
Brf Ingegerd i Helsingborg
Årsredovisning 2018

ml BREDABLICK 
lblJ F O R VA LT N I N G 

111 11 

···1··· ■■■ 1 ■■■ Ill 
Ill Ill 111 

111 11 
111 11 

111 Ill 11 
Ill Ill II 



Arsredovisning for 

Brf lngegerd i Helsingborg 
716407-0794 

Rakenskapsaret 

2018-01-01 - 2018-12-31 

lnnehallsforteckning: Sida 

Forvaltningsberattelse 1-5 
Resultatrakning 6 
Balansrakning 7-8 
Kassaflodesanalys 9 
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 10 
Noter 11-15 
Underskrifter 15 



Brf lngegerd i Helsingborg 
716407-0794 

Forvaltningsberattelse 

Styrelsen for Brf lngegerd i Helsingborg, 716407-0794, far harmed avge arsredovisning for 2018. 

Foreningens andamal 
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Foreningens andamal ar att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreningens hus 
upplata bostader for permanent boende samt lokaler at medlemmarna for nyttjande utan 
tidsbgransning. Medlems ratt i foreningen pa grund av sadan upplatelse kallas bostadsratt. Medlem 
som innehar bostadsratt kallas bostadsrattshavare. 

Bostadsrattsforeningen registrerades 1999-09-24. Foreningens nuvarande ekonomiska plan 
registrerades 1983-09-13 och nuvarande stadgar registrerades 2018-08-08 hos Bolagsverket. 

Foreningen ar ett s.k. privatbostadsforetag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgor darmed en 
akta bostadsrattsforening. 

Styrelsen, revisorer och ovriga funktionarer 
Ordinarie ledamoter 
Henrik Jensen Ordforande 
Lars Bohman Ledamot 
Ann Dahlin Ledamot 
Anne Winter Ledamot 
Anna Larsson Ledamot 
Jonas Wahlgren Ledamot 
Ulf Jonsson Ledamot 

Ordinarie revisorer 
Mats Larsson Foreningsvald revisor 
Ernst & Young AB Auktoriserad revisor 

Valberedninq 
Goran Jonsson Sammankallande 
Bo Winter 

Firmateckning 

Vaid t.o.m. foreningsstamman 
2020 
2020 
2020 
2019 
2019 
2019 
2019 

Foreningens firma tecknas forutom av styrelsen i sin helhet av styrelsens ledamoter, tva i forening. 
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Fastighetsuppgifter 
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Foreningen ager fastigheten lngegerd 1 i Helsingborgs kommun med darpa uppforda byggnader med 
67 lagenheter och 1 gemensamhetslokal. Byggnaderna ar uppforda 1983 och 1984. Fastighetens 
adresser ar Husensjovagen 35A-67E. 

Foreningen upplater 67 lagenheter med bostadsratt och 1 gemensamhetslokal, 20 parkeringsplatser, 
45 garage samt 9 forrad med hyresratt. 

Lagenhetsfordelning 
2 rok 3 rok 
22 10 

Total tomtarea: 
Total bostadsarea: 

4 rok 
35 

19 054 kvm 
6 061 kvm 

Fastigheten ar fullvardesforsakrad i Bostadsratternas Fastighetsforsakring. I forsakringen ingar 
ansvarsforsakring for styrelsen samt kollektivt bostadsrattstillagg for medlemmarna. 

Forvaltning och vasentliga avtal 
Bredablick Forvaltning i Sverige AB har bitratt styrelsen med foreningens ekonomiska forvaltning enligt 
tecknat avtal. 

