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Årsredovisning
Bostadsrättsfören i n ge n

Bunkeflo 4
Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2020.

Fö rva ltn i n gsberätte I se

Verksarnheten
Ailrnänt onr verksamheten
I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten. fastställa föreningens årsavgifter
samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör
styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beråkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre
underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan med{öra att nya lån
behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika
åtgärder. Föråndringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Förändring likvida medel.

o Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2018 och 2047.
o Större underhåll kommer att ske de närmaste åren. Läs mer i förvaltningsberättelsen.
. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten
. Årsavgifterna planeras vara oföråndrade nårmaste året.

Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns långre fram i förvaltningsberättelsen.

Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta
bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

Grundfakta om föreningen
Bostadsrättsföreningen registrerades 2006-02-23. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2006-06-05
och nuvarande stadgar registrerades 2015-11-27 hos Bolagsverket. Föreningen har sitt säte i Malmö.

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

Föreningen är medlem i samfållighetsföreningen Samfällighetsföreningen Sydlästen och Annestads samfällighet.
Föreningens andel är 16 procent. Samfälligheten förvaltarsopsug och miljöhus med tillhörande grönområde och
parkering.

Styrelsen
Radu Canipeanu
Erik Gallneby
Kristian Rönne
Torkil Rönne

Ulla Britt Sundin

Ledamot
Ledamot
Ordförande
Ledamot
Ledamot

Louise Chergui Suppleant
Thomas Edward Kirkegaard Kajshöj Suppleant
Amy Lee Suppleant

Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer:
Kristian Rönne och Ulla Britt Sundin.

Styrelsen har under året avhållit 17 protokollförda sammanträden
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Revisor
Mathias Nilsson Ordinarie Extern Mazars AB

Valberedning
Jenny Andersson
Katsue Manninge

Ståmmor
Ordinarie föreningsstämma hölls 2020-09-1 9.

Extra föreningsstämma hölls 2020-1 1-28. Extra stämma med an{edninE av val av ny revisor.

Extra föreningsstämma hölls 2020-12-30. Extra stämma med anledning av val av Telia som internet och tv leverantör

Fastighetsfakta
Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan:

Fastiqhetsbeteckninq Föryårv Kommun

Lästen 2

Lästen 3

2006
2006

Malmö
Malmö

Fastigheterna är upplåtna med tomträtt.

Tomträttsavtalen skrivs am 2026

Fullvärdesförsäkring finns via Länsförsäkrin gar

Anwarsförsäkring ingår för styrelsen.

Byggnadernas uppvärmning är gas.

Byggnadsår och ytor
Fastigheterna bebyggdes 2006 och består av 4 flerbostadshus.

Fastigheternas värdeår är 2006.

Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 6 237 m2, varav 5 487 m2 utgör lägenhetqyta och 750 mz utgör
lokalyta.

Lägenheter och lokaler
Föreningen upplåter 64 lägenheter med bostadsrätt.

Lägenhetsfördelning:

42

00
8x

2 rok

T 14

4 rok

0
>5 rok1 rok 3 rok 5 rok

Gemensamhetsutrymmen
Garaqe
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Byggnadernas tekniska status
Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2018 och stråcker sig fram tll2047
Underhållsplanen uppdaterades 2020.

Nedanstående underhåll har utförts eller planeras:

Utfört underhåll År Kommentar
Fuktskada 2c lägenhet och
trapphus.
OVK mätning
Nya styrsel utsug takfläktar
Nybyggnation av fler
lågenhetsfönåd i garagen låsten
'l&2.Ombyggnad av
barnvagnsförråd till lägenhetsf örråd
lästen l& 2..

Utbyte av låVnycklar tillTags
Entr6eportar/Garage. Underhå ll och
justering av porttelefoner
Byte av termostater/ relä element
alla lägenheter
Underhåll och renovering av träverk
och bänkar.

Planerat underhåll

201 8

2018 - 2020
201 8
2018 - 2019

2017 -2020

2017 -2018

2017 -2021

År

avslutat

avslutat
avslutat
avslutat

avslutat

avslutat

fortsätter

Kommentar
Underhåll av värmesystem och
panncentraler på 4:e våningen

2020 pannorna kommer att bytas ut
under 2021 och flyttas ner på

markplan. se ekonomi

Förvaltning
Föreni n gens förvaltni ngsavtal och övriga avtal.

