
Brf Fågelbärsträdet 
Organisationsnummer: 702000-6826 

Årsredovisning för 2018 

Styrelsen för Brf Fågelbärsträdet får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 
år 2018. Årsredovisningen består av följande två delar: 
A. Förvaltningsberättelse för 2018 (sid 1-4) 
B. Ekonomisk redovisning för 2018 med resultat- och balansräkning samt bilagor (sid 5-13) 

Förvaltningsberättelse för 2018 

Allmänt om verksamheten 

Föreningen är en äkta bostadsrättsförening. Den ursprungliga ekonomiska planen registrerades 340816 
och lägenheterna uppläts från och med 350930. Den nuvarande ekonomiska planen registrerades 
890411 och nuvarande stadgar registrerades 901026. 

För övriga grundfakta och uppgifter om föreningen hänvisas till hemsidan med adress: 
www.markeliushuset.se, länken "Formalia". Här finns information om husets historia, föreningen och 
styrelsen, protokoll från föreningsstämmor och styrelsesammanträden, hänvisning till böcker, artiklar 
och rapporter om huset, kontaktuppgifter till föreningens konsulter och serviceföretag mm. 
För en sammanfattning av föreningens historia och byggnadsminnesförklaringen 1992 hänvisas till 
länken "Historia". 

Efter restaureringsprojektet 1990-91 erhöll föreningen priser från Stockholms Stads 
Hembygdsförening och Stiftelsen S:t Erik. En jury bestående av personer från BoVerket och Svenska 
Arkitekters Riksförbund (nuvarande Sveriges Arkitekter) utsåg 1994 Markeliushuset till "Sveriges 
vackraste I 93 0-talshus" 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

• Restaurangen  
Petite  France AB (www.petitefrance.se) gick i konkurs i november 2017. Efter handläggning via 
Ackordscentralen såldes restaurangen till oförändrade hyresvillkor till tre nya ägare, Henrik 
Ekelund, Anette Schilde och Carl Fredrik Schilde från 171208. 
Under 2018 har de nya ägarna genomfört ett omfattande arbete  fir  att konsolidera företaget. 
Företagets ekonomiska utveckling under 2018 liar varit positiv, 

• Trapphallen 
Styrelsen har under 2018 slutfört en långdragen förhandling med Linoleumkompaniet angående 
brister vid inläggning av ny gummimatta i trapphallen. Slutbesiktningen 161031 visade att 
kvaliteten på våningsplanen blev mycket bra, men betydligt sämre i trapporna mot båda sidorna av 
trappstegen. Uppgörelsen innebar att Linoleumkompaniet utbetalade 100 000 (ett-hundra-tusen) kr 
till föreningen samt krediterade en utstående, enligt styrelsen till övervägande felaktig, faktura till 
föreningen på 107 024 kr. Samtidigt avtalade parterna att den 5-åriga garantitiden inte ska gälla. 
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Medlemmar 
Föreningen bestod 181231 av 46 lägenheter och 52 medlemmar, varav 34 män, 18 kvinnor och en 
juridisk person, 

Föreningsstämma 
Ordinarie årsstämma avhölls 180521 i  Petite  France lokaler i bottenvåningen. Här deltog 24 
medlemmar (52 % av alla medlemmar), varav två via fullmakter, Protokollet ligger på hemsidan, 
länken "Medlemmar". 

Styrelse 
Styrelsen har under 2018 bestått av: Gunnar Akner (ordförande), Sara  Bourke,  Philip Holm, 
Oscar Silfverhielm och Ousmane Toure. Styrelsesuppleanter har varit Anders Kraft och 
Stefan Malm, 
Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden under året, samt därutöver haft kontinuerlig 
kontakt i olika föreningsangelägenheter. Protokollen ligger på hemsidan, länken "Medlemmar". 
Revisorer har varit auktoriserad revisor Stefan Adebahr vid KPMG AB (extern) och förtroendevald 
internrevisor, medlemmen Agnes Wenell. 
Valberedningen har bestått av Jan Friberg (sammankallande) och  Pia  Gillsäter. 

