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Ftirvaltn i ngsberattelse

Sty'elsen fdr Brf BoKlok Sjoglimten, 769623-5 3 far hdrmed avge arsredovisning fdr 2018-09-01 -
2019-08-31

Verksamheten

Allmdnt om verksamheten
Ft reningen har till andamal att frdmja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ifdreningens
hus upplata bostadslagenheter under nyttjanderAtt och utan tidsbegrinsning. Upplatelse far aven
omfatta mark som Iigger ianslutning till ftireningens hus, om marken skall anvandas som komplement
till bostadslagenheten. Fdreningen raknas som en akta forening och har sitt sate i Nyktiping.

Verksamheten
Brf BoKlok Sjtiglimten i Nykdping ftirvaltar 26 stycken lagenheter och 31 bilplatser pa fastigheten
Nicolai-Herrhagen 1 :8 Nykciping. Rosenhillsvegen 1A-F, 3A-D, sA-D, 7A-F samt gA-F 61 1 46
Nykoping. Byggnaderna varms upp med [arrverme.
Bostadsrattsforeningen registrerades 201 1{8-29. F6reningens nuvaEnde ekonomiska plan
registrerades 201249-17 och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket 201Gl 1-17.
Den ekonomiska ftirvaltningen har under aret, enligt forvaltningsavtal, handhafts av
FF-Fastighetsservice AB.
Vid arets utgang var medlemsantalet 42 stycken fdrdelade pa 26 stycken lagenheter.
Fastigheten ar fdrsakrad till fullvarde i Lansftirsakringar der ansvarsftirsakring for styrelsen ingar.

Visentliga hiindelser under iret
Efter m6te med foreningens kontaktperson pd Sdrmlands Sparbank samt diskussioner med FF
Fastighetsforvaltning AB togs beslut om att gdra en extra amortering pa 100 000 kronor samt att hoja
f<ireningens arliga amortering fran 96 920 kronor till 150 000 kronor.
Fdljt upp status kring hackplanteringen med COE @egeende)
Hanterat arende kring sophamtninge (rengciring av kad, felaktiga fakturor)
Avtalsfdrandringar (sndrbjning, sopning, sandupptagning)

Styrelsen

Ordfiirande
Michael Ohlsson

Ordinarie ledamtiter
Benita Av6n-Pettersson, vice ordftirande
Malin Klangeryd, sekreterare
Sonja Hedstr6m
Anne-Louise Gjuse

Suppleanter
Maria Lilja Dahlen
Birgit Vikstrom

Revisor
Anna Simula, R6dek

Revisorssuppleant
Christer Johnsson

Valberedning
Annika Johnsson
Gustaf Pedersen
Lena Thorn
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F6reningens firma tecknas fdrutom av styrelsen idess helhet av styrelsens ledamtiter tv6 iftirening
Styrelsen har beviljat fyra stycken lagenhetsoverlatelser under 5ret.
Styrelsen har beviljat en stycken andrahandsuthyrning under 6ret.
0verl6telseavgift och pantsattningsavgift debiteras enligt stadgarna, overlStelseavgiften betalas av
kdpare.

Under bokforingsAret har styrelsen hAllit 9 stycken protokollfdrda moten. En ordinarie ftireningsstdmma
holls 2018-12-19 samt en extra stemma 2019-05-05.

Fastigheten

Fastighetsbeteckning: Nikolai-Herrhagen 1 :8
Adress: Rosenhillsvagen 1-9, 61 1 46 Nykoping
ByggAr:2012
Taxeringsverde: 18 336 000 varav byggnadsvarde 'l 5 600 000 kronor
Liigenhetsfdrdelning: 26 lagenheter fordelade pa 5 huskroppar
Total boyta: 1 824 m2
Fastighetens areal'. 4 719m2

Legenhetsf6rdelning

stycken
0 stycken
0 stycken

P-anlaggning
P-platser: 3'l st

2 rum och kiik: 6
3 rum och kt k: 1

4 rum och ktik: 1
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Belopp i kr
201 20162017/2018 2016/2017 2015/2016

