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Att bo i bostadsrätt 
 
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans 
äger bostadsrättsföreningens mark och byggnader. Som ägare till en 
bostadsrätt äger du rätten att bo i lägenheten. Tillsammans med övriga 
medlemmar i föreningen förvaltar du fastigheten du bor i. Rättigheter och 
skyldigheter gentemot föreningen delas av de boende tillsammans. Det unika 
med bostadsrätt är att man gemensamt bestämmer och ansvarar för sin 
boende miljö. Det här engagemanget skapar sammanhållning och trivsel, 
samtidigt som kostnaderna för t.ex. drift och underhåll kan hållas nere. 
 
Den som bor i en bostadsrättsförening har stora möjligheter att påverka sitt 
boende. Genom föreningsstämman har du möjlighet att påverka de beslut 
som tas i föreningen. På föreningsstämman väljs också styrelse för 
bostadsrättsföreningen. Styrelsen har ett stort ansvar för föreningens 
verksamhet och fastställer bl.a. årsavgiften så att den täcker föreningens 
utgifter. 
Alla medlemmar har rätt att motionera i frågor de vill att stämman ska 
behandla. 
 
Som bostadsrättshavare har man nyttjanderätt till sin bostad på obegränsad 
tid. Som bostadsrättshavare har man vårdplikt av bostaden och ska på egen 
bekostnad hålla lägenheten i gott skick och bekosta reparationer och 
förbättringar på sådant som finns inuti lägenheten. Bostadsrätten kan man 
sälja och den kan ärvas eller överlåtas på samma sätt som andra tillgångar.  
 
En bostadsrättshavare bekostar själv sin hemförsäkring som bör kompletteras 
med ett s.k. bostadsrättstillägg. Bostadsrättstillägget omfattar det utökade 
underhållsansvaret bostadsrättshavaren har enligt bostadsrättslagen och 
stadgarna. 
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FÖRVALTARBERÄTTELSE 
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Strandbukten får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2021-01-01 – 2021-12-31 
 
Beloppen i årsredovisningen anges i hela kronor om inget annat anges. 
 
Allmänt om verksamheten  
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens 
hus upplåta bostadslägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden åt medlemmar. Medlems rätt i 
föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas 
bostadsrättshavare.  
 
Bostadsrätterna skall uteslutande nyttjas för hotellanvändning. Alla bokningar skall ske via den 
hotelloperatör som föreningen slutit avtal med. Härav följer att föreningen klassas som en s.k. oäkta 
bostadsrättsförening. 

 Styrelsen, revisorer och övriga funktionärer 
 
Fastighetsuppgifter 
Värdeår:  1943 
Taxeringsvärde: 1 196 000 
Värdeår: 2013 
Taxeringsvärde:  2 500 000 
 
Antal bostadsrätter:  16 st 
Bostadsyta, LOA:  801 
Tomtyta:  1583 
Fastighetsinformation 
Fastighetsbeteckning:  Laholm Skummeslöv 13:32 
Byggnadsår: 1934 
 
Säte: Skummeslöv 

 VERKSAMHETEN 

 Föreningen beskattas som en oäkta förening. Ingen statusändring är att vänta. 

 Gällande föreningens finansiering, se not 5 och 6. 
 
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Dina Försäkringar Väst, Bostadsrättstillägget ingår i 
fastighetsförsäkringen. Hemförsäkring tecknas och bekostas av respektive bostadsrättshavare. 
 
Avsättning till underhållsfond enligt ekonomisk plan 50 TSEK . Underhållsplanen är upprättat år 2020. 
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Styrelse   Val t.o.m. 
Helena Lindberg  Ordförande 2021  
Annika Rosenberg  2021 
Elisabet Dohnfors  2022 
   
Suppleanter 
Per Stefansson  2021 
 
Revisorer och övriga funktionärer 
Revisor 
Henrik Lundin Auktoriserad revisor, FAR 2021 

 *Med vald t.o.m. förstås vald t.om. nästa ordinarie årsstämma. 

 Firmateckning 
 Föreningen tecknas av styrelsen. 
 Föreningen tecknas två i förening av ledamöterna.   
 