Vasentliga avtal 
Bredablick Forvaltning 
Com Hem 
Com Hem 
Vattenfall 
bresundskraft 
Eldupphor 
NOMOR 

Underhall och reparationer 
Arets underhall 

Ekonomisk forvaltning 
Kabel-TV 
Bred band 
El-avtal avseende volym 
Fjarrvarme 
Systematiskt Brandskyddsarbete 
Serviceavtal skadedjur 

Foreningen har under rakenskapsaret utfort reparationer for 70 557 kr och planerat underhall for 
476 090 kr. Reparationskostnader respektive underhallskostnader specificeras narmare i not 3 
respektive not 4 till resultatrakningen. 

Underhallsplan och kommande ars underhall 
Styrelsen foljer en underhallsplan som upprattades 2016-10-05 av Anders Granlund (f.d. EVU). 
Enligt av styrelsen antagen underhallsplan avsatts det 1 330 000 kr 2018 for kommande ars underhall, 
detta motsvarar 219 kr per kvm. 

Tidigare utfort underhall Ar 
Byte av armaturer 2018 
Byte av flaktar lagenheter 2017 
Byte av portar till soprum 2016 
lnbrottsskydd till cykelgaragen 2016 
Reparation av garageportar 2015 

c_, 
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Vasentliga handelser under aret 
Allmant 
Foreningen har under aret hallit ordinarie foreningsstamma den 22 mars 2018, samt extra 
foreningsstamma den 16 maj 2018. Styrelsen har under aret kontinuerligt hallit protokollforda 
sammantraden. 

Med I ems information 
bverlatelser 
Under 2018 har 5 overlatelser av bostadsratter skett. 

Medlemmar 
Vid arets ingang hade foreningen 101 medlemmar. 
6 tillkommande medlemmar under rakenskapsaret. 
7 avgaende medlemmar under rakenskapsaret. 
Vid arets utgang hade foreningen 100 medlemmar. 

Arsavgifter 
Foreningen forandrade arsavgifterna senast den 1 januari 2015 da avgifterna hojdes med 1 %. 

Flerarsoversikt 
Resultat och stallning (tkr) 2018 2017 2016 
Rorelsens intakter 4 161 4 154 4 154 
Resultat efter finansiella poster 856 780 774 
Forandring av underhallsfond 854 551 337 
Resultat efter fondforandringar, exklusive avskrivningar 309 536 744 
Soliditet % 29 24 22 
Arsavgift for bostadsratter, kr / kvm 657 657 657 
Driftskostnad, kr / kvm 248 254 244 
Ranta, kr / kvm 78 79 94 
Avsattning till underhallsfond kr / kvm 219 152 102 
Lan, kr / kvm 3 513 4 059 4 110 
Snittranta (%) 2,22 1,96 2,29 

3(15) 

2015 
4 154 

894 
620 
581 

20 
657 
205 
117 
102 

4 160 
2,81 

Arsavgiftsniva for bostadsratter i kr/kvm har bostadsrattsarean som berakningsgrund. Driftskostnad i kr/kvm, ranta i kr/kvm, 
underhallsfond i kr/kvm samt Ian kr/kvm har bostadsarea som berakningsgrund. 

Soliditet anger hur star andel av tillgangarna som ar finansierade med eget kapital, dvs eget kapital dividerat med 
balansomslutning. 
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Allmant om verksamheten 
Styrelsen har under aret fortsatt att se over underhallsbehovet pa kart och lang sikt for foreningens 
lagenheter och hus. Underhallsplanen har uppdaterats och justerats sa den nu stracker sig 30 ar 
framat i tiden (tidigare 20 ar). 
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I samband med uppdateringen av underhallsplanen har aven foreningens Ian och likviditet setts over. 
Da det inom de narmsta aren inte finns nagra jattestora underhallsbehov har styrelsen under aret 
beslutat att gora en extra amortering pa tre miljoner pa foreningens Ian. 

Under hasten har alla 28 armaturer bytts ut mot nya moderna. De nya armaturerna har minskat 
elforbrukningen med cirka en tredjedel. 

Kvarterslokalen har inspekterats av myndigheten MSB da det ar ett skyddsrum. De papekande som 
foreningen fick har atgardats och darefter godkants av MSB. 