Nettoomsattning
Resultat efter finansiella posler
Soliditet, o/o

Balansomslutning
Arsavgift per kvm
LAn per kvm
Elkostnad per kvm
Viirmekostnad per kvm
Vattenkostnad per kvm

Eget kapital

1 417 191
120 709

57,9
45 464 368

725
10 395

13
87
41

1 414 656
17 722

57 ,5
45 603 842

727
10 449

14
91

41

1 411 129
151 452

57,5
45 559 616

725
10 502

'13

88
u

1 414 123
122 653

56,5
46 094 661

727
10 818

14
97
35

UppEtelseavgifter/
/nsarser

Fond fa yffe
underhe

Balanserat
resultat

Arets
resultat

Belopp vid 6rets borjan
Resultat disp enligt stammobeslut
Fonddispo enl stammobeslut
Arets resultat

25 330 000 469 420

100 000

392 708
17 722

-100 000

't7 722
-17 722

120 709

Belopp vid arets slut

Resultatdisposition

25 330 000 569 420 310 430 '120 709

Belopp i kr
Styrelsen ftiresler att till ftirfogande staende medel:
balanserat resultat
Srets resultat

Totalt

disponeras fdr
reservera till fond fdr yttre underhall enligt stadgarna
balanseras iny 16kning

Summa

Fdreningens resultat och stallning framgar av efterfoljande resultat- och balansrdkningar med
tillaggsupplysningar.

310 430
120 710
431 't40

100 000
331 140

431 140
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Resultatrdkning
Belopp i kr Not 2018-09-01-

2019-08-31
2017-09-01-
2018-08-31

Rdrelseintdkter, lage,fdrend rtng m.m.
Nettoomsettning
Ovriga rtirelseintdkter

Summa rtirelseintakter, lagorftirandring m.m.

Riirelsekostnader
Driftskostnader
dvriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

Summa rtirelsekostnader

R6relseresultat

Finansiella poster
Ranteintakter och liknande resultatposter
Rantekostnader och liknande resultatposter

Summa fi nansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Bo ksl utsd i s pos ili o ne r
Resultat f6re skatt

Arets resultat

1 't 417 191
4 132

1 414 656
40

1 421 323 I 414 696

3

-448 399
-132 635

-26 422
-413 652

429 572
-271 667

-14 972
-413 652

-1 021 108 -1 129863

400 215 284 833

3 022
-282 528

2 20'l
-269 312

-279 506 -267 111

120 709 17 722

120 709 17 722

120 709 17 722
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Belopp i kr Not 2019-08-31 2018-08-31

TILLGA}.IGAR

AnlSggningstillgingar

Mateiel I a anl dg g n i ng sti I b e ng a r
Byggnader och mark

Summa materiella anleggningstillgangar

Summa anliggningstillgingar

Omsattningstillgengar

Kortfti stig a ford i n g ar
Kundfordringar
0vriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsattningstillgangar

SUMMA TILLGANGAR

4 43 360 061 43 773 713
43 360 061 43 773 713

I 344
248

25911

1206
5 410

24 562
27 503 31 178

2 076 804 1 798 951

2 076 804 1 798 951

2 104 307 1 830 129

45 464 368 45 603 842

43 360 061 43 773 713
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Belopp i kr Nol 2019-08-31 2018-08-31

EGET KAPITAL OGH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
lnsatser
Fond fastighetsunderhill

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Lengfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut

Summa langfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Leverant6rsskulder
Upplupna kostnader och fdrutbetalda intakter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

25A99420 25 799 420

310 430
120 709

392708
17 722

5

431 139 410 430

26 330 559 26 209 850

18 859 924 19 030 126

18 859 924 19 030 126

6

29 036
171 094
163 736

273 885 363 866

45 464 368 45 603 842

25 330 000
s69 420

25 330 000
469 420

100 544
32 662

140 679
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Tilldggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Arsredovisningen upprdttas i enlighet med BFNAR 2016:10 Arsredovisning i mindre ftiretag.

Avskriv ni ngspri nci per f6r an Eggn i ng sti llgdngar
Avskrivningar enligt plan baseras p5 ursprungliga anskaffningsvarden minskat med beriiknat
resNarde. Avskrivning sker linjart dver tillg6ngens beraknande livslangd.