Avtal Leverantör
lnternetleverantör
Underhåll och förvaltning
El, gas

Vatten och avlopp
Service hissar
Entr6mattor
Ekonomisk förvaltning
Service Fastighet jour
Portservice

Lås och passagesystem

Elektriker
Säkerhet och skydd
Säkerhet och skvdd

Telia
WS huset
EON och Werum gas

VA-syd
Kone
CWS-Boco Sweden AB
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
W5 huset
Skåneportar AB

Sydantenn oh Tele AB
JM Eltjänst
NOMOR
Noka Lås - aktuellt

Övrig information
Husen byggdes av Open House, som under alla år fortsatt äga tre fyrarumslågenheter i vår bostadsrättsförening och
som de har hyrt ut.

Vi fick information i december 2020 att de ska sälja av sitt bestånd av lägenheter i vår bostadsrättsförening. Mäklare
kommer att sköta försäljningen. Vi är glada över att kunna utöka vårt bestånd med fler större lågenheter.
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Föreningens ekonomi

FÖRANDRING LIKVIDA MEDEL

LII(VIDA MEDEL VID ANETS BÖRJAN

INBETALNINGAR
Rörelseintäkter
Finansiella intäkter

UTBETALNINGAR
Rörelsekostnader exkl avskrivningar
Finansiella kostnader
Ökning av kortfristiga fordringar
Minskning av långfristiga skulder

av skulder

LIKVIDA MEDEL UD ÄRETS SIUT*

Ånsrs FöRÄNDRING Av III(VIDA MEDEL

*Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna

Kassa och Bank samt Övriga fordringar.

Fördelnino av intäkter och kostnader

2019

2228177

5 053 078
-58

5 053 020

4 032209
706 139

78 311
493 336
284 549

5 594 543

1 686 6s3

-541 523

Hyror Avskriv-
ningar
26%

Övrig drift
35o/o

Kapital-
kostnader7Vo

12o/o

Fastighets-
avgift

2o/o

Reparationer
4Yo

Periodiskt
underhåll

4Vo

Taxebundna
kostnader

17Vo

Ärsavgifter
930h

Skatter och avgifter
Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 429 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av

taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas

taxeringwärde.
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Väsentliga håndelser under räkenskapsåret
I vårt styrelsearbete har vi fokuserat på ekonomin, fastigheten och trivsel.

Ekonomin:

Samarbetet som sattes igång med Bostadsekonomerna som skulle vara oss behjålpliga med framtagande av offerter
och omförhandlingar av avtal har startats och börjat ge resultat i vår ekonomi.

Våra två pannor som ger oss värme och varmvatten har vid olika tidpunkter under året varit stillastående. Vi har
därför varit tvungna att att agera så snabbt som möjligt med att få fram leverantörer av nya pannor och bygga två
nya pannrum i markplan. I väntan på bygglov har vi reparerat de befintliga pannorna provisoriskt, för att säkerställa
värmen under den kalla årstiden.

Fastigheten:

I vårt uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten. Underhållsplanen har reviderats.

Gårdarna med sina växter och blommor växer och har tagit sig bra.

Runt cykelförråden på utsidan av våra byggnader har vi renoverat marken och lagt ut singel på marken. För att
området inte ska användas som hundrastgård har det planterats en liten häck i framkanten.

Med lemsinf ormation
Medlemslägenheter: 64 st
Överlåtelser under året: 12 st
Beviljade ahdrahandsuthyrningar: 1 st

Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare.

Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 99
Tillkommande medlemmar: 19
Avgående medlemmar: 19
Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut 99

Brf Bunkeflo 4
769613-9216

20't7

Flerårsoversikt
l'1y49!!ql zo20 2019 2018
ÄrsavgifVm2 bostadsrättsyta
Lån/m2 bostadsrättsyta
Elkostnad/m2 totalyta
Värmekostnad/m 2 totalyta
Vattenkostnad/mz totalyta
Kapitalkostnader/m2 totalyta
Soliditet (%)
Resultat efter finansiella poster (tkr)

Nettoomsättnino (tkr)

804
11 552

21

102
26

113

60
-t 096
4736

825
11 642

21

103

25
120
60

-z 991
4 839

892
11 823

18

99
24

130
60

-712

5 183

804
11 462

18

96
29

101

60
-580

4 744

Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 5 487 mz bostäder och 750 m2 lokaler
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Förändringar eget kapital