Under aret har foreningen tagit hjalp av ett foretag for att utfora systematiskt brandskyddsarbete. En 
genomsyn av alla gemensamma lokaler och garage har skett och kommer ske regelbundet framover. 

Nagra av foreningens gronytor har under aret gjorts om och forbattrats. 

Foreningen har under aret uppdaterat energideklarationen for samtliga hus och lagenheter. 

Precis som tidigare ar har foreningen aven under 2018 ett antal boende som hjalpt till med skotseln av 
foreningens gronytor, sophus, kvarterslokal, vinterunderhall och diverse mindre reparationer. Till alla 
dessa viii styrelsen rikta ett start tack for er insats for foreningen. 

( 



Srf lngegerd i Helsingborg 
716407-0794 

Forandringar i eget kapital 
Sundet Sundet 

Med/ems- Underha/1s-
insatser fond 

Vid arets borjan 1440969 6 400 491 
Disposition enligt foreningsstamma 
Avsattning till underhallsfond 1 330 000 
lanspraktagande av underhallsfond -476 090 
Arets resultat 

Vid arets slut 1440969 7 254 401 

Resultatdisposition 
Till foreningsstammans forfogande finns foljande medel (kr) 

Balanserat resultat 
Arets resultat fore fondforandring 
Arets avsattning till underhallsfond enligt styrelsen 
Arets ianspraktagande av underhallsfond 

Summa over/underskott 

Styrelsen foreslar foljande disposition till foreningsstamman: 

Att balansera i ny rakning 

Fritt 

Balanserat 
resultat 

-499 400 
779 777 

-1 330 000 
476 090 

-573 533 
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Fritt 

Arets 
Resultat 

779 777 
-779 777 

856 416 

856 416 

280 377 
856 416 

-1 330 000 
476 090 

282 883 

282 883 

Vad betraffar foreningens resultat och stallning i ovrigt, hanvisas till efterfoljande resultat- och 
balansrakning med tillhorande bokslutskommentarer. (_ 
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Resultatrakning 
Be/opp i kr 

Rore/seintiikter 
Arsavgifter och hyror 
bvriga rorelseintakter 

Summa rorelseintakter 

Rore/sekostnader 

Not 

1 

2 

Fastighetskostnader 3,4,5 
bvriga externa kostnader 6 
Personalkostnader 7 
Av- och nedskrivningar av materiella anlaggningstillgangar 8 

Summa rorelsekostnader 

Rorelseresultat 

Finansiel/a poster 
bvriga ranteintakter och liknande resultatposter 
Rantekostnader och liknande resultatposter 

Summa finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Arets resultat 
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2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31 

4 147 107 4 147 361 
13 689 6 914 

4 160 796 4 154 275 

-2 052 719 -2 064 292 
-165 536 -211 078 
-327 730 -359 301 
-306 626 -306 625 

-2 852 611 -2 941 296 

1 308 185 1 212 979 

21 278 47 787 
-473 047 -480 989 

-451 769 -433 202 

856 416 779 777 

856 416 779 777 

(__ 
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Balansrakning 
Be/opp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31 

TILL GAN GAR 

Anlaggningstillgangar 

Materiel/a anlaggningstillgangar 
Byggnader och mark 9 28 121 906 28 428 532 

Summa materiella anlaggningstillgangar 28 121 906 28 428 532 

Summa anlaggningstillgangar 28 121 906 28 428 532 

Omsattningstillgangar 

Kortfristiga fordringar 
Ovriga fordringar 9 343 9 343 
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter 10 79 212 73 226 

Summa kortfristiga fordringar 88 555 82 569 

Kassa och bank 11 2 595 355 4 940 964 

Summa omsattningstillgangar 2 683 910 5 023 533 

SUMMA TILLGANGAR 30 805 816 33 452 065 

(__ 
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Balansrakning 
Be/opp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser 1440969 1 440 969 
Underhallsfond 7 254 401 6 400 491 