överlåtelser 
Under år 2018 har två lägenheter överlåtits inom föreningen: 
• Lgh 1104 (tidigare nummer 09) från Lars Ekdahl till Philip Meiton och My Salama Hansson. 
o Lgh 1205 (tidigare nummer II) från Lily Peterson till Ludvig Käck Wedelin, 

2:a handsupplåtelser 
Per 181231 var 12 lägenheter upplåtna i 2:a hand, varav 4 inom familjen. 

Lokaler 
• Daghemmet  

Föräldraföreningen Sebran (www.sebran.se)  har ett 3-årigt hyresavtal med föreningen med 
9 månaders löpande uppsägningstid (129 kvm). Senaste förlängning av avtalet inträffade 
151001; ingen villkorsförändring gjordes då. Under 2018 har föräldraföreningen betalat en 
totalhyra om 286 248 kr (= 2 219 kr/kvm/år), 
Daghemmet har på egen bekostnad, efter samråd med styrelsen och föreningens arkitekt, låtit 
installera ett solsegel på daghemsgården för att skydda barnen från stark sol. 

• Restaurangen  
Petite  France AB hyr totalt 366 kvm yta inklusive källarlokaler för restaurangverksamhet av 
Föreningen. Under 2018 har restaurangen betalat en kallhyra om 894 730 kr (= 2 445 
kr/kvm/år) samt tillägg av faktiska kostnader för a) uppvärmning av restaurangens lokaler, 
b) förbrukning av varmt- och kallt vatten, c) kostnad för drift och service av restaurangens 
installationer, cl) uppsäkring av el-servisen i källaren samt e) restaurangens lokalandel av 
fastighetsskatten. Den totala hyran uppgick därmed till 1 062 835 kr (= 2 904 kr/kvm/år). 
Hyran indexuppräknas årligen enligt konsumentprisindex. 

- Tidigare 4-åriga hyresaval löpte från och med 2014 till och med 2017. Under 2017 avtalade 
styrelsen med  Petite  France AB om en förlängning av hyresavtalet med fyra år till och med 
2021. Hyran höjdes även for 2017. Under åren 2017-2021 höjs kallhyran med totalt 25 %. 

- En av föreningens medlemmar gjorde i december 2016 en tillsynsanmälan till 
Stadsbyggnadskontoret angående inglasningen kring restaurangens uteservering. Under 2018 
har Stadsbyggnadskontoret utfärdat ett föreläggande till föreningen att dela upp den långa 
markisen på två separata markiser. Föreningen har i samråd med arkitekt Eva Göransson vid 
AIX Arkitekter AB ansökt hos Länsstyrelsen om utformning av två nya markiser. 
Länsstyrelsen har beslutat att acceptera föreningens förslag till markiser, med tillägget att den 
övre delen av glasinramningen åt John Ericssonsgatan måste tas bort. Styrelsen planerar att 
låta utföra arbetet under våren 2019. 
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Försäkring 
Föreningen anlitar sedan 2012 försäkringsbolaget Brandkontoret AB för sin fastighetsförsäkring. 
Inga försäkringsskador har anmälts under 2018. 

Kameral förvaltning 
Kameral förvaltare under 2018 har varit  Brain Accounting  AB i Stockholm. 

Teknisk förvaltning 
Löpande teknisk driftövervakning avseende fjärrvärme-anläggning, husets fem ventilations-
anläggningar, sopsäckväxlare, tvättstuga, hissar etc. samt regelbunden rondering 16 ggr per år 
(varav två besök per månad under maj-augusti) ombesörjes sedan 070101 av företaget PEAD. 

Byggnadens tekniska tillstånd 

Restaureringsprojektet 1990/91 och andra genomförda större ombyggnader/renoveringar 
sammanfattas på hemsidan under länken "Ombyggnad". Styrelsen bedömer att byggnadens tekniska 
tillstånd är gott. 

