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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2019 

Fastighet 
Föreningen är en äkta bostadsrättsförening enligt inkomstskattelagen. Föreningens fastighet med 

beteckningen Draken 16 byggdes 1969-1970. Den totala ytan uppgår till 6602 kvm, fördelat  pä  6035 

kvm bostäder och 567 kvm lokaler. Den ekonomiska förvaltningen sköts av Fastighetsägarna i 

Stockholm AB och den tekniska förvaltningen samt fastighetsskötsel sköts av Borg 

& Merio AB. Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Brandkontoret. 

Lägenheter 
Fastighetens 92 lägenheter fördelas på 14 ettor, 52 tvåor och 26 treor. Av fastighetens 92 lägenheter 

upplåts 83 st med bostadsrätt och 9 st med hyresrätt. 

Styrelsen 
Styrelsen har haft 12 ordinarie möten samt ytterligare 6 protokollförda extramöten. Utöver dessa 

protokollförda möten har många andra möten varit nödvändiga. 

1 

Ordinarie John  Ovalle 

Jan Fröding 

Ingrid  Bosco 

Charles Holmgren 

Karin Tegerstedt 

Ulla Tauson 

Suppleant Patricia  Pacchiardo 

Maria Egonsdotter 

Valberedning Christer Orrebrink 

Anders Hansson 

Revisor Eva  Stein 

Ordförande 

Sammankallande 

Allegretto Revision AB 

Större underhåll och investeringar över åren: 

2011 Omläggning av yttertak 

2012 Byte av ytterdörrar och säkerhetslås 

2012 Installation av nya hissar 

2012 Renovering av tvättstuga 

2012-2013 helrenovering av fasad, balkonggolv och ny betong på loftgångar för 18 milj 

2013 Spolning, filmning och besiktning av avloppsledningar och avloppsstammar 

2013 OVK — besiktning 

2013 Tilläggsisolering av krypvind 

2015  PCB-sanering av fogar kring dörrar på loftgängarna 

2015  Relining  av VVC-rör (varmvattencirkulationen) 
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2015 Byte av undercentral för fjärrvärme 

2016 Helrenovering av trappa mellan Drakenberg och Hornsgatan 

2017 Spolning och besiktning av avloppsledningar och avloppsstammar 

2018-2019 Renovering av trapphus och korridorer för 6 milj 

2019 Installation av automatiska dörröppnare i hela huset, även loftgångar 

2019 Byte av postboxsystem 

2019 Ombyggnad av källarrum till styrelserum 

2019 Installation av elektronisk tvättstugebokning och WIFI till styrelserummet. 

2019-2020 Byte av låssystem och införande av porttelefoner till tre portar 

2019-2020 Ombyggnation av lokal till bostad, upptagande av fönster, stängning av trappa m.m. 

Aktiviteter under verksamhetsåret 2019 

Hela året har planerat underhåll av trapphus, korridorer m.m. pågått. Arbetena har berört 

snickeriarbeten, golvslipning, måleriarbeten, elektriska arbeten, låsarbeten och dörröppnare 

m.m. Förbättringar har skett av väggar genom att de stensatts och belagts med trä på utsatta 

ställen. Byte av armaturer och installation av nya dörröppnare har skett  pä  samtliga loftgångar. 

- Elektronisk tvättstugebokning togs i bruk i början av 2019. 

- Inspektion och spolning av samlingsledning har utförts under källargolvet. Inspektion har även 

skett av 7 vertikala stammar. 

Rensning och slamsugning av dagvattenbrunnar har utförts för att undvika översvämningar 

när skyfall skapar bäckar med vatten som rinner efter den sluttande gatan. Under året har även 

skett rotfräsning för att få bort igenväxningar i dagvattenledning. 

En trädgårdsgrupp har bildats. Planering och utveckling av trädgården har påbörjats. 

Undersökning av ett antal fönster har skett för att få veta deras status. De  fiesta  fönster är i bra 

skick men några behöver bytas. Offert tas in 2020. 

Förrådet på kortsidan har vi försökt att hyra ut men tyvärr har det inte lyckats. Nytt försök 

2020. 

