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Styrelsen for Brf Gustenborg far harmed lamna sin redogorelse for foreningens utveckling under
rakenskapsaret 2019-09-01 - 2020-08-31
Om inte annat sarskilt anges, redovisas alia belopp i heltal kr (sek).
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PART
Fastighetsforvaltning A B

Att bo i bostadsratt
E n bostadsrattsforening ar en ekonomisk fSrening dar de boende tillsammans ager
bostadsrattsfbreningens mark och byggnader. Som agare till en bostadsratt ager du ratten att
bo i lagenheten. Tillsammans med ovriga medlemmar i foreningen forvaltar du fastigheten du
bor i. Rattigheter och skyldigheter gentemot foreningen delas av de boende tillsammans. Det
unika med bostadsratt ar att man gemensamt bestammer och ansvarar for sin boende miljo.
Det bar engagemanget skapar sammanhallning och trivsel, samtidigt som kostnadema for t.ex.
drift och underhall kan hallas nere.
Den som bor i en bostadsrattsforening har stora mojligheter att paverka sitt boende. Genom
foreningsstamman har du mqjlighet att paverka de beslut som tas i foreningen. Pa
foreningsstamman valjs ocksa styrelse for bostadsrattsforeningen. Styrelsen har ett stort
ansvar for foreningens verksamhet och faststaller bl.a. arsavgiften sa att den tacker
foreningens utgifter. Alia medlemmar har ratt att motionera i fragor de vill att stamman ska
behandla.
Som bostadsrattshavare har man nyttjanderatt till sin bostad pa obegransad tid. Som
bostadsrattshavare har man vardplikt av bostaden och ska pa egen bekostnad halla lagenheten
i gott skick och bekosta reparationer och forbattringar pa sadant som fmns inuti lagenheten.
Bostadsratten kan man salja och den kan arvas eller overlatas pa samma satt som andra
tillgangar. E n bostadsrattshavare bekostar sjalv sin hemforsakring som skall kompletteras med
ett s.k. bostadsrattstillagg. Bostadsrattstillagget omfattar det utokade underhallsansvaret
bostadsrattshavaren har enligt bostadsrattslagen och stadgarna.
E r foreningen har tecknat och bekostar en kollektiv forsakring betraffande bostadsrattstillagg.

Detta material dr pa uppdrag av styrelsen framtaget av

PART
Fastighetsfiirvaltning AB
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FORVALTNINGSBERATTELSE

Styrelsen for Brf Gustenborg far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2019-09-01 - 2020-08-31.
Verksamhet
Styrelsen, revisorer och ovriga funktionarer
Ordinarie ledamoter
Lars Bjornson
Anna Gustafsson
Lars Karlsson
Caroline Benson
Annika Nilsson
Eivor Hbglund

ordforande
vice ordforande
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot

vald t.o.m.
2019/2020
2020/2021
2019/2020
2020/2021
2019/2020
2020/2021

Styrelsesuppleanter
Algol Svensson
Cad-Johan Rapp
Aina Flink

suppleant
suppleant
suppleant

2019/2020
2019/2020
2020/2021

Ordinarie revisorer
Eva Holmberg
Johan Liljencrantz

fbreningsrevisor
extern revisor

2019/2020
2019/2020

Revisorssuppleant
Marianne Johansson

fbreningsrevisor

2019/2020

sammankallande

2019/2020
2019/2020
2019/2020

Valberedning
Johan Bergman
Marjan Huiskes
Susanne Strom

Med vald to.m. forstas vald to.m. den ordinarie stamma som avser

rakenskapsaret.