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 
 
Föreningens styrelse har fortsatt som förra året med att framför allt arbetat med att säkra 
byggnadernas skick, förbättra föreningens ekonomi, undersöka möjligheterna för ersättning pga 
tidigare försummelser, skriva om befintliga avtal.  
 
Medlemsinformation och marknadsföring 
 
Information har kontinuerligt gått ut till medlemmarna under året genom medlemsbrev och 
medlemsmöten.  

 Antal överlåtelser uppgick under året till 2 (f.g år 3 ) 
 
Antalet medlemmar vid räkenskapsårets början 21  
Antalet tillkommande medlemmar under räkenskapsåret 1  
Antalet avgående medlemmar under räkenskapsåret 2  
Antalet medlemmar vid räkenskapsårets slut 20  
 
En av överlåtelserna gick till en tidigare medlem därav att antalet har minskat.  
 
Ägare av HS29; Investgroup förvaltning i Sverige 2021-03-01.  
Ägare av HS25; Ledighetslya AB 2021-07-01 
 
Stämmor, medlemsmöten och styrelsemöten. 
 
Föreningen har under verksamhetsåret hållit ordinarie årsstämma 2021-03-06. Styrelsen har under 
året haft 16 protokollförda styrelsemöten samt ett antal kortare avstämningar.  
 
Befintlig facebookgrupp som komplement till intern medlemsinformation, dock inte för väsentlig 
information. Via driftbolagets hemsida har hotellverksamheten marknadsförts. 
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Ekonomi 
 
Årets resultat 42 841kr (-542 157 kr). 
 
• Vid redovisningen av 2019 övergick föreningen på revisorns inrådan till att redovisa enligt K3 

(tidigare K2). 
• Kapitaltillskottet har godkänts av Hyresnämnden och genomfördes 2020. 
• HS29 obetalda avgifter för 2021 jan/feb, 2021-12-17, Konkurs avslutad utestående avierna 

avskrivna.  
• Obetalda avgifter för driftavtal 2021 2021-12-17, Konkurs avslutad utestående avierna avskrivna.  
• På objekt H27-HS30 har separat abonnemang. Tilläggsavgiften för el och vatten togs bort för dessa 

objekt per 2021-07-01. 
Denna avgift höjdes 2020-07-01 förra året och kontentan blir ungefär samma belopp.  

• Månadsavgifterna höjdes efter styrelsebeslut med 30% 2021-01-01. 
• Inget arvode betalas ut till styrelsen efter beslut som tagit tidigare.  
 
Avtal 
 
Föreningen har ingått avtal med   
Part Fastighetsförvaltning AB Teknisk & Ekonomiskt förvaltning 
 Jourtjänst, fönsterputsning och brandlarmsunderhåll har även ingåtts. 
Bixia Elleverantör 
Visma Sign  för föreningens dokument såsom protokoll. 
FN Bygg Tak renovering 
SOS Alarm Brandlarm 
MSW  Hissbesiktning och service 
NOHA Besiktning SBA, brandlarm, brandutrymningslarm och utrymning.  
 
 
Ekonomisk och teknisk förvaltning  
 
• Part har under året flyttat attestering av leverantörsfakturor till REALNODE 
 där kommer också digital signering av årsredovisning ske. Finns andra egenskaper som 

mötesprotokoll, digital signering av medlemsansökningar, medlemsinformationsutskick och 
sammanställande av föreningens avtal osv. 

• Budget har upprättats årligen fr.o.m 2019.  
 
Driftsavtal/upplåtelseavtal  
Förhandlades och tecknats med HOTELL LOUNGE & SAND AB, Leif Benrabah 
 
Avtal om restaurangverksamhet  
Avtal angående restaurangverksamhet tecknats med Investgroup förvaltning i Sverige, kontakt Daniel 
Olsson. 
 
Uthyrningsavtal  
Uthyrningsavtal för lägenheterna berör egentligen inte föreningen utan endast driftbolag och 
lägenhetsägare. Då delar av det tidigare driftsavtalet befanns höra hemma i uthyrningsavtal i stället 
har styrelsen arbetat med utkast även till detta. 
 