Foliande avskrivningstider tillampas

An\itggningsti gengar

7(10)

Ar
Materiella anleggningstillgangar:
-Byggnader 100
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Nettoomsefining

8(10)

2018-09-01-
2019-08-31

2017-09-01-
2018-08-31

Hyresintekter p-plats
Arsavgifter bostader
Kabel-TV
Oresutjamning

Summa

Not 2 Driftskostnader

14 798
1 323 251

79 180
40

8 950
1 326 374

79 307
25

1 417 269 1 4',t4 656

2019-08-31 2018-08-31
Sotning
Serviceavtal
Reparation & Underhell
Ventilation
EI

Verme
Vatten
Sophantering
Snrlrtijning
6vriga driftskostnader
F6rsakringspremie
Ftirvaltningsarvode

Summa

41 U5
19 085
24 102

157 911
74 020
46 545
23 438

3 538
26 232
32183

17 245
3 600

35 117
15 445
25 128

166 390
74 524
44 465
26 441

318
25 069
30 319

Not3 Personalkostnader

Styrelsearvoden och sociala kostnader

448 399

2018-09-01-
2019-08-31

464 061

Styrelsearvoden och andra ersettningar
Bilersdttning

Summa
Sociala kostnader

Summa

21 032
69

11488
251

21 101
5 321

11 739
3 233

26 422 't4 972

2017-09-01-
2018-08-31
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2019-08-31 2018-08-31
Ackumulerade anskaffningsverden:
-Vid arets b6rjan

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
-Vid erets borjan
-Arets avskrivning enligt plan

Redovisat vdrde vid arets slut

Bokfiirt varde byggnader
Bokft rt verde mark

Not 5 dvriga skulder till kreditinstitut

45 490 000 45 490 000

45 490 000 45 490 000

-1 7',t6 287
-4't3 652

-1 302 635
413 652

-2129939 -1 716 287

r13 360 061 43773 713

38 470 061
4 890 000

38 883 713
4 890 000

.t3 360 061 43 773 713

l1ptid rdnta 2019-08-31 2018-08-31
Swedbank 2853194583
Swedbank 2853194617
Swedbank 2853194625

2020-10-23
Rijrligt

2021-10-25

1 ,520/o
1,536%

1 ,560/o

6 554 818
6 740 000
5 665 650

6590 112
6 740 000
5 729 050

18 960 468

-100 544

19 059 162

-29 036Avgar kortfristig del inom 1 ar

Not 6 Upplupna kostnader och ftirutbetalda intdkter

18 859 924 19 030 126

2019-08-31 2018-08-31
Upplupna utgiftsrantor
Forutbetalda avgifter
Upplupna kostnader

34 840
97 449

8 390

32 818
122 876

I 041

140 679 163 735
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2019-08-31 2018-08-31

Fastighetsinteckningar

Summa stillda sikerheter

Underskrifter

Nykoping 2019- t ,-LS

20220000 20 220 000

20220000 20220000

l,{ML
Michael Ohlsson
Styrelseordftirande
Uftrede 2019-12-11

Benita Aven-Pettersson
Vice ordforande

EZ
Malin Klangeryd
Sekreterare

fts-km X\ u l4r,J,*

Min revisionsberattelse har lamnats den 2t na-c-5.,- 2ot\

Anna ula,
Auktoriserad revisor

A%"rrr4

Hedstrom



}RADEK
I (3)

Revisionsberlttelse

Till fiireningsstfimman i Brf BoKlok Sjtiglimten
Org.nr 769623-5543

Rapport om irsredovisningen

Illl anden
Jag har utftrt en revision av Srsredovisningen ftir Brf BoKlok Sjdglimten liir r2ikenskapsiret 201 8-09-01 -

2019-08-3 r.

Enligt min uppfattning har irsredovisningen uppriittats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i alla
viisentliga avseenden rtiftvisande bild av ftireningens finansiella st?illning per den 2019-08-3 I och av dess

finansiella resultat liir iret enligt irsredovisningslagen. F6rvaltningsberAttelsen iir liirenlig med

Arsredovisningens dvriga delar.

