
Brf Sången i Västra Eriksberg
769622-0537

Årsredovisning
Bostadsrättsfören i n gen

Sången i Västra Eriksberg

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari- 31 december 2018.

Förva ltn i n gsberättelse

Verksa m h eten
Allmänt om 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 dårför gör

styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre

underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån

behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika

åtgärder. Förändringen avföreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Förändring likvida medel.

. Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2015 och 2044.
o lnga större underhåll är planerade de närmaste åren.
. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten
r Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten.
. Ärsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året.

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

Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

bostadslägenheter och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som

ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplementtill bostadslägenhet eller lokal.

Bostadsrätt är den rätt i föreningen som medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt
kal las bostadsrättshavare.

Grundfakta om föreningen
Bostadsrättsföreningen registrerades 2010-09-13. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2010-10-06
och nuvarande stadgar registrerades 2018-10-19 hos Bolagsverket.

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

Föreningen är medlem i samfällighetsföreningen Eriksbergs samfällighetsförening och Eriksbergsplatåns

samfällighetsförening.. Föreningens andel är procent. Samfälligheten förvaltar .

Styrelsen
Björn MikaelAndersson
Hiie Luule Hagberg
Ulla Birgitta Johansson
Elisabeth Ann-Catrin Westlund

Dawit Holmström
Leif Marcus Johansson
Karl Jonas Lennart Hann

Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ledamot

Suppleant
Suppleant
Revisor

Pga av flytt

Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer:
Elisabeth Ann-Catrin Westlund.
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Styrelsen har under året avhållit 1 1 protokollförda sammanträden

Revisor
Karl Jonas Lennart Hann Ordinarie Extern Frejs AB

Valberedning
Berivan Alc6n Baban

Stämmor
Ordinarie föreningsstämma hölls 2018-05-23.
Extra föreningsstämma hölls 2018-04-16. Extra stämma med anledning av ändring av stadgar

Fastighetsfakta
Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan

Fastiqhetsbeteckning Förvärv 5äte

Sannegården 77:2 2011 Göteborq

Fullvärdesförsäkring finns via lF.

Ansvarsförsäkrin g ingår för styrelsen

Uppvärmning sker via fjärrvärme.

Byggnadsår och ytor
Fastigheten bebyggdes 2010 - 201 1 och består av 1 flerbostadshus.
Värdeåret är 2011 .

Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 4 081 mz, varav 4 081 m2 utgör lägenhetsyta.

Lägenheter och lokaler
Föreningen upplåter 70 lägenheter med bostadsrätt.

Lägenhetsfördelning:

36
23

1 rok

11

2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok

000

Gemensam
Sannegården 77:2

men Kommentar
Föreningen 201 0-09-28
förvärvat fastiqheten
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Teknisk status
Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 201 5 och sträcker sig fram lll 2044.

Förvaltning
Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal

Avtal Leverantör
Teknisk förvaltning
Ekonomisk förvaltninq

5BC Sveriges Bostadsrättscentrum AB

5BC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

övrig information
Ett årende har gått vidare till Kronofogdemyndigheten, Tingsrätten och Hovrätten, pga. att en

bostadsrättsinnehavare vägrat att följa föreningens regler och som överklagat besluten. SBC:s företagsjurist är

inkopplad. Hittills har ärendet dömts till föreningens fördel och vi awaktar nästa steg.

Föreningens ekonomi

FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BöRJAN

2018

2326251

3 030 889
82

0
170 197

2017

1 597 104

3 029 885
47

213 884
0

INBETALNINGAR
Rörelseintäkter
Finansiella intäkter
Minskning kortfristiga fordringar
Ökninq av kortfristiga skulder

3 201 158 3243816

UTBETALNINGAR
Rörelsekostnader exkl avskrivni ngar

Finansiella kostnader
Ökning av kortfristiga fordringar
Minskning av långfristiga skulder

Minskninq av kortfristiga skulder

1 696 93s
360 6s6
47 352

527 216
0

1 435 104
405 250

0

s27 216
147 099

LIKVIDA MEDEL VID ÄRETS SLUT*

Änrrs FöRÄNDRING AV LrKvrDA MEDEL

*Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna

Kassa och Bank samt Övriga fordringar.

