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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Brf Ängslövet, 769625-9931, med säte i Norrtälje får härmed avge årsredovisning för
 räkenskapsåret 2021.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens
 hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även
 omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement
 till bostadslägenhet eller lokal. 
 Bostadsrättsföreningen omfattar 44 st lägenheter som kommer att upplåtas med bostadsrätt och
 lägenheterna är placerade så att ändamålsenlig samverkan kan ske mellan lägenheterna. 

 Föreningen äger fastigheten Graniten 30 i Norrtälje. 
 Fastigheten är försäkrad hos Moderna försäkringar. 

 Avsättning till yttre reparationsfond sker med 15 kr/kvm bostadsyta. 
 Detta justerades under året till 130 kr/kvm bostadsyta.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 Styrelse
 Ordförande                           Marianne Forsman
 Sekreterare                           Monica Berglöf 
 Ordinarie styrelseledamot     Tina Halve
 Ordinarie styrelseledamot     Anne Geidemark Rönning

 Revisorer
 Karin Hammarberg, Hammarbergs revisionsbyrå

 Revisorssuppleant
 Alexandra Lindqvist, Hammarbergs revisionsbyrå

 Föreningens verksamhet under och efter räkenskapsåret
 Styrelsen har tillsammans med Sweax och RVS undersökt varför radiatorer i vissa av föreningens
 lägenheter inte blir tillräckligt varma. Detta löstes genom att dels höja temperaturen på framledning i
 undercentralen. Dels gjordes vissa justeringar på några radiatorer i lägenheter där fel hittades.
 Under hösten genomfördes rengöring och inoljning av trall via Sweax gällande hus 15 och 17.
 Det samma kommer att ske gällande hus 11 och 13 till våren 2022. Detta för att fördela kostnaden
 över två år.
 Sweax har genomfört service av ventilationen (rengöring av aggregat mm) och även bytt kolfilter. De
 har även gjort en kontroll och besiktning av våra tak, allt såg bra ut.
 Efter att Ekonomiservice tittat igenom underhållsplanen för föreningens hus så beslutades det att sätta
 av 130 kr/kvm och år istället för som tidigare 15 kr/kvm och år till den yttre reparationsfonden. Detta
 innebär 247 600 kr/år istället för 28 560 kr/år.
 Styrelsen beslutade i oktober om en höjning av månadsavgiften med 3% från 2022-01-01. Från
 samma datum beslutades om en höjning av avgiften för P-plats. P-plats utan elstolpe höjs från 150  kr
 till 200 kr/månad och P-plats med elstolpe höjs från 300 kr till 400 kr/månad. Detta främst för att bygga
 upp en buffert för oförutsedda utgifter samt för kommande underhåll framöver. 
 Under året har 10 styrelsemöten hållits.

Ekonomi
Roslagens Sparbank 9854330702 6 000 000 kr 1,90 %
Swedbank Hypotek 2855908196 6 000 000 kr 2,59 %
Roslagens Sparbank 6955099384 7 600 000 kr 0,99 %

 Fastighetslånen utgjorde per 2021-12-31 kr 19 600 000 och total ränta har erlagts med kr 377 414.
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 Slutord
 Vår förhoppning är att vi under 2022 ska fortsätta i samma anda.

Flerårsöversikt Belopp i kr
 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 1 888 999 1 896 543 1 749 533 1 682 082
Resultat efter finansiella poster -124 510 212 666 14 119 13 384
Soliditet, % 62 62 61 61

Förändringar i eget kapital
 Medlems- Fond för yttre Fritt eget
 insatser underhåll kapital
Vid årets början 32 087 200 47 611 17 047
Disposition enl årsstämmobeslut

Avsättning till fond för yttre underhåll 247 600 -247 600
Årets resultat -124 510

Vid årets slut 32 087 200 295 211 -355 063

Resultatdisposition
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor -355 063, behandlas enligt följande:

balanserat resultat -230 553
årets resultat -124 510

Totalt -355 063

disponeras för
Avsättning till fond för yttre underhåll 247 600
balanseras i ny räkning -602 663

Summa -355 063

 Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 2 1 888 999 1 896 543
Övriga rörelseintäkter 36 637 46 531

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 1 925 636 1 943 074

Rörelsekostnader
Fastighetens kostnader 3 -1 234 562 -901 498
Övriga externa kostnader 4 -112 752 -95 619
Personalkostnader 5,6 -125 111 -124 323
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -200 307 -200 307

Summa rörelsekostnader -1 672 732 -1 321 747

Rörelseresultat 252 904 621 327

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -377 414 -408 661

Summa finansiella poster -377 414 -408 661

Resultat efter finansiella poster -124 510 212 666

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt -124 510 212 666

Skatter

Årets resultat -124 510 212 666
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 8 51 621 295 51 821 602