Teknisk status 
Föreningen kommer även fortsatt göra avsättningar till yttre underhåll i enlighet med den antagna 
underhållsplanen. Underhållsplanen är upprättad år 2020. 
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Övrigt underhåll 
• Elpatroner i värmepanna har bytts ut.  
• Översvämning i källare  
• Grus på parkeringen har fyllt på av driftbolaget 
• Reparation av hiss och utebelysning 
• Driftsbolaget sköter grönytorna och enklare underhåll som tex byta av glödlampor 
 
Övriga kostnader 
• Vattenskada HS30 försäkringsärende, överenskommen del debiterades till ägare 2021-07. Efter 

att denna inbetalning till föreningen har den återstående skulden till FN Bygg reglerats. 
 
Underhållsplanering 
• Den framtagna underhållsplanen förvaltas av styrelsen tillsammans med Part.  
• En utredning/offertinsamling av underhållsbehov beträffande ventilation och avlopp i 

restaurangdelen pågår. Fördelningen mellan föreningen och ägaren av HS30 
(restaurangen) fakturerades 2021-07 till ägaren.   
 

Nybyggnation  
 
• Efter det att FN Bygg dragit sig ur avtalet om nybyggnation har ägaren av HS27 förklarat sig 

intresserad av att vidare undersöka möjligheterna för ett nybygge på föreningens mark, vilket 
initialt skall bekostas av denne. Föreningen skulle därigenom få utökat antal lägenheter och 
därmed ökade månadsintäkter.  

• En arbetsgrupp benämnd Visionsgruppen tillsattes för att understödja arbetet med planeringen 
och företräda föreningens ekonomiska intressen på styrelsens vägnar. 
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FLERÅRSÖVERSIKT

2021 2020 2019 2018
Belopp i TSEK där ej annat anges
Rörelseintäkter netto 897 669 592 265
Resultat efter finansiella poster 54 -542 -277 -14 794
NYCKELTAL
Belopp i SEK där ej annat anges
Soliditet % 74% 72% 75% 74%

Beopp yttre underhållsfond
50 000,00  
 
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Medlems- Underhålls- Balanserat Årets Summa
Insatser resultat resultat

Belopp vid årets ingång 20 655 000 150 000 -638 391 -542 157 19 624 452
Balanseras i ny räkning -542 157 542 157 0
Kapitaltillskott 999 000 999 000
Resultatdisp. enl stämman 0
Kappitaltilskått 0 0
Förändring av underhållsfond 50 000 -50 000 0
Årets resultat 42 841 42 841
Belopp vid årets utgång 21 654 000 200 000 -1 230 548 42 841 20 666 293
 

RESULTATDISPOSITION

Medel att disponera:
Balanserat resultat -1 180 548
Årets resultat 42 841
Summa -1 137 707

Förslag till disposition:
Avsättning till underhållsfond 50 000
Balanseras i ny räkning -1 187 707
Summa -1 137 707

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.

Innevarande år Fg år
Årets resultat 42 841 -542 157
Årets resultat exklusive avskrivningar 354 351 -232 489

Innevarande år Fg år
Avsättning yttre underhållsfond 50 000 50 000
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Resultaträkning

2021-01-01 2020-01-01
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

Rörelseintäkter
Årsavgifter 1 746 132 519 278
Övriga rörelseintäkter 1 250 381 181 530
Summa rörelseintäkter 996 514 700 808

Rörelsekostnader
Vidarefakturerat 2 -14 175 0
Driftskostnader 2 -345 393 -442 741
Övriga externa kostnader 2 -104 764 -116 370
Utrangering tak 0 -208 774
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4 -311 510 -309 668
Summa rörelsekostnader -775 842 -1 077 553

Rörelseresultat 220 672 -376 745

Finansiella poster
Räntekostnader -166 412 -165 173
Övr ränteintäkter och resultatposter  -304 -239
Summa finansiella poster -166 716 -165 412

Resultat efter finansiella poster 53 956 -542 157

Resultat före skatt 53 956 -542 157

Skatt på årets resultat -11 115 0

ÅRETS RESULTAT 42 841 -542 157  
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark 4 26 659 899 26 920 110
Tak 4 965 674 1 312 982
Summa materiella anläggningstillgångar 27 625 573 28 233 092

Summa anläggningstillgångar 27 625 573 28 233 092

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 134 845 173 353
Övriga fordringar 8 895 0
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 13 953 11 754
Summa kortfristiga fordringar  157 693 185 107