Summa bundet eget kapital 8 695 370 7 841 460 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat -573 533 -499 401 
Arets resultat 856 416 779 777 

Summa fritt eget kapital 282 883 280 376 

Summa eget kapital 8 978 253 8 121 836 

Langfristiga sku/der 
Fastighetslan 12, 13 20 987 000 24 294 000 

Summa langfristiga skulder 20 987 000 24 294 000 

Kortfristiga sku/der 
Kortfristig del av langfristiga skulder till kreditinstitut 12, 13 307 000 307 000 
Leverantorsskulder 124 642 102 259 
Skattesku Ider 29 950 28 213 
bvriga skulder 9 723 6 770 
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 14 369 248 591 987 

Summa kortfristiga skulder 840 563 1 036 229 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 805 816 33 452 065 
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Kassaflodesanalys 

Be/opp i kr 

Den lopande verksamheten 
Rorelseresu !tat 
Avskrivningar 

Erhallen ranta 
Erlagd ranta 

Kassaflode fran den lopande verksamheten 
fore forandringar i rorelsekapital 

Forandringar i rorelsekapital 
Okning(-)/Minskning (+) av rorelsefordringar (1) 
Okning(+)/Minskning (-) av rorelseskulder (2) 

Kassaflode fran den lopande verksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Amortering av laneskulder 

Kassaflode fran finansieringsverksamheten 

Arets kassaflode 
Likvida medel vid arets borjan 

Likvida medel vid arets slut 

2018-01-01-
2018-12-31 

1 308 185 
306 626 

1614811 

21 278 
-473 047 

1 163 042 

-5 985 
-195 666 

961 391 

-3 307 000 

-3 307 000 

-2 345 609 
4 940 964 

2 595 355 

(1) Fi:ireningens riirelsefordringar utgi:irs av omsattningstillgangar exkluderat for likvida medel. 
(2) Fi:ireningens riirelseskulder utgi:irs av kortfristiga skulder inkluderat skatteskulder. 
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2017-01-01-
2017-12-31 

1 212 979 
306 627 

1 519 606 

47 787 
-480 989 

1086404 

3 286 
139 097 

1 228 787 

-307 000 

-307 000 

921 787 
4 019 177 

4 940 964 

c_ 
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Allmanna redovisningsprinciper 
Arsredovisningen har upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 
Arsredovisning i mindre foretag (K2). 

Belopp i SEK om inget annat anges. 

U nderhal 1/underhallsfond 
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Underhall utfort enligt underhallsplanen benamns som planerat underhall. Reparationer avser lopande 
underhall som ej finns med i underhallsplanen. 

Enligt anvisning fran Bokforingsnamnden redovisas underhallsfonden som en del av bundet eget 
kapital. Avsattningar enligt plan och ianspraktagande for genomforda atgarder sker genom overforing 
mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsattning utover plan sker genom 
disposition pa foreningsstamma. 

Arets underhallskostnader redovisas i resultatrakningen inom arets resultat. 

Varderingsprinciper m m 
Tillgangar och skulder har varderats till anskaffningsvarden om inget annat anges nedan. 

Fordringar 
Fordringar har varderats till anskaffningsvarden om inget annat anges nedan. 

A vskrivningsprinciper for an/aggningstillgangar 
Avskrivningar enligt plan baseras pa ursprungliga anskaffningsvarden och beraknad nyttjandeperiod. 
Nedskrivning sker vid bestaende vardenedgang. 

