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Brf Nipfjället 10

Org.nr 769617-8685

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Brf Nipfjället IO (769617-8685) får härmed avge
årsredovisning för räkenskaps äret 2016-Ol -01-2016-12-3 I.

FORVALTNIN G SBERÄTTELSE

Styrelse
Styrelsens säte är Stockholms kommun, Stockholms län.

Styrelsen har utgjorts av:

Anders Lundstedt. .. Ledamot +Ordf.
Anna-Karin Gärdin....... Ledamot
Mattias Häggquist....... Ledamot
Cecilia Linde. ...... Ledamot
Robert Assfahany. .. Ledamot
KristianThorhagen ..Ledamot
Anders Ledin Ledamot
Lo-Bengula Bodin. .. Suppleant
Magnus Rusk . ... ... Suppleant
Therese Pomares Lindé... Suppleant

Föreningens firma tecknas av styrelsen två i förening.

Revisor
Revisor har varit Daniel Johansson med Niclas Adersten som suppleant, valda vid
föreningsstämman.

Valberedning
Valberedningen har utgjorts av Håkan Bjelke, sammankallande, Marie Bildhjerd och Mats
Dahlberg.

Föreningsfrågor
Ordinarie foreningsstämma ägde rum 2016-04-17. På stämman deltog 31 hushåll. Föreningen
hade vid årets (2016) slut 127 medlemmar fördelat på 85 hushåll.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda sammanträden. +1 årsstämma.

Fastigheten
Föreningen äger fastigheten Brf Nipfjället 10 i Stockholms kommun omfattande adresserna
Margretelundsvägen 76-86. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 byggdes är 1984. Marken
innehas med äganderätt.
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Brandkontoret. I försåikringen ingår momenten
styrelseansvar samt försäkring mot ohyra.
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Brf Nipfiället 10

Org.nr 169617-8685

Lägenheter och lokaler
Fastigheten tillträddes av föreningen den 13 oktober 2010.10 stycken lägenheter har
överlåtits under året.

I nedanstående tabell specificeras innehavet:

Antal
85
23

108

Benämning
lägenheter, bostadsrätt
lägenheter, hyresrätt

Total )¡ta (kvm)
6 446
r 666
I rt2

Enligt taxeringsbeskedet är den totala ytan 8 158 m2, varav 8 II2 m2 utgör lägenhetsyta.
Taxeringsvärdet uppgår ttll I44 482 000 varav byggnadens värde är 80 415 000 kr.

På föreningens fastighet finns 119 parkeringsplatser i garage. Från och med den 1 oktober
2OI2 administreras garcget av Fastighetsägarna på föreningens uppdrag.

Förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen har under årets skötts av Fastighetsägarna Stockholm AB

Ekonomi
Avgifter och hyror
Avgifterna har höjts med 0 Vo under 2O16

Arvoden
På årsstämman 2015 fastställdes styrelsens arvode för 2016 till tre basbelopp. För 2016
betalades arvodet ut med felaktigt avdrag för skatt. Detta har koruigerats i detta årsbokslut och
upptagits som en fordran. Denna fordran regleras vid kommande arvodesutbetalning

Budget för år 2017
Budgeten för år 2017 visar ett nollresultat före planenliga avskrivningar

Ingen avgiftsförän dring 2017 (0 7o).

Flerårsöversikt resultat

*Under 2014 infördes nya regelverk för redovisning vilket medfört att föreningen övergått från att
tillämpa progressiv avskrivningsmetod till linjär avskrivningsmetod.
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Resultat och ställning (tKr) 2016 20ts 20'/',4* 2013
Nettoomsättning 6129 6I16 6062 6t66
Rörelseresultat (f-avskr) r302 2225 2040 2423
Res. Efter avskr 325 149 1810
Res. Efter avskr och fin.
Poster

-1337 -625 -1371 247

Balansomslutning tgt 682 r92955 193 594 t95 622
Fond för yttre underhåll 1919 t333 1284 866

\¡r, 2 (^y.