Under 2018 genomfördes följande arbeten: 
• Renovering av personhissens torn på taket (omputsning, ommålning). 
• Målningsarbeten på taket och av pelare utanför entrén. 
• Installation av ny husnummerbelysning vid entrén (skylt, smidesarm, el). 
o Sotning av alla tio öppna spisar i huset 
• Utbyte av fyra radiatorer på grund av vattenläckage. 
• Energideklaration. 

För 2019 planeras följande arbeten: 
• Installation av nya markiser över restaurangens uteservering + anpassning av glasinramning. 
o Besiktning av snickerier på fasaderna åt gata och gård för bedömning av behov av målning. 

Föreningens ekonomi 

Fastighetstaxering 
Vid den senaste fastighetstaxeringen 2016 höjdes fastighetens samlade taxeringsvärde för byggnad 
och mark med drygt 26 % från 48 699 000 kr till totalt 61 442 000 kr. 
Vid den föregående taxeringen 2013 höjdes taxeringsvärdet med 5 %. 

Fastighetsskatt 
Under 2018 uppgick fastighetsskatten till 147 259 kr; en höjning med 0,7 % jämfört med 2017, 
Restaurangen har betalt sin lokalandel av fastighetsskatten. Daghemmet betalar en totalhyra, där 
fastighetsskatt-andelen ingår. 

Belåning 
Föreningen har under 2018 amorterat totalt 1 300 000 kr, varav 250 000 kr via avtal. Den totala 
långsiktiga belåningen uppgick 181231 därmed till 566! 946 kr. 
Genom det låga räntekostnadsläget under 2018 har föreningens räntekostnader minskat från 
61 008 kr/år till 54 285 kr/år, dvs med drygt 6 723 kr (11 %) jämfört med 2017. 

Avskrivningar 
Från 2010 har föreningen ökat avskrivningstakten på byggnadsvärdet från I till 2 %, dvs en linjär 
avskrivningstakt under 50 år. Syftet är att ge en rättvis bild av föreningens långsiktiga ekonomi. 
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Årsavgift 
Årsavgiften höjdes senast med 17 % från 010701. Under 2018 uppgick de totala årsavgifterna till 
1 707 642 kr. Med en total bostadsyta om 1 995 kvm uppgår relativkostnaden i genomsnitt till 
856 kr/kvm bostadsyta/år. Styrelsen planerar ingen höjning av årsavgiften under 2019. 

Flerårsöversikt 

2018 2717 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Nettoomsättning tkr 2 951 3 131 2 888 2 90.1 2 916 2 684 2 791 3 292 3 025 

Resultat efter finansiella poster tkr 766 743 -631 986 940 559 467 680 128 

Soliditet Eget kapital/totalt kapital (r: eget kapital+skulder) (%) 51 44 38 39 32 27 23 19 16 

Likviditet Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 1,4 1,5 1,5 2,5 1,9 1,1 0,8 0,2 0,8 

Relativ årsavgift lulkvm bostadsyta 856 856 856 856 856 856 856 856 856 

Relativ skuldsättning kr/kvm bostadsyta 2 838 3 490 4 072 4 398 4 874 5 250 5 626 5 752 5 876  

• Nelloomsättning= summan av intäkterna. 

• Soliditet = mått på föreningens förmögenhet, dvs betalningsförmåga på lång sikt. 
Kommentar:  Mindre betydelsefullt nyckeltal för bostadsrättsföreningar, eftersom insatserna (som ingår 
"eget kapital") Sr låga i gamla föreningar, vilket ger en falskt låg soliditet. 
1 andra sammanhang anses > 25 % soliditet vara bra och < 10 % soliditet vara dåligt. 

o Likviditet = mått på föreningens betalningsförmåga på kort sikt. 
Kommentar:  Likviditeten Sr ett mindre betydelsefullt nyckeltal för bostadsrättsföreningar, eftersom de har 
stabila intäkter och kan betala olika slags utgifter oavsett likviditeten, 
1 andra sammanhang anses att likviditeten bör vara> 1,0. 

o Relativ skuldsättning: Beräkning har skett i relation till föreningens långsiktiga belåning. 