I tur att avga av ordinarie ledamoter Lars Bjornson, Lars Karlsson samt Annika Nilsson
Firmateckning
Foreningens firma tecknas fbrutom av styrelsen i sin helhet av styrelsens ledamoter,
tva i fbrening.
Foreningen har under aret hallit ordinarie arsstamma den 25 november 2019.
Styrelsen har under verksamhetsaret kontinuerligt hallit protokollforda sammantraden.
Foreningen beskattas som en akta forening. Ingen statusandring ar att vanta.
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Fastighetsinformation
Fastigheter och lagenhet/ lokaluppgifter
Foreningen, som har sitt sate i Angelholms kommun, ager fastigheten Toffelmakaren 7 och 8 i Angelholms
kommun med darpa uppforda 3 byggnader med 85 lagenheter och 2 lokaler. Fastighetens adress ar
Storgatan, Ostergatan och Bruksgatan i Angelholm.
Antal lagenheter:
Antal lokaler:
Bostadsyta, BOA:
Lokalyta, LOA:
Bruttoarea, BTA:

85 stycken, samtliga upplatna med bostadsratt
2 stycken, upplatna med hyresratt.
5 692 kvm
259 kvm
6 829 kvm

Lagenhetsfordelning:
Obiekt: 1 rok
2 rok
Stycken:
9
32
Lokal
102 kvm
152 kvm

3 rok
30

4 rok
14

Lokal
1

Affarslokal
1

Hyresgast
Kontrakts slutdatum
Landskapsprojektoren S Y D A B 2022-04-30
WerianAB
2022-06-14
3GIS
Hi3G Networks A B

Garage
7

P-platser
60

Frivilliq skattskyldiqhet
Nej
Nej

2022-06-30
2027-09-30

Nej
Nej

Vasentliga handelser under och efter rakenskapsaret
Aretsresultat fore fondforandring uppgar till -1 294 032 kr (f.g. ar 372 492 kr).
Foreningen har under verksamhetsaret utfort reparationer for 398 397 kr (f g. a 168 837 kr). Den okade kostnaden
for reparationer mot foregaende ar ar en foljd av utfor OVK 2018/2019. Foreningen har utfort planerat underhall
for 1 732 768 kr (f.g. ar 248 597 kr). Entredorrar och skarmtak har bytts ut, ytterbelysning har ersatts med nya
armaturer och man har aven gjort ett mindre underhall pa macken.
Under aret har man utokat antalet parkeringar med 3 platser.
Styrelsens bedomning visar pa ett genomsnittligt underhallsbehov pa 700 tkr/ar for de narmaste tio aren. Detta
motsvarar en arlig genomsnittlig kostnad om 123 kr/kvm.
Pa grund av Covid-19 har man inte kunnat halla den ariiga sommarfesten.
Resultatbudgeten for 2020/ 2021 visar inte full kostnadstackning.
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FLERARSOVERSIKT

Rorelsens intakter

1809-1908
3 768

1809-1908
3 518

1709-1808
3 563

1609-1708
3410

1509-1608
3 392

Resultat efter finansiella
poster
Soliditet %
Kassalikviditet %
Arsavgiftsniva for
bostader, kr/kvm
Driftskostnad, kr/kvm*
Rantekostnad, kr/kvm
Underhallsfond, kr/kvm
Lan, kr/kvm
Genomsnittsranta %

- 1 294
9
94

373
19
73

372
16
93

246
14
76

168
13
158

541
320
41
452
2567
1,64

538
271
30
528
1623
1,2

522
291
28
555
2 032
1,3

505
311
34
432
1 995
1,7

505
308
39
309
2 064
1,9

"exklusive reparation och underhdil, fastighetssl<att.

Medlemsinformation
Under verksamhetsaret har 7 st ovedatelser av bostadsratter skett (f.g. ar 9 st).
Foreningens samtliga lagenheter ar upplatna med bostadsratt.
Fastigheterna ar fullvardeforsakrade i Lansforsakringar.
Hemforsakring och bostadsrattstillagg bekostas av bostadsrattsinnehavarna.
Foreningen har 2019/2020 investerat i solcellspaneler och driften ar i fullgang.
P A R T Fastighetsforvaltning A B har under verksamhetsaret bitratt styrelsen med
foreningens forvaltning enligt tecknat avtal

4(12)