Foljande avskrivningstider tillampas 
Materiel/a anlaggningstillgangar: 
Byggnader 
lnventarier och verktyg 

100 ar 
Avskrivna 
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Noter 

Not 1 Arsavgifter och hyror 
2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31 

Arsavgifter bostader 3 979 662 3 979 656 
Hyror p-platser/garage 156 537 156 797 
Ovriga objekt 10 908 10 908 

Summa 4 147 107 4 147 361 

Not 2 Ovriga rorelseintakter 
2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31 

Overlatelseavgifter 7 912 
Ovriga intakter 5 777 6 914 

Summa 13 689 6 914 

Not 3 Reparationer 
2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31 

Armaturer, gemensamma utrymmen 3 769 
Dorrar/portar/las, gemensamma utrymmen 2 310 33 698 
Ovrigt, gemensamma utrymmen 23 104 18 807 
VA & sanitet, installationer 17 706 37 328 
Varme, installationer 7 934 
Ventilation, installationer 7 334 27 845 
Huskropp 6 531 16 065 
Markytor 8 429 
Vattenskador 1 869 13 116 

Summa 70 557 155 288 

Not 4 Planerat underhall 
2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31 

Armaturer, gemensamma utrymmen 201 624 
Varme, installationer 4 000 
Ventilation, installationer 143 978 216 676 
El, installationer 31 250 
Huskropp, fasader 84 394 
Markytor 130 488 33 125 

Summa 476 090 369 445 

(__ 
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Not 5 Driftskostnader 

Fastighetsskatt 
Fastighetsforvaltning 
Stadning 
Besiktningskostnader 
Gangbanerenhallning 
Snorojning 
Serviceavtal 
Forbrukningsinventarier 
Forbrukningsmaterial 
bvriga utgifter for kopta tjanster 
El 
Uppvarmning 
Vatten och avlopp 
Avfallshantering 
Fastighetsforsakring 
Hussvamp och skadedjursforsakring 
Systematiskt brandskyddsarbete 
Kabel-TV 
Internet 

Summa 

Not 6 Ovriga kostnader 

Forbrukningsinventarier och forbrukningsmaterial 
Resekostnader 
Kontorsmateriel och trycksaker 
Tele och post 
Forvaltningskostnader 
Revision 
Bankkostnader 
IT-tjanster 
bvriga externa tjanster 
Serviceavgifter till branschorganisationer 
bvriga externa kostnader 

Summa 

2018-01-01-
2018-12-31 

316 204 

19 906 
3 439 
6 345 
6 778 

22 672 

39 986 
615 309 
159 979 
80 617 
73 532 
20 530 
17 991 
48 415 
74 369 

1 506 072 

2018-01-01-
2018-12-31 

38 

3 795 
125 831 

12 760 
4 992 
3 542 
5 295 
6 130 
3 153 

165 536 
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2017-01-01-
2017-12-31 

311 125 
37 406 

2 188 

30 983 
10 167 
9 150 

30 295 
1 930 

39 746 
613 937 
161 472 
77 868 
83 846 

7 511 

48 415 
73 520 

1539559 

2017-01-01-
2017-12-31 

22 583 

4 216 
4 629 

132 019 
12 260 

1 779 
4 596 

12 860 
6 130 

10 006 

211 078 

(__ 
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Not 7 Personalkostnader 
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Foreningen har ej haft nagra anstallda under verksamhetsaret. Ersattningar till styrelsen har utgatt. 

Arvoden, ersiittningar och sociala avgifter 

Styrelsearvoden 
bvriga kostnadsersattningar 
Foreningsvald revisor 
Valberedning 
bvriga arvoden 
Utbildning 

