
Årsredovisning 2021
BRF SVANEN I LJUNGHUSEN

769615-7861



VÄLKOMMEN TILL ÅRSREDOVISNINGEN FÖR BRF SVANEN I LJUNGHUSEN

Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

INNEHÅLL: SIDA:

Förvaltningsberä�else 2
Resultaträkning 6
Balansräkning 7
Noter 9

Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i kronor (SEK).



KORT GUIDE TILL LÄSNING AV ÅRSREDOVISNINGEN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Förvaltningsberä�elsen innehåller bland annat en allmän beskrivning av bostadsrä�sföreningen och
fas�gheten. Du hi�ar också styrelsens beskrivning med vik�g informa�on från det gångna räkenskapsåret
samt e� förslag på hur årets vinst eller förlust ska behandlas, som föreningsstämman beslutar om. En vik�g
uppgi� som ska framgå i förvaltningsberä�elsen är om bostadsrä�sföreningen är äkta eller oäkta e�ersom
det senare medför ska�ekonsekvenser för den som äger en bostadsrä�.

RESULTATRÄKNING 
I resultaträkningen kan du se om föreningen har gå� med vinst eller förlust under räkenskapsåret. Du kan
också se var föreningens intäkter kommit ifrån, och vad som har kostat pengar. Avskrivningar innebär a� man
inte bokför hela kostnaden på en gång, utan fördelar den över en längre �dsperiod. Avskrivningar innebär
alltså inte något u�löde av pengar. Många nybildade föreningar gör stora undersko� i resultaträkningen varje
år vilket vanligtvis beror på a� avskrivningarna från köpet av fas�gheten är så höga.

BALANSRÄKNING 
Balansräkningen är en spegling av föreningens ekonomiska ställning vid en viss �dpunkt. I en årsredovisning
är det all�d räkenskapsårets sista dag. I balansräkningen kan du se föreningens �llgångar, skulder och egna
kapital. I en bostadsrä�sförening består eget kapital o�ast av insatser (och ibland upplåtelseavgi�er),
underhållsfond och ackumulerade (”balanserade”) vinster eller förluster. I en balansräkning är all�d
�llgångarna exakt lika stora som summan av skulderna och det egna kapitalet. Det är det som är ”balansen” i
balansräkning.

NOTER 
I vissa fall räcker inte informa�onen om de olika posterna i resultat- och balansräkningen �ll för a� förklara
vad si�rorna innebär. För a� du som läser årsredovisningen ska få mer informa�on �nns noter som är mer
speci�ka förklaringar �ll resultat- och balansräkning. Om det �nns en si�ra bredvid en rad i resultat- eller
balansräkningen betyder det a� det �nns en not för den posten. Här kan man �ll exempel få informa�on om
investeringar som gjorts under året och en mer detaljerad beskrivning över lånen, hur stora de är, vilken ränta
de har och när det är dags a� villkorsändra dem.

GILTIGHET 
Årsredovisningen är styrelsens dokument. Föreningsstämman beslutar om a� fastställa Resultat- och
Balansräkningen, samt styrelsens förslag �ll resultatdisposi�on. I dessa delar gäller dokumentet e�er det a�
stämman fa�at beslut avseende de�a.
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FÖRENINGEN HAR REGISTRERATS HOS BOLAGSVERKET

SÄTE

ÄKTA FÖRENING

FASTIGHETEN

Brf Svanen i Ljunghusen
769615-7861

Årsredovisning 2021

Förvaltningsberättelse

VERKSAMHETEN

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Föreningen har �ll ändamål a� främja medlemmars ekonomiska intressen genom a� i föreningens hus
upplåta bostadsrä�slägenheter under ny�janderä� och utan �dsbegränsning.

Föreningen registrerades 2006-12-27.

Föreningen har si� säte i Vellinge.

Föreningen är e� privatbostadsföretag enligt inkomstska�elagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta
bostadsrä�sförening.

Föreningen äger och förvaltar fas�gheten Ljunghusen 16:57 på adressen Svanjaktsvägen 4 E i Ljunghusen. 
Fas�gheten Vellinge Ljunghusen 16:57 har en tomtareal om 4 946 kvm. Marken innehas med äganderä�.

Byggnadsåret är 2007/2008 och värdeåret är 2008. Taxerad som småhusenhet.
Informa�on om taxeringsvärden �nns speci�cerade i årsredovisningens noter, byggnader.

Fas�gheten består av tre radhuslängor i 2 våningar med totalt 14 lägenheter. Samtliga lägenheter är upplåtna
med bostadsrä�. Föreningen disponerar 9 st parkeringsplatser förutom garageplats i anslutning �ll varje
bostad. Vissa lägenheter har dessutom parkeringsmöjlighet utomhus på den egna marken. Den totala boytan
uppgår �ll 
2 226 kvm. Föreningen har inte några uthyrningsbara lokaler.

Lägenhetsfördelning
14 stycken 5 rum och kök
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VALBEREDNING

FIRMATECKNING

SAMMANTRÄDEN OCH STYRELSEMÖTEN

FÖRÄNDRINGAR I AVTAL

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

REVISORER

Brf Svanen i Ljunghusen
769615-7861

Årsredovisning 2021

Fredrik Johansson Ordförande
Elin Barkfors Ledamot
Sara Kris�na Marie Fondell Levin Ledamot
Tomas Bergholtz Suppleant
Eva Holmström Suppleant

Styrelsen.