Brf Gustenborg
739400-1072

FORANDRINGAR I E G E T KAPITAL
Insatser, Underhallsfond
upplavg
resultat
3 610 903
Belopp vid arets ingang
424 987
Disposition enligt foreningsstamman:
Balanseras i ny rakning
700 000
Avsattning till underhallsfond
- 1 732 768
lanspraktagande av underhallsfond
Arets resultat
2 578135
Belopp vid arets utgang
424 987

RESULTATDISPOSITION
Ansamlad forlust att behandla
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa

-1 252042
-1 294032
-2 546 074

Forslag till behandling av forlust
Avsattning till underhallsfond
lanspraktagande av underhallfond
Balanseras i nv rakninq
Summa

700 000
-1 732768
- 1 514 308
-2 546 074

Balanserat

Arets resultat

Totalt

- 1 625 534

372 492

2 783 848

372 492
-700 000
1 732768

- 3 7 2 492

0
0
0
- 1 294 032
1 489 816

-219 276

- 1 294 032
- 1 294 032

Bolagets resultat och stallning framgar av efterfoljande resultat- och balansrakningar
med tillaggsupplysningar.
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RESULTATRAKNING
2019- 09-012020- 08-31

2018- 09-012019- 08-31

3 754 113
13 473
3 767 586

3 517 950
0
3 517 950

- 4 121 704
- 74 301
- 633 325
- 5 061 618

-2 232 355
- 73 659
-669 604
-2 975 618

1 061 744

542 333

-232 288
-232 288

-168 841
-168 841

Resultat efter finansiella poster

-1 294 032

373 492

Resultat fore skatt

-1 294 032

373 492

Arets resultat

-1 294 032

373 492

-700 000

-700 000

1 732 768

248 597

-261 164

-77 911

Rorelseintakter
Arsavgifter och hyror
Ovriga ersattningar
Summa rorelseintakter
Rdrelsekostnader
Driftskostnader
Styrelsearvoden
Avskrivning av materiella aniaggningstillgangar
Summa rdrelsekostnader
Rorelseresultat

2
3

Finansiella poster
Rantekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Tillagg till resultatrakningen
Avsattning till underhallsfond
lanspraktagande av underhallsfond
Resultat efter fondforandring
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BALANSRAKNING

2020-08-31

2019-08-31

11 599 011
2 648 382
887 250
15 134 643

12 148 567
0
971 018
13 119 586

15 134 643

13119 586

TILLGANGAR
Aniaggningstillgangar
Materiella aniaggningstillgangar
Byggnader och mark
Pagaende nyanlaggning
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella aniaggningstillgangar
Summa aniaggningstillgangar
Omsattningstillgangar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa ocfi bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsattningstillgangar
SUMMA TILLGANGAR

4
5

25 420
499 359
663 773
1 188 552

42
29
96
168

020
741
477
238

966 032
966 032

1 620 597
1 620 597

2 154 584

1 788 835

17 289 227

14 908 421
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2020-08-31

2019-08-31

424 987
2 578 135
3 003 122

424 987
3 610 903
4 035 890

E G E T KAPITAL OCH S K U L D E R
Eget Kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond for yttre underhall
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Avsattning till underhallsfond
lanspraktagande av underhallsfond
Arets resultat
Summa fritt eget kapital

1 252
-700
1 732
- 1 294
-2 546

Summa eget kapital
Langfristiga skulder
Fastighetslan
Summa langfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantorsskulder
Skatteskuld
Fastighetslan
Ovriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA E G E T KAPITAL OCH SKULDER

