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ERKSAMHETEN
ALLM NT OM ERKSAMHETEN
F reningen har till ndam l att fr mja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i
f reningens hus uppl ta bostadsl genheter under n ttjander tt och utan tidsbegr nsning.
Bostadsr ttsf reningen Brf Skonaren p Masthugget r ett privatbostadsf retag som har till
s fte att uppl ta bostadsr tter t sina medlemmar. Bostadsr ttf reningen har sitt s te i
G teborg.
Bostadsr ttsf reningen registrerades 2002-11-06. F reningens nuvarande ekonomiska plan
registrerades 2003-03-05 och nuvarande stadgar registrerades 2019-08-26 hos Bolagsverket.
F reningen r medlem i samf llighetsf reningen L nggatornas garagesamf llighet.
F reningens andel r 33,3 procent. Samf lligheten f rvaltar garage, Masthugget GA:6.
F reningen r ocks medlem i Jakten och Skonaren samf llighetsf rening. F reningens
andel r 53 procent. Samf lligheten f rvaltar g rden mellan BRF Jakten och BRF Skonaren
p Masthugget.
F reningen har f rv rvats enligt nedan:
Fastighetsbeteckning
Masthugget 6:18

F rv rv
2003

Kommun
G teborg

Fastigheten r fullv rdesf rs krad via L nsf rs kringar.
Ansvarsf rs kring ing r f r st relsen.
B ggnadens uppv rmning r fj rrv rme.
Fastigheten b ggdes 1979 och best r av 1 flerbostadshus.
Fastighetens v rde r r 1979.
B ggnadens total ta enligt ta eringsbeskedet r 15 995 kvadratmeter, varav 11 365
kvadratmeter utg r l genhets ta och 4 630 kvadratmeter utg r lokal ta.
F reningen uppl ter 157 l genheter med bostadsr tt samt 10 l genheter och 12 lokaler med
h resr tt.
F reningen f ljer en 30- rig underh llsplan som uppr ttades 2016. Underh llsplanen
uppdateras rligen.
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SENTLIGA H NDELSER NDER ERKSAMHETS RET
rsavgiften har l mnats of r ndrad
Arbetet med v rmeregleringen som p b rjades under slutet av f rra ret kunde
slutf ras och det har blivit j mnare temperaturer i de l genheter som haft problem
med k la eller v rme.
Efter att arbetet med t tskikt p l gdelstaket ovanf r hotellet slutf rts kunde man
efter n tt beslut fr n st mman p b rja odlings ta p l gdelstaket. Bland annat s
lade man sedumtak p taket, odlingsl dor placerades p n lagd tr ckimpregnerad
trall och en trappa upp till taket installerades.
Genom Jakten och Skonarens samf llighetsf rening s monterades en n grind mot
Tredje L nggatan och den gamla grinden som inte gick att st nga demonterades
ned.
Genom Jakten och Skonarens samf llighetsf rening s h gtr ckstv ttade och
rengjordes murarna p Mellang rden och trappan ner till Andra L nggatan.
Videolokalen p V rmlandsgatan 19 renoverades upp efter rtionden av slitage s
var lokalen e tremt nedg ngen och med ansenlig avsaknad av dagens krav p
brandsk dd och tillg nglighet. Man installerade ven, efter beslut p e tra st mman,
ett d rrparti och st rre glasparti mot Tredje L nggatan f r en mer attraktiv lokal och
en tr ggare gata.
Det installerades ett omfattande och toppmodernt vervakningss stem fr n Securitas
i parkeringsgaraget genom LSF, garagesamf lligheten.
Cortenpl t sattes upp runt planteringarna och tr den p innerg rden f r att sk dda
dessa.
B ten samt det lilla huset p lekplatsen m lades om och det skadade staketet
ersattes.
C kelrensning gjordes och gav mer plats i v ra gemensamma c kelrum.
E trast mman och rsst mman under r 2021 h lls via postr st pga. r dande Covid
restriktioner. Deltagarantalet var rekordh gt med inkomna 101st av 156st r ster p
e trast mman och 75st av 157st p rsst mman.
Det inf rskaffades 2st parasoller till innerg rden som anv ndes flitigt under
sommaren.
Alla balkonger som ing r i b gglov #1 f r inglasning, balkonger som har en balkong
ovanf r sig och ej r placerade i ett h rn, m ttes upp p plats inf r b gglovsans kan.
Vi fick godk nt b gglov f r inglasning av alla balkonger som ing r i b gglov #1 och
installation f r de som nskar inglasning p b rjas i februari n sta r. Resterande
kommer b gglov skickas in f r under n sta r.
Ytterligare en av f reningens h resl genheter s ldes och gav f reningen ett tillskott
p 3 050 000 kr. F reningen har tterligare 10st h resl genheter (totalt 712m2) som i
dagsl get h rs ut.
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Fris rsalongen ME fl ttade in som n lokalh resg st p V rmlandsgatan. St relsen
har aktivt arbetat med lokalh resg sterna under ret och jobbar f r att medlemmarna
ska k nna sig n jda med v ra lokalh resg ster som kan bidra till trivsamma och
tr gga gator.
Vi har f tt ett bra samarbete med v r grannf rening, Jakten, och delat p containern
p mellang rden. Detta har gjort att vi kunnat fr n och med i r erbjuda alla
medlemmar m jlighet att sl nga skr p i container dubbelt s ofta (5ggr/ r) som
f reg ende r men till en of r ndrad kostnad.
D det har noterats ett stort antal taggar i omlopp p b rjade st relsen ett arbete med
att programmera om samtliga medlemmars taggar till entr d rrar f r att undvika att
obeh riga personer r r sig i v ra trappuppg ngar. Arbetet kommer att fortl pa ven i
b rjan av n sta r.
Man har p b rjat att jobba bort problematiken med f gelspill p Andra L nggatan
genom att montera f gelspik. Man kommer forts tta kolla p l sningar under
n stkommande r, d f glarna bara har fl ttat p sig.
N fl kt som f rs rjer svalen i V rmlandsgatan 17 och 19 installerades. Man s g
ven ver och b tte en del fl ktar f r v ra lokalh resg ster.
5- rs garantibesiktning av f nster och f nsterd rrar genomf rdes.
Elpriset har l mnats of r ndrat f r alla medlemmar under ret. Samtliga medlemmar
betalar 1.25 kr per kWh.
St relsen har tecknat ett n tt hiss service avtal med Rikshiss och kommer se ver en
uppfr schning av hissarna.
289st felanm lningar fr n medlemmar inkom under ret och 271st tg rdades.

