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Document

HSB s Brf Fyren i Nacka, 769608-0477 - Ej undertecknad årsredovisning 2020.pdf

Pages

15

Sent by

Lena Warneby

Signing parties
Nina Sandström

nina.sandstorm@gmail.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Ann-Sofie Rickby

annsofie.rickby@gmail.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Erik Löwenfeldt

erik.lowenfeldt@gmail.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Haakon Vislie

haakonvi@me.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Åsa Näsman-Ling

asa.nasman@ikem.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Håkan Wilhelm von Matern

H_matern@hotmail.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Susanne Jonasson

susanne.jonasson@hm.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Magdalena Sjödin Larsson

annamaggi@hotmail.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Ola Trane

ola.trane@borevision.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Stefan Andersson

stefanande@gmail.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Activity log
E-mail invitation sent to nina.sandstorm@gmail.com
2021-04-23 13:39:02 CEST,
Clicked invitation link Nina Sandström
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/87.0.4280.163
Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-04-24 23:00:13 CEST,IP address: 83.226.141.151
Document viewed by Nina Sandström
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/87.0.4280.163
Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-04-24 23:00:14 CEST,IP address: 83.226.141.151
Document signed by NINA SANDSTRÖM
Birth date: 1979/05/23,2021-04-26 11:53:55 CEST,
E-mail invitation sent to asa.nasman@ikem.se
2021-04-26 11:53:56 CEST,
E-mail invitation sent to erik.lowenfeldt@gmail.com
2021-04-26 11:53:56 CEST,
E-mail invitation sent to annsofie.rickby@gmail.com
2021-04-26 11:53:56 CEST,

E-mail invitation sent to susanne.jonasson@hm.com
2021-04-26 11:53:56 CEST,
E-mail invitation sent to annamaggi@hotmail.com
2021-04-26 11:53:56 CEST,
E-mail invitation sent to haakonvi@me.com
2021-04-26 11:53:56 CEST,
E-mail invitation sent to H_matern@hotmail.com
2021-04-26 11:53:56 CEST,
Clicked invitation link Haakon Vislie
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-04-26 11:55:46 CEST,IP address: 78.79.192.197
Document viewed by Haakon Vislie
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-04-26 11:55:47 CEST,IP address: 78.79.192.197
Clicked invitation link Ann-Sofie Rickby
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-04-26 11:56:07 CEST,IP address: 83.226.147.119
Document viewed by Ann-Sofie Rickby
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-04-26 11:56:07 CEST,IP address: 83.226.147.119
Clicked invitation link Åsa Näsman-Ling
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36,2021-04-26
11:57:14 CEST,IP address: 79.102.135.36
Document viewed by Åsa Näsman-Ling
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36,2021-04-26
11:57:15 CEST,IP address: 79.102.135.36
Document signed by ÅSA NÄSMAN-LING
Birth date: 1967/10/05,2021-04-26 12:00:54 CEST,
Clicked invitation link Håkan Wilhelm von Matern
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/87.0.4280.163
Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-04-26 12:46:13 CEST,IP address: 83.226.156.29
Document viewed by Håkan Wilhelm von Matern
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/87.0.4280.163
Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-04-26 12:46:13 CEST,IP address: 83.226.156.29
Clicked invitation link Susanne Jonasson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.57,2021-04-26 13:41:06 CEST,IP address: 83.226.128.191
Document viewed by Susanne Jonasson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.57,2021-04-26 13:41:07 CEST,IP address: 83.226.128.191
Clicked invitation link Magdalena Sjödin Larsson
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_2_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36,202104-26 13:44:45 CEST,IP address: 83.226.141.151