Jag tiltstyrker dzirfiir att ftireningsstiimman faststiiller resultatrakningen och balansriikningen lbr ltireningen

Grund Jdr uttalanden
Jag har utltirt revisionen enligt International Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskivs niirmare i avsnittet.l?evr.sorr s onsvor. Jag iir oberoende i
ftjrhillande till liireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i Ovrigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa kav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inh5mtat iir tillriickliga och iindamilsenliga som grund fOr mtna
uttalanden.

S$trelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret Iirr att irsredovisningen upprZittas och att den ger en r?ittvisande bild enligt
irsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar even Ibr den interna kontroll som de beddmer iir nddviindig ftir att
upprtitta en irsredovisning som inte innehiller nigra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller misstag.

Vid uppriittandet av trsredovisningen ansvarar styrelsen iiir bed6mningen av Iiireningens ltirmiga att
fortsiitta verksamheten. De upplyser, niir si iir tilliimpligt, om iiirhillanden som kan piverka ftirmigan att
fortsiitta verksamheten och att anvenda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilliimpas
dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Mina mil ar aft uppne en rimlig grad av siikerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte innehiller
nigra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller misstag, och att liimna en

revisionsberiittelse som innehiLller mina uttalanden. Rimlig siikerhet iir en hdg grad av stikerhet, men ?ir ingen
garanti ftir att en revision som utftrs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka
en viisentlig felaktighet om en sidan finns. Felaktigheter kan uppsti pi grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara viisentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan liirvantas piverka de ekonomiska
beslut som anvtndare fattar med gnrnd i irsredovisn ingen^

\rq

Brf BoKlok Sjdglimten, Org.m 769623-5543
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Som del av en revision enligt ISA anviinderjag professionellt omd6,me och har en professionellt skeptisk
instlllning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och beddmerjag riskema liir viisentliga felaktigheter i iLrsredovisningen, vare sig dessa beror
pi oegentligheter eller misstag, utformar och utfiir granskningsitgiirder bland annat utifrin dessa risker och
inhiimtar revisionsbevis som iir tillriickliga och iindamilsenliga ltir att utgdra en grund {br mina uttalanden.
Risken ltir att inte upptacka €n viisentlig felaktighet till ftiljd av oegentligheter iir h6gre iin liir en viisentlig
felaktighet som beror pe misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, ftirfalskning,
avsiktliga uteliimranden, felaktig information eller 6sidosiittande av intem kontroll.

- skaffarjag mig en fijrstielse av den del av ltireningens intema kontroll som har betydelse fiir min revtston
Itir att utforma granskningsitgiirder som iir liimpliga med hiinsyn till omstiindigheterna, men inte ftir att
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utviirderarjag liimpligheten i de redovisningsprinciper som anviinds och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillh6rande upplysningar.

- utviirderarjag den dvergripande presentationen, strukturen och innehillet i irsredovisningen, diiribland
upplysningama, och om irsredovisningen iterger de underliggande transaktionerna och hiindelserna pt ett
satt som ger en riittvisande bild.

Jag m6ste informera sqnelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten ltir den. Jag mtste ocksi informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, d?iribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar

Ufiolanden
Ul6ver min revision av irsredovisningen harjag iven utliirt en revision av styrelsens ftirvaltning l?ir Brf
BoKlok Sjtiglimten ftir r[kenskapsiret 201 8-09-01 - 2019-08-3 I samt av Itirslaget till dispositioner
betriiffande Iiireningens vinst eller ftjrlust.