Brf Nipfjället 10

Org.nr 769611-8685

Förändring eget kapital

ËundeJ ågaf kapital Frifi egsl *ap,fa1y',4nsåndad ftrtusf

upp-
/áfplee

Fond lör
ytlra

underftårf
åafan,çB¡al

resulfal
¡{refç

rp,sulfåfInsaissr Summ¡
virl

årste ingår'rg 144 182 364 4 906 g4z 1 gg? s5s -t 346 sgð {¡'/ 77& 147 3so s8s

Disporition enligt
atåmmoheslut

Åretc rsçultat

585 7$,2 -l 11û 540 634 778

-r û36 û84

Utbyten av samtliga låscylindrar.
Stamspolning
Utbyte av entréportar
Utbyte av tvättmaskiner
Reparation av taket
Installation passersystem. Reparationer av ventilationssystem.
Förändringar utemiljö, reparation grovsoprum, utredning reparation av garàge,
Förändringar utemiljö, upprustning hyreslägenheter, byte av reglerstyrning
(underhåll värme) upphandling trapphusmålning, utredning reparation garage
Målning trapphus, stamspolning, gästlägenhet för uthyrning

-1 3$6 684

Êalopp vld åruts..
utgång 144 1S2 3t4 4 8û€ 942 .t s1r 7r7 r 5sT t3ü .1 336 684 t46 t¡14 ¡tn

Ombyggnad och underhåll
Underhållsplan
Styrelsen har därefter fastställt en omarbetad underhållsplan, enligt följande
2017 Förändring uteplatser, renovering hyreslägenheter, cykelfömåd,

uppgradering fiber, göra om grovsoprum
2018 Förändring utemiljö, hissar, renovering hyreslägenheter
2019 Förändringar utemiljö, renovering hyreslägenheter

Genomförda större underhålls- och investeringsåtgärder över åren

Ä.r Åtsard
2010
20tt
2012
2012
2012
20t3
2013
20t4
2015

20t6

Inom föreningen ska enligt stadgar bildas fond för yttre underhåll.
Till fonden ska årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0,3Vo av fastighetens
taxeringsvärde (för n¿irvarande 144 482 000)

Om föreningen har upprättat underhållsplan ska avsättning till fonden göras enligt planen
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Brf Nipfiället 10

Org.nr 769617-8685

Förslag till vinstdisposition

Föreningsstämman har att ta strillning tíll:

Balanserat resultat föregående år
,Arets resultat

Styrelsens förslag till disposition:

Återföring från fond för yttre underhåll
Avsättning till fond för yttre underhåll
Balanseras i ny räkning

-3 551 r38
-t 336 684
-4 893 822

- I 190 385
700 000

- 4 403 437
-4 893 822

Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat och ställning finns i efterföljande
resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.
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Brf Nipfjället 10

Org.nr 769617-8685

Eesultaträkning
*lopp i kr A/of å0fü-0r-0r-

Eu6-t2-31
2016-0t-o't-
ptí8-t2-31

Nettoomsåttning
Övrþa ¡örelseintåktet

I

s

G 12S 0r$
I S¡tg

61168å7

Ê 1S1 022 6 116 927

Þriftskoetnadar
Undethåll
Psrsonalkostnader

Resu ltat f öre avskrivningar

Avskrivningar sv materiella anlåggningstillgångar

RörElssrésultat

ñlgsulfaf frãn frnansleffa pôsÍÈr
Ovrþa ränteintåkter oeh liknande rcauftaþoster
RåntÊko*tnâder och liknandE tqsultatposter