Förändring av eget kapital 

edlemsinsatser upplåtelseavgifter Reservfond Yttre fond Balanserat resultat Årets resultat 

Vid årets början 171231 79 441 
.. 

922 379 379 332 136 250 3 900 496 742 977 

Disposition enligt stämmobeslut -742 977 

Avsättning till reservfond 

Avsättning till yttre fond 37 148 -37 148  

/vets  resultat 742 977 766 512 

Belopp vid årets utgång 181231 79 441 922 379 379 332 173 398 4 606 325 766 512 

Ekonomisk långtidsplanering 

En lång rad årsstämmor har ställt sig bakom principen om att prioritera ambitionen 
"hög kulturhistorisk ambilionsnivå" för fastighetens skötsel. För att kunna uppnå denna ambition 
krävs att föreningens ekonomi sköts med fokus på långsiktighet med betydande marginaler för 
oförutsedda kostnader. 

Resultatdisposition 

Resultatet av föreningens verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets slut framgår av det 
bifogade ekonomiska bokslutet för 2018 med resultaträkning och balansräkning samt bilagor. 

Förslag till disposition av föreningens resultat 
Tidigare balanserat resultat: 4 985 657 kr. 
Årets vinst 2018: 766 512 kr. 
Totalt: 5 752 169 kr. 
Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande: 
• Avsättning till reservfond (5 % av föreningens årsvinst): 38 325 kr. 
• Dispositionsfonden om 379 332 kr balanseras vidare som balanserat resultat. 
• Balanseras i ny räkning: 5 713 844 kr. 
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Resultaträkning 

Rörelseintäkter m.m. 

Not 2018-01-01 
-2018-12-31 

2017-01-01 
-2017-12-31 

Nettoomsättning 2 2 951 008 2 860 494 
Övriga rörelseintäkter 87 594 270 989 

Summa rörelseintäkter 3 038 602 3 131 483 

Rörelsekostnader 
Driftskostnader 3 -1 507 490 -1 562 883 
Fastighetsadministration 3 -195 609 -239 798 
Personalkostnader -65 709 -76 052 
Avskrivningar enligt plan 4 -448 997 -448 997 

Summa rörelsekostnader -2 217 805 -2 327 730 

Rörelseresultat 820 797 803 753 

Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 232 
Räntekostnader och liknande resultatposter -54 285 -61 008 

Summa finansiella poster -54 285 -60 776 

Resultat efter finansiella poster 766 512 742 977 

Arets resultat 766 512 742 977 
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Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Not 2018-12-31 2017-12-31 

Byggnader och mark 4 12 258 725 12 707 722 
Inventarier 

Summa materiella anläggningstillgångar 12 258 725 12 707 722 

Summa anläggningstillgångar 12 258 725 12 707 722 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Hyresfordringar 15 943 
Övriga fordringar 5 4 318 11 690 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 46 531 202 544 

Summa kortfristiga fordringar 66 792 214 234 

Kassa och bank 
Kassa och Bank 1 165 160 1 062 264 

Summa kassa och bank 1 165 160 1 062 264 

Summa omsättningstillgångar 1 231 952 I 276 498 

Summa tillgångar 13  490 677 13 984  220 
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Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Not 201842-31 2017-12-31 

Inbetalda insatser 79 441 79 441 

Upplåtelseavgifter 922 379 922 379 

Fond för yttre underhåll 173 398 136 250 

Summa bundet eget kapital 1 175 218 1 138 070 

Fritt eget kapital 
Dispositionsfond 379 332 379 332 
Balanserat resultat 4 606 325 3 900 496 
Årets resultat 766 512 742 977 

Sunnna fritt eget kapital 5 752 169 5 022 805 

Summa eget kapital 6 927 387 6 160 875 

Långfristiga skulder 7 
Övriga skulder till kreditinstitut 5 661 946 6 961 973 

Summa långfristiga skulder 5 661 946 6 961 973 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 250 000 250 000 
Leverantörsskulder 240 330 203 071 
Skatteskulder 11 629 16 953 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 399 385 391 348 

Summa kortfristiga skulder 901 344 861 372 

Summa eget kapital och skulder 13  490 677 13  984 220 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 
Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört 
med föregående år. Tillämpning av de nya råden har inte haft någon effekt på föreningens 
räkenskaper. 