Firman tecknas av Styrelsen samt 2 ledamöter i Förening

Camilla Bakklund Revisor BoRevision i Sverige AB

Ordinarie föreningsstämma hölls 2021-05-19. Styrelsen har under verksamhetsåret ha� 6 protokollförda
sammanträden.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Underhållsavtalet med Freddes Trädgårdsservice har förlängts över 2022. 
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ÖVERLÅTELSE- OCH PANTSÄTTNINGSAVGIFT
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Årsredovisning 2021

MEDLEMSINFORMATION
Antalet medlemmar vid räkenskapsårets början var 21 st. Tillkommande medlemmar under året var 4 och
avgående medlemmar under året var 5. Vid räkenskapsårets slut fanns det 20 medlemmar i föreningen. Det
har under året ske� 3 överlåtelser.

Överlåtelse- och pantsä�ningsavgi� tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgi�en betalas av köparen och
pantsä�ningsavgi�en betalas av pantsä�aren. Överlåtelseavgi� = 2,5 % av prisbasbelopp och
pantsä�ningsavgi� = 1,0 % av prisbasbelopp. 
Prisbasbeloppet år 2022 är 48 300 kr (år 2021, 47 600 kr).

FLERÅRSÖVERSIKT
 2021 2020 2019 2018
Ne�oomsä�ning 508 150 508 523 493 400 482 563
Resultat e�er �n. poster -163 929 -154 936 -1 152 160 -136 845
Soliditet, % 100 100 100 100
Y�re fond 86 000 86 000 - 583 865
Taxeringsvärde 60 894 000 41 532 000 41 532 000 41 532 000
Bostadsyta, kvm 2 226 2 226 2 226 2 226
Årsavgi� per kvm bostadsrä�syta, kr 196 196 194 192
Lån per kvm bostadsyta, kr - - - -
Belåningsgrad, % - - - -

Soliditet % de�nieras som: Justerat eget kapital / totalt kapital
Belåningsgrad % de�nieras som: fas�ghetslån / bokfört värde för byggnad och mark

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

2020-12-31
Disp av föreg

års resultat
Disp av

övriga poster 2021-12-31

Insatser 33 390 000 - - 33 390 000
Upplåtelseavgi�er 29 030 000 - - 29 030 000
Fond, y�re underhåll 86 000 - - 86 000
Balanserat resultat -1 690 293 -154 936 - -1 845 228
Årets resultat -154 936 154 936 -163 929 -163 929
Eget kapital 60 660 772 0 -163 929 60 496 843
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-2 009 157

-2 009 157
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Årsredovisning 2021

RESULTATDISPOSITION
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat -1 845 228
Årets resultat -163 929

Totalt

Styrelsen föreslår a� medlen disponeras enligt
följande

Reservering fond för y�re
underhåll

100 170

Balanseras i ny räkning -2 109 327

Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning samt noter. 
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Resultaträkning
 Not

2021-01-01 -
2021-12-31

2020-01-01 -
2020-12-31

RÖRELSEINTÄKTER 2
Ne�oomsä�ning 508 150 506 659
Rörelseintäkter -35 1 864

Summa rörelseintäkter 508 116 508 523

RÖRELSEKOSTNADER
Dri�skostnader 3-6 -287 420 -284 076
Övriga externa kostnader 7 -49 274 -49 978
Personalkostnader 8 -32 216 -26 290
Avskrivningar av materiella anläggnings�llgångar -304 653 -304 653

Summa rörelsekostnader -673 562 -664 997

RÖRELSERESULTAT -165 447 -156 474

FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 543 1 538
Räntekostnader och liknande resultatposter -25 0

Summa �nansiella poster 1 518 1 538

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -163 929 -154 936

ÅRETS RESULTAT -163 929 -154 936
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Balansräkning
 Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggnings�llgångar
Byggnad och mark 9 59 758 417 60 063 070

Summa materiella anläggnings�llgångar 59 758 417 60 063 070

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 59 758 417 60 063 070

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kor�ris�ga fordringar
Kund- och avgi�sfordringar 13 683 0
Övriga fordringar 10 1 493 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 29 513 23 681

Summa kor�ris�ga fordringar 44 689 23 681

Kassa och bank
Kassa och bank 909 572 776 695

Summa kassa och bank 909 572 776 695

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 954 261 800 376

SUMMA TILLGÅNGAR 60 712 678 60 863 446
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Balansräkning
 Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 62 420 000 62 420 000
Fond för y�re underhåll 86 000 86 000

Summa bundet eget kapital 62 506 000 62 506 000

Fri� eget kapital
Balanserat resultat -1 845 228 -1 690 293
Årets resultat -163 929 -154 936

Summa fri� eget kapital -2 009 157 -1 845 228

SUMMA EGET KAPITAL 60 496 843 60 660 772

Kor�ris�ga skulder
Leverantörsskulder 0 3 533
Ska�eskulder 119 336 116 886
Övriga kor�ris�ga skulder 3 115 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 93 384 82 255

Summa kor�ris�ga skulder 215 835 202 674

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 60 712 678 60 863 446
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Noter

NOT 1, REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen för Brf Svanen i Ljunghusen har upprä�ats enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd 2016:10 (K2), årsredovisning i mindre företag.

Redovisning av intäkter
 Intäkter bokförs i den period de avser oavse� när betalning eller avisering ske�.

