1-o1

2020-72-31

7800724
2867 744

-7 292 638

20L941.O!
20,9-L2-37

2173068
2879 267

-7 327 649

3 375 830

-103 899
-749 478
734 598

98 086

3730 680

0

3793
-345 938

99 Btt

3355 L37

-3 360 000

3488346

-3 350 000

-3 360 000

-4853
2257 577

-3 350 000

728346
2 729 765

2252ffi 2257 5!1
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NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Arsredovisningen ir upprittad i enlighet med irsredovisningslagen och Bokfriringsndmndens allmdnna r5d
(BFNAR 2O76:70l om irsredovisning i mindre friretag.

Redovisningsprinciperna 6r ofordndrade ijdmforelse med foregiende 5r forutom den delen av ftireningens
lingfristiga skulder som 5r foremil for omforhandling inom 12 minader frin riikenskapsirets utging. Dessa

redovisas fr.o.m. 2020 som kortfristig skuld. Jimf<irelseirets siffror har inte rdknats om.

Anl ii ggni gn still gd ngo r

M ateri ell a anl ti ggnin gsti ll gdn gor
Materiella anlSggningstillgingar redovisas till anskaffningsvdrde minskat med avskrivningar. Utgifter for
ftirbittringar av tillgingars prestanda, utriver ursprunglig nivi, rjkar tillgingarnas redovisade virde. Utgifter for
reparation och underhill redovisas som kostnader.

Styrelsen har ansett att den totala anskaffningskostnaden f<ir f6reningens byggnad och mark bor fordelas
utifrin SCB:s statistik over produktionskostnader for flerbostadshus for att ge en rdttvisande fordelning av
den totala anskaffningskostnaden. Vid berdkningen har statistiska uppgifter frir det ir som
entreprenadkontraktet tecknades med Entreprenriren anvdnts.

Avskivningsprincip
Byggnader skrivs av over den berSknade nyttjandeperioden varvid en linjSr (rak) avskrivningsplan tillSmpas.
Avskrivningar pibrirjas efter avrikningsdagen.

Markvdrdet ir inte foremil frir avskrivning, bestiende virdenedging hanteras genom nedskrivning.

Ftiljande avskrivningstider till5mpas:

Byggnader 72O Ar

Finansiella instrument
Revisorernas branschorganisation, FAR har kommit med ett uttalande, RevU 18, som syftar till att fi en
enhetlig praxis vad gSller redovisning av lin i bostadsrittsf<ireningar. Skulder som fcirfaller till betalning
alternativt villkorslndras nistkommande rdkenskapsir ska redovisas som kortfristiga i sin helhet oavsett om
syftet 5r att linen ska forlingas under minga ir fram<iver eller ej.

F osti ghetsskott / av gift
Bostadsliigenheterna dr frin och med 6ret efter vdrdeiret helt befriade frin fastighetsavgift i 15 ir. Frin och
med 5r 16 utg6r full fastighetsavgift. F<ir lokaler belastas fcireningen med kostnad f<ir fastighetsskatt fr.o.m.
avrikningstidpunkten i de fall fastigheten har fitt ett faststdllt taxeringsvdrde frir lokaler.

Fdreningens fond f6r rttre underhdll

Reservering till f6reningens fond f<ir yttre underhill ingir i styrelsens frirslag till resultatdisposition. Efter att
beslut tagits pi foreningens irsstimma sker overforing frin balanserat resultat till fond f6r yttre underhill. ,

/
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NOTER

Noter till resultatrikningen

Not 2 fusavgifter och hyresintikter

Arsavgift, bostider
Arsavgift, lT-kommunikation & TV
Arsavgift, varmvatten
Hyresintdkter, garage/p-platser

Gemensamhetsanldggning

Ovriga intikter
Summa irsavgifter och hyresintikter

Not 3 Driftkostnader

Uppvdrmning

Fastighetsel

Vatten/avlopp
lT-kommunikation & TV
Reperation och underhill
Teknisk forvaltning
Sophantering
Fastighetsfdrslkring
Fastighetsskatt