Nedanst ende v sentliga underh ll samt investeringar har utf rts eller planerats, detaljerad
underh llsplan finns att l sa p f reningens hemsida
https://skonarenpamasthugget.se/underhallsplan/:
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MEDLEMSINFORMATION
Ordinarie f reningsst mma h lls den 18 maj 2021.
F reningen hade vid rets slut 228 (217) medlemmar.
Under ret har 34 l genheter verl tits.
St relsens sammans ttning under ret har varit.
Sandra Svensson
Maud Wib ck
Fredrik sterlin
David Nordstr m
Helen Ebrahimi
Anette Meijer
Kristoffer Peterson
Oskar Riet
Mandana Behseta
Sandra A ar

Ordf rande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
A g c 6/12 2021 .g.a. f

St relsen har under ret h llit 11 sammantr den.
Firmatecknare har varit st relsen.
Revisor har varit Susanne Andersson BoRevision AB samt f reningsrevisor Lena Lundmark
med revisorssuppleant Inger S ngberg.
Valberedning har vald av st mman varit Ann Andersson, Marianne Seal och
Johan Magnusson (A g c 29/10 2021 .g.a. f )

FLER RS

ERSIKT

Nettooms ttning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
rsavgiftsniv f r bost der, kr per kvm

2021
13 795

2020
13 741

2019
13 500

2018
13 714

2017
14 024

24

414

1 969

3 392

3 951

221 252 218 280 223 693

214 891 212 827

527

527

527

527

585

H ror h resr tter kr per kvm

1 063

1 063

1 049

1 030

1 033

Underh llsfond

7 014

6 655

5 575

3 356

390

53

52

49

47

46

6 252

6 220

6 469

6 780

6 905

Elkostnad kr/m total ta

62

36

34

37

29

V rmekostnad kr/ m total ta

94

75

83

88

87

Vattenkostnad kr/ m total ta

26

27

25

23

23

Kapitalkostnad kr/m total ta

58

73

69

77

129

Soliditet i %
Bel ning kr/m total ta
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F R NDRINGAR A EGET KAPITAL