Anläggnings�llgångar
 Materiella anläggnings�llgångar redovisas �ll anska�ningsvärde minskat med avskrivningar. Byggnader och

inventarier skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivnings�den grundar sig på
bedömd ekonomisk livslängd av �llgången.

Följande avskrivnings�der �llämpas:

Byggnad 0,87 %

Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning.
Föreningens �nansiella anläggnings�llgångar värderas �ll anska�ningsvärde. I de fall �llgången på
balansdagen har e� lägre värde än anska�ningsvärdet sker nedskrivning �ll det lägre värdet.

Omsä�nings�llgångar
 Fordringar upptas �ll det belopp som e�er individuell prövning beräknas bli betalt.

Föreningens fond för y�re underhåll
 Reservering �ll föreningens fond för y�re underhåll ingår i styrelsens förslag �ll resultatdisposi�on. E�er a�

beslut tagits på föreningsstämma sker överföring från balanserat resultat �ll fond för y�re underhåll och
redovisas som bundet eget kapital.

Fas�ghetsavgi�
 Fas�ghetsavgi�en på bostadsdelen består av en avgi� på 8 524 SEK per småhus.

Fas�ghetslån
 Lån med en bindnings�d på e� år eller mindre tas i årsredovisningen upp som kor�ris�ga skulder.

NOT 2, RÖRELSEINTÄKTER 2021 2020

Årsavgi�er, bostäder 436 666 436 677
Övriga intäkter 71 449 71 846
Summa 508 116 508 523

NOT 3, FASTIGHETSSKÖTSEL 2021 2020

Trädgårdsarbete 24 020 22 920
Summa 24 020 22 920
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NOT 4, REPARATIONER 2021 2020

Repara�oner 1 485 0
Staket/grind/terrass 0 8 000
Summa 1 485 8 000

NOT 5, TAXEBUNDNA KOSTNADER 2021 2020

Fas�ghetsel 11 274 10 218
Sophämtning 35 864 27 840
Va�en 69 243 69 006
Summa 116 381 107 064

NOT 6, ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER 2021 2020

Fas�ghetsförsäkringar 26 198 25 206
Fas�ghetsska� 119 336 116 886
Samfällighet 0 4 000
Summa 145 534 146 092

NOT 7, ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2021 2020

Förbrukningsmaterial 0 1 387
Kameral förvaltning 28 740 28 290
Programvaror 4 475 4 425
Revisionsarvoden 12 500 12 000
Övriga förvaltningskostnader 3 559 3 876
Summa 49 274 49 978

NOT 8, PERSONALKOSTNADER 2021 2020

Sociala avgi�er 7 550 3 623
Styrelsearvoden 24 666 22 667
Summa 32 216 26 290
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62 420 000 62 420 000

-2 661 583 -2 356 930

59 758 417 60 063 070
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NOT 9, BYGGNAD OCH MARK 2021-12-31 2020-12-31

Ingående ackumulerat anska�ningsvärde 62 420 000 62 420 000

Utgående ackumulerat anska�ningsvärde

Ingående ackumulerad avskrivning -2 356 930 -2 052 277
Årets avskrivning -304 653 -304 653

Utgående ackumulerad avskrivning

Utgående restvärde enligt plan

I utgående restvärde ingår mark med 27 465 000 27 465 000

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde byggnad 34 230 000 28 406 000
Taxeringsvärde mark 26 664 000 13 126 000
Summa 60 894 000 41 532 000

NOT 10, ÖVRIGA FORDRINGAR 2021-12-31 2020-12-31

Avräkn ska�er o avgi�er -25 0
Leverantörsskulder 1 518 0
Summa 1 493 0

NOT 11, FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2021-12-31 2020-12-31

Förutbet försäkr premier 19 719 19 625
Förvaltning 7 519 0
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 275 4 056
Summa 29 513 23 681

NOT 12, UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2021-12-31 2020-12-31

Beräknade uppl. sociala avi�er 7 550 0
Beräknat revisionsarvode 12 250 11 750
El 1 332 0
Förutbetalda avgi�er/hyror 47 586 32 989
Sociala avgi�er 0 7 516
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 666 30 000
Summa 93 384 82 255
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NOT 13, STÄLLDA SÄKERHETER 2021-12-31 2020-12-31

Fas�ghetsinteckning Inga Inga
Summa Inga Inga

NOT 14, VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRET

Årsavgi�en höjdes med 200 kr/månad per lägenhet från 2022-01-01.

Underskrifter

Vellinge den dag som framgår av min digitala signering

Fredrik Johansson
Ordförande

Elin Barkfors
Ledamot

Sara Kris�na Marie Fondell Levin
Ledamot

Vår revisionsberä�else har lämnats den dag som framgår av vår digitala signering

Camilla Bakklund
BoRevision i Sverige AB
Revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE  
Till föreningsstämman i Brf Svanen i Ljunghusen, org.nr. 769615-7861   
Rapport om årsredovisningen    
Uttalanden 
 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Svanen i 
Ljunghusen för räkenskapsåret 2021.  
Enligt min 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.  
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen.  

 
Grund för 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.   
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Revisorn från BoRevision har fullgjort sitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.  
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

 
 
Övriga upplysningar 
Föreningsstämman 2021 valde BoRevision till revisor. Undertecknad revisor från BoRevision är således inte med namn vald av stämman. 