Summa 
Sociala avgifter 

Summa 

Not 8 Avskrivning av anlaggningstillgimgar 

Byggnader 

Summa 

Not 9 Byggnader och mark 

/ngaende anskaffningsvi:irden 
Vid arets borjan 
-Byggnader 
-Mark 

Utgaende anskaffningsvi:irden 

lngaende avskrivningar 
Vid arets borjan 
-Byggnader 

Arets avskrivning 
-Arets avskrivning pa byggnader 

Utgaende avskrivningar 

Redovisat varde 

Varav 
Byggnader 
Mark 

Taxeringsvarden 
Bostader 

Totalt taxeringsvarde 
Varav byggnader 

2018-01-01-
2018-12-31 

68 250 
1 500 
4 000 
2 200 

191 436 
1 219 

268 605 
59 125 

327 730 

2018-01-01-
2018-12-31 

306 626 

306 626 

2018-12-31 

30 725 080 
4 589 000 

35 314 080 

-6 885 548 

-6 885 548 

-306 626 

-306 626 

-7 192 174 

28 121 906 

23 532 906 
4 589 000 

64 890 000 

64 890 000 
43 705 000 

2017-01-01-
2017-12-31 

105 000 

7 878 

177 119 

289 997 
69 304 

359 301 

2017-01-01-
2017-12-31 

306 625 

306 625 

2017-12-31 

30 725 080 
4 589 000 

35 314 080 

-6 578 923 

-6 578 923 

-306 625 

-306 625 

-6 885 548 

28 428 532 

23 839 532 
4 589 000 

60 515 000 

60515000 
36 320 000 

r___ 
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Not 10 Forutbetalda kostnader och upplupna intakter 

Forutbetald forsakring 
bvriga forutbetalda kostnader 

Not 11 Kassa och bank 

Transaktionskonto Handelsbanken 
Transaktionskonto Swedbank 
Placeringskonto SBAB 
Placeringskonto Collector Bank 
Placeringskonto Marginalen Bank 

Not 12 Forfall fastighetslan 

Forfaller inom ett ar fran balansdagen 
Forfaller 2-5 ar fran balansdagen 
Forfaller senare an fem ar fran balansdagen 

Not 13 Fastighetslan 

Fastighetslan 

Summa 

Laneinstitut Ranta Bundet till 
Swedbank 1,59 % 2021-06-23 
Swedbank 3,76 % 2020-06-25 
Swedbank 1,14 % 2019-03-28 

Ing. skuld Nya Ian 
9 150 000 
7 001 000 
8 450 000 

24 601 000 

2018-12-31 

79 212 

79 212 

2018-12-31 
371 801 

323 554 
950 000 
950 000 

2 595 355 

2018-12-31 
307 000 

1 228 000 
19 759 000 

21294000 

2018-12-31 

21294000 

21294000 

Arets amort. 

307 000 
3 000 000 

3 307 000 
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2017-12-31 
22 974 
50 252 

73 226 

2017-12-31 
293 177 

4 647 787 

4 940 964 

2017-12-31 
307 000 

1 228 000 
23 066 000 

24 601 000 

2017-12-31 

24 601 000 

24 601 000 

Utg. skuld 
9 150 000 
6 694 000 
5 450 000 

21294000 

Ovan tabell visar slutbetalningsdag for foreningens fastighetslan. Finansieringen ar av langfristig karaktar och lanen omsatts vid 
forfall. Foreningen har val! all endast redovisa den del som man har for avsikt all amortera under det kommande are! som 
kortfristig da man bedomer alt det ger en mer rattvisande bild av foreningens balansrakning. 

I noten forfall fastighetslan redovisas planerad amortering for de narmaste 5 aren. 

Not 14 Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 

Upplupna loner och arvoden samt sociala avgifter 
Upplupna rantekostnader 
Forutbetalda intakter 
Upplupna driftskostnader 
Upplupna revisionsarvoden 
bvriga upplupna kostnader och forutbetalda intakter 

2018-12-31 
97 842 
96 452 

101 468 

12 500 
60 986 

369 248 

2017-12-31 
91 965 
99 292 

326 564 
56 871 
12 000 
5 295 

591 987 

c.... 
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Not 15 Stallda sakerheter 