Kassa och bank 239 698 104 899
239 698 104 899

Summa omsättningstillgångar 397 391 290 006

SUMMA TILLGÅNGAR 28 022 964 28 523 098  
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 20 655 000 20 655 000
Kapital tillskott 2020 999 000 999 000
Fond för yttre underhåll 200 000 150 000
Summa bundet eget kapital 21 854 000 21 804 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat  -1 180 548 -588 391
Avsättning till underhållsfond -50 000 -50 000
Årets resultat (vinst) 42 841 -542 157
Summa fritt eget kapital -1 187 707 -1 180 548

Summa eget kapital  20 666 293 20 623 452

Långfristiga skulder
Fastighetslån 5,6 6 909 240 7 040 520
Summa långfristiga skulder 6 909 240 7 040 520

Kortfristiga skulder
Fastighetslån 131 280 131 280
Leverantörsskulder 20 096 418 981
Skatteskulder 76 964 65 330
Uppl kostnader och förutb intäkter 219 091 243 535
Summa kortfristiga skulder 447 431 859 126

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 022 964 28 523 098  

Assently: 7b8c7fd701124f7c8e5bf3fc176c32992a85691a3a288e7b4e3fc8782b47967042be93f40cefcec14e334ec4218d9edd6382325f61a3ea3db0c8a63ad5c0313e



Brf Strandbukten   11 (17) 
769635-8683 

Tilläggsupplysningar 
 
Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd i 
BFNAR 2012:1 och koncernredovisning (K3) 
 
Intäktsredovisning 
Intäkterna har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras 
bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Fond för yttre underhåll 
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition enligt 
föreningens underhållsplan. 
 
Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskatmed 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivningar sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligtrestvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas; 
 
2 respektive 3% av bokfört värde på byggnader. Detta enligt Skatteverkets rekommendationer för 
skattemässigt avdragsgill avskrivning beskrivet i RSV S 1996:6. 
 
Komponentindelning 
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande 
och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en 
anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och 
den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 
Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader. 
 
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och kommer att ligga till grund för 
avskrivningen för bygganden i framtiden. 
Stomme ink innerväggen 60-80 år 
VVS 24-25 år  
Fasad 20-50 år  
Fönster 30-40 år 
El 15-20 år 
Inre ytskikt och vitvaror 10-12 år 
Tak 20-30 år 
Övriga/fastighetsinventarier 10 år 
 
För att tillmötesgå BFN men ändå inte skapa en overksam kassa tillämpas alltså en linjär avskrivning. 
Det innebär att det uppkommer ett bokföringsmässigt negativt resultat i föreningen, men detta är 
planerat och inget som behöver åtgärdas. Föreningen tar alltså inte ut någon ökad månadsavgift pga 
det negativa resultatet. Föreningen kan år efter år ha ett bokföringsmässigt negativt resultat utan 
påföljd. Viktigt att beakta är dock att föreningens kassaflöde går ihop och att det beräknade utifrån 
det faktiska underhållsbehovet. 
 
Skatter 
Eftersom föreningen hyr ut mindre än 60 % av aktuellt fastighetsinnehav till de egna medlemmarna 
beskattas föreningen som en s,k. oäkta bostadsrättsföreningen. Samtliga intäkter och kostnader 
hänförs till inkomst av näringsverksamhet.  

Assently: 7b8c7fd701124f7c8e5bf3fc176c32992a85691a3a288e7b4e3fc8782b47967042be93f40cefcec14e334ec4218d9edd6382325f61a3ea3db0c8a63ad5c0313e



Brf Strandbukten   12 (17) 
769635-8683 

Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.  
Aktuell skatt är den som beräknas på det skattepliktiga resultat för perioden. 
Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisat och 
skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar. 
 
Genom förvärvet av aktier i bolaget samt överföring av fastigheten till bokfört värde 
tillbostadsrättsföreningen uppkommer en latent skatteskuld i bostadsrättsföreningen. Den latenta 
skatte-skuldenär beräknat till 3 120 663 kr vid dagens skattesats 21,4%. Denna skatteskuld kan 
endast realiseras om föreningen i framtiden säljer hela eller delar av Laholm Skummeslöv 13:32. 
 