    
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 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 eller 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. 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, 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 fästa 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, andra författningar samt stadgar 
  
Uttalanden 
 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för Brf Svanen i Ljunghusen för 
räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust.   
Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

 
Grund för 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 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. 
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Camilla Bakklund  
BoRevision i Sverige AB  
Av föreningen vald revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE  
Till föreningsstämman i Brf Svanen i Ljunghusen, org.nr. 769615-7861   
Rapport om årsredovisningen    
Uttalanden 
 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Svanen i 
Ljunghusen för räkenskapsåret 2021.  
Enligt min 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.  
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen.  


 
Grund för 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.   
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Revisorn från BoRevision har fullgjort sitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.  
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 


 
 
Övriga upplysningar 
Föreningsstämman 2021 valde BoRevision till revisor. Undertecknad revisor från BoRevision är således inte med namn vald av stämman. 


    
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 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 eller 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. 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, 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 fästa 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, andra författningar samt stadgar 
  
Uttalanden 
 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för Brf Svanen i Ljunghusen för 
räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust.   
Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  


 
Grund för 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 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. 
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Digitalt signerad av 


 
 
 
   
Camilla Bakklund  
BoRevision i Sverige AB  
Av föreningen vald revisor 
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       /envelopes/Bk8hOPtr5/recipients/SJD2OwYrq
       Fredrik
       Johansson
       fredda@gmail.com
       197807013219
       1978/07/01
       83.233.115.43
     
    
     197807013219
     2022-05-01T18:25:17.099Z
   
    
     /envelopes/Bk8hOPtr5/recipients/SJD2OwYrq
     Fredrik
     Johansson
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-01T18:36:00.026Z
    HJg_huvFH5
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
      83.233.114.188
      2022-05-01T18:35:59.999Z
    
     HJg_huvFH5
     2022-05-01T18:35:59.999Z
     /envelopes/Bk8hOPtr5/recipients/HJg_huvFH5
     /envelopes/Bk8hOPtr5
   
    
     /envelopes/Bk8hOPtr5/recipients/HJg_huvFH5
     Sara
     Fondell Levin
     83.233.114.188
   
  
   
    signature.created
    2022-05-01T18:40:51.726Z
    BJxI2uvKrc.fb59ed31-9731-4347-8a60-e619c567cdde
    
     BJxI2uvKrc.fb59ed31-9731-4347-8a60-e619c567cdde
     /envelopes/Bk8hOPtr5/documents/BJxI2uvKrc/signatures/BJxI2uvKrc.fb59ed31-9731-4347-8a60-e619c567cdde
     /envelopes/Bk8hOPtr5/documents/BJxI2uvKrc
     
      /envelopes/Bk8hOPtr5/recipients/HJg_huvFH5
      Sara Kristina Marie
      Fondell Levin
      1985/12/10
      198512103527
    
     signed
     bankid-se
     Sara Kristina Marie
     Fondell Levin
     1985/12/10
     83.233.114.188
     
      BJxI2uvKrc
      7f774e23-66ed-4ac0-97f7-e9877c7141e9
      true
      2022-05-01T18:40:51.089Z
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       /envelopes/Bk8hOPtr5/recipients/HJg_huvFH5
       Sara Kristina Marie
       Fondell Levin
       saralevin@hotmail.se
       198512103527
       1985/12/10
       83.233.114.188
     
    
     198512103527
     2022-05-01T18:40:51.089Z
   
    
     /envelopes/Bk8hOPtr5/recipients/HJg_huvFH5
     Sara Kristina Marie
     Fondell Levin
   
  
   
    notification.sent
    2022-05-02T18:25:23.875Z
    ByiGfspSc
    
     ByiGfspSc
     /envelopes/Bk8hOPtr5/recipients/B1u3uwFSq
     /envelopes/Bk8hOPtr5/recipients/B1u3uwFSq/notifications/ByiGfspSc
     Inbjudan att signera årsredovisning
     elin@barkfors.com
     2022-05-02T18:25:23.738Z
     f11d5de9-4ba1-4b0c-b7ec-00ecedcd1dc0
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-02T19:58:25.534Z
    B1u3uwFSq
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/101.0.4951.44 Mobile/15E148 Safari/604.1
      31.208.247.148
    
     B1u3uwFSq
     2022-05-02T19:58:25.510Z
     /envelopes/Bk8hOPtr5/recipients/B1u3uwFSq
     /envelopes/Bk8hOPtr5
   
    
     /envelopes/Bk8hOPtr5/recipients/B1u3uwFSq
     Elin
     Barkfors Petersen
     31.208.247.148
   
  
   
    signature.created
    2022-05-02T19:59:04.070Z
    BJxI2uvKrc.d12d3174-2833-492e-8143-565457d43d5b
    
     BJxI2uvKrc.d12d3174-2833-492e-8143-565457d43d5b
     /envelopes/Bk8hOPtr5/documents/BJxI2uvKrc/signatures/BJxI2uvKrc.d12d3174-2833-492e-8143-565457d43d5b
     /envelopes/Bk8hOPtr5/documents/BJxI2uvKrc
     
      /envelopes/Bk8hOPtr5/recipients/B1u3uwFSq
      ELIN
      BARKFORS
      1979/06/06
      197906063925
    
     signed
     bankid-se
     ELIN
     BARKFORS
     1979/06/06
     31.208.247.148
     