6,7

042
000
768
032
074

-1 174
-700
248
373
-1 252

131
000
597
492
042

1 489 815

2 783 847

14 529 846
14 529 846

11 089 942
11 089 942

238
11
520
4
494
1 269

611
140
096
900
819
566

17 289 227

123 180
30 358
440 096
11 808
429 190
1 034 632
14 908 421

Brf Gustenborg
739400-1072
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TILLAGGSUPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Allmanna upplysningar
Arsredovisningen har upprattats enligt arsredovisningslagen och BFNAR 2016:10,
arsredovisning i mindre foretag.
Skatteroch avgifter
En bostadsrattsforening ar i normalfallet inte foremal for inkomstbeskattnlng. En bostadsrattsforenings
ranteintakter ar skattefria till den del de ar hanfbrliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalinkomster samt i fbrekommande fall inkomster som inte ar hanfbrliga till fastigheten. Efter avrakning
for eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 20,6 procent. Foreningens underskottsavdrag uppgar
vid rakenskapsarets slut till 1 560 270 kr.
Bostadsrattsfbreningar erlagger en kommunal fastighetsavgift motsvarande, det lagsta av
* 1 429 kr per lagenhet eller 0,3% av taxerat varde fbr fastigheten.
* samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvardet fbr lokaler.
* Beloppen galler inkomstaret 2020.
Underhall/ underhallsfond
Underhall utfbrt enligt underhallsplanen benamns som planerat underhall. Reparationer avser
Ibpande underhall som ej finns med i underhallsplanen.
Enligt anvisning fran Bokfbringsnamnden redovisas underhallsfonden som en del av bundet
eget kapital. Avsattning enligt plan och lanspraktagande fbr genomfbrda atgarder sker genom
bverfbring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsattning utbver plan
sker genom disposition pa fbreningens arsstamma.
Arets underhallskostnader redovisas i resultatrakningen inom arets resultat.
Varderingsprinciper m.m.
Tillgangar och skulder har varderats till anskaffningsvarden om inget annat anges nedan.
Materiella aniaggningstillgangar
Avskrivning gbrs linjart over den fbrvantade nyttjandeperioden med hansyn till vasentligt restvarde.
Nedanstaende avskrivningsprocent anvands.
Typ
Byggnad
Standardfbrbattringar
Lokalanpassning
Miljbhus
Sakerhetsdbrrar
Passagesyste
Tvatt bokningssystem
Varme atervinningssystem

Procent
2
2
20
5
5
20
20
5

Antal ar
50
50
5
20
20
5
5
20
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Not

1

Arsavgifter och hyror

2019/2020

2018/2019

Arsavgifter bostad
Hyresintakter lokaler
Hyresintakter garageplatser
Hyresintakter parkeringsplatser
Forsaijning individueli el
Forsaljning Oresunds Kraft
Ovriga forvaltningsintakter
HyresrabatterGovid-19
Hvresstod Lansstyrelsen

3 083 573
412 998
31 920
86 400
131 050
33 666
1 452
-26 946
13 473
3 767 586

3 029 492
400 679
26 880
57 939
0
0
2 960
0
0
3 517 950

Not 2

2019/2020

2018/2019

398 397
1 732 768
503 126
1 913
262 598
345 956
135 041
59 530
255 559
5 192
165 932
30 376
12 034
26 719
98 919
43 547
44 097
4121 704

168 837
248 597
506 902
9 525
175 163
357 597
156 495
55 035
295 036
5 522
129 045
25 801
11 310
16 250
0
39 509
31 731
2 232 355

2019/2020

2018/2019

Driftskostnader

Reparation och underhall
Planerad reparation och underhall
Forvaltning, fastighetsskotsel och tradgard
Snohantering och halkbekampning
El
Varme
Vatten och aviopp
Sophantering
Kabel-tv, internet
Porttelefon
Fastighetsskatt
Fbrbrukningsinventarier och material
Sammankomster, arsstamma
Revisionsarvode, externt
Konsult - / Advokatarvode
Forsakring
Ovriqa driftskostnader: Bankavaifter. oorto, telefon m.m.

Not 3

Styrelsearvoden och avgifter

Styrelsearvoden och sociala kostnader
Styrelsearvoden
Skattefri korersattning
Sociala kostnader
7ofa/a arvoden, ersattningar och sociala kostnader

61
1
12
74

125
092
084
301

61 430
12 229
73 659
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2020-08-31

2019-08-31

20 895 864
20 895 864

20 895 864
20 895 864

0

0

Utgaende anskaffningsvarden

20 895 864

20 895 864

Ingaende avskrivningar
Forandringar av avskrivningar
Arets avskrivningar
Utaaende avskrivningar