Nyckeltalsdefinitioner 
Nettoomsättning 
Rörelsen huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
 
Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. 
 
Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar. 
 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital ( eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt)i 
procent av balansomslutningen. 
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Not 1 Hyror o avgifter 2021-01-01 2020-01-01

2021-12-31 2020-12-31
Årsavgifter Bostad 746 132 519 278
El 89 172 89 370
Intäkt driftbolag 60 000 60 000
Övriga Intäkter o vidarefakturering 101 209 32 160
Summa 996 514 700 808

Summering 996 514 700 808

Not 2 Driftskostnader 2021-01-01 2020-01-01
2021-12-31 2020-12-31

Rörelsekostnad vidarefakturering -14 175 0
Summa -14 175 0

Fastighetsel -82 854 -144 887
Vatten och avlopp -19 509 -18 648
Larm o säkerhet -10 369 -12 411
Brand -48 185 -9 509
Städning 0 -8 255
Snöröjning -10 334 0
Reparation o underhåll av fastighet -44 668 -132 173
Övriga fastighetskostnader -12 500 -34 725
Fastighetsskatt/fastighetsavgift -33 184 -32 665
Fastighetsförsäkringspremier -19 859 -18 050
Fastighetsskötsel och förvaltning -48 288 -31 418
Hiss -15 643 0
Summa -345 393 -442 741

Övriga kostnader
Konstaterad kundförslust -77 232 0
Revisor -21 300 -32 480
Bankkostnader -3 408 -2 748
Konsultkostnader 0 -52 500
Övriga förvaltningskostnader -2 824 -28 642
Försäkringsärenden 0 0
Summa -104 764 -116 370

Summering kostnader -464 332 -559 111

Not 3 Styrelsearvode och sociala avgifter

Inga arvoden uttagna enligt styrelsebeslut 0 0  
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Not 4 Byggnad Mark 2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde Byggnad 9 955 499 10 187 470
Ingående anskaffningsvärde Tak 1 312 982 1 312 982
Ingående anskaffningsvärde Mark 17 672 724 17 672 724
Utarangering -296 009 -231 971

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 28 645 196 28 941 205

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar -708 113 -421 642
Utrangering 23 197
Årets avskrivningar -260 211 -309 668
Ingående avskrivningar tak 0 0
Årets avskrivningar tak -51 299 0
Utgående ackumulerade avskrivningar enl plan -1 019 623 -708 113

Utgående planenligt restvärde 27 625 573 28 233 092

Varav:

Byggnad 9 952 849 10 560 368
Mark 17 672 724 17 672 724
Summa 27 625 573 28 233 092

Taxeringsvärdet 3 696 000 3 696 000  

 

Not 5 Fastighetslån, långfristiga 2021-12-31

Lån 6 909 240
Varav kortfristig del 131 280

7 040 520

Långivare Förfaller Ränta Slut datum Amortering/ 
omläggning

Utgående 
Kapittalskuld

Amortering 
kommande

Sparbank löpande 3 mån 2,340% 7 171 800 -131 280 7 040 520 -131 280

7 040 520 -131 280  
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Not 6 Förfallotid skulder 2021-12-31 2020-12-31
Förfaller inom ett år från balansdagen 131 280 131 280
Förfaller 2-5 år från balansdagen 525 120 525 120
Förfaller senare än fem år från balansdagen 6 384 120 6 515 400

7 040 520 7 171 800

Övriga upplysningar

Not 7 Ställda säkerheter och eventuella förpliktelser 2021-12-31 2020-12-31
Fastighetsinteckningar 7 500 000 7 500 000
Eventuella förpliktelser inga inga

Not 8 Väsentliga händelser efter årets slut

Inga väsentliga händelser att rapportera  
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ORDLISTA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den 
viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med e.v. 
mark och byggnader. 
 
ANSVARSFÖRBINDELSER 
Åtagande för föreningen, som inte finns med bland skulderna i 
balansräkningen. Borgensförbindelse är exempel på ett sådant 
åtagande. 
 
AVSKRIVNING 
Kostnaden för inventarier fördelas över flera år. Normal 
avskrivningstid för maskiner och inventarier är fem år och den 
årliga avskrivningskostnaden blir då 20 procent av 
anskaffningsvärdet. 
 