      BJxI2uvKrc
      205350d1-a8fc-4a31-88ab-816d674255c8
      true
      2022-05-02T19:59:03.472Z
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       /envelopes/Bk8hOPtr5/recipients/B1u3uwFSq
       ELIN
       BARKFORS
       elin@barkfors.com
       197906063925
       1979/06/06
       31.208.247.148
     
    
     197906063925
     2022-05-02T19:59:03.472Z
   
    
     /envelopes/Bk8hOPtr5/recipients/B1u3uwFSq
     ELIN
     BARKFORS
   
  
   
    notification.sent
    2022-05-02T19:59:05.847Z
    S1bGu26S5
    
     S1bGu26S5
     /envelopes/Bk8hOPtr5/recipients/r1bu2dwYS5
     /envelopes/Bk8hOPtr5/recipients/r1bu2dwYS5/notifications/S1bGu26S5
     Inbjudan att signera årsredovisning
     camilla.bakklund@borevision.se
     2022-05-02T19:59:05.690Z
     0aea5a0d-8a62-42b1-bcd9-1ecce22dc08a
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-03T08:05:24.565Z
    r1bu2dwYS5
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.41 Safari/537.36 Edg/101.0.1210.32
      89.236.16.52
    
     r1bu2dwYS5
     2022-05-03T08:05:24.465Z
     /envelopes/Bk8hOPtr5/recipients/r1bu2dwYS5
     /envelopes/Bk8hOPtr5
   
    
     /envelopes/Bk8hOPtr5/recipients/r1bu2dwYS5
     Camilla
     Bakklund
     89.236.16.52
   
  
   
    signature.created
    2022-05-03T08:28:21.068Z
    BJxI2uvKrc.10d3fceb-8db1-4f17-a127-46ef37afe828
    
     BJxI2uvKrc.10d3fceb-8db1-4f17-a127-46ef37afe828
     /envelopes/Bk8hOPtr5/documents/BJxI2uvKrc/signatures/BJxI2uvKrc.10d3fceb-8db1-4f17-a127-46ef37afe828
     /envelopes/Bk8hOPtr5/documents/BJxI2uvKrc
     
      /envelopes/Bk8hOPtr5/recipients/r1bu2dwYS5
      CAMILLA
      BAKKLUND
      1987/02/03
      198702034045
    
     signed
     bankid-se
     CAMILLA
     BAKKLUND
     1987/02/03
     89.236.16.52
     
      BJxI2uvKrc
      328a93b3-f3a5-43e8-88de-9dfc236f3825
      true
      2022-05-03T08:28:20.240Z
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       /envelopes/Bk8hOPtr5/recipients/r1bu2dwYS5
       CAMILLA
       BAKKLUND
       camilla.bakklund@borevision.se
       198702034045
       1987/02/03
       89.236.16.52
     
    
     198702034045
     2022-05-03T08:28:20.240Z
   
    
     /envelopes/Bk8hOPtr5/recipients/r1bu2dwYS5
     CAMILLA
     BAKKLUND
   
  
 
  1135258



 
  2022-05-01 20:40:51 CEST
  83.233.114.188
  Sara Kristina Marie
  Fondell Levin
  1985-12-10
  Sara Kristina Marie Fondell Levin
  198512103527
  


 
  2022-05-03 10:27:34 CEST
  89.236.16.52
  CAMILLA
  BAKKLUND
  1987-02-03
  CAMILLA BAKKLUND
  198702034045
  


 
  2022-05-01 20:25:17 CEST
  83.233.115.43
  Fredrik
  Johansson
  1978-07-01
  Fredrik Johansson
  197807013219
  


 
  
   
    notification.sent
    2022-04-29T13:54:35.478Z
    B1mX0PtH9
    
     B1mX0PtH9
     /envelopes/r1gn5awtHq/recipients/B19zRDFrc
     /envelopes/r1gn5awtHq/recipients/B19zRDFrc/notifications/B1mX0PtH9
     Dokument att signera
     camilla.bakklund@borevision.se
     2022-04-29T13:54:35.320Z
     7dc5f95f-225a-41bd-b393-268054bddb36
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-04-29T14:05:41.327Z
    B19zRDFrc
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 Edg/100.0.1185.50
      81.228.128.11
    
     B19zRDFrc
     2022-04-29T14:05:41.303Z
     /envelopes/r1gn5awtHq/recipients/B19zRDFrc
     /envelopes/r1gn5awtHq
   
    
     /envelopes/r1gn5awtHq/recipients/B19zRDFrc
     Camilla
     Bakklund
     81.228.128.11
   
  
   
    signature.created
    2022-05-03T08:27:35.433Z
    rkpcTDtS9.bfe8c45d-4125-49d7-8257-ff778236cb82
    
     rkpcTDtS9.bfe8c45d-4125-49d7-8257-ff778236cb82
     /envelopes/r1gn5awtHq/documents/rkpcTDtS9/signatures/rkpcTDtS9.bfe8c45d-4125-49d7-8257-ff778236cb82
     /envelopes/r1gn5awtHq/documents/rkpcTDtS9
     
      /envelopes/r1gn5awtHq/recipients/B19zRDFrc
      CAMILLA
      BAKKLUND
      1987/02/03
      198702034045
    
     signed
     bankid-se
     CAMILLA
     BAKKLUND
     1987/02/03
     89.236.16.52
     
      rkpcTDtS9
      e9efd58f-2ff5-4667-ae17-b5b8517190dc
      true
      2022-05-03T08:27:34.754Z
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KORT GUIDE TILL LÄSNING AV ÅRSREDOVISNINGEN


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Förvaltningsberä�elsen innehåller bland annat en allmän beskrivning av bostadsrä�sföreningen och
fas�gheten. Du hi�ar också styrelsens beskrivning med vik�g informa�on från det gångna räkenskapsåret
samt e� förslag på hur årets vinst eller förlust ska behandlas, som föreningsstämman beslutar om. En vik�g
uppgi� som ska framgå i förvaltningsberä�elsen är om bostadsrä�sföreningen är äkta eller oäkta e�ersom
det senare medför ska�ekonsekvenser för den som äger en bostadsrä�.