-8 747 297

-8 161 460

-537 465
-9 054 994

-585 837
-8 747 297

Redovisat varde

11 599 O i l

12 148 567

varav
Mark
Bvaanad
Summa

1 228 000
10 456 802
11 599 011

1 228 000
10 920 567
12148 567

Taxeringsvarden
varav
Mark
Bvaanader
Summa

58 041 000

58 041 000

15 559 000
42 482 000
58 041 000

15 559 000
42 482 000
58 041 000

Not

2020-08-31

2019-08-31

1 801 354

1 801 354

0
1 801 354

0
1 801 354

-830 336

-746 568

-83 768
-914 104

-83 768
-830 336

887 250

971 018

Not 4

Byggnader och mark

Ingaende anskaffningsvarden
Utgaende anskaffningsvarden
Arets nyanskaffningar
Arets nyanskaffning

5

Byggnadsinventarier

Ingaende anskaffningsvarden
Forandringar av anskaffningsvarden
Inkbp
Utgaende anskaffningsvarden
Ingaende avskrivningar
Forandringar av avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgaende avskrivningar
Redovisat varde
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Not 6

Fastighetslan

Fastighetslan, langfristig skuld vid arets slut

'

Fastighetslan, kortfristiq del, amorteras enl plan 2019/2020

520 096

Summa fastighetslan

15 049 942

Laneinstitut

Ranta Bundet t.o.m. Ing.skuld
%
190901

Swedbank

1,65

261125

0

SwedBank

1,59

300325

Swedbank

1,23

SwedBank

2.09

7

Omsatta/
Amortering Utg.skuld
200831
Nvupplaninq

Amorteras
2020/2021

-20 000

3 960 000

80 000

4 336 944

0

4 336 994

0

201028

2 643 234

-80 096

2 563 138

80 096

251024

4 549 860

-360 000

4 189 860

360 000

-460 096 15 049 942

520 096

11 530 038

Not

14 529 846

4 000 000

4 000 000

Forfallotid skulder

2020-08-31

2019-08-31

Forfaller mellan 1 och 5 ar
amortering enlig nuvarande amorteringsplan
Forfaller senare an 5 ar

2 080 384
12 449 462

1 760 384
9 329 558

Not 8 Stallda sakerheter for egna skulder och eventuella forpliktelser

2020-08-31

2019-08-31

Fastighetsinteckningar
Eventuella forpliktelser

15 500 000
Inga

13 750 000
Inga

Not 9

Vasentliga handelser under aret

Under aret har man sokt statligt stod hos Lansstyrelsen till solcellsanlaggningen och fatt detta beviljat med
539 113 kr, man kommer aven att skicka in ett oppet yrke om investeringsmoms pa en summa av 490 234 kr
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Angelholm

2020-{O-dS\

Lars Bjornson

"

Anna Gustafeson

Lars Karlsson

Annika Nilsson

Caroline Benson

Eivor Hagluncf

V§r revisionsberattelse har lamnats 2020-

"-^iM^-^ •
Johan Liljencrantz
Auktoriserad revisor

Eva Holmberg
FQreningsrevisor

/

"y

ORDLISTA
LANGFRISTIGA SKULDER

ANLAGGNINGSTILLGANGAR

Tilllgangar som ar avsedda for langvarigt bruk inom foreningen.
Den viktigaste aniaggningstillgangen ar foreningens fastigliet
med e.v. mark och byggnader.

Skulder som foreningen betalar fSrst efter ett eller flera ar. I
regel sker betalningen lopande over Sren enligt en
amorteringsplan.

AVSKRIVNING
Kostnaden fbr inventarier fordelas over flera Sr, Normal
avskrivningstid for maskiner och inventarier ar fern ar och den
ariiga avskrivningskostnaden blir da 20 procent av
anskaffningsvardet.

