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Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Upplupna styrelsearvoden 
Beräknade upplupna sociala avgifter 
Upplupna revisionsarvoden 
Upplupna elkostnader 
Upplupna värmekostnader 
Upplupna avfallskostnader 
Upplupna vattenkostnader 
Upplupna kostnader för reparationer 
Upplupna kostnader för entremattor 
Upplupna kostnader tryck medlemsblad 
Upplupna kostnader för snöröjning 
Förutbetalda avgifter och hyror 

Not 12 Ställda säkerheter 
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8 568 8 719 
60 000 60 000 
18 852 18 852 
21 000 21 000 
21 000 21 000 
80 705 88 254 
11 483 0 
21 499 0 

109 652 0 
7 615 0 
I 169 0 
2 861 0 

429 930 391 784 
794 334 609 609 
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Kontakta styrelsen om du behöver en kopia av 
den underskrivna årsredovisningen. Av 
säkerhetsskäl publicerar vi inte styrelsens 
namnteckningar på webben.





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 Bällstavik för räkenskapsåret 2019 
samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust. 
Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt 
förslaget i förvaltningsberältelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

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 verksa11hetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Revisorns ansvar 

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. 

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 angelä{ienheter I 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revlsionsbevis 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 • på .. något annat sätt handlat I strid m� bostadsrättslageo,

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot tlllampliga delar av lagen om ekonomiska forenlngar,
föreningen, eller årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av fören[ngens 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 all 
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 granskniogsåtgärder 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 särskfld 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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