2632159

2 895 260

s69 009

2514669

2326251

729 147
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Fördelninq av intäkter och kostnader

övriga
intäkter

Hyror
10%

Kapital-
kostnader

12o/o

Reparationer
2o/o Taxebundna

kostnader
18o/o

Fastighets-
avgift

2o/o

Avskriv-
ningar
31o/o

Övri9 drift
35o/oÄrsavgifter

81o/o

Skatter och avgifter
Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 337 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av

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

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Styrelsen

Vi har haft 1 1 styrelsemöten, som hållits i tur och ordning hos respektive ledamot för att hålla föreningens kostnader
nere.

Ett utvecklingssamtal ägde rum den 9 februari 2018.

Tre av våra ledamöter lämnade styrelsen på grund av tidsbrist.

En av våra ledamöter avgår vid nästa årsmöte på grund av flytt.

Ett extra stämmomöte hölls för att kunna ändra stadgarna enligt bestämmelserna.

Hemsidan har haft 10.685 besökare under 2018.

Fyra styrelseledamöter deltog på SBC:s årliga informationsmöte,

Kostnadsfria kurser anordnade av Eostadsrätterna:

Två styrelseledamöter gick kursen "Lyckat årsmöte"

En styrelseledamot gick kursen "Ändring av stadgar"

En styrelseledamot gick kursen "Nya dataskyddsförordningen"

En styrelseledamot gick kursen "Ombyggnad av bostadsrätten"

En styrelseledamot gick kursen "Konflikter i föreningar"

En styrelseledamot gick kursen "Tre vanliga problem i föreningar" (betalningsförseningar, andrahandsuthyrningar
och störningar)
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Trapphusen

Trapphusen dekoreras med tomtar m.m. under juletid. En tomte blev tyvärr stulen i uppgång 86

Portlåset till uppgång 84, 86 och 92 har åtgärdats.

Displayen till uppgång 84 har åtgärdats.

Ljuset utanför uppgång 88 har åtgärdats.

Portkoden har bytts ut.

Balkong/uteplatser

Montage42 har ansökt om ett kompletterande bygglov för inglasning av balkonger på översta våningar och
uteplatser, där det saknas balkong ovanför. lnnan inglasning beställs, måste godkännande först ansökas hos

styrelsen.

Nyttjandeavtal har skrivits mellan styrelsen och fyra bostadsrättsinnehavare avseende tillfällig byggnation på

föreningens mark,

Gården

En grillfest anordnades ijuni i samband med cykelinventeringen.

Grillregler sattes upp.

Glöggfest anordnades i december i samband med invigningen av julgranen.

Garaget

Garageporten har inte alltid fungerat tillfredsställande. Det ligger som ett garantiärende hos Visan

Tre står i kö för att få garageplats i slutet av året.

Kä I la re/sop ru m/qrkel ru m

Folk lämnar skräp/föremål i källargångarna och soprummet. Detta utgör brandfara och ser inte heller trevligt ut.
Videokameran i soprummet har fångat upp ett par personer, som därefter har kontaktats av styrelsen, Vid
återkommande misskötsel kan man förlora besittningsrätten till lägenheten.

För att hålla kostnaderna nere, försöker styrelseledamöterna själva att åtgärda eventuella stopp, då vissa personer
slänger fel saker i soprören.

I januari beställdes en container i samband med att granen skulle slängas, där även övriga bostadsinnehavare kunde
slänga sitt brännbara material.

Cykelställ har köpts in för att yteffektivisera cykelrummet, som monterades ihop och placerades av två ledamöter i

Sången respektive Visan.

Cykelinventering genomfördes i maj, då även barnvagnsrummen städades. Ej märkta cyklar forslades med släpkärra
till Lions, helt trasiga till ÅV-centralen.

7

Medel mot råttor och mal har satts ut.
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Lägenheterna

Nya filter delades ut till bostadsinnehavarna för byte i elementen i bostäderna. Filterbyte görs vartannat år

Besiktningar

Styrelsen utför kontroll av lägenhet vid flytt, för att se att inga skador har uppkommit, som berör föreningen

Funktionskontroll av ventilationssystemet utfördes och godkändes av OVK i april.

Andra föreningar

Vi har haft tre möten med vår grannförening Brf Visan. Delningen med deras Facebook har varit en succ6,

Vi är medlemmar i Bostadsrätterna, där både styrelsen och medlemmarna kan bl.a. få gratis juridisk hjälp och många
tips och råd.

Loole Hagberg har blivit omvald som suppleant på ett år i Eriksbergs samfällighetsförening, vid deras årsmöte våren
201 8.