Belopp vid
rets ing ng
B
Inbetalda insatser
Uppl telseavgifter
Fond f r ttre underh ll
S:
F
Balanserat resultat
rets resultat
S:
/
S:

Disposition av
f reg ende
rs resultat
F r ndring
enl. st mmans beslut under ret

81 709 957
21 445 269
6 654 638
109 809 864

0
0
359 539
359 539

4 315 256
413 533
4 728 789

53 994
-413 533
-359 539

114 538 653

0

Belopp vid
rets utg ng

413 581 82 123 538
2 636 419 24 081 688
0 7 014 177
3 050 000 113 219 403

0
23 894
23 894

4 369 251
23 894
4 393 145

3 073 894 117 612 548

RES LTATDISPOSITION
Resultatet f r f reningens verksamhet under r kenskaps ret
framg r av efterf ljande resultatr kning med tillh rande noter.
F reningens finansiella st llning och likviditet vid r kenskapsrets utg ng framg r av efterf ljande balansr kning med noter.
F rslag till avs ttning underh llsfond enligt nedan f ljer
antagen underh llsplan.
F rslag till disposition ur underh llsfond enligt nedan motsvarar
under ret utf rt underh ll.
Till st mmans f rfogande st r f ljande belopp i kronor:
Balanserat resultat
rets resultat

4 369 251
23 894
4 393 145

St relsen f resl r f ljande disposition:
Disposition ur underh llsfond
Avs ttning till underh llsfond enligt plan
Balanserat resultat
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2021-01-01
2021-12-31

Resultaträkning
Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Not 1
Not 2

Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Driftskostnader
Underhållskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av och nedskrivningar av anläggningstillgångar

Not
Not
Not
Not
Not

3
4
5
6
7

Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Not 8
Not 9

Årets resultat

Not 10
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2020-01-01
2020-12-31

13 794 800
73 499

13 741 329
1 528 487

13 868 299

15 269 815

-7 068
-794
-1 000
-323
-3 725

889
205
777
214
162

-7 963
-640
-1 118
-321
-3 539

132
461
365
289
381

-12 912 247

-13 582 628

956 052

1 687 187

625
-932 783
-932 158

16 054
-1 289 708
-1 273 654

23 894

413 533
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2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark
Inventarier
Pågående nyanläggningar och förskott

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 11
Not 12
Not 13

212 943 977
283 938
0
213 227 915

Not 14

5 000
5 000

5 000
5 000

213 232 915

213 413 776

Summa anläggningstillgångar

212 825
332
250
213 408

398
779
599
776

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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Not 15
Not 16
Not 17

40
7 273
629
7 943

138
397
947
482

1
1
1
4

295
956
564
816

623
527
771
921

76 078

49 414

8 019 560

4 866 335

221 252 476

218 280 111
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2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Underhållsfond

Fritt eget kapital

Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

106 205 226
7 014 177
113 219 403

103 155 226
6 654 638
109 809 864

4 369 251
23 894
4 393 145

4 315 256
413 533
4 728 789

117 612 548

114 538 653

63 000 000

37 000 000

37 000
689
6
461
2 482
40 639

63 000
500
201
304
2 733
66 741

Skulder

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder till kreditinstitut

Not 18

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 19
Not 20

000
658
733
371
166
928

000
985
802
727
943
458

Summa skulder

103 639 928

103 741 458

Summa Eget kapital och skulder

221 252 476

218 280 111
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Noter
Redovisningsprinciper m.m.
Regelverk för årsredovisningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsvaluta
Denna årsredovisning är upprättad i svenska kronor.
Byggnader
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan
och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar på befintliga tillgångar och tillkommande utgifter sker linjärt över förväntade
nyttjandeperioder. För byggnad sker viktad avskrivning, baserad på komponenternas respektive värde enligt särskild modell.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Byggnader
1,73%
Fiber (2014)
4,00%
Balkonger (2020)
2,00%
Tak (2020)
2,00%
Entréer (2020)
3,33%
Solceller (2020)
6,67%
IMD (2020)
6,67%
Takodling (2021)
5,00%
Inventarier
10-20%