Summa materiella anläggningstillgångar 51 621 295 51 821 602

Summa anläggningstillgångar 51 621 295 51 821 602

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 50 179 49 085
Summa kortfristiga fordringar 50 179 49 085

Kassa och bank
Kassa och bank 339 962 404 847

Summa kassa och bank 339 962 404 847

Summa omsättningstillgångar 390 141 453 932

SUMMA TILLGÅNGAR 52 011 436 52 275 534
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 32 087 200 32 087 200
Fond för yttre underhåll 295 211 47 611

Summa bundet eget kapital 32 382 411 32 134 811

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -230 553 -195 619
Årets resultat -124 510 212 666

Summa fritt eget kapital -355 063 17 047

Summa eget kapital 32 027 348 32 151 858

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 9 12 000 000 12 000 000

Summa långfristiga skulder 12 000 000 12 000 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 9 7 600 000 7 810 000
Leverantörsskulder 118 168 81 954
Övriga skulder 58 471 58 103
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 207 449 173 619

Summa kortfristiga skulder 7 984 088 8 123 676

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 52 011 436 52 275 534
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Noter

 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
 Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
 Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar År
Immateriella anläggningstillgångar:
Materiella anläggningstillgångar:
-Byggnader 200

Definition av nyckeltal
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (20,6 %) i förhållande till
balansomslutningen.

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

Årsavgifter 1 706 448 1 706 448
TV box 20 588 20 592
Parkering 86 685 84 044
Elavgifter 94 097 85 459
Moms på eldebitering -18 819 -

1 888 999 1 896 543
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Not 3  Fastighetens kostnader

2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

El 236 867 131 277
Fjärrvärme 152 873 140 889
Vatten och avlopp 238 317 225 923
TV Boxar 47 003 46 992
Snöröjning 73 640 14 111
Städning, renhållning 109 727 98 879
Sophämtning 87 376 54 820
Reparationer och underhåll 248 114 149 185
Fastighetsförsäkring 38 259 34 750
Övriga fastighetskostnader 21 205 4 672
Moms på eldebitering -18 819 -

1 234 562 901 498

Not 4  Övriga externa kostnader
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Ersättning till revisor 8 938 8 125
Redovisningstjänster 51 148 51 432
Förbrukning, kontorsmateriel 1 558 -
Övriga förvaltningskostnader 37 846 27 123
Bankkostnader 3 232 3 444
Övriga kostnader 10 030 5 495

Summa 112 752 95 619

Not 5   Anställda och personalkostnader

Personal
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Medelantalet anställda - -

Summa - -

Not 6  Personalkostnader
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Styrelsearvode 95 200 94 600
Sociala kostnader 29 911 29 723

125 111 124 323

Not 7  Räntekostnader och liknande resultatposter
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Räntekostnader, övriga 377 414 408 661

Summa 377 414 408 661
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Not 8  Byggnader och mark
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 53 061 310 53 061 310

53 061 310 53 061 310

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -1 239 708 -1 039 401
-Årets avskrivning enligt plan -200 307 -200 307

-1 440 015 -1 239 708

Redovisat värde vid årets slut 51 621 295 51 821 602

Not 9  Övriga skulder till kreditinstitut
 2021-12-31
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas inom ett år från balansdagen 7 600 000
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas mellan ett och fem år från balansdagen 12 000 000

19 600 000

 Nya regler när det gäller redovisning av kortfristig del av föreningens lån innebär att from 2020
 redovisas alla lån som sätts om eller amorteras inom ett år från bokslutsdagen som kortfristig skuld.
 Tidigare var det endast amorteringar på lånen som redovisades som kortfristig del.

Not 10  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

 2021-12-31 2020-12-31

Ställda säkerheter

Övriga skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar 28 500 000 28 500 000

Summa ställda säkerheter 28 500 000 28 500 000
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Underskrifter

 Norrtälje 2022-

    

Marianne Forsman Monica Berglöf
Styrelseordförande

Tina Halve Anne Geidemark Rönning

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-

Karin Hammarberg
Auktoriserad revisor

Kommentar:
Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma
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Brf Ängslövet, Org.nr 769625-9931

 
 

Revisionsberättelse
 
Till föreningsstämman i Brf Ängslövet
Org.nr 769625-9931

Rapport om årsredovisningen
 
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Ängslövet för räkenskapsåret 2021.
 
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 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 för föreningen.
 
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 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 de 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. De 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 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 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.
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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 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 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. 
 
 
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 Brf
Ängslövet för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
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 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 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
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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
ersättningsskyldighet 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.
 
 
Norrtälje den dag som framgår av min elektroniska underskrift
 
 
_________________________________ 
Karin Hammarberg  
Auktoriserad revisor 
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