Medlemsinformation
Medlemslägenheter: 70 st
Överlåtelser under året: 19 st
Beviljade andrahandsuthyrningar: 5 st

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

Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 101

Tillkommande medlemmar: 1 7

Avgående medlemmar: 22

Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 96

Flerårsöversikt
2018 2017 201 5 201 5

rsavg ifVm2 bostadsrättsyta
Lån/m2 bostadsrättsyta
Elkostnad/m2 totalyta
Värmekostnad/m2 totalyta
Vatten kostnad/m2 totalyta
Kap ita I kostnader/m2 tota lyta
Soliditet (%)
Resultat efter finansiella poster (tkr)

Nettoomsättning (tkr)

s98
7 824

36
59

26
88
79
44

3 026

598
7 953

38
56
26
99
78

260
3 030

s98
8 083

36
67
33

171
78

-29
3 026

580
8 212

34
48
27

202
78

-48
2 958

Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 4 081 m2 bostäder
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Förändringar eget kapital

Bundet eget kapital
lnbetalda insatser
Upplåtelseavgifter
Fond för yttre underhåll

Belopp vid
årets utgång

74995 000
43 20s 000

1 673 350

Förändring
under året

Disposition av
föregående
års resultat

enl stämmans
beslut

Belopp vid
årets ingång

74 995 000
43 205 000

1 346 8355326

0

0

0

0

0

15

S:a bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Ärets resultat

119 873 350

-737 329
43 804

326 515

-326 515
43 804

260 176
-260 176

0 119 546 835

-670 990
260 176

S:a ansamlad förlust

5:a eget kapital

-693 525

119 179 825

-282711

43 804

0

0

-410 814

119 135 021

Resu ltatd isposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

årets resultat
balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll
reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar
summa balanserat resultat

Styrelsen föreslår följande disposition:
att i ny räkning överförs

43 804
-410 814
-326 515
-693 525

-693 525

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

/

Sida 7 av 16



Brf Sången i Västra Eriksberg
769622-0537

Resu ltaträ kn in g

1 JANUARI- 3'I DECEMBER

nönrt.srrrurÄrre R

Nettoomsättning
Övriqa rörelseintäkter

Not 2

Not 3

2018

3 025 593
5 296

2017

3 029 800
85

Summa rörelseintäkter

RÖneISEToSTNADER
Driftkostnader
Övri ga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivnin g av materiella
anläqqninqstillgångar

3 030 889 3 029 88s

Not 4
Not 5

Not 6
Not 7

-927 104
-681 178
-88 652

-929 576

-826 876
-518 033

-90194
-929 402

Summa rörelsekostnader

RöRELSERESULTAT

FINANSIELLA POSTER

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

-2626 511

404378

-2 364 506

665 379

47
-405 250Råntekostnader och liknande resu

Summa finansiella poster

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Anrrs RESULTAT

-360 574

43 804

43 804

-405 203

260 176

260 176

a
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Balansräkning

nugÅruceR

Rru lÄc c w t r.r c srt ttcÅru enR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
lnventarier

2018-12-31 ', 2017-12-31

Not 8
Not 9

148 830 183
0

149757 884
1 875

Summa materiella anläggningstill 148 I 149 759 759

1 056

SUMMA ANLAGGNINGSTILLGÅNGAR 148 830 183 149 759 759

OMsÄTTNI NGSTILLGÅNGAR
Kortfrlstiga fordringar
Avgifts- och hyresfordringar 4757 4757
Öviiga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 10 2 941 695 2 324 278

Summa kortfristiga fordringar 2946 452 2329 O35

KASSA OCH BANK
Kassa och bank 0
Summa kassa och bank

sUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

SUMMATILLGÅNGAR

2946 452

1 056

2 330 091

152 089 850
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Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

2018-12-31 2017-12-31

1 18 200 000
1 673 350

1 18 200 000
1 346 835Fond för underhåll

Summa bundet eget

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Not11
119 873 3s0

-737 329
43 804

119 s46 835

-670 990
260 176

Summa fritt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL

-593 525

119 179 825

-410 814

119 135 021

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut Not 12 13 31 403 300 31 930716
Summa långfristiga skulder

KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristig del av skulder till
kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

31 403 300 31 930 716

527 416 527 216Not 12,13

Not 14

171 168
92 7s0
11 800

390 376

63 674
45 990
12 500

373 733

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 193 510

151 776 635

1 023 113

152 089 850
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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 värderingsprinciper 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.