- Cykelrum och ställ har rensats två gånger från cyklar som inte används. Cykelrum i 117 plan 0 

har gjorts om till barnvagnsrum. 

- Fler utemöbelgrupper har inköpts och även två parasoll har inköpts. 

- Ombyggnad av en lokal till lägenhet har skett. Golvytan har blivit ca 4 m2 större genom 

rivning av hörn och borttagande av källartrappa. På ytan som skapades togs upp ett nytt 

fönster. För att få plats med badrum flyttades ytterdörren. Lägenheten har därefter 

använts som arbets- och lunchrum för de hantverkare som har renoverat trapphus och 

korridorer. Lägenheten kommer att säljas som bostadsrätt när allt är klart våren 2020. 

- Styrelsen har under sommarhalvåret skött trädgården då vi inte var helt nöjda med den 

tidigare entreprenören och ny entreprenör inte hann upphandlas. Därför har trädgården inte 

varit tipptopp. 

- Nya namn- och informationstavlor har satts upp i entreerna. 

- Nya postboxar har köpts in och byggts in i väggarna. 

- Grovsoprummet stängdes den 31 december. Det blev alltför dyrt med extratömningar pga att 

bl a byggavfall m.m. dumpades där. 
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- Radonmätningar påbörjades i november och pågår fram t o m mars 2020. Resultatet 

av mätningarna kommer att redovisas på vår hemsida. 

- Arbete med installation av porttelefoner pågår och kommer att slutföras i mars 2020. 

- Renovering av port Drakenbergsgatan 16 är planerad och kommer att ske våren 2020. 

- Byte av portar vid ingångarna 113 och 117 har påbörjats och kommer att slutföras på våren. I 

samband med det kommer även fasaden runt portarna att snyggas upp. 

Ekonomi 

Föreningen har bra ekonomi med låg belåning. Beslut att sänka avgifterna togs med 10 % från 1 april 

2019. Vår höga kassabehållning under 2019 har använts dels till renovering av trapphus- och 

korridorer dels har vi amorterat 6,5 miljoner på våra lån. Vår strategi är att när vi får för stor 

kassabehållning amorterar vi på våra lån för att få så låga räntekostnader som möjligt. Om vi behöver 

öka likviditeten igen så finns möjlighet att låna upp på nytt till investeringar eller planerat underhåll. 

Eftersom vi haft höga renoveringskostnader av trapphus och korridorer har dessa engångskostnader 

påverkat vår resultaträkning negativt med cirka 5 miljoner under 2019. 

Avtalen för vår tomträttsavgäld löper på 10 är och det nuvarande går ut 2020. 

Tomträttsavgälden kommer med det nya avtalet att öka successivt från nuvarande 0,8 miljoner kr till 

1,6 miljoner kr år 2023. Det innebär att för att behålla vår balans mellan intäkter och kostnader så kan 

höjningar av avgifter inte uteslutas. 

Nyckeltal (kr) 

 

2019 2018 2017 
Totalomsättning. 4 768 944 5 046 175 5 049 992 

Resultat före avskrivningar - 4 876 823 + 68 000 + 189 000 

Soliditet EK/T 87,0 % 87,8% 87,5% 

Kassalikviditet. 101 % 826% 489 % 

Årsavgift bostäder. 

Lån per kvm. 

500 kr/kvm 

1783 kr/kvm 

556 kr/kvm 

2779 kr/kvm 

556 kr/kvm 

2784 kr/kvm 

Räntekostnader 

Fjärrvärme kostnader 

40,7 kr/kvm. 

137 kr/kvm 

39,6 kr/kvm 

142 kr/kvm 

41,0 kr/kvm 

139 kr/kvm 
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Flerårsöversikt 

2019 2018 2017 2016 
Nettoomsättning (tkr) 4 769 
Resultat efter fin. poster (tkr) -7 025 
Soliditet (c>/o) 87 * se fg års årsredovisningar 

Belopp vid 
årets utgång 132 417 288 

 

Upp- 
låtelse- 
avgifter 

Fond för 
yttre 

underhäll 
Balanserat 

resultat 
Årets 

resultat 

 