Parkeringsavtal garage

Gemensamhetsanliiggning

Forbrukningsinventarier & material

Ovriga driftkostnader

Summa driftkostnader

Not 4 Ovriga extema kostnader

Ekonomisk f ri rvaltni n g

Revision

Konsultarvoden

Serviceavgift till brf-organisation

Bankkostnader

lT-tjdnster
Ovriga externa kostnader

Summa tivriga extema kostnader

2020

6084640
308799
744 708

1 100 136

426755
9 372

2079

6086 t73
308 880
797 608

7222483
343 432

33 629

8 073 810

2020

I 792 205

2019

388 845

235 538
288997
303 807
792 582
786 252
708 727

49 628
70 000

0
779 473
27 631

297 866

498 456
278797

39 885

303 992

732 384
791252
73 476
47 488
70 000
87 183

779 587
24 579

160 675

2922 686

2020

2687 682

2019

119 830
30 000
2987

73 774
4762

78 744
55 827

L79 L94
24000

0
72922
4362

1,4327

47 226

244 648 2220?
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NOTER

Not5 Personalkostnader

Styrelsearvode

Sociala avgifter

Summa personalkostnader

Noter till balansrlkningen

Not6 Byggnaderoch mark

lngiende anskaffningsvirde

Utgiende ackumulerade anskaffningsvirden

lngiende avskrivningar
Arets avskrivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgiende redovisat virde

Redovisat viirde byggnader
Redovisat vdrde mark

Summa redovisat virde

T axeringst iirdets fdrdelning
Taxeringsvlrde byggnad
Taxeringsvdrde mark

Not 7 Ovriga fordringar

Fordran Entreprenriren

Ovriga fordringar

Summa 6vriga fordringar

Not 8 Ftirutbetalda kostnader och upplupna int5kter

2020

L89 2N
48 808

2079

182 000
48 768

238 008

2020-,,2-37

585 490 000

230 768

2019-12-31

585 490 000

s85 490 000

-7 204 779
-2867 74

585 490 000

-4 324 978
-2879 267

-70071923 -7 2V 779

575 478077

335 439 377
239 97870o

s78285 827

338307 727
239 978700

575 418077

202 000 000
104 000 000

2020-72-31

0
77 188

578285821

202 000 000
104 000 000

2019-72-3r

13 497
265

Fcirsdkringspremie

Vdderprognosstyrn ingsstyrn i ng

Upplupen intikt varmvattenfcirbrukning

Upplupen intikt gemensamhetsanlSggning

lT-Kommunikation och TV
Ovriga f<irutbetalda kostnader

Summa ftirutbetalda kostnader och upplupna int5kter

71 188

2020-12-31

55 573
27 430
63 430

373 777

0
209 997

73762

2019-72-37

44 470
45 969
70799

343432
75 998
50 881

723 601, 03t s+e7
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NOTER

Not 9 Lingfristiga skulder

Amortering inom 2 till5 ir
Amortering efter 5 ir
Summa lingfristiga skulder

2020-12-31

10 080 000
73 830 000

2079-72-31

13 440 000
101 800 000

83 910 000 115 240 000

Kreditgivare Mllkorsdndring RSnta % Amortering
2021

Skuld per
2020-!2-37

Stadshypotek

Stadshypotek

Stadshypotek
Stadshypotek

2027-O6-O7

2022-06-07
2023-06-01
2025-06-07

840 000
840 000
840 000
840 000

28 810 000
28 810 000
28 810 000
28 810 000

o,86%

0,990/o

o,9t%
7,68%

Summa 3 360 000 115 240 000
Kortfristig del av ldngffistiga skulder:
Amortering 2021
Lin f<ir villkorsindring under 2021

-3 360 000
-27 9700oO

Summa lAngfristiga skulder 83 910 000

Not 10 Upplupna kostnader och f6rutbetalda intiker 2020-12-31 2079-12-31

Frirutbetalda hyror/avgifter
Uppvirmning
Styrelsearvode, inkl sociala avgifter
Gemensamhetsanldggning

Fastighetsel

Rintekostnader
Revision

Ovriga upplupna kostnader

Summa upplupna kostnader och ftirutbetalda intikter

638 045
49 453

761886
34324
29 063

724 892
76 562

315 316

672952
50 059

159 456
133 331

28297
t29 224
2s 000
47857

Ovriga noter

Not 11 Staflda sikerheter

7 369 547

2020-t2-37

127 000 000

1 180 186

2019-12-31

127 000 000Fastighetsinteckni ngar

Summa stillda sSkerheter 127 000 000 127 000 000

1
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NOTER

Not 12 Hindelser efter rikenskapsAret

Mot bakgrund av utbrottet av det nya coronaviruset och Covid-19 foljer frireningen hindelseutvecklingen
noga och vidtar itgirder fcir att minimera eller eliminera piverkan pi foreningens verksamhet. Foreningen har
till dags dato inte mirkt av nigon betydande piverkan pi verksamheten frin coronaviruset.

teL
/J 2027Stockholm den

Susanne Breile Ros6n

Michael

Marcus Petersson

Auktoriserad revisor

(u-rL

Vir revisionsberittelse har ldmnats aen lXlS- 2027.

Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

l/oru'Kk
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Revisionsberdttelse
Tillf6reningsstamman i BostadsrdttsfOreningen Nockebylunden, org.nr 769628-5910.

Rapport om irsredovisningen

Uttalanden
Vi har utf6rt en revision av Arsredovisningen f6r Bostadsrdttsf6reningen Nockebylunden f6r Ar 202A.

Enligt v6r uppfattning har Srsredovisningen upprdttats i enlighet med Arsredovisningslagen och ger en
i alla vdsentliga avseenden rdttvisande bild av fdreningens finansiella stdllning per den 31 december
2020 och av dess finansiella resultat och kassafl6de fdr Aret enligt Arsredovisningslagen.
Forvaltn ingsberittelsen dr frlrenlig med irsredovisnin gens Ovriga delar.

Vi tillstyrker diirfor att fcireningsstamman faststdller resultatrdkningen och balansrdkningen fOr
fOreningen.

Grund ftir uttalanden
Vi har utfOrt revisionen enligt lntemational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige.
VArt ansvar enligt dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet Reylsoms ansvar. M dr oberoende i

f6rhillande tillf6reningen enligt god revisorssed i Sverige och har i 6vrigt fullgjort vArt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat dr tillrdckliga och dndam6lsenliga som grund f6r vira
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det ir styrelsen som har ansvaret fdr att irsredovisningen upprdttas och att den ger en rdttvisande
bild enligt Arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar dven f6r den intema kontroll som den bed6mer 6r
nddvdndig f6r att upprdtta en irsredovisning som inte innehAller nAgra vdsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror pA oegentligheter eller misstag.

Vid upprittandet av irsredovisningen ansvarar styrelsen fOr bed6mningen av f6reningens f6rmAga att
fortsdtta verksamheten. Den upplyser, ndr sA iir tilliimpligt, om f6rh6llanden som kan piverka
form6gan att fortsdtta verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillimpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Revisorns ansvar
VAra mAl dr att uppni en rimlig grad av sikerhet om huruvida Srsredovisningen som helhet inte
innehAller n6gra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller misstag, och att
ldmna en revisionsberdttelse som inneh6ller vAra uttalanden. Rimlig sdkerhet dr en h6g grad av
sdkerhet, men ar ingen garanti fcir att en revision som utfdrs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptdcka en visentlig felaktighet om en sAdan finns. Felaktigheter kan uppsti pA
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara visentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan f6rvintas piverka de ekonomiska beslut som anvindare faftar med grund i

Arsredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA anvdnder vi professionellt omd6me och har en professionellt
skeptisk instdllning under hela revisionen. Dessutom.

o identifierar och bed6mer vi riskema fOr vdsentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa
beror pA oegentligheter eller misstag, utformar och utfdr granskningsdtgdrder bland annat utifrAn
dessa risker och inhdmtar revisionsbevis som dr tillrdckliga och Sndamilsenliga f6r att utgora en
grund fcir vira uttalanden. Risken f6r aft inte upptdcka en vdsentlig felaktighet till fdljd av
oegentligheter 6r h6gre 3n f6r en visentlig felaktighet som beror p5 misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, fdrfalskning, avsiktliga utel6mnanden, felaktig
information eller isidosdftande av intern kontroll.

o skaffar vi oss en fdrstielse av den del av fdreningens interna kontroll som har betydelse f6r v6r
revision for att utforma granskningsitgirder som ar kimpliga med hiinsyn till omstdndigheterna,
men inte fdr att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

o utvdrderar vi ldmpligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhdrande upplysningar.

o drar vi en slutsats om ldmpligheten i att styrelsen anviinder antagandet om fortsatt drift vid
upprdttandet av &rsredovisningen. Vi drar ocks6 en slutsats, med grund i de inhimtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns nigon vdsentlig osdkerhetsfaktor som avser sidana
hdndelser eller f0rhAllanden som kan leda till betydande tvivel om fdreningens fcirmiga att
fortstittia verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en vdsentlig osdkerhetsfaktor, mdste vi
i revisionsberdttelsen fista uppmdrksamheten pA upplysningama i Srsredovisningen om den
vdsentliga osdkerhetsfaktorn eller, om s6dana upplysningar dr otillrdckliga, modifiera uttialandet
om Arsredovisningen. Vira slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhdmtas fram till datumet
fdr revisionsberAttelsen. Dock kan framtida hdndelser eller forh6llanden gdra att en f6rening inte
ldngre kan fortsittra verksamheten.

o utvdrderar vi den 6vergripande presentationen, strukturen och inneh6llet i Arsredovisningen,
ddribland upplysningarna, och om Arsredovisningen Aterger de underliggande transaktionerna och
hdndelsema pA ett s€itt som ger en rdttvisande bild.