RESULTATRÄKNING 
I resultaträkningen kan du se om föreningen har gå� med vinst eller förlust under räkenskapsåret. Du kan
också se var föreningens intäkter kommit ifrån, och vad som har kostat pengar. Avskrivningar innebär a� man
inte bokför hela kostnaden på en gång, utan fördelar den över en längre �dsperiod. Avskrivningar innebär
alltså inte något u�löde av pengar. Många nybildade föreningar gör stora undersko� i resultaträkningen varje
år vilket vanligtvis beror på a� avskrivningarna från köpet av fas�gheten är så höga.


BALANSRÄKNING 
Balansräkningen är en spegling av föreningens ekonomiska ställning vid en viss �dpunkt. I en årsredovisning
är det all�d räkenskapsårets sista dag. I balansräkningen kan du se föreningens �llgångar, skulder och egna
kapital. I en bostadsrä�sförening består eget kapital o�ast av insatser (och ibland upplåtelseavgi�er),
underhållsfond och ackumulerade (”balanserade”) vinster eller förluster. I en balansräkning är all�d
�llgångarna exakt lika stora som summan av skulderna och det egna kapitalet. Det är det som är ”balansen” i
balansräkning.


NOTER 
I vissa fall räcker inte informa�onen om de olika posterna i resultat- och balansräkningen �ll för a� förklara
vad si�rorna innebär. För a� du som läser årsredovisningen ska få mer informa�on �nns noter som är mer
speci�ka förklaringar �ll resultat- och balansräkning. Om det �nns en si�ra bredvid en rad i resultat- eller
balansräkningen betyder det a� det �nns en not för den posten. Här kan man �ll exempel få informa�on om
investeringar som gjorts under året och en mer detaljerad beskrivning över lånen, hur stora de är, vilken ränta
de har och när det är dags a� villkorsändra dem.


GILTIGHET 
Årsredovisningen är styrelsens dokument. Föreningsstämman beslutar om a� fastställa Resultat- och
Balansräkningen, samt styrelsens förslag �ll resultatdisposi�on. I dessa delar gäller dokumentet e�er det a�
stämman fa�at beslut avseende de�a.
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FÖRENINGEN HAR REGISTRERATS HOS BOLAGSVERKET


SÄTE


ÄKTA FÖRENING


FASTIGHETEN


Brf Svanen i Ljunghusen
769615-7861


Årsredovisning 2021


Förvaltningsberättelse


VERKSAMHETEN


ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Föreningen har �ll ändamål a� främja medlemmars ekonomiska intressen genom a� i föreningens hus
upplåta bostadsrä�slägenheter under ny�janderä� och utan �dsbegränsning.


Föreningen registrerades 2006-12-27.


Föreningen har si� säte i Vellinge.


Föreningen är e� privatbostadsföretag enligt inkomstska�elagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta
bostadsrä�sförening.


Föreningen äger och förvaltar fas�gheten Ljunghusen 16:57 på adressen Svanjaktsvägen 4 E i Ljunghusen. 
Fas�gheten Vellinge Ljunghusen 16:57 har en tomtareal om 4 946 kvm. Marken innehas med äganderä�.


Byggnadsåret är 2007/2008 och värdeåret är 2008. Taxerad som småhusenhet.
Informa�on om taxeringsvärden �nns speci�cerade i årsredovisningens noter, byggnader.


Fas�gheten består av tre radhuslängor i 2 våningar med totalt 14 lägenheter. Samtliga lägenheter är upplåtna
med bostadsrä�. Föreningen disponerar 9 st parkeringsplatser förutom garageplats i anslutning �ll varje
bostad. Vissa lägenheter har dessutom parkeringsmöjlighet utomhus på den egna marken. Den totala boytan
uppgår �ll 
2 226 kvm. Föreningen har inte några uthyrningsbara lokaler.


Lägenhetsfördelning
14 stycken 5 rum och kök
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VALBEREDNING


FIRMATECKNING


SAMMANTRÄDEN OCH STYRELSEMÖTEN


FÖRÄNDRINGAR I AVTAL


STYRELSENS SAMMANSÄTTNING


REVISORER


Brf Svanen i Ljunghusen
769615-7861


Årsredovisning 2021


Fredrik Johansson Ordförande
Elin Barkfors Ledamot
Sara Kris�na Marie Fondell Levin Ledamot
Tomas Bergholtz Suppleant
Eva Holmström Suppleant


Styrelsen.