Summa 

25 972 607 96 

66 

209 

330 

-13 

-2 

361 

-66 

080 

289 

330 

170 

-2080 

2 080 

-7 024 

170 

170 

920 

143 

-7 

044 

024 

645 

920 

25 972 607 162 539 -15 507 789 -7 024 920 136 019 725 

Resultatdisposition en! 
föreningsstämman 

Reservering till fond 
för yttre underhåll 

Balanseras i ny 
räkning 

Arets resultat 

Förändringar i eget kapital 

Medlems 
-insatser 

Belopp vid 
årets ingång 132 417 288 



Brf Draken 16 
769616-6144 

Resultatdisposition 

5(14) 

Belopp i kr 
Förslag till resultatdisposition 

  

Balanserat resultat -15 507 789 
Arets resultat -7 024 920 
Totalt -22 532 709 

Avsättning till yttre fond 633 555 
Uttag ur yttre fond -162 539 
Balanseras i ny räkning -23 003 725 
Summa -22 532 709 

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter. 
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Belopp i kr Not 2019-01-01- 
2019-12-31 

2018-01-01-

 

2018-12-31 

Rörelseintäkter 

   

Nettoomsättning 2 4 768 869 5 046 175 
Övriga rörelseintäkter 

 

75 

 

Summa rörelseintäkter 

 

4 768 944 5 046 175 

Rörelsekostnader 

   

Drift- och fastighetskostnader 3 -8 581 515 -4 042 891 
Övriga externa kostnader 4 -374 976 -263 700 
Personalkostnader och arvoden 5 -450 801 -430 997 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

 

-2 148 096 -2 148 096 
Summa rörelsekostnader 

 

-11 555 388 -6 885 684 

Rörelseresultat 

 

-6 786 444 -1 839 509 

Finansiella poster 

   

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

 

30 357 20 954 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

 

-268 832 -261 616 
Summa finansiella poster 

 

-238 475 -240 662 

Resultat efter finansiella poster 

 

-7 024 919 -2 080 171 

Resultat före skatt 

 

-7 024 919 -2 080 171 

Arets resultat 

 

-7 024 920 -2 080 170 
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Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

       

Byggnader och mark 6 146 959 574 149 018 102 
Inventarier, maskiner och installationer 7 

 

729 488 

 

819 056 
Summa materiella anläggningstillgångar 

 

147 689 062 149 837 158 

Summa anläggningstillgångar 

 

147 689 062 149 837 158 

Omsättningstillgångar 

       

Kortfristiga fordringar 

       

Kundfordringar 

  

12 196 

 

7 275 
Övriga fordringar 

  

224 286 

 

222 309 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  

378 850 

 

317 089 
Summa kortfristiga fordringar 

  

615 332 

 

546 673 

Kassa och bank 8 

      

Kassa och bank 

 

7 960 500 12 560 071 
Summa kassa och bank 

 

7 960 500 12 560 071 

Summa omsättningstillgångar 

 

8 575 832 13 106 744 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 

156 264 894 162 943 902 
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Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

      

Medlemsinsatser 

 

158 389 895 158 389 895 
Fond för yttre underhäll 

  

162 539 96 209 
Summa bundet eget kapital 

 

158 552 434 158 486 104 

Ansamlad förlust 

      

Balanserat resultat 

 

-15 507 789 -13361 289 
Arets resultat 

 

-7 024 920 -2 080 170 
Summa ansamlad förlust 

 

-22 532 709 -15 441 459 

Summa eget kapital 

 

136 019 725 143 044 645 

Långfristiga skulder 

      

Övriga skulder till kreditinstitut 9 11 771 544 18 312 438 
Summa långfristiga skulder 

 

11 771 544 18 312 438 

Kortfristiga skulder 

      

Kortfristig del av långfr skuld 

 

6 540 886 37 773 
Leverantörsskulder 

  

921 603 369 670 
Skatteskulder 

  

472 298 445 504 
Övriga skulder 

  

127 325 185 773 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  

411 513 548 099 
Summa kortfristiga skulder 

 

8 473 625 1 586 819 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

156 264 894 162 943 902 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 
Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) 

Om inte annat framgår är värderingsprinciperna oförändrade i jämförelse med föregående år. 