BALANSRÄKNING 
Visar föreningens ekonomiska ställning vid verksamhetsårets slut. 
Den ena sidan av balansräkningen (den s.k. aktivsidan) visar 
föreningens tillgångar (kontanter, fordringar, fastigheter, 
inventarier m.m.) Den andra sidan av balansräkningen (den s.k. 
passivsidan) visar finansieringen, d.v.s. hur tillgångarna finansierats 
(genom upplåning och eget kapital). Verksamhetens resultat (enligt 
resultaträkningen) påverkar det egna kapitalets storlek 
(föreningens förmögenhet). 
 
BRÄNSLETILLÄGG 
En separat avgift som föreningen kan ta ut och som skall motsvara 
kostnaderna för uppvärmningen av föreningens hus. 
Bränsletillägget fördelas efter varje lägenhetsstorlek eller annan 
lämplig fördelningsgrund och skall erläggas månadsvis av 
föreningens medlemmar. 
 
EKONOMISK FÖRENING 
En företagsform som har till ändamål att främja medlemmarnas 
ekonomiska intresse genom att bedriva 
Någon form av ekonomisk verksamhet. 
 
FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 
Enligt föreningens stadgar skall en årlig avsättning göras till 
föreningens gemensamma underhållsfond. Fonden får utnyttjas för 
större reparations- och underhållsarbeten. Kostnadsnivån för 
underhåll av föreningens fastighet (långsiktig underhållsplan ska 
finnas) och behovet att värdesäkra tidigare fonderade medel, 
påverkar storleken på det belopp som avsätts. 
 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Den del av årsredovisningen som i text förklarar och belyser ett 
avslutat verksamhetsår. I förvaltningsberättelsen redovisas bl.a. 
vilka som hat uppdrag i föreningen och årets viktigaste händelser. 
 
KORTFRISTIGA SKULDER 
Skulder som föreningen betalar inom ett år. 
 
 

 
 

 
 
LIKVIDITET 
Med likviditet menas föreningens betalningsberedskap, alltså 
förmågan att betala sina skulder i rätt tid. God eller dålig likviditet 
bedöms genom förhållandet mellan omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder Om omsättningstillgångarna är större än de 
kortfristiga skulderna brukar man anse att likviditeten är god. 
 
LÅNGFRISTIGA SKULDER 
Skulder som föreningen betalar först efter ett eller flera år. I regel 
sker betalningen löpande över åren enligt en amorteringsplan. 
 
RESULTATRÄKNING 
Visar i siffror föreningens samtliga intäkter och kostnader under 
verksamhetsåret. Om kostnaderna är större än intäkterna blir 
resultatet en förlust. I annat fall blir resultatet en vinst. Bland 
kostnaderna finns poster som inte motsvarats av utbetalningar 
under året t.ex. värdeminskning på inventarier och byggnader eller 
avsättningar till fonder i föreningen. Kostnaderna är i huvudsak av 
tre slag: kapitalkostnader, underhållskostnader och 
driftskostnader. En förlust kan täckas genom fondmedel (om 
sådana finns) eller balanseras, d.v.s. föras över till det följande 
verksamhetsåret. Ordinarie föreningsstämma beslutar hur 
verksamhetsårets resultat ska behandlas. 
 
SOLIDITET 
Föreningens långsiktiga betalningsförmåga. Att en förening har hög 
soliditet innebär att den har stort eget kapital inkl. föreningens 
underhållsfond i förhållande till skulderna. Motsatt innebär att om 
en förening har låg soliditet är skulderna stora i förhållande till det 
egna kapitalet, d.v.s. att verksamheten till stor del är finansierad 
med lån. 
 
STÄLLDA SÄKERHETER 
Avser i föreningens fall de säkerheter, i regel 
fastighetsinteckningar, som lämnats som säkerhet för erhållna lån. 
 
VÄRDEMINSKNING AV FASTIGHETEN 
Avskrivning av föreningens fastighet på grund av ålder och 
nyttjande. Den årliga avskrivningen påverkar resultaträkningen 
som en kostnad. I balansräkningen visas den totala avskrivningen 
som gjorts sedan föreningen bildades. 
 