Firman tecknas av Styrelsen samt 2 ledamöter i Förening


Camilla Bakklund Revisor BoRevision i Sverige AB


Ordinarie föreningsstämma hölls 2021-05-19. Styrelsen har under verksamhetsåret ha� 6 protokollförda
sammanträden.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret


Underhållsavtalet med Freddes Trädgårdsservice har förlängts över 2022. 
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ÖVERLÅTELSE- OCH PANTSÄTTNINGSAVGIFT


Brf Svanen i Ljunghusen
769615-7861


Årsredovisning 2021


MEDLEMSINFORMATION
Antalet medlemmar vid räkenskapsårets början var 21 st. Tillkommande medlemmar under året var 4 och
avgående medlemmar under året var 5. Vid räkenskapsårets slut fanns det 20 medlemmar i föreningen. Det
har under året ske� 3 överlåtelser.


Överlåtelse- och pantsä�ningsavgi� tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgi�en betalas av köparen och
pantsä�ningsavgi�en betalas av pantsä�aren. Överlåtelseavgi� = 2,5 % av prisbasbelopp och
pantsä�ningsavgi� = 1,0 % av prisbasbelopp. 
Prisbasbeloppet år 2022 är 48 300 kr (år 2021, 47 600 kr).


FLERÅRSÖVERSIKT
 2021 2020 2019 2018
Ne�oomsä�ning 508 150 508 523 493 400 482 563
Resultat e�er �n. poster -163 929 -154 936 -1 152 160 -136 845
Soliditet, % 100 100 100 100
Y�re fond 86 000 86 000 - 583 865
Taxeringsvärde 60 894 000 41 532 000 41 532 000 41 532 000
Bostadsyta, kvm 2 226 2 226 2 226 2 226
Årsavgi� per kvm bostadsrä�syta, kr 196 196 194 192
Lån per kvm bostadsyta, kr - - - -
Belåningsgrad, % - - - -


Soliditet % de�nieras som: Justerat eget kapital / totalt kapital
Belåningsgrad % de�nieras som: fas�ghetslån / bokfört värde för byggnad och mark


FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL


2020-12-31
Disp av föreg


års resultat
Disp av


övriga poster 2021-12-31


Insatser 33 390 000 - - 33 390 000
Upplåtelseavgi�er 29 030 000 - - 29 030 000
Fond, y�re underhåll 86 000 - - 86 000
Balanserat resultat -1 690 293 -154 936 - -1 845 228
Årets resultat -154 936 154 936 -163 929 -163 929
Eget kapital 60 660 772 0 -163 929 60 496 843
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-2 009 157


-2 009 157


Brf Svanen i Ljunghusen
769615-7861


Årsredovisning 2021


RESULTATDISPOSITION
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:


Balanserat resultat -1 845 228
Årets resultat -163 929


Totalt


Styrelsen föreslår a� medlen disponeras enligt
följande


Reservering fond för y�re
underhåll


100 170


Balanseras i ny räkning -2 109 327


Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning samt noter. 
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Brf Svanen i Ljunghusen
769615-7861


Årsredovisning 2021


Resultaträkning
 Not


2021-01-01 -
2021-12-31


2020-01-01 -
2020-12-31


RÖRELSEINTÄKTER 2
Ne�oomsä�ning 508 150 506 659
Rörelseintäkter -35 1 864


Summa rörelseintäkter 508 116 508 523


RÖRELSEKOSTNADER
Dri�skostnader 3-6 -287 420 -284 076
Övriga externa kostnader 7 -49 274 -49 978
Personalkostnader 8 -32 216 -26 290
Avskrivningar av materiella anläggnings�llgångar -304 653 -304 653


Summa rörelsekostnader -673 562 -664 997


RÖRELSERESULTAT -165 447 -156 474


FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 543 1 538
Räntekostnader och liknande resultatposter -25 0


Summa �nansiella poster 1 518 1 538


RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -163 929 -154 936


ÅRETS RESULTAT -163 929 -154 936
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Brf Svanen i Ljunghusen
769615-7861


Årsredovisning 2021


Balansräkning
 Not 2021-12-31 2020-12-31


TILLGÅNGAR


ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggnings�llgångar
Byggnad och mark 9 59 758 417 60 063 070


Summa materiella anläggnings�llgångar 59 758 417 60 063 070


SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 59 758 417 60 063 070


OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kor�ris�ga fordringar
Kund- och avgi�sfordringar 13 683 0
Övriga fordringar 10 1 493 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 29 513 23 681


Summa kor�ris�ga fordringar 44 689 23 681


Kassa och bank
Kassa och bank 909 572 776 695


Summa kassa och bank 909 572 776 695


SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 954 261 800 376


SUMMA TILLGÅNGAR 60 712 678 60 863 446


7







Brf Svanen i Ljunghusen
769615-7861


Årsredovisning 2021


Balansräkning
 Not 2021-12-31 2020-12-31


EGET KAPITAL OCH SKULDER


EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 62 420 000 62 420 000
Fond för y�re underhåll 86 000 86 000


Summa bundet eget kapital 62 506 000 62 506 000


Fri� eget kapital
Balanserat resultat -1 845 228 -1 690 293
Årets resultat -163 929 -154 936


Summa fri� eget kapital -2 009 157 -1 845 228


SUMMA EGET KAPITAL 60 496 843 60 660 772


Kor�ris�ga skulder
Leverantörsskulder 0 3 533
Ska�eskulder 119 336 116 886
Övriga kor�ris�ga skulder 3 115 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 93 384 82 255


Summa kor�ris�ga skulder 215 835 202 674


SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 60 712 678 60 863 446
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Brf Svanen i Ljunghusen
769615-7861


Årsredovisning 2021


Noter


NOT 1, REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER


Årsredovisningen för Brf Svanen i Ljunghusen har upprä�ats enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd 2016:10 (K2), årsredovisning i mindre företag.