Värderingsprinciper mm 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

Fordringar 
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat 
restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid 
bestående värdenedgång. 

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavStiden för under året 
förvärvade och avyttrade tillgångar. 

Anläggninstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar: 
Byggnader 2% 
Byggnadsinventarier 10% 
Renovering balkonger 20% 

Upplysningar till resultaträkningen 
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Not 2 Rörelseintäkter 

Nettoomsättning 

20 18-0 1-0 1 
-2018-12-31 

2017-01-01 
-2017-12-31  

Årsavgifter 1 707 642 1 707 616 
-Restaurangen 894 730 806 738 
Restaurangen Fastighetsskatt 62 388 62 390 
-Daghemmet 286 248 283 750 

Summa 2 951 008 2 860 494  

Övriga rörelseintäkter 
Restaurangen Vatten 50 004 45 000 
Restaurangen årsavräkning Vatten -17 956 47 041 
Restaurangen Drift och underhåll 14 785 14 784 
Restaurangen årsavräkning Drift och underhåll 1 000 15 785 
Restaurangen El 3 504 1 662 
Restaurangen årsavräkning El -175 3 325 
Restaurangen Värme 50 004 50 004 
Restaurangen årsavräkning Värme 4 562 52 258 
Justering av uppb.intäkter 2017 -118 409 - 
Övriga debiteringar hyresgäster 275 41 130 
Övrigt - -1 
Ersättning Linoleumkompaniet 100 000 

Summa 87 594 270 989 



Brf Fågelbärsträdet 10(13) 
702000-6826 

Not 3 Rörelsekostnader 

Driftskostnader 

2018-01-01 
-2018-12-31 

2017-01-01 
-2017-12-31  

Fastighetsskötsel 52 812 72 778 
Snöskottning 5 000 5 000 
Trädgårdsskötsel - 27 648 
Städning 46 708 37 863 
Besiktningskostnader & sotning 39 532 6 921 
El 60 525 62 631 
Fjärrvärme 474 468 439 002 
Vatten 98 215 62 757 
Sophämtning 85 626 95 377 
Kabel-tv avgift 57 456 49 742 
Reparationer 210 619 339 953 
Underhåll 163 683 139 015 
Underhåll hissar 17 743 16 113 
Fastighetsförsäkring 37 604 43 480 
Fastighetsskatt 147 259 146 225 
Övrigt 10 240 18 379 

Summa 1 507 490 1 562 884  

Fastighetsadministration 
Revisionsarvode 38 400 39 375 
Ekonomisk förvaltning 51 484 50 000 
Konsultarvode  Brain  5 654 470 
Konsultarvode övriga 84 922 114 906 
Bankkostnader 4 540 4 624 
Kontorsmaterial 523 
Telefon 4 867 4 710 
Porto 49 
Övriga förvaltningskostnader 5 472 24 886 
Datakommunikation 270 255 

Summa 195 609 239 798 
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Upplysningar till balansräkningen 

Not 4 Byggnader 

11(13) 

2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 19 552 181 19 552 181 

Utgående anskaffningsvärden 19 552 181 19 552 181 

Ingående avskrivningar -6 844 459 -6 395 462 
- Arets avskrivningar -448 997 -448 997 

Utgående avskrivningar -7 293 456 -6 844 459 

Redovisat värde 12 258 725 12 707 722 

Taxeringsvärde byggnader 25 000 000 25 000 000 
Taxeringsvärde mark 36 442 000 36 442 000 