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

Avskrivningar 2018 2017
Byggnader
lnventarier

Not 2 NETTooMSÄTTNING 2018 2017

120 är
7är

120 är
7år

Årsavgifter
Hyror parkering
Hyror garage

Kabel-TV intäkter
Bredbandsintäkter
vattenintäkter
Varmvatten intä kter
Öresutjämning

2 439 602
3 800

306 8s0
168 000

15 960
14280
77 063

39

2 439 602
2 375

303 0s0
1 68 000

1s 960
14 280
86 492

42

Not 3 övnrcR RöRELSEINTÄKTER

3 02s s93

2018

3 029 800

2017

Fakturerade kostnader
Övriqa intäkter

5 296
0

0

85
5 296 85
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Not 4 DRIFTKoSTNADER 2018
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2017

Fastighetskostnader
Fasti ghetsskötsel beställnin g

Fastighetsskötsel gård beställning
5nöröjning/sandning
OVK Obl. Ventilationskontroll
Gemensamma utrymmen
Gård
Serviceavtal
Förbru kningsmateriel
TeleporVh issan läggning
Brandskydd

10 720
6 898

15',t29
22923
22 579

298
97 006
11 152
14 040
12 004

24849
0

3 643
0

1 245
2 846

81 979
5 236

13 500
9 045

212749 142343
Reparationer
Sophanterin g/återvinni n g

Lås

WS
Värmeanläggni n g/undercentral
Ventilation
Elinstallationer
Tel e/TV/Ka be I -TV/po rtte I ef o n

Mark/gård/utemiljö
Garage/parkering
Vattenskada

1 031

895
2963
2363

35 531

2 738
5 055
5 138

0
2 380

0

3 266
0

2 700
6 010
3 305

0
0

1 925
0

Taxebundna kostnader
EI

Värme
Vatten
Sophämtn ing/renhål lning
Grovsopor

58 094 17 206

1s6 012
229 228
104 704
69 169

0

145 393
241 342
1 06 823
45955

1 595

övriga driftkostnader
Försäkring
Samfällighetsavgift

541 108

3s 039
33 3ss

559 113

32 747
29 477

Fastighetsskatt/Kom m unal avgift

TOTALT DRIFTKOSTNADER

68 394

46 760

927 104

62224

45 990

826 876
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2017

Kreditupplysning
Tele- och datakommunikation
Juridiska åtgärder
ln kasserin g avgifVhyra
Revisionsarvode extern revisor
Föreningskostnader
Styrelseomkostnader
Fritids- och trivselkostnader
Studieverksamhet
Förvaltn ingsarvode
Administration
Konsultarvode
Bostadsrätterna Sverige Ek För

6 432
239 172

87 392
425

19 188
3 718
3 337
1 854

0
301 552

7 004
4745
6 360

1 531

189 031

0
1 275

17 625
2 441
3 611

159
1 125

290 706
4 289

0

6 240

Not 6 PERSoNALKoSTNADER

681 178

2018

518 033

2017

Anställda och personalkostnader
Föreningen har inte haft någon anställd

Följande ersättningar har utgått
Styrelse och internrevisor
Sociala kostnader

69 000
19 652

70 000
20 194

Not 7 AVSKRIVNINGAR

88 6s2

2018

90 194

2017

Byggnad
lnventarier

927 701
1 875

927 701
1 701

929 576 929 402
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Not 8 BYGGNADER OCH MARK 2018-12-31
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2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 53 700 000 1 53 700 000
Utgående anskaffningsvärde

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Ärets avskrivningar enligt plan

153 700 000 153 700 000

-3 942 116
-927 701

-3 014 415
-927 701

Utgående avskrivning enligt plan

Planenligt restvärde vid årets slut
I restvärdet vid årets slut ingår mark med

Taxeringsvärde
Taxeri ngsvärde byggnad
Taxerinqsvärde mark

-4 869 817

148 830 183
44 000 000

70 000 000
38 000 000

-3 942116

149 7s7 884
44 000 000

70 000 000
38 000 000

Uppdelning av taxeringsvärde
Bostäder

108 000 000 108 000 000

108 000 000 108 000 000

Not 9 INVENTARIER

108 000 000 108 000 000

2018-12-31 2017-12-31

Ackumu lerade anskaff n ingsvärden
Vid årets början 12 153 12 153

Nyanskaffningar 0 0

Utgående anskaffnin gsvärde

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början
Årets avskrivningar enligt plan