Redovisning av intäkter
 Intäkter bokförs i den period de avser oavse� när betalning eller avisering ske�.


Anläggnings�llgångar
 Materiella anläggnings�llgångar redovisas �ll anska�ningsvärde minskat med avskrivningar. Byggnader och


inventarier skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivnings�den grundar sig på
bedömd ekonomisk livslängd av �llgången.


Följande avskrivnings�der �llämpas:


Byggnad 0,87 %


Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning.
Föreningens �nansiella anläggnings�llgångar värderas �ll anska�ningsvärde. I de fall �llgången på
balansdagen har e� lägre värde än anska�ningsvärdet sker nedskrivning �ll det lägre värdet.


Omsä�nings�llgångar
 Fordringar upptas �ll det belopp som e�er individuell prövning beräknas bli betalt.


Föreningens fond för y�re underhåll
 Reservering �ll föreningens fond för y�re underhåll ingår i styrelsens förslag �ll resultatdisposi�on. E�er a�


beslut tagits på föreningsstämma sker överföring från balanserat resultat �ll fond för y�re underhåll och
redovisas som bundet eget kapital.


Fas�ghetsavgi�
 Fas�ghetsavgi�en på bostadsdelen består av en avgi� på 8 524 SEK per småhus.


Fas�ghetslån
 Lån med en bindnings�d på e� år eller mindre tas i årsredovisningen upp som kor�ris�ga skulder.


NOT 2, RÖRELSEINTÄKTER 2021 2020


Årsavgi�er, bostäder 436 666 436 677
Övriga intäkter 71 449 71 846
Summa 508 116 508 523


NOT 3, FASTIGHETSSKÖTSEL 2021 2020


Trädgårdsarbete 24 020 22 920
Summa 24 020 22 920


9







Brf Svanen i Ljunghusen
769615-7861


Årsredovisning 2021


NOT 4, REPARATIONER 2021 2020


Repara�oner 1 485 0
Staket/grind/terrass 0 8 000
Summa 1 485 8 000


NOT 5, TAXEBUNDNA KOSTNADER 2021 2020


Fas�ghetsel 11 274 10 218
Sophämtning 35 864 27 840
Va�en 69 243 69 006
Summa 116 381 107 064


NOT 6, ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER 2021 2020


Fas�ghetsförsäkringar 26 198 25 206
Fas�ghetsska� 119 336 116 886
Samfällighet 0 4 000
Summa 145 534 146 092


NOT 7, ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2021 2020


Förbrukningsmaterial 0 1 387
Kameral förvaltning 28 740 28 290
Programvaror 4 475 4 425
Revisionsarvoden 12 500 12 000
Övriga förvaltningskostnader 3 559 3 876
Summa 49 274 49 978


NOT 8, PERSONALKOSTNADER 2021 2020


Sociala avgi�er 7 550 3 623
Styrelsearvoden 24 666 22 667
Summa 32 216 26 290
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62 420 000 62 420 000


-2 661 583 -2 356 930


59 758 417 60 063 070


Brf Svanen i Ljunghusen
769615-7861


Årsredovisning 2021


NOT 9, BYGGNAD OCH MARK 2021-12-31 2020-12-31


Ingående ackumulerat anska�ningsvärde 62 420 000 62 420 000


Utgående ackumulerat anska�ningsvärde


Ingående ackumulerad avskrivning -2 356 930 -2 052 277
Årets avskrivning -304 653 -304 653


Utgående ackumulerad avskrivning


Utgående restvärde enligt plan


I utgående restvärde ingår mark med 27 465 000 27 465 000


Taxeringsvärde


Taxeringsvärde byggnad 34 230 000 28 406 000
Taxeringsvärde mark 26 664 000 13 126 000
Summa 60 894 000 41 532 000


NOT 10, ÖVRIGA FORDRINGAR 2021-12-31 2020-12-31


Avräkn ska�er o avgi�er -25 0
Leverantörsskulder 1 518 0
Summa 1 493 0


NOT 11, FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2021-12-31 2020-12-31


Förutbet försäkr premier 19 719 19 625
Förvaltning 7 519 0
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 275 4 056
Summa 29 513 23 681


NOT 12, UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2021-12-31 2020-12-31


Beräknade uppl. sociala avi�er 7 550 0
Beräknat revisionsarvode 12 250 11 750
El 1 332 0
Förutbetalda avgi�er/hyror 47 586 32 989
Sociala avgi�er 0 7 516
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 666 30 000
Summa 93 384 82 255
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Brf Svanen i Ljunghusen
769615-7861


Årsredovisning 2021


NOT 13, STÄLLDA SÄKERHETER 2021-12-31 2020-12-31


Fas�ghetsinteckning Inga Inga
Summa Inga Inga


NOT 14, VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRET


Årsavgi�en höjdes med 200 kr/månad per lägenhet från 2022-01-01.


Underskrifter


Vellinge den dag som framgår av min digitala signering


Fredrik Johansson
Ordförande


Elin Barkfors
Ledamot


Sara Kris�na Marie Fondell Levin
Ledamot


Vår revisionsberä�else har lämnats den dag som framgår av vår digitala signering


Camilla Bakklund
BoRevision i Sverige AB
Revisor
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