Sta/Ida sakerheter 

Fastighetsinteckningar till sakerhet for fastighetslan 
Fastighetsinteckningar 

Summa stallda sakerheter 

U nderskrifter 

Helsingborg 2019 - (:;'7,.- .... , ~ 

Henrik Jensen 

i t· ... , , r \ ., ; ,, 

Anne Winter 

2018-12-31 

35 086 000 

35 086 000 
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2017-12-31 

35 086 000 

35 086 000 

.. \\.AJ?\.~.C'\ '~ .) 
Anna Larsson 

L--w~~ 
~\s Wahlgren 

,/"J/·,1rr-r 'p,{,,; / I 

✓' ---

Ulf Jonsson 

Auktoriserad reviser Foreningsrevisor 
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Revisionsberattelse 
-Till foreningsstamman i Brf lngegerd i Helsingborg, org.nr 716407-0794 

Rapport om arsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfort en revision av arsredovisningen for Brf lngegerd i 
Helsingborg for ar 2018. 

Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprattats i 
enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga 
avseenden rattvisande bild av foreningens finansiella stallning 
per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat 
samt kassaflode for aret enligt arsredovisningslagen. 
Forvaltningsberattelsen ar forenlig med arsredovisningens 
ovriga delar. 

Vi tillstyrker darfor att foreningsstamman faststaller resultat
rakningen och balansrakningen for foreningen. 

Grund for uttalanden 

Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs narmare i 
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den icke
kvalificerade revisorns ansvar. 

Vi ar oberoende i forhallande till foreningen enligt god 
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har full
gjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och 
andamalsenliga 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 arsredovis
ningslagen. Styrelsen ansvarar aven for den interna kontroll 
som den bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsredovis
ning som inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel. 

Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen for 
bedomningen av foreningens formaga att fortsatta verksam
heten. Den upplyser, nar sa ar tillampligt, om forhallanden som 
kan paverka formagan att fortsatta verksamheten och att 
anvanda antagandet om fortsatt drift. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utfora revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 

Mitt mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om att 
arsredovisningen som helhet inte innehaller nagra vasentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa 
fel. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ar ingen 
garanti for att en revision som utfors enligt ISA och god revi
sionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig 
felaktighet om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara vasentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de 
ekonomiska beslut som anvandare fattar med grund i arsredo
visningen. 
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Som del av en revision enligt ISA anvander jag professionellt 
omdome och har en professionellt skeptisk installning under 
hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer jag riskerna for vasentliga 
felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller pa fel, utformar och utfor gransk
ningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamals
enliga for att utgora en grund for mina uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till 
foljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa fel, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, avsiktliga 
utelamnanden, felaktig information eller asidosattande 
av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en forstaelse av den del av foreningens 
interna kontroll som har betydelse for min revision for 
att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med 
hansyn till omstandigheterna, men inte for att uttala mig 
om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar jag lampligheten i de redovisningsprinciper 
som anvands och rimligheten i styrelsens uppskattningar 
i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lampligheten i att styrelsen 
anvander antagandet om fortsatt drift vid upprattandet 
av arsredovisningen. Jag drar ocksa en slutsats, med 
grund i de inhamtade revisionsbevisen, om det finns 
nagon vasentlig osakerhetsfaktor som avser sadana 
handelser eller forhallanden som kan leda till betydande 
tvivel om foreningens formaga att fortsatta verksam
heten. Om jag drar slutsatsen att det finns en vasentlig 
osakerhetsfaktor, maste jag i revisionsberattelsen fasta 
uppmarksamheten pa upplysningarna i arsredovisningen 
om den vasentliga osakerhetsfaktorn eller, om sadana 
upplysningar ar otillrackliga, modifiera uttalandet om 
arsredovisningen. Mina slutsatser baseras pa de revi
sionsbevis som inhamtas tram till datumet for revisions
berattelsen. Dock kan framtida handelser eller forhallan
den gora att en forening inte langre kan fortsatta verk
samheten. 