Utran geri n g/försäljni n g

-10 277
-1 875

0

-8 576
-1701

0

Utgående ack. avskrivningar enligt plan

Redovisat restvärde vid årets slut

Not 1O ÖVRIGA FoRDRINGAR 201a-12-31 2017-12-31

-12152

0

-10 277

1 875

5kattekonto
Klientmedel hos SBC

46 435
2 895260

-917
2 325 195

Not 11 roruo FöR YTTRE UNDERHÅLL

2941595 2324278

2018-12-31 2017-12-31

Vid årets början
Reservering enligt stadgar
Reservering enligt stämmobeslut
lanspråktagande enligt stadgar
lanspråktagande enligt stämmobeslut

1 346 835
326 515

0
0

0

1 020 320
326 515

0

0
0

Vid årets slut
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Not 12 SKULDER TILL KREDITINSTITUT

Handelsbanken
Handelsbanken
Handelsbanken

Räntesats
2018-12-31

1,150 0/o

1,000 % 1o 560 299'

Belopp
2017-12-31
10 7s6 381

10 736 s51

1 0 96s 000

Villkors-
ändringsdag

2019-01-30
2021-01-30
2020-0 1 -30

Summa skulder till kreditinstitut
o/o 107

31 930 32457 932

Kortfristi del av skulder till kreditinstitut .527 416
31 403

Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 29 293 636 kr

Not 13 sTALLDAsÄKERHETER

-527 216
31 930 716

2018-12-31 2017-12-31

Not 14

Fasti ghetsinteckn ingar

UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTAKTER

35 500 000

2017-12-31

Arvoden
Sociala avgifter
Ränta

och

71 000
22 308
41 654

238 77 1

373 733

Not 15 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER Åners slur

Bortforsling av gran och skräp ägde rum ijanuari.

spolning av dagvattenledningarna utfördes i januari. Denna spolning kommer att göras
vart femte år.

1
Sida 15 av 16
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Styre lsens u n derskrifter

cöteeoRG den
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Björn Mikael Andersson
Ledamot

Ulla Birgitta Johansson
Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den

Karl Lennart Hann
Extern revisor
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Hiie Luule Hagberg
Ledamot

Elisabeth Ann-Catrin Westlund
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Revisionsberättelse

Till fören ingsstämma n i Bostadsrättsföreningen Så ngen i Västra Eri ksberg

Org.nr 769622-0537

Rapport om årsredovisningen

Uttaldnden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Sången iVästra Eriksberg för

räkenskapsåret 2018.

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 20I8-I2-3I och av

dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen, Förvaltningsberättelsen är förenlig med

årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för

föreningen,

Grund för uttdlanden
Jag har utfört revisionen enligt lnternationalstandards on Auditing (lSA)och god revisionssed iSverige

Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns onsvqr. Jag är oberoende i

förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska

ansvar enligt dessa krav,

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

uttalanden.

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 misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan

att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvdr
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 misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av

Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg, Org.nr 7 69622'0537
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-:-
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 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 jag 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 misstag, 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 misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i

maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern

kontrol l.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontrollsom har betydelse för min

revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men

inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen'

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid

upprättandet av årsredovisningen, Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser

eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta

verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om

års redovis ningen, M ina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas f ram till datumet för

revisionsberättelsen, Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre

kan fortsätta verksa mheten.

- utvärderarjag 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 eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. /

K
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttqlonden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Bostadsrättsföreningen Sången i Västra Eriksberg för räkenskapsåret 2018 samt av förslaget till
dispositioner beträffande föreni ngens vi nst el ler f örl ust.

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och

bevi lja r styre lsens leda möter a nsvarsfri het för räkenska pså ret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i

avsnittet Revisorns dnsvdr. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige

och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

uttalanden.

Styrelsens onsvar
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 iövrigt,

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta

innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att
föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens

ekonomiska angelägenheter iövrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns qnsvdr

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 åtgard eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda

ersättni ngsskyldighet mot föreningen, el ler

- på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller
sta dga rn a ,

FnEJs

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 lagen om ekonomiska föreningar. 

^_/lv
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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 lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har

en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.

Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med

utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär attjag fokuserar granskningen på sådana åtgärder,

områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle

ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut,

beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om

ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande

föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska

föreningar.

Göteborg de 17 april2Ol9

Jon nn

Au serad revisor
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