Document viewed by Magdalena Sjödin Larsson
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_2_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36,202104-26 13:44:46 CEST,IP address: 83.226.141.151
Document signed by MAGDALENA SJÖDIN LARSSON
Birth date: 1979/05/09,2021-04-26 13:46:50 CEST,
Document signed by SUSANNE JONASSON
Birth date: 1972/10/06,2021-04-26 13:46:58 CEST,
Document signed by Håkan Wilhelm von Matern
Birth date: 1972/02/16,2021-04-26 13:48:30 CEST,
E-mail invitation sent to haakonvi@me.com
2021-04-26 14:17:26 CEST,
E-mail invitation sent to annsofie.rickby@gmail.com
2021-04-26 14:17:38 CEST,
Document signed by HAAKON VISLIE
Birth date: 1958/09/13,2021-04-27 06:56:43 CEST,
Document signed by Ann-Sofie Margaretha Rickby
Birth date: 1946/02/13,2021-04-27 08:57:51 CEST,
E-mail invitation sent to erik.lowenfeldt@gmail.com
2021-04-27 11:12:04 CEST,
Clicked invitation link Erik Löwenfeldt
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-04-27
11:20:22 CEST,IP address: 83.226.159.29
Document viewed by Erik Löwenfeldt
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-04-27
11:20:22 CEST,IP address: 83.226.159.29
Document signed by Erik Johan Löwenfeldt
Birth date: 1952/06/09,2021-04-27 11:27:48 CEST,
E-mail invitation sent to stefanande@gmail.com
2021-04-27 11:27:49 CEST,
E-mail invitation sent to ola.trane@borevision.se
2021-04-27 11:27:49 CEST,
Clicked invitation link Stefan Andersson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-04-27 12:08:27 CEST,IP address: 31.3.152.31
Document viewed by Stefan Andersson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-04-27 12:08:27 CEST,IP address: 31.3.152.31
Clicked invitation link Ola Trane
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
Edg/90.0.818.46,2021-04-28 05:41:02 CEST,IP address: 213.88.193.76
Document viewed by Ola Trane
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
Edg/90.0.818.46,2021-04-28 05:41:02 CEST,IP address: 213.88.193.76

Document signed by Ola Mats Erik Trané
Birth date: 1961/02/20,2021-04-28 05:51:31 CEST,
E-mail invitation sent to stefanande@gmail.com
2021-04-28 15:51:34 CEST,
Document signed by Stefan Andersson
Birth date: 1957/08/16,2021-04-28 15:56:35 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i HSB:s Bostadsrättsförening Fyren i Nacka, org.nr. 769608-0477

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB:s Brf Fyren i
Nacka för räkenskapsåret 2020.
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 2020 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.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Revisorn utsedd
av HSB Riksförbunds ansvar och Den föreningsvalda revisorns
ansvar.

Styrelsens ansvar

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 beslut
har fattats om att avveckla verksamheten.

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.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund 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.

Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds 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 föreningsvalda 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.

Digitally signed by
Verified
Date: 2021.04.28
03:53:50 GMT
Reason: Signed by
Verified
Location:

Rapport om andra krav enligt, lagar, andra författningar samt stadgar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens förvaltning för HSB:s Bostadsrättsförening Fyren i Nacka
för räkenskapsåret 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet 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 Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige.
Revisorn utsedd av HSB Riksförbund 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:
•

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.

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 utsedd av HSB Riksförbund 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 utsedd av HSB
Riksförbunds 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.

Stockholm den

/

2021

…………………………………….
Ola Trané
BoRevision i Sverige AB
Av HSB Riksförbund utsedd revisor

…………………………………….
Stefan Andersson
Av föreningen vald revisor
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Stefan Andersson

stefanande@gmail.com

Action: Sign

Method: Email

Ola Trane

ola.trane@borevision.se

Action: Sign

Method: Email

Activity log
E-mail invitation sent to ola.trane@borevision.se
2021-04-23 10:21:47 CEST,
E-mail invitation sent to stefanande@gmail.com
2021-04-23 10:21:47 CEST,
Clicked invitation link Stefan Andersson
Amazon CloudFront,2021-04-23 10:22:23 CEST,IP address: 31.3.152.178
Document signed by Stefan Andersson
2021-04-23 10:22:58 CEST,IP address: 31.3.152.178

stefanande@gmail.com

Clicked invitation link Ola Trane
Amazon CloudFront,2021-04-23 13:50:37 CEST,IP address: 213.88.193.76
Document signed by Ola Trane
2021-04-28 05:53:44 CEST,IP address: 213.88.193.76

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

ola.trane@borevision.se