R¡sultât sfler flnan*lsll* po¡tsr

Resr¡ltåt fiire ¡kstt

fuett rsËult¿t

1302221 2224784

-t s272m -1 900 144
.6Ê$ CIsg 3r4 640

2 -3 46r S4CI

-1 190 3$5
-1?1 076

-3 3'S2 244
-414 238
-1ï5 SBl

4 172
-715 t17

35 t47
-Ðt5 265

-1 338 Eå4 -Ë94 ?78

11 33€ 684 {,24778

-1 336884 -624 7?t
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Brf Nipfjället 10

Org.nr 769611-8685

Ealerse!{ns
fulsppikr /Vot 20t6-12-3't A0't&t2-31

NLLGÅNGåR

Anläg gningrtillgångar

llf¡ferlell¡ ¡nffrSgnioÊtçfiffgå¡g¡r
Fyggnader och rnark
Masklner och andra tekniska anlåggningar

$umm a anl ågg ning*tillgångar

Omcättn lng*tlllgå n gar

Ko rtfrlstl ga ford rin ga r
0vriga fordringar
Förutbetalda koatnader ach upplupna inlåkter

l(¡ss¡ ëch þãt k

Su mma omaättning *tillgångar

$UfIIilA TILLGÅilËAR

18¡l 34f Ë78 1842S1 437

184 341 878 184 ?81 437

4 t82 82å 604
1 ã18 274

182 610 7¡{0
1 fi50697

6
209 497
1't8 85Ê

138 6S1
100 739

T

3â8 153

7 01? 476

239 430

I 435 0rS

7 34ü Ê?8 S 674 505

191 682506 192955S4?
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Brf Nipfjället 10

Org.nr 769617-8685

Balansräknl ng
htryi

ËGET IüPIÎAL OCH SKULDER

Egrlt*ql/lll
Bundotogp,tkep¡td
lnraber
Upflålebeaqiûer
Fond lör yttre undsrfÉ$

Fútt qe lapltr,ütutsatø,lad fðrfusf
Balansorad ftHusl
Arcþræultrot

Nr6-12-31 2015-12-,3t

r44 f82 364
4 800 9¡12
I e18 717

14d1823fô/-
4 808 942
T 332 055

1509080æ 1æ3n 2A1

-3 557 138
.r $ô684

¿ 3¡û6 598
€,24778

Summa rgü ltaph.l

Ltûgîrlûrgt t*uldc¡
Övdga skulder lil kreditinstiM

4æ38"2 ,2971370

14ô01420r r4735088S

44110478 44119478
44110478 441f0478

Kwürlsögt skulder
Lweæntfrssktider
Skaltegkdder
&t¡ga ¡krlde
Updrpm ko¡lrn<ls oc|r lÖrutbelaHa inËkter

SUùITA EGCT ï4mru. OCH SKULþEß

8

9

363 902
279 2ß
118 745
æc9d,2

¡140 814
272zo's¡

229ßl
7727e4

r 557 827 I 49¡679

rfi 682506 {929559{2
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Brf Nipfjället 10

Org.nr 769617-8685

Redovis n in gepri n ci per och boke I utEkom mentarer

Allmänna rçdovieningrprinciper
Þs redoyianingtprincipet sorn tillåmpats iiverenãståmmer med åraradoviçningçlaÊgn, $âml d€ 6om
ångê$ i BFNAR rfi Ei1(K31.

Värdrringeprlnciper m rn
Ðm inte annal lramgår är principernË oföråndrade liämfùrelse med fðregående år.

A n I ãg g n i ngsfillgångar
Malerblla anlägg*irrg*tillgångar skrivs sv linlårt cnligt plan river den baräknede nyttjendaperiodan.
Byggnadcn har delats upp på knmponenl*rna stommÊ, slammar/vårmê, å1, fönster, tek, hieser,
veñtllaüon och fasader, Nyttiandeperloderna år 25-100 år beroende på komponent,

.4nlåggníngs#/rgånsnr -_ j$Ígtrggg{r_ .*.{1f.fi!¡ffnír¡slsvdqn , %perár
ltlate¡iella anläggningEtillgångar:
-B¡ggnad 20!s 108 rffi CI44 (viktadl 'l3o/o