Bundet eget kapital
lnbetalda insatser

Fond för Wtre underhåll

Belopp vid
årets utgång

99 228 000
1 135 459

Förändring
under året

0

61 0 393

Disposition av
föregående
års resultat

enl stämmans
beslut

0
-85 327

Brf Bunkeflo 4
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Belopp vid
årets ingång

99 228 000
61 0 393

S:a bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

100 353 459

-4859 483
-579 965

610 393

-610 393
-579 965

-1 01 1 095
1 096 424

-3 237 994
-1 096 424

-85327 99 838 393

S:a ansamlad förlust

S:a eget kapital

Resu ltatd isposition

årets resultat

-5 439 /t48

94924 011

-1 190 358

-579 965

85327

0

-4334 417

95 503 976

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter
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Resultaträkn ing

1 JANUARI - 31 DECEMBER

RöRe tsrrrvrÄrrER
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Not 2
Not 3

4744256
17 480

2470 2019

4735 655
317 423

Summa rörelseintäkter 4761736 5 0s3 078

-3 362792
-244 837
-424 581

-1 411 096

RORELSEKOSTNADER
Driftkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella
anlöggn ingstillgån gar

Not 4
Not 5
Not 6
Not 7

Summa rörelsekostnader 4714365 -5 443 305

RÖRELSERESULTAT 47 371 -390227

FINANSIELLA POSTER

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 100 -58
Räntekostnader och liknande resultatposter -627 436 -706 139

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER .579 965 .1 096 424

Åners REsuLTAT -s7gg6s -1 096424

dq
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Balansräkning

nu-eÅrusen

antae crurrue srlu-e Äue en
Materiella anläggningstillgångar

och mark
Summa materiella

SUMMA IWUEENINGSTITLGÅNGAR

onnsÄrrrur ruesrlt"cÅucan
Kortfristiga fordringar
Avgifts- och hyresfordringar

inkl SBC Klientmedel Not 9
Summa

SU MII/IA OMSÄTTNINGSTI LLGANGAR

SUMMATILLGÅNCM

Not 8

2019-12-31

r58 076 170
158 076 170

158 075 170

14 463
1 8s5 984
18704J7

1870 47

1s9 946 617
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Ba la nsrä kn ing

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond för yttre underhåll

2020-12-31 2019-12-31

Not 10
99 228 000

1 135459
99 228 000

61 0 393
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

100 353 459 99 838 393

-4 859 483
-579 965

-3 237 994
-1 096 424

Summa fritt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut Not11 12

-5 439 4334 417

94924011 95 503 976

41 923 306 20 636 658
Summa

KORTTRISTIGA SKUTDER
Kortfristig del av skulder till
kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

41 923 20 636 6s8

20969994 42749978Not 1 1,12

Not 13

177 818
208 604
583 688

220 511
201 506
633 988

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

21940lop

158787 420

43 805 983

159 946 617

/t\l[l
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Noter

Not 1

Belopp anges i kronor om inte annat anges.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i

mindre företag (K2).

Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats.

Samma vårderingsprinciper har använts som föregående år.

Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till
ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i

resultatdispositionen.

Lån som har slutförfallodag inom ett år från bokslutsdagen redovisas som kortfristiga
skulder. Bedömning om att redovisa den skulden som långfristig kan göras först när

slutförfallodagen har passerat och fortsatt belåning har bekräftats hos bank.

Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga
anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal

år tillämpas.

Byggnader
Porttelefon 2Q är 20 är

Not 2 NETTooMSATTNING 2029 2019

Årsavgifter 4 411 079 4 411 029
Hyror parkering 49 500 50 100

Hyror garage 283700 274 500

NOt 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTAKTER 2420 2019

0
17 480

308 599
8 824

317 423

Försäkrin gsersättn ing
intäkter

t\N
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Not 4 DRIFTKoSTNADER 2020 2019

Fastighetskostnader
Fastighetsskötsel entreprenad
Fastighetsskötsel beställning
Fastighetsskötsel gård beställning
Snöröjning/sandning
Städning entreprenad
Städning enligt beställning
MattuätVHyrmattor
OVK Obl. Ventilationskontroll
Hissbesiktning
Myndighetstillsyn
Gemensamma utrymmen
Garage/parkering
Gård
Serviceavtal
Förbrukningsmateriel
TeleporVh issanlä ggnin g