Redovisning av intäkter 
Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på 
räkenskapsåret redovisas som intäkt. 

Skatt 
Bostadsrättsföreningars ränteintäkter som är hänförliga till fastigheten är skattefria. Om det 
förekommer verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning sker beskattning med 22 procent. 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar. Avskrivningar sker systematiskt under den bedömda nyttjandetiden. Följande 
avskrivningar uttryckt i procent tillämpas (föregående år inom parantes) 

Anläggningstillgångar % per år (% föreg år) 
Byggnad 1% (1,0) 
Renovering soprum 5,0 (5,0) 
Instalation fibernätverk 5,0 (5,0) 
Renovering tvättstuga 5,0 (5,0) 
Maskiner tvättstuga 10,0 (10,0) 
Byte armaturer trapphus 5,0 (5,0) 
Säkerhetsdörrar 2,5 (2,5) 
Nytt tak 2,5 (2,5) 
Hissar 2,5 (2,5) 
Webbserver 5,0 (5,0) 
Reparation yttertak 3,3 (3,3) 
Filmning stammar 10,0 (10,0) 
Fasadarbeten 2,5 (2,5) 

Övriga tillgångar och skulder 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges. Fordringar har, efter 
individuell bedömning, tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar 
värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. 

Fond för yttre underhåll 
Avsättning till och uttag ur fonden görs i enlighet med föreningens stadgar. Avsättning enligt plan och 
ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital. 
Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. 
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2019 

  

2018 
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Årsavgifter 2 859 758 3 042 414 
Hyror 1 897 314 1 979 562 
Överlåtelse- och pantsättningsavgifter 

 

10 194 

 

21 120 
Övriga hyresintäkter 

 

1 603 

 

3 079 

 

4 768 869 5 046 175 

Not 3 Drift- och fastighetskostnader 

        

2019 

 

2018 
Drift 

      

Fastighetsskötsel 

 

116 039 

 

108 173 
Städning 

 

152 798 

 

82 001 
Tillsyn, besiktning, kontroller 

 

15 881 

 

15 165 
Trädgårdsskötsel 

 

66 285 

 

58 202 
Snöröjning 

 

65 898 

 

79 911 
Reparationer 

 

492 593 

 

324 387 
El 

 

139 059 

 

142 257 
Uppvärmning 

 

902 287 

 

938 642 
Vatten 

 

137 325 

 

135 030 
Sophämtning 

 

193 352 

 

209 790 
Försäkringspremie 

 

68 007 

 

63 471 
Tomträttsavgäld 

 

807 400 

 

807 400 
Fastighetsavgift bostäder 

 

126 684 

 

123 004 
Fastighetsskatt lokaler 

 

121 850 

 

100 760 
Övriga fastighetskostnader 

 

82 408 

 

82 473 
Kabel-tv/Bredband/IT 

 

75 449 

 

65 650 
Förvaltningsarvode ekonomi 

 

108 341 

 

109 640 
Ekonomisk förvaltning utöver avtal 

 

7 176 

 

12 106 
Panter och överlåtelser 

 

13 020 

 

19 338 
Förvaltningsarvode teknik 

 

47 298 

 

46 874 
Teknisk förvaltning utöver avtal 

 

28 277 

 

31 650 
Juridiska åtgärder 

 

29 700 

 

57 540 
Övriga externa tjänster 

 

17 300 

 

18 529 

 

3 814 427 3 631 993 
Underhåll 

      

Gemensamma utrymmen 2 681 796 

 

54 626 
Tvättstuga 

 

80 500 

   

VA/Sanitet 

 

133 038 

 

152 292 
El 

 

875 000 

 

109 730 
Lås 

 

659 729 

   

Byggnad 

 

206 250 

   

Fönster 

 

104 525 

   

Mark 

 

26 250 

   

Övrigt 

    

94 250 

Totalsumma drift- och fastighetskostnader 8 581 515 4 042 891 
V—
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Not 4 Övriga externa kostnader 

 

2019 

 

2018 

Porto / Telefon 10 588 6 250 
Konsultarvode 350 888 239 950 
Revisionarvode 13 500 17 500 
Summa 374 976 263 700 