0mbygûnadar
-Takombygtgnad
-Portar
-Gåsllägenhet

301 3
a01 3
2016

45S 992
238 070

6,7%
5,0%
5,ûü/c

10,0?o
Ë,7%

1t,û%
1t,00/Û
2t,CI%
20,01ô

10,0%

1 915 751

Ma¡filîer, in venfe¡fer ocfi Ànsfal/afioner
Lås â01!
Tvåtfmaskiner 2019
Passersystem â01S/m14
Ventilaiû¡n å0f $
Kallrnangel, tork*kåp ?ûtS
TorkEkåp ã01Ê
lnatallation av AFrua þakning lt16

r11 3ß¿$57

4rì+ 0TÊ
160 925

1 0,94 4û5
3F2 50t

47 975
5r 156
4S 80S

? srCI ê46

Fordrlngar
Upptas till dct belopp, $om sftÊr individuell bedümnlng þeräknas intlyta.

f,edovÍsnlng a u Infåfrfer
fusavgift€r oth hyrûr aviç+ras lf{irskott men redovisas så att andact den del eom belöper på

råkËñÊlffipûårel reduvl*m som inläkt.

Fcnd fðr yffre underft åll
Avsättnlng tlll och uttâg ur fonden gcus i Enlighet med foreningeno *tadgar. Av+ättnlng enligt plan och
iar¡çpråktagande för gánomfikda åtgårder eker gonom överfÕring mellan fritt och bundet eget kapital,
Arets underhållskoslnadsr redovisss I resultahåknlngen lnom årels rEEultat.

ðvrga fÍftgångar och s*ufdsr
Tillgångar och skuldçr har vårderat$ 1¡¡l ãftÊ¡(Êffnlngsvårde om lnte annat anges.
individugl b+dÕmning, tagtts upp tili de belopp varmed dç beräknac ¡ilflytâ.

Fordringar har, eftsr
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Brf Nipfjället 10

Org.nr 169617-8685

$**ft
BostadsråttEftireningars rånteintåkterssm år hänfôrliga tillfastigheien ër skattefiia, Orn det
förekCIrnmÊr verksarnheter $orn intÈ avaerfa$ighet$fõruåftn]nü skËr b€s¡(attûiñg med 32 pmcer¡t"

Noter

Hot I ffettoomsättning
2016 ?01ã

Arsavgifter
Hyror
Fgnter & Quedåtelser
Õvrlg¡a lntåkter
Ovemattning$tågÊnhÊt

üumma

3 $83 41ê
? s2û 040

r8 617
750

I 25n

6 129 073 6 lrü 827

e0f6 2ü15

3 5$Í 416
ä 516 Tgg

1û û09
2 21û

Hot I Ërlfrskosbrader

Fartþhataskôtsel
Ståidning
Tilleyn, beeiktning, konlroller
Trädgårdtskôtsel
$nüøkattning
Reparaticnar
EI
Uppuärmnlrç
Våtten
Ëophämtning
Försåkringsprçmier
Fastig hetsartglft bos läder
Fâstlghetss¡(att lokaler
Övrþa fa stig helskostnader
Kåbgl-tv/ErÊdbandi lT
Revisinnearvcdçn
Kostn styrÊf semöte rr/årsstäm ma
Ffirbru kningsinvgntarier
Forvaltningsârvode
P€ntêr o+h övErlåtelcêr
Garagekostnader
Jurldiska åtgårder
Övriga externa tJänster