Brandskydd

327 215
3 625

0
0

34 418
0

27 941
0

9 390
22 504

0
36 933
23 255

153 155

0
11 665

1 150

327 245
8 596

15 654
6 440

0
3 200

22 330
59 745
I 211

0
12 490
22 433
31 257

166 766
1 789

17 040
0

657 247 704 196
Reparationer
Gemensamma utrymmen
Entrö/trapphus
Lås

lnstallationer
WS
Värmean läggn in g/u ndercentral
Ventilation
Elinstallationer
Tele/TVlKabel-Mporttelefon
Hiss

Fasad

Balkonger/altaner
Mark/gård/utemiljö
Garaoe/oarkerino

0
26743
4 145
8 165

23 182
65 508

0
3M2

18844
22 454

6 569
0
0

29 978

15 848
5 520

14 953
0

1 04 058
15898
4 350
5 483

0
0

0
1 224

56 208
72 785

Periodiskt underhåll
Entr6/trapphus
W5
Värmeanläggning
Ventilation
Mark/gård/utemiljö
Garage/parkering

208 990 295327

270 447
100 559

0

42 589
0

160 191

0
0

119 792
0

119 474
0

239266 573786
Taxebundna kostnader
EI

Gas

Vatten

109 352
596 670
178 032

129 413
634 570
163 993

Övriga driftkostnader
Försäkring
Tomtråttsavgäld
Samfållighetsavgift
Bredband

884 054

75 288
395 712
170 762
17 157

927 976

76 850
395 7 12
285 307

0

Fasti ghetsskatt/Kommunal avgift

TOTALT DRIFTKOSTNADER

658 919

105 965

2754441

757 869

102 638

3 362792
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f,a@

Sida 11 av 15

u,q



Brf Bunkeflo 4
769613-9216

Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Kreditupplysning
Medlemsinformation
Tele- och datakommunikation
Juridiska åtgärder
lnkassering avgifVhyra
Revisionsarvode extern revisor
Föreningskostnader
Styrelseomkostnader
Fritids- och trivselkostnader
Förvaltningsarvode
Förvaltningsarvoden övriga
Administration
Korttidsinventarier
Konsultarvode
Tidningar facklitteratur

ifter

Not 6 PERSoNALKoSTNADER

2019

5 469
9 371

41 964
37 422

5 525
11 719
9 035
3 300
2 781

97 150
6M

19 450
0
0

1 007
0

Anställda och perconalkostnader
Föreningen har inte haft någon anställd

Följande ersättningar har utgått
Styrelse och internrevisor
Sociala kostnader

Not 7 AVSKRIVNINGAR

Byggnad

24/-837

2019

334825
89 756

424581

2019

1 381 252
29 844

I 411 096
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Not 8 BYGGNADER 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
168 034 875 168 034875Vid årets början

uigåa

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -9 958 705 -8 547 610
Ärets avskrivninqar enliqt plan -1 411 096 -1 411 OgG
Utgående avskrivning enligt plan

Planenligt restvärde vid årets slut

Taxeringsvärde
Taxeringsvårde byggnad
Taxerinqsvårde mark

-r1 369 801

155 665 074

72 451 000
30 000 000

-9 9s8 70s

158 075 170

72 451 000
30 000 000

102 451 000 102 451 000

Uppdelning av taxeringsvärde
Bostäder
Lokaler

Fastigheten är upplåten med tomträtt.

Not 9 ÖVRIGA FoRDRINGAR

10245 000 102 451 000

2020-12-31 2019-12-31

101 000 000
1 451 000

101 000 000
1 451 000

Skattekonto
Klientmedel hos SBC

lnkasso

Fordringar

173 101
1 378 159

287
564 372

169 331

1 686 653
0
0

NOt 1O FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL

2115919 1 8ss984

2020-12-31 2019-12-31

Vid årets början 610 393 1 024126
Reservering enligt stadgar 610 393 610 393
lanspråktagande enligt stadgar 0 0
lanspråktagande enligt stämmobeslut -85 327 -1 024 '126

Vid årets slut I 135 459 610 393
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Not 11 SKULDER TILL KREDITINSTITUT