• utvarderar jag den overgripande presentationen, struk
turen och innehallet i arsredovisningen, daribland upp
lysningarna, och om arsredovisningen aterger de under
liggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Jag maste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten for den. 
Jag maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, daribland de betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat. 
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Den foreninqsvalde revisorns ansvar 

Jag har att utfora en revision enligt bostadsrattslagen och 
tillampliga delar av lag om ekonomisk forening och darmed 
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mal ar att uppna en rimlig 
grad av sakerhet om att arsredovisningen har upprattats i 
enlighet med arsredovisningslagen och om arsredovisningen 
ger en rattvisande bild av foreningens resultat och stallning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
forfattningar 

Uttalande 

Utover var revision av arsredovisningen har vi aven utfort en 
revision av styrelsens forvaltning av Brf lngegerd i Helsingborg 
for ar 2018 samt av forslaget till dispositioner betraffande 
foreningens vinst eller forlust. 

Vi tillstyrker att foreningsstamman disponerar vinsten 
behandlar forlusten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen 
och beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for raken
skapsaret. 

Grund for uttalande 

Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Vart ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till foreningen 
enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor 
har i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och 
andamalsenliga som grund for vart uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till disposi
tioner betraffande foreningens vinst eller forlust. Vid forslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedomning av om 
utdelningen ar forsvarlig med hansyn till de krav som fore
ningens verksamhetsart, omfattning och risker staller pastor
leken av foreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likvi
ditet och stallning i ovrigt. 

Styrelsen ansvarar for foreningens organisation och 
forvaltningen av foreningens angelagenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlopande bedoma foreningens ekonomiska 
situation och att tillse att foreningens organisation ar utformad 
sa att bokforingen, medelsforvaltningen och foreningens 
ekonomiska angelagenheter i ovrigt kontrolleras pa ett be
trygga nde satt. 

Revisorns ansvar 

Vart mal betraffande revisionen av forvaltningen, och darmed 
vart uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhamta revisionsbevis 
for att med en rimlig grad av sakerhet kunna bedoma om nagon 
styrelseledamot i nagot vasentligt avseende: 

• foretagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till nagon 
forsummelse som kan foranleda ersattningsskyldighet mot 
foreningen 

• pa nagot annat satt handlat i strid med bostadsrattslagen, 
tillampliga delar av lagen om ekonomiska foreningar, ars
redovisningslagen eller stadgarna. 
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Vart mal betraffande revisionen av forslaget till dispositioner 
av foreningens vinst eller forlust. och darmed vart uttalande 
om detta, ar att med rimlig grad av sakerhet bedoma om for
slaget ar forenligt med bostadsrattslagen. 

Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ingen garanti 
for att en revision som utfors enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptacka atgarder eller forsummelser som 
kan foranleda ersattningsskyldighet mot foreningen, eller att 
ett forslag till dispositioner av foreningens vinst eller forlust 
inte ar forenligt med bostadsrattslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige an
vander den auktoriserade revisorn professionellt omdome och 
har en professionellt skeptisk installning under hela revisionen. 
Granskningen av forvaltningen grundar sig framst pa revi
sionen av rakenskaperna. Vilka tillkommande granskningsat
garder som utfors baseras pa den auktoriserade revisorns pro
fessionella bedomning och ovriga valda revisorers bedomning 
med utgangspunkt i risk och vasentlighet. Det innebar att vi 
fokuserar granskningen pa sadana atgarder, omraden och for
hallanden som ar vasentliga for verksamheten och dar avsteg 
och overtradelser skulle ha sarskild betydelse for foreningens 
situation. Vi gar igenom och provar fattade beslut, besluts
underlag, vidtagna atgarder och andra forhallanden som ar 
relevanta for vart uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag 
for vart uttalande om styrelsens forslag till dispositioner 
betraffande foreningens vinst eller forlust har vi granskat om 
forslaget ar forenligt med bostadsrattslagen. 

Malmo den 1/J 2019 

?;Yo~ 
Erik Mauritzson 
Auktoriserad revisor 

Mats Larsson 
Foreningsrevisor 
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