Surnma

124 008
1CI4 8Sâ
48 4S7
gô s56

1å7 Ð31

?83 468
ã93 CI83

933 45t
2S3 337
rsz 85CI

75 7S6
136 944

4 82û
75 778
93 458
13 813

3 250
Êl trô

314 ïõ3
1r045

155 g?4

3S 74S
4t 44¡l

1!5 CI28

108 675
33 &Ê1

104 706
53 lSû

23Ê 060
3ñ1 S7û
å02 2gt
255 695
'1$1 679

72 441
IW244

3 230
47 366

I f6 üË6
13 406
3 4s8

79 509
30Ê s33

15 Ë08
198 55t
22'1?.6
45 598

3 ¡tGT ¡40 S 30â 244

,â

(Ko\A,f'Ñ
9
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Brf Nipfiället 10

Org.nr 169617-8685

HotS Pergonalkostnader

Lilner, ¡rrodEn ocfi socÍ¡I¡ lrosfnpdar
Êûfd 2016

Styrelsearvnde
Sçciafa kostnader

Summa

Firrenirçen har ingen faat anstålld penonal.

Hot 4 Byggnader och mark

{29 2't8
4i 858

1 33 6tg
4r s73

17t û7û T75 5E{

2tr6-t2-31 20t*12-31
Ackumulerade snskaffningsvården bl¡ggnäd:
Vid årete början
-85çgnad
-Mark
-Pågåsnde rmbyggnâd

111 36? 857
75 565 836
2 250 304

-¡t 667 5ã1
-1 53CI 8l S

-1ô3 CI59

111 124 r87
rF 5û5 838

6û7 638

-2 gt5 553
-1 5f;0 813

-15't 155

-Ackum ulerade avskrlvnln ga r
Md årets början
-Êrets avekrivning b¡ggnad enligt plan
-Ärets avskrivningar ombygg nad

Rsdovisãt vårde vid årets slut

Taxarlng*vård*
Byggnader
Mark

Boståder
Lûkålêr

I'lot ã llfiaskiner osh andrs tekniska anläggningâr

182 82it €04 f 8:l S30 7¿¡0

80 415 0ü0
s4 067 00s

7S 240 00û
60 083 000

14448¡ CI00 1Ag 323000

144 000 osCI

482 0t0
1SS 000 000

3â3 00CI

144 482 00t 1û9 323 000

2t1ö-12-3t 201íts-31
Ackurnulsrade an*kaffningsvården maskiner o ínventarier
Vid årete början
-lrrventarier
-Årets anskaffning

-lnstallationer
-lÅrrets anskaffning

Ackumulerade avskrivningar gnl plan:
Vld årets börlan
-Årets av*krtunfng Êrll p¡ân

1 86? 381
s1 1$S

1 81S Æ6
4r Ð1$

1 S18 5S7

35! 5û0
4s 809

1 867 381

352 500

402 309

.stg 184
-233 388

352 500

.ü$t 008
-218176

-ffie 5r2 -569 1t4

t 5{8 2T4 I 850 €97

ffi- 
^,4{ 
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Brf Nipfjället 10

Org.nr 769617-8685

Hot 6 Fü'rutbetalda kortnader och upflupnr intäkter

ä¡iörsiäãvrâäii'ss:âl 
.'

lT och bredband
Avfall
Securitas
Öwþt
FõrsÊikrirq
Försknttsbetald mams

Notl Kaeaaoch bank

Nordêâ
Klientmedel hos Fastþhetsågarna $ervice

Not I Skulder tlll kredttlneütut, långfrlsilga

Kotwttot@/

7 012 475 I {35075

Skudürllq¿p Anütot@l Skudürllçp¡p
Ränta 20t8-12.31 yøþlqg Nt,í!z:l|- _0,3996 3A2i 1-u- ilzt íqI -
r,9096 10 000000
t.m% 5000000
0,30% 5 544 6ô7