RESULTATRAKNING
Visar i siffror foreningens samtliga intakter och kostnader under
verksamhetsaret. Om kostnadema ar stbrre an intaktema blir
resultatet en forlust, I annat fall blir resultatet en vinst. Bland
kostnadema finns poster som inte motsvarats av utbetalningar
under 4ret tex. vardeminskning pa inventarier och byggnader
eller avsattningar till fonder i foreningen. Kostnadema ar i
huvudsak av tre slag: kapitalkostnader, underhallskostnader och
driftskostnader. En forlust kan tackas genom fondmedel (om
sadana finns) eller balanseras, d.vs, tbras over till det foljande
verksamhetsaret, Ordinarie fbreningsstamma beslutar hur
verksamhetsarets resultat ska behandlas,

BALANSRAKNING

RANTEBIDRAG

Visar foreningens ekonomiska stallning vid verksamhetsarets
slut. Den ena sidan av balansrakningen (den s.k. aktivsidan)
visar foreningens tillgangar (kontanter, fordringar, fastigheter,
inventarier m.m.) Den andra sidan av balansrakningen (den s.k.
passivsidan) visarfinansieringen,d.v.s. hur tillgangama
finansierats (genom upplaning och eget kapital). Verksamhetens
resultat (enligt resultatrakningen) paverkar det egna kapitalets
storlek (foreningens formogenhet).

Bidrag fran Boverket som minskar foreningens rantekostnader
pa de lan foreningen tagit for bl.a, fastighetsfinansiering.
Rantebidragen upphorde 2012.

ANSVARSFORBINDELSER

Atagande for ftreningen, som inte finns med bland skuldema i
balansrakningen. Borgensfdrbindelse ar exempel pa ett sadant
atagande.

BRANSLETILLAGG

En separat avgift som foreningen kan ta ut och som skall
motsvara kostnadema for uppvarmningen av foreningens hus.
Bransletillagget fordelas efter varje lagenhets storlek eller annan
lamplig fordelnmgsgrund och skall erlaggas manadsvis av
fbreningens medlemmar.
EKONOMISK FORENING
En foretagsform som har till andamal att framja medlemmamas
ekonomiska intresse genom att bedriva
Nagon form av ekonomisk verksamhet.
FOND FOR Y T T R E UNDERHALL
Enligt fbreningens stadgar skall en arlig avsattning goras till
foreningens gemensamma underhallsfond. Fonden far utnyttjas
for stbrre reparations- och underhallsarbeten. Kostnadsnivan for
underhall av foreningens fastighet (langsiktig underhallsplan ska
finnas) och behovet att vardesakra tidigare fonderade medel,
paverkar storleken pa det belopp som avsatts.
FORVALTNINGSBERATTELSE
Den del av arsredovisningen som i text fbrklarar och belyser ett
avslutat verksamhetsar. I forvaltningsberattelsen redovisas bl.a.
vilka som hat uppdrag i foreningen och arets viktigaste
handelser.

SOLIDITET
Foreningens langsiktiga betalningsformSga, Att en forening har
hog soliditet innebar att den har stort eget kapital inkl,
foreningens underhallsfond i forhSUande till skuldema, Motsatt
innebar att om en forening har lag soliditet ar skuldema stora i
fOrhallande till det egna kapitalet, d,v,s. att verksamheten till stor
del arfinansieradmed lan.
S T A L L D A SAKERHETER

Avser i foreningens fall de sakerheter, i regel
fastighetsinteckningar, som lamnats som sakerhet for erhallna
14n,
VARDEMINSKNING AV FASTIGHETEN
Avskrivning av foreningens fastighet pa grund av alder och
nyttjande. Den ariiga avskrivningen paverkar resultatrakningen
som en kostnad, I balansrakningen visas den totala
avskrivningen som gjorts sedan foreningen bildades,
ARSAVGIFT

Medlemmamas ariiga tillskott av medel for att anvandas till den
lopande driften och de stadgeenliga avsattningarna, Arsavgiften
ar i regel fordelad efter bostadsrattemas grundavgifter och skall
erlaggas manadsvis av foreningens medlemmar, Arsavgiften ar
foreningens viktigaste och storsta inkomstkalla
ARSREDOVISNING

Redovisningen styrelsen avger over ett avslutat verksamhetsar
och som skall behandlas av ordinarie foreningsstamma,
Arsredovisningen skall omfattar forvaltningsberattelse,
resultatrakning, balansrakning och revisionsberattelse.

KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder som foreningen betalar inom ett ar.
LIKVIDITET
Med likviditet menas foreningens betalningsberedskap, alltsa
fbrmagan att betala sina skulder i ratt tid. God eller dalig
likviditet bedoms genom forhallandet mellan
omsattningstillgangar och kortfristiga skulder Om
omsattningstillgangama ar storre an de kortfristiga skuldema
brukar man anse att likviditeten ar god.
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Revisionsberattelse
Till foreningsstamman 1 B r f Gustenborg
Org.nr 739400-1072

Rapport om arsredovisningen
Uttalanden
V i har utfort en revision av arsredovisningen for Brf Gustenborg for rakenskapsaret 2019-09-01 2020-08-31.
Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alia
vasentliga avseenden rattvisande bild av foreningens finansiella stallning per den 2020-08-31 och av dess
finansiella resultat for aret enligt arsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen ar forenlig med
arsredovisningens ovriga delar.
V i tillstyrker darfor att foreningsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakrdngen for foreningen.
Grund for uttalanden
V i har utfbrt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Vart ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisoms ansvar. V i ar oberoende i
forhallande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fuUgjort vart yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav. (Detta stycke galler bara den aiiktoriserade revisom.)
V i anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillracMiga och andamilsenliga som grund for vara
uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret for att arsredovisningen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt
arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar aven for den interna kontroU som de bedomer ar nodvandig for att
uppratta en arsredovisning som inte innehaller nigra vasenthga felaktigheter, vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller misstag.
Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen for bedoirmingen av fbreningens fdrmaga att
fortsatta verksamheten. De upplyser, nar sa ar tillampligt, om forhallanden som kan paverka formagan att
fortsatta verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillampas
dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.
Revisorns ansvar
Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsredovisningen som helhet inte innehaller
nagra vasenthga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentiigheter eller misstag, och att lamna en
revisionsberattelse som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen
garanti for att en revision som utfors enUgt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kojinmer att upptacka
en vasentlig felaktighet om en sadanfibons.Felaktighetei- kan uppsta pa gnmd av oegentligheter eller misstag
och anses vara vasentliga om de enskilt eller tillsammansrimligenkan fdrvantas paverka de ekonomiska
beslut som anvandare fattar med grund i §rsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA anvander vi professioneUt omdome och har en professionellt skeptisk
installning imder hela revisionen. Dessutom:
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- identifierar och bedomer vi riskema for vasentliga felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror pa
oegentligheter eUer misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland atmat utifran dessa risker och
inhamtM- revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att utgora en grand for vara uttalanden.
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegenfligheter Mr hogre an for en vasentlig
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning,
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en forstaelse av den del av foreningens interna kontroll som har betydelse for var revision for
att utfoima granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandighetema, men inte for att uttala
OSS om effektiviteten i den interna kontroUen.
- utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i st5nrelsens
uppskattningar i redovisrdngen och tilMrande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lampligheten i att styrelsen anvander antagandet om fortsatt drift vid upprattandet av
arsredovisningen. V i drar ocksa en slutsats, med grund i de inhamtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns nagon vasentiig osaketbetsfaktor som avser sadana handelser eller forhallanden som kan leda till
betydande tvivel om fbreningens formaga att fortsatta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
vasentlig osakerhetsfaktor, maste vi i revisionsberattelsen fasta uppraarksamheten pa upplysningama i
arsredovisningen om den vasentliga osakerhetsfaktom eller, om sadana upplysningar ar otillrackliga,
modifiera uttalandet om Ursredovisningen. V§ra slutsatser baseras pa de revisionsbevis som inhamtas firam
till datumet for revisionsberattelsen. Dock kanfiraratidahandelser eller forhallanden gbra att en forening inte
langre kan fortsatta verksamheten.
- utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och iiuiehallet i arsredovisningen, daribland
upplysningarna, och om arsredovisningen aterger de underliggande transaktionema och handelsema pa ett
satt som ger en rattvisande bild.
V i maste infonnera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten for den. V i maste ocksa infonnera om betydelseftilla iakttagelser under revisionen, daribland de
eventuella betydande brister i den iatema kontroUen som vi identifierat

Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar
Uttalanden
Utbver var revision av arsredovisningen har vi aven utfort en revision av styrelsens forvaltning fbr Brf
Gustenborg for rakenskapsaret 2019-09-01 - 2020-08-31 samt av forslaget till dispositioner betraffande
fbreningens vinst eller forlust.
V i tillstyrker att foreningsstamman behandlar fbrlusten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar
styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rakenskapsaret.
Grundfor uttalanden
V i har utfbrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligt denna beskrivs narmare i
avsnittet Revisoms ansvar. V i ar oberoende i forhallande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige och
har i bvrigt fuUgjort yksX yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. (Detta stycke galler bara den auktoriserade
revisom.)
V i anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga scan grund fbr vara
uttalanden.
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Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret fbr fbrslaget till dispositioner betraffande foreningens vinst eller forlust.
Vid ibrslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedbmning av om utdelningen ar fbrsvarlig med
hansyn till de icrav som fbreningens verksamhetsart, omfattning och risker staller pa storleken av
fbreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stallning i bvrigt.
Styrelsen ansvarar for fbreningens organisation och forvaltningen av foreningens angelagenheter. Detta
iimefattar bland annat att fordbpande bedoma fbreningens ekonomiska situation och att tillse att fbreningens
organisation ar utformad sk att bokfbringen, medelsforvaltningen och fbreningens ekonomiska
angelagenheter i bvrigt kontrolleras pa ett betryggande satt.
Revisorns ansvar
Vart mal betraffande revisionen av forvaltningen, och darmed vart uttaiande om ansvarsfi-ihet, ar att inhamta
revisionsbevis for att med en rimlig grad av sakerhet kunna bedoma om nagon styrelseledamot i nigot
vasentligt avseende:
- fbretagit ndgon Stgard eller gjort sig skyldig till nSgon fbrsummelse som kan fbranleda
ersattningsskyldighet mot foreningen, eller
- pa nigot annat satt handlat i strid med bostadsrattslagen, tillampliga delar av lagen om ekonomiska
foreningar, arsredovisningslagen eller stadgarna.
Vart mal betraffande revisionen av fbrslaget till dispositioner av fbreningens vinst eller fbrlust, och darmed
vart uttaiande om detta, ar att med rimlig grad av sakerhet bedbma om fbrslaget ar fbrenligt med
bostadsrattslagen.
Rimlig sakerhet ar en hbg grad av sakerhet, men ingen garanti fbr att en revision som utfors enligt god
revisionssed i Sverige alUid kommer att upptacka atgarder eller forsummelser som kan fbranleda
ersattningsskyldighet mot foreningen, eller att ett fbrslag dll dispositioner av fbreningens vinst eller fbrlust
inte ar fbrenligt med bostadsrattslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander vi professionellt omdome och har en
professioneUt skeptisk installning under hela revisionen. Granskningen av fbrvaltningen och fbrslaget till
dispositioner av fbreningens vinst eller fbrlust grundar sig framst pa revisionen av rakenskapema. Vilka
tillkommande granskningsatgarder som utfors baseras pa var professionella bedbmning med utgangspunkt i
risk och vasendighet. Det innebar att vi fokuserar granskningen pS sSdana Atgarder, omraden och
fbrhallanden som ar vasentliga for verksamheten och dar avsteg och bvertradelser skuUe ha sarskild
betydelse for foreningens situation. Vi gar igenom och prbvar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
atgarder och andra fbrhSllanden som ar relevanta fbr vart uttaiande om ansvarsfrihet. Som underlag fbr vart
uttaiande om styrelsens fbrslag till dispositioner betraffande fbreningens vinst eller forlust har vi granskat
om fbrslaget ar fbrenligt med bostadsrattslagen.
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