Intäktsredovisning
Intäkter har redovisats till vad föreningen har fått eller beräknats få. Det innebär att föreningen redovisar intäkter
till nominellt belopp (fakturabelopp).
Underhållsfond
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter baseras på föreningens underhållsplan. Avsättning
och ianspråktagande från underhållsfonden beslutas av styrelsen.
Långfristiga skulder
Lån med en kvarvarande bindningstid på ett år eller mindre klassificeras i årsredovisningen som kortfristig skuld.
Då finansieringen av fastigheten är långfristig har inte föreningen för avsikt att avsluta lånefinansieringen inom ett år
utan lånen kommer att sättas om med ny löptid.
Inkomstskatt
Föreningen beskattas enbart för kapitalintäkter till den del de inte är hänförliga till föreningens fastighet.
Efter avräkning av eventuellt skattemässigt ackumulerat underskott sker beskattning med 20,6 % på beräknat överskott.
Föreningens skattemässiga ackumulerade underskott uppgick vid årets slut till 5 796 257 kr. (5 796 257 kr.)
Övrigt
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan.
Övriga bokslutskommentarer
Föreningen har inte haft några anställda under året.
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Nettoomsättning
Årsavgifter
Hyror
Hyror bostäder
Elintäkter IMD
Övriga intäkter
Övriga rörelseintäkter
Övriga intäkter
Varav under år 2020

Försäkringsersättning
Utfakturerade kostnadsersättningar

Not 3

Driftskostnader
Fastighetsskötsel och lokalvård
Reparationer
El
Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Övriga avgifter
Förvaltningsarvoden
Bredband
Övriga driftskostnader

Not 4

Underhållskostnader
Byggnad invändigt
VVS
Transport
Byggnad utvändigt
Utrustning

Not 5

Övriga externa kostnader
Fastighetsskatt
Medlemsavgifter
Övriga externa kostnader

Not 6
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2021-01-01
2021-12-31

Noter
Not 1

M
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2020-01-01
2020-12-31

5 632 019
6 979 281
769 249
350 742
63 509
13 794 800

5 593 137
7 081 520
812 922
215 343
38 406
13 741 328

73 499

1 528 487

0
0

1 238 737
227 090

1 031 362
1 215 291
986 227
1 504 463
423 157
648 489
235 643
273 850
184 415
565 991
7 068 889

942 891
2 926 879
574 791
1 198 274
435 779
679 693
229 065
339 501
181 323
454 935
7 963 132

782 857
11 348
0
0
0
794 205

284 548
40 908
109 940
197 631
7 434
640 461

850 070
15 539
135 168
1 000 777

816 226
12 885
289 254
1 118 365

239 000
7 000
6 000
71 214
323 214

239 000
7 000
3 000
72 289
321 289

3 676 321
48 841
3 725 162

3 486 576
52 805
3 539 381

236
389
625

77
15 977
16 054

929 183
0
3 600
0
932 783

1 165 749
3 570
2 117
118 272
1 289 708

23 894
-1 000 000
794 205
-181 901

413 533
-1 000 000
640 461
53 994

Personalkostnader
Förtroendevalda

Styrelsearvode
Revisorsarvode
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
Not 7

Av och nedskrivning av anläggningstillgångar
Byggnader och ombyggnader
Inventarier

Not 8

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter skattekonto
Övriga ränteintäkter

Not 9

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader långfristiga skulder
Räntekostnader kortfristiga skulder
Övriga finansiella kostnader
Förlust vid försäljning av bostadsrätt

Not 10

Årets resultat
Redovisat resultat
Avsättning till underhållsfond
Disposition ur underhållsfond
Resultat efter underhållspåverkan
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2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