2016-12-31 2ûtút2-3t
18 7ã0
18 297
5711

1t 274
5g s74
6 t50

1S Ê26
f8 t84

2 ü85

5fi 494
7 75'l

Lqns{uy-ê_ _ g$4bg!g,p_g-
l foidtiái{Ëen tdpotdk ?0îfiõ'õ-
l''lordbanken llypolek æ20.0o.t 7
Nordbanken H¡potek æ1846-æ
l{ordbanken Hypotek 2017{7.17
l,locdbanken Hypotek
tlordbanken Hypotsk æ19.10.01 2.10% 20 544 66;

una$8

11t tã6 10s r3$

2016-t2*31 20.t6-12-31'*Eã?o'tlä -**--ðïm 74"*
1 442 362 1 66S 36'l

20 544 687
æ 544 6ô7

{,fi0 &8

Stä I I d a sä ke rh ete r oc h eve ntu a lfö rp I i kte I se r

Panteroch sàkerhetor ö¡ ogna sl<uldor
StälHa panler fór fasüghetslån

Summa

Ëyp.nnf 
"a.tf .trpll"tr,else¡

Fu.c.n&ts,ffþ.rpfiKçlasr.

58834000 58834000
5t 634 000 58 8:¡4 000

lnælnga

Not 3 Upplupra kostnader och ûörutbotalda lntäkler

Föruþelakle hytlr oclr avgiftø
Räntor
Grontmij
Elkoslnader
Fjålnvärme
AvfaI
slåd
ö,rigl

2öt&t2-31* 
4952¿3

97 039
30 395
3ô 304

130 r88

805 ttfz

2015-12.31
4$-{m-
tot 2ß

37 41
1?5 783

2407

721.
Ttz7g

6 873

t%

Ìv11

0ÀC
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REVISIONSBERÄTTEtSE

Tillföreningsstämman i Brf Nipfjället 10

Org.nr. 769617-8685

Rapport om årsredov¡sningen
Uttolanden
Jag har utfört en revlsion av årsredovisningen för Brf
Nipfjället 10 för år 2016.

Enligt min uppfattn¡ng har årsredovisningen upprättats i

enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning
per den 31 december 2016 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 uttalonden
Jag har utfört revísionen enligt lnternâtional Standards on

Auditing (lSA) 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 ändamålsenlíga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens onsvor
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 på

fel.

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 aweckla verksamheten.

Rev¡sorns onsvor
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte ínnehåller några väsentliga
felaktígheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på

fel, och att lämna en revísionsberättelse 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 ¡ Sverige alltid kommer att upptäcka en

väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan

uppstå på grund av oegentligheter eller fel 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 revÍsíon enligt ISA använder jag professíonellt

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 på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och

ínhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och

ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som

beror på fel, eftersom oegentl¡gheter 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 granskníngsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men ¡nte för att uttala m¡g 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 jâg 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

¡nhämtade 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 årsredovisníngen om den väsentlíga

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är

otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra

slutsatser baseras på de revísionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre

kan fortsättâ 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 betydande brister i den

interna kontrollen som jag identifierat.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttdldnden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört
en revision av styrelsens förvaltning för Brf Nipfjället 10 för år
2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten
enl¡gt förslaget ¡ förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund lör uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare ¡avsnittet
"Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed ¡ Sverige och har i övr¡gt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvor
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande föreningens v¡nst eller förlust. Vid
förslag tlll 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 kap¡tal,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning ¡ övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organ¡sation och
förvaltn¡ngen 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 ¡ övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
M¡tt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en r¡mlig 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,
tillämpl¡ga delar av lagen om ekonomiska frireningar,
årsredovisningslagen eller stadgarna.

M¡tt mål beträffande revisionen av förslaget till dìspositioner
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 ¡ngen 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 dispos¡t¡oner av föreningens v¡nst eller förlust
¡nte är förenligt med bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skept¡sk inställning under hela revis¡onen.
Granskningen av fðrvaltn¡ngen och förslaget till d¡spositioner
av föreningens v¡nst eller förlust grundar sig främst på
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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 t¡ll dispositioner beträffande föreningens
vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt
med bostadsrättslagen.

Stockholm den 2-otî-c>4-tn
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Daniel Johansson

Auktoriserad revisor