Not 5 Personalkostnader och arvoden 

 

2019 

 

2018 

Styrelsearvode 371 533 357 593 
Sociala kostnader 79 268 73 404 

 

450 801 430 997 

Föreniningen har ingen fast anställd 

    

Noter till balansräkning 

Not 6 Byggnader och mark 

 

2019 

 

2018 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 

      

Vid årets början 

      

-Byggnad 137 332 860 137 332 860 
-Ombyggnad 23 201 779 23 201 779 
-Markanläggning 

 

329 416 

 

329 416 

 

160 864 055 160 864 055 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 

      

-Vid årets början -11 845 953 -9 787 425 
-Årets avskrivning enligt plan -2 058 528 -2 058 528 

 

-13 904 481 -11 845 953 

Redovisat värde vid årets slut 146 959 574 149 018 102 

Taxeringsvärde 

      

Byggnader 72 985 000 61 400 000 
Mark 138 200 000 97 676 000 

 

211 185 000 159 076 000 

Bostäder 199 000 000 149 000 000 
Lokaler 12 185 000 10 076 000 

 

211 185 000 159 076 000 
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2019 

  

2018 
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Ackumulerade anskaffningsvärden: 

      

-Vid arets början 1 606 724 1 606 724 

 

1 606 724 1 606 724 
Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 

      

-Vid årets början 

 

-787 668 

 

-698 100 
-Arets avskrivning enligt plan 

 

-89 568 

 

-89 568 

  

-877 236 

 

-787 668 

Redovisat värde vid årets slut 

 

729 488 

 

819 056 

Not 8 Kassa och bank 

    

2019 2018 

Sparkonto 

 

7 030 250 5 741 191 
Sparkonto 

  

14 031 14 031 
Avräkningskonto Fastighetsägarna 

  

916 219 6 804 849 
Summa 

 

7 960 500 12 560 071 

Not 9 Skulder till kreditinstitut, långfristiga 

Konvertering/ Skuldbelopp 

  

Skuldbelopp 
Låne givare Slutbetalning Ränta 2019-12-31 

  

2018-12-31 
SBAB 20956682 3-månaders 1,64% 11 500 000 

  

11 500 000 
SBAB 2095704 3-månaders 1,17% 6 812 430 

  

6 850 211 

  

18 312 430 

  

18 350 211 

Nästa års amortering 

 

-6 540 886 

  

-37 773 

  

11 771 544 

  

18 312 438 

Skulden inom 5 år beräknas uppgå till 11 567 114 kronor 

Övriga noter 

Not 10 Ställda säkerheter 

 

2019-12-31 2018-12-31 

Panter och därmed jämförliga säkerheter som 
har ställts för egna skulder och avsättningar 

      

Fastighetsinteckningar 46 000 000 46 000 000 
Summa ställda säkerheter 46 000 000 46 000 000 
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Not 11 Eventualförpliktelser 
2019-12-31 2018-12-31 

Övriga eventualförpliktelser 
Summa eventualförpliktelser 

Inga Inga 

   

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Efter räkenskapsårets slut har inga väsentliga händelser inträffat 
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Karin Tegerstedt 
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Ulla Tauson 

  

Ingrid Bosco 

  

Min revisionsberättelse har lämnats den (2-020 

Eva Stein 
Auktoriserad  revisor 
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Allegretto 

 

Revisionsberättelse 

   

  

Revision 

Till föreningsstämman i Draken 16 Brf 
Org.nr 769616-6144 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Draken 16 Brf för räkenskapsåret 2019. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i al la 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 2019-12-31 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund for uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter el ler misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

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

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
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Risken for att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fasta uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Draken 
16 Brf för räkenskapsåret 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grand fir  uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska 
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angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något 
väsentligt avseende: 

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

- på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, tillämpliga delar av lagen om ekonomiska 
föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed 
mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
bostadsrättslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust 
inte är förenligt med bostadsrättslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min  professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt 
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat 
om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 

Stockholjn den 4 maj 2020 

Eva Stein 
Auktoriserad  revisor 
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