192 866 877
3 794 900
196 661 777

171 774 423
21 092 454
192 866 877

-22 922 862
-3 676 321
-26 599 183

-19 436 286
-3 486 576
-22 922 862

170 062 594

169 944 015

42 881 383

42 881 383

212 943 977

212 825 398

Byggnad - bostäder
Byggnad - lokaler

128 000 000
39 441 667
167 441 667

128 000 000
39 441 667
167 441 667

Mark - bostäder
Mark - lokaler

196 000 000
21 200 000
217 200 000

196 000 000
21 200 000
217 200 000

Taxeringsvärde totalt
Ställda säkerheter:
Fastighetsinteckningar

384 641 667

384 641 667

131 000 000

131 000 000

713 583
0
713 583

363 583
350 000
713 583

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

-380 804
-48 841
-429 645

-327 999
-52 805
-380 804

Bokfört värde

283 938

332 779

250 599
0
0
3 544 301
-3 794 900
0

5 281 914
12 948 513
983 543
129 785
-19 093 155
250 599

5 000

5 000

38 713
1 425
40 138

411 896
883 727
1 295 623

7 268 225
0
2 897
2 275
7 273 397

1 718 710
197 642
37 900
2 275
1 956 527

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Bokfört värde byggnader
Bokfört värde mark
Bokfört värde byggnader och mark
Taxeringsvärde för Masthugget 6:18 samt Masthugget g:a 6

Not 12 Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott
Ingående värde
Byggnation samt renovering av balkonger
Solceller
Takodling
Under året aktiverat
Pågående nyanläggningar
Not 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Insats Bostadsrätterna
Not 15 Kundfordringar
Hyres och avgiftsfordringar
Övriga kundfordringar
Not 16 Övriga fordringar
Avräkningskonto HSB Göteborg ek.för.
Skattefordringar
Skattekonto
Övrigt
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Noter
Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

M

6:18
769608-9437

2021-01-01

2020-01-01

2021-12-31

2020-12-31

326 471
303 476
629 947

Not 18 Långfristiga skulder till kreditinstitut
Låneinstitut
Lånenummer
Nordea Hypotek AB 39788818161
Nordea Hypotek AB 39798260317
Nordea Hypotek AB 39798265769

Ränta
1,35%
0,68%
0,68%

Konv.datum
2022-01-19
2026-01-21
2025-02-19

Belopp
37 000
37 000
26 000
100 000

000
000
000
000

Extra amortering vid konverteringsdatum 2022-01-19
Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut

Nästa års
amortering
4 500 000
0
0
4 500 000

63 000 000

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till
Not 19 Övriga kortfristiga skulder
Källskatt
Arbetsgivaravgifter
Mervärdesskatt
Övriga kortfristiga skulder
Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda hyror och avgifter

95 500 000

74 700
70 273
200 763
115 635
461 371

28 200
26 142
0
250 385
304 727

170 184
786 365
1 525 617
2 482 166

215 488
1 273 563
1 244 892
2 733 943

Denna årsredovisning är elektroniskt signerad
Göteborg

Anette Meijer

David Nordström

Fredrik Österlin

Helen Ebrahimi

Kristoffer Peterson

Maud Wibäck

Sandra Svensson

Revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Susanne Andersson
BoRevision AB
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293 758
1 271 013
1 564 771

4 500 000
37 000 000

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del

Lena Lundmark
Av föreningen vald revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6:18, org.nr. 769608-9437

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Grund för uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6:18 för
räkenskapsåret 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Revisorn från
BoRevisions ansvar och Den förtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Revisorn från BoRevision har fullgjort sitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra 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.

Revisorn från BoRevisions ansvar
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 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 våra 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:
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis
skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
inte längre kan fortsätta verksamheten.
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i
utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
den interna kontrollen.
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
redovisningen och tillhörande upplysningar.
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.
Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har utfört en revision enligt bostadsrättslagen och tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av
föreningens resultat och ställning.
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Rapport om andra krav enligt lagar, andra författningar samt stadgar
Uttalanden

Grund för uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens förvaltning för Bostadsrättsföreningen Skonaren på
Masthugget 6:18 för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige.
Revisorn från BoRevision har i övrigt fullgjort sitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra 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
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig
grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,
årsredovisningslagen eller stadgarna.

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen, eller

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt 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 revisorn från BoRevision 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 revisorn från BoRevisions
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är
förenligt med bostadsrättslagen.

Göteborg
Digitalt signerad av

Susanne Andersson
BoRevision i Sverige AB
Av föreningen vald revisor

Lena Lundmark
Av föreningen vald revisor
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