61 442 000 61 442 000 

Not 5 Övriga fordringar 

2018-01-01 2017-01-01 
-2018-12-31 -2017-12-31 

Fordran skattekonto 4 318 11 690 

4 318 11 690 

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

2018-12-31 2017-12-31 

Förutbetald försäkring 37 603 37 604 
Dubbelbetald försäkring, återbetalas 2018 37 603 
Vidarefakturering restaurangen 118 409 
Stockholm stadsnät 8 928 8 928 

46 531 202 544 
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Not 7 Långfristiga skulder 

2018-12-31 2017-12-31 

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än  fern  
år efter balansdagen: 

Skulder till kreditinstitut 5 661 946 6 961 973 

Summa 5 661 946 6 961 973  

Långivare Ränta % Belopp Typ av lån Omsättningstid 
Swedbank Hypotek 2655107247 0,774 2 157 400 3 mån 
Swedbank Hypotek 2655159677 0,912 2 121 946 3 mån 
Swedbank Hypotek 2655159685 0,940 632 600 bundet 2019-02-25 
Swedbank Hypotek 2759821495 0,912 1 000 000 3 mån 

Totalt 5 911 946 

Kortfristig del -250 000 
5 661 946 

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2018-12-31  2017-12-31 

Förutbetalda hyror/avgifter 272 645 235 832 
Upplupet styrelsearvode inkl soc.avgifter 65 710 65 710 
Upplupet revisionsarvode 24 000 10 000 
Upplupen ränta, lån 8 011 7 720 
Upplupen fjärrvärmekostnad 69 130 
Stena  recycling  10 478 
Ellevio 5 973 
Svenska kvalitets städ AB 3 436 
Avräkning av tilläggsavgifter  Petite  France 12 568 
Övriga poster -480 

Summa 399 385 391 348 
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Not 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Panter och säkerheter för egna skulder 
Fastighetsinteckningar 

2018-12-31 2017-12-31  

16 770 625 16 770 625 

Stockholm  /9 - - /9 
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Till föreningsstämman I Brf Fågelbärsträdet, org. nr 702000-6826 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bil Fågelbärsträdet för år 2018. 

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 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Det registrerade 
revisionsbolagets ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. VI som registrerat revisionsbolag har fullgjort vårt 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. Sty-
relsen ansvarar även för den  interne  kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte Innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upp-
lyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om be-
slut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Det registrerade revisionsbolagets ansvar 

Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on  Auditing  
(ISA) och god revisionssed I Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte in-
nehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oe-
gentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säker-
het, 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  firms.  Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska be-
slut som användare  fatter  med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

— identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 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, avslktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

— skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens  interne  
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den  in-
terne  kontrollen. 

— utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

— drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna I årsredovisningen om den väsent-
liga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otill-
räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slut-
satser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till da-
tumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser el-
ler förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

— utvärderar vi 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. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. VI måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den  Interne  kontrollen som vi Identifie-
rat. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 

Jag har att utföra en revision enligt bostadsrättslagen och tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar och därmed enligt god revis-
lonssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
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Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Brf Fågelbärsträdet för år 2018 samt av för-
slaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 

VI tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare I avsnittet Revisoms ansvar. VI är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag her i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser ett 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 be-
träffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning inne-
fatter  detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvar-
lig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfatt-
ning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, kon-
solideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av 
föreningens angelägenheter. Detta Innefattar bland annat att fortlö-
pande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att för-
eningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen och föreningens ekonomiska angelägenheter I övrigt kontroll-
eras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande 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 försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, 
eller 

— på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, till-
lämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, årsredovis-
ningslagen eller stadgarna. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av före-
ningens 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 ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med bostadsrättsla-
gen. 

Stockholm deta maj 2019 

KPMG AB  

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen 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 det 
registrerade revisionsbolagets professionella bedömning och övriga 
valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlig-
het. 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 före-
ningens situation. VI går igenom och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, 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 bostads-
rättslagen. 
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