ÅRSAVGIFT 
Medlemmarnas årliga tillskott av medel för att användas till den 
löpande driften och de stadgeenliga avsättningarna. Årsavgiften är 
i regel fördelad efter bostadsrätternas grundavgifter och skall 
erläggas månadsvis av föreningens medlemmar. Årsavgiften är 
föreningens viktigaste och största inkomstkälla. 
 
ÅRSREDOVISNING 
Redovisningen styrelsen avger över ett avslutat verksamhetsår och 
som skall behandlas av ordinarie föreningsstämma. 
Årsredovisningen skall omfatta förvaltningsberättelse, 
resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Assently: 7b8c7fd701124f7c8e5bf3fc176c32992a85691a3a288e7b4e3fc8782b47967042be93f40cefcec14e334ec4218d9edd6382325f61a3ea3db0c8a63ad5c0313e



REVISIONSBERÄTTELSE                                                         

Till föreningsstämman i 

Bostadsrättsföreningen Strandbukten 

Organisationsnummer 769635-8683 
  

Rapport om årsredovisningen 
 
Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för 
Bostadsrättsföreningen Strandbukten för år 2021-01-01--2021-
12-31. 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Bostadsrättsföreningen Strandbuktens finansiella ställning 
per 2021-12-31 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. 
 
Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
Bostadsrättsföreningen Strandbukten 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 styrelsen 
avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta.  
 
Revisorns ansvar 
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 på 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 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 
kontroll. 
 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av 
föreningens interna kontroll som 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 redovisnings-

principer 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 årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en förening inte längre 
kan fortsätta verksamheten. 

 
• utvärderar jag 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. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
 
Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Bostadsrättsföreningen 
Strandbukten för år 2021-01-01--2021-12-31 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens vinst/förlust.  
 
Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
Bostadsrättsföreningen Strandbukten 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 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 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 föreningens ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.  
 
Revisorns ansvar 
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 åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot föreningen, eller 
 

• på något annat sätt handlat i strid med 
bostadsrättslagen, tillämpliga delar av lagen om 
ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller 
stadgarna. 

 
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 bostadsrättslagen. 
 
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 bostadsrättslagen. 
 
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 att jag 
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 
bostadsrättslagen. 
 
Göteborg den  
 
 
 
 
Henrik Lundin 
Auktoriserad revisor
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Chrome/99.0.4844.88 Mobile Safari/537.36


2022-04-08 05:52:34 UTC Case signed by party: Annika Sofia Rosenberg [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 92.34.44.189


Useragent:


2022-04-08 09:26:22 UTC Case request opened by party: Elisabet Dohnfors [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 172.226.48.40


Useragent: Mozilla/5.0


2022-04-08 09:26:28 UTC Case reviewed by party: Elisabet Dohnfors [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 83.248.120.5


Useragent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/15.1 Safari/605.1.15


2022-04-08 09:33:22 UTC Case signed by party: Elisabet Dohnfors [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 83.248.120.5


Useragent:


2022-04-08 10:46:02 UTC Case request opened by party: Helena Lindberg [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 172.225.69.154


Useragent: Mozilla/5.0


2022-04-08 10:46:06 UTC Case reviewed by party: Helena Lindberg [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 94.191.136.136


Useragent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like
Gecko) Version/15.0 Mobile/15E148 Safari/604.1


2022-04-08 10:46:31 UTC Case signed by party: Helena Lindberg [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 94.191.136.136


Useragent:


2022-04-08 12:05:28 UTC Case request opened by party: Ulf Henrik Lundin [nationellt ID-nummer dolt av
privacy-inställningar] (BankID)
IP: 83.218.66.132


Useragent: Mozilla/4.0 (compatible; ms-office; MSOffice 16)


2022-04-08 12:05:43 UTC Case reviewed by party: Ulf Henrik Lundin [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 83.218.66.132


Useragent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/100.0.4896.75 Safari/537.36


2022-04-08 12:07:14 UTC Case signed by party: Ulf Henrik Lundin [nationellt ID-nummer dolt av privacy-
inställningar] (BankID)
IP: 83.218.66.132


Useragent:


2022-04-08 12:07:14 UTC All parties have signed, certificate generated


Sida 1 av 1
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