Vi m6ste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten f6r den. Vi mAste ocksi informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
ddribland de eventuella betydande brister iden interna kontrollen som vi identffierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra f6rfattningar

Uttalanden
Ut6ver v6r revision av Arsredovisningen har vi dven utfdrt en revision av styrelsens fdrvaltning f6r
Bostadsrdttsf6reningen Nockebylunden fdr Ar 2020 samt av fdrslaget till dispositioner betrdffande
f6reningens vinst eller fdrlust.

Vi tillstyrker att f6reningsstamman disponerar vinsten enligt f6rslaget i fOrvaltningsberdftelsen och
bevilja r styrelsens ledam6ter ansvarsfrihet fOr rdkenskapsAret.

Grund f6r uttalanden
Vi har utt6rt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. VArt ansvar enligt denna beskrivs ndrmare i

avsnittet Reyrsoms ansvar. M dr oberoende i f6rhAllande till fdreningen enligt god revisorssed i

Sverige och har i 6vrigt fullgjort vArt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat dr tillrdckliga och dndam6lsenliga som grund f6r vira
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det ir styrelsen som har ansvaret for f6rslaget till dispositioner betrdffande f6reningens vinst eller
fdrlust. Vid fdrslag till utdelning innefattar detta bland annat en bed6mning av om utdelningen 5r
f6rsvarlig med hinsyn till de krav som fdreningens verksamhetsart, omfattning och risker stdller pA
storleken av f6reningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stdllning i 6vrigt.

Styrelsen ansvarar f6r f6reningens organisation och fOrvaltningen av fOreningens angelagenheter.
Detta innefattar bland annat att fortldpande bed6ma foreningens ekonomiska situation och att tillse att
foreningens organisation dr utformad si att bokforingen, medelsf6rvaltningen och f6reningens
ekonomiska angeldgenheter i dvrigt kontrolleras pi ett betryggande sdtt.

Revisorns ansvar
VArt mAl betrdffande revisionen av forvaltningen, och ddrmed virt uttalande om ansvarsfrihet, dr att
inhdmta revisionsbevis f6r att med en rimlig grad av sdkerhet kunna beddma om nAgon
styrelseledamot i n6got vdsentligt avseende:

o f6retagit nigon itgaird eller gjort sig skyldig till nAgon f<irsummelse som kan fdranleda
ersdttningsskyldig het mot fciren ingen, eller

. pa nAgot annat sdtt handlat i strid med bostadsrdttslagen, tilldmpliga delar av lagen om
ekonomiska f6reningar, Srsredovisningslagen eller stadgarna.

VArt mAl betrdffande revisionen av f6rslaget till dispositioner av fOreningens vinst eller f6rlust, och
ddrmed vArt uttalande om detta, dr att med rimlig grad av sEikerhet bedoma om f6rslaget dr forenligt
med bostadsrdttslagen.

Rimlig sdkerhet dr en hdg grad av sdkerhet, men ingen garanti f6r att en revision som utf6rs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka Stgdrder eller forsummelser som kan fdranleda
ersdttningsskyldighet mot fdreningen, eller att ett forslag till dispositioner av fdreningens vinst eller
fOrlust inte dr fdrenligt med bostadsrdttslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvdnder vi professionellt omdcime och
har en professionellt skeptisk instillning under hela revisionen. Granskningen av forvaltningen och
fdrslaget till dispositioner av foreningens vinst eller f6rlust grundar sig frdmst pA revisionen av
rdkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsitgdrder som utf6rs baseras pi vir professionella
bed6mning med utgAngspunkt i risk och vdsentlighet. Det innebdr att vi fokuserar granskningen pi
sidana itgdrder, omrAden och fdrh6llanden som dr vdsentliga for verksamheten och ddr avsteg och
dvertrddelser skulle ha sdrskild betydelse fdr foreningens situation. Vi gAr igenom och prdvar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna Stgdrder och andra forhillanden som dr relevanta fdr v6rt uttalande
om ansvarsfrihet, Som underlag f6r virt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betriiffande
foreningens vinst eller fdrlust har vi granskat om forslaget iir f6renligt med bostadsriittslagen.

Stockholm 6an l{lS' 2921
Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

t/,twrra f4f
Marcus Petersson
Auktoriserad revisor
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