Grundfir ultalanden
Jag har utfbrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs nlrmare i
avsnittet Revisorz s ansvar.lagdr oberoende i {tirhtllande till fiireningen enligt god revisorssed i Sverige
och har i tivrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir tillriickliga och iindamilsenliga som grund liir mina
uttalanden. q

Brf DoKlok Sjdglinlten. Org.nr 769623-5543

- drarjag en slutsats om liimpligheten iatl styrelsen anviinder antagandet om fortsatt drift vid uppriittandet
av irsredovisningen. Jag drar ockst en slutsats, med grund i de inhiimtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns nigon viisentlig osiikerhetsfaktor som avser sidana hindelser eller liirhillanden som kan leda till
betydande tvivel om liireningens liirmiga att fortsiitta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en

viisentlig osiikerhetsfaktor, m6ste jag i revisionsberZittelsen fl5sta uppmerksamheten pi upplysningama i

6rsredovisningen om den viisentliga ostikerhetsfaktorn eller, om sidana upplysningar iir otillriickliga,
modifiera uttalandet om irsredovisningen. Mina slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhiimtas fram
till datumet ltir revisionsberiittelsen. Dock kan framtida hiindelser eller ltirhtllanden gdra att en ftirening inte
liingre kan fortsiitta verksamheten.

Jag tillstyrker att ftreningsstiimman disponerar vinsten enligt fiirslaget i ftirvaltningsberiittelsen och beviljar
styrelsens ledamtiter ansvarsfrihet ltir riikenskapsiret.
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Sgzrelsen ansvarar ftir ftireningens organisation och liirvaltningen av liireningens angelAgenheter. Detta
innefattar bland annat aft fortldpande bed6ma liireningens ekonomiska situation och att tillse att liireningens
organisation ar utformad sA att bokfiiringen, medelsfiirvaltningen och fiireningens ekonomiska
angelagenheter itivrigt kontrolleras pi ett betryggande siitt.

Revisorns ansvat
Mitt mil betriiffande revisionen av {tirvaltningen, och diirmed mitt uftalande om ansvarsfrihet, er att inhemta
revisionsbevis fiir att med en rimlig grad av siikerhet kunna bedtima om nigon styrelseledamot i negot
vtisentligt avseende:

- fiiretagit negon atgard eller giort sig skyldig till nigon fiirsummelse som kan ftiranleda
ersiittningsskyldighet mot liireningen, eller

- pi nigot annat sAtt handlat i strid med bostadsrattslagen, tilliimpliga delar av lagen om ekonomiska
ftireningar, irsredovisningslagen eller stadgama.

Mitt mil betriiffande revisionen av ltirslaget till dispositioner av liireningens vinst eller ftirlust, och diirmed
mitt uttalande om detta, ir att med rimlig grad av s?ikerhet beddma om liirslaget iir ftirenligt med

bostadsrtitts lagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anviinderjag professionellt omddme och har en
professionellt skeptisk instiillning under hela revisionen. Granskningen av ftirvaltningen och ftirslaget till
dispositioner av fiireningens vinst eller ltirlust grundar sig friimst pi revisionen av riikenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsitgiirder som utltirs baseras pi min professionella beddmning med utg6ngspunkt i

risk och viisentlighet. Det innebar att jag fokuserar granskningen pi sAdana itgiirder, omriden och
ft rhillanden som iir viisentliga ltir verksamheten och diir avsteg och 6vertrZidelser skulle ha siirskild
betydelse ftir liireningens situation. Jag gtr igenom och pr0var fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
Atgiirder och andra ftrhillanden som iir relevanta fiir mitt uttalande om ansvarsfiihet. Som underlag fiir mitt
uttalande om styrelsens ftirslag till dispositioner betriiffande liireningens vinst eller ftirlust harjag granskat
om ltirslaget iir liirenligt med bostadsriittslagen.

Nvk ng den 28 november 201 9

Anna Simula
Auktoriserad revisor

Brf BoKlok Sjtiglimten. Org.nr 769623-5543

Slyrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret ftir ftirslaget till dispositioner betriiffande ftireningens vinst eller liirlust.
Vid ftirslag till utdelning innefattar detta bland annat en beddmning av om utdelningen iir liirsvarlig med
hiinsln till de krav som liireningens verksamhetsart, omfattning och risker stiiller pi storleken av
f<ireningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stAllning iitvrigl.

Rimlig slkerhet iir en htig grad av siikerhet, men ingen garanti {iir aft en revision som utftirs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptecka etgarder eller ltirsummelser som kan liiranleda
ersiittningsskyldighet mot fiireningen, eller att ett fiirslag till dispositioner av liireningens vinst eller ftirlust
inte ar fttrenligt med bostadsrattslagen.