SBAB

SBAB

SBAB

Räntesats
2020-12-31

1,290 Vo

0,720 0/o

Belopp
2A20-12-31
20 636 658
21 128321
21 128321

Belopp
2019-12-31
20 796 658
21 294 989
21 294 989

Villkors-
ändringsdag

2021-04-06
2023-08-09
2024-02-14Yo

Summa skulder 893 300 63 386 636

del av skulder till kreditinstitut -2A 969 994 -42749 978
41 923 306 20 535 558

Om fem år beråknas skulden till kreditinstitut uppgå till 60 426 620 kr

Lån som har slutförfallodag inom ett år från bokslutsdagen redovisas som kortfristiga skulder. Bedömning

om att redovisa den skulden som långfristig kan göras först när slutförfallodagen har passerat och
fortsatt belåning har bekräftats hos bank.

Not 12 STÄLLDA SÄKERHETER 2020-12-31 2019-12-31

Not 13

Fastighetsinteckningar

UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FORUTBETALDA INTÄKTER

68 210 000 68 210 000

2020-12-31 2019-12-31

Fastighetsskötsel entreprenad
Arvoden
Sociala avgifter
Rånta

Avgifter och hyror
Fastiqhetsskötsel entreprenad

27 268
49 320
15 496

105 641

385 963
0

0
1 17 550
36 934

115 152
309 81 7

54 535
583 688 633 988

Not 14 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETs SLUT

Väsentliga underhållsarbeten under 2021 bln utbyten av våra två värmepannor. Nytt lån

kommer att tas på fem miljoner kronor. Kostnader för pannorna syns redan i budgeten
för 2020 då vi fick köpa en brännare och ett expanderkärl för att kunna bibehålla
värmen tills bygglov blir klart.

Stadgar registrerades hos Bola gsverk el 2 1 -02-1 6
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REVISIONSBERATTELSE

Till ftireningsstämman i Bostadsrättsftireningen Bunkefl o 4
Org. nr 769613-9216

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utftirt en revision av årsredovisningen ör
Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 4 lor är 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av öreningens finansiella ställning per den 31
december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därfiir att öreningsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen.

Grund liir uttalanden

Vi har utört revisionen enligt Intemational Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Revisoremas
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Det
registrerade revisionsbolagets samt Den förtroendevalda
revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhåimtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund ftir våra uttalanden.

Ovriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för är 2019 har utörts av en
annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 8
juli 2020 med omodifierade uttalanden i Rapport om
årsredovisningen.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även ftir den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag.

Vid upprättandet av ål'sredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av öreningens förmåga att fodsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka ftirmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att
avveckla verksamheten.

Det registrerade revis io ns bola gets ansvar

Vi har att utföra revisionen enligt Intemational Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 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 misstag. Rimlig säkerhet
är en hög grad av säkerhet, men åir ingen garanti för att en
revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
fi nns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag 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 vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

o identifierar och bedömer vi riskema för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en vdsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter åir högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

r skaffar vi oss en förståelse av den del av öreningens
interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omstiindighetema, men inte fiir att uttala oss om
effektiviteten i den intema kontrollen.

o utvärderar vi låimpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

o drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi 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 örmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningama i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifi era uttalandet om årsredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet ör revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller örhållanden göra att en förening
inte längre kan fortsätta verksamheten.

r utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningama, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionema och händelsema på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten ör den. Vi
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måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.

Den ftirtroendevalda revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger
en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för B ostadsrättsftiren in gen
Bunkeflo 4 för år 2020 samt av förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att ftireningsstämman behandlar ftirlusten enligt
förslaget i örvaltni ngsberättel sen och bevilj ar styrel sens
ledamöter ansvarsfrihet ör räkenskapsåret.

Grundfiir uttalanden

Vi har utört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Bostadsrättsftireningen
Bunkeflo 4 enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat
revisionsbolag har i övrigt fullgjor.t vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund ör våra uttalanden.

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 örsvarlig med hiinsyn 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 fiireningens
ekonomiska angelägenheter i övrigt konkolleras på ett
betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhåimta revisionsbevis fiir
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:

o företagit någon åtgärd ellergjort 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 ftireningar,
årsredovisningslagen eller stadgama.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget åir

förenligt med bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utftirs 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 öreningens vinst eller förlust inte är
förenligt med bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och örslaget till dispositioner av föreningens vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga ftir
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust har vi granskat om örslaget är förenligt med
bostadsrättslagen.
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