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Valberedning 

Sten Hoge 
Monica Ungerholm 
Torborg Backman 

sammankallande 

Trivsel- och Tradgardsgruppen 

Trivsel- och Tradgardsgruppen 
har anordnat tre sammankomster: 
II En varstadning 
11 En hoststadning. 
11 En adventsmingelkvall vid julgranen med musik och glogg. 

Etter var- och hoststadningarna grillade vi korv i lekparken. 
En god tillstromning till staddagarna kunde noteras och arbetet genomfordes snabbt och 
noggrant. 

Nyhetsbrev 

Styrelsens beslut och annan information meddelas de boende dels genom Nyhetsbrev, 
dels genom anslag i entreerna. Vi tillampar digital distribution av Nyhetsbrev och 
information i postfack till de medlemmar som sa onskar. Sju nyhetsbrev har sants ut 
under 2019. Information ges ocksa via foreningens hemsida www.farstabacke.se, vilken 
uppdateras kontinuerligt. 

GALLANDE OCH INGANGNA AVTAL MED ENTREPRENORER 

• Driftteknisk forvaltning och fastighetsskotsel: HSB Stockholm
• Jourtjanst: Jourmontor
• Ekonomisk forvaltning: HSB Stockholm
• Elektronisk fakturahantering: HSB Stockholm
• Underhallplan-digital: HSB Stockholm
• lnkassostod: Alektum lnkasso AB
• Hissar: Nacka Hisservice AB
• KTC (kontroll undercentralen for fjarrvarme och belysning bl a)
• Tradgardsskotsel och snorojning: PB Mark & Miljo AB

Avtal angaende snorojning sluts av Farstadals samfallighetsforening.
• Bredband: Ownit AB
• Storningsjour: Probus Sakerhet AB
• Vaderprognosstyrning: eGain Sweden AB
• TV: ComHem
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Forandring av eget kapital 

lnsatser 

Be/opp vid arets 
35 140 000 

borjan 
Reservering till fond 
2018 
lanspraktagande av 
fond 2018 
Balanserad i ny 
rakning 

Arets resultat 
Beloppet vid arets slut 35 140 000 

RES UL TATDISPOSITION 

Forslag till resultatdisposition 

Stamman har att ta stallning till: 

Balanserat resultat 
Arets resultat 

Upplatelse 
avgifter 

59 985 000 

59 985 000 

Styrelsen foreslar foljande disposition: 

lanspraktagande av underhallsfond 
Overforing till yttre underhallsfond 
Balanserat resultat 

Resultatet foreslas foras i ny rakning. 

Yttre Balanserat 
underhallsfo resultat 
nd 

2 118 522 -1 845 223

300 000 -300 000

-138 740 138 740 

358 222 

2 279 782 -1 648 261

-1 648 261
338 184

-1 310 077

-2 673
300 000 

- 1 607404
- 1 310 077

Arets 
resultat 

358 222 

-358 222

338 184 
338 184 

Foreningens ekonomiska stallning 

Foreningens resultat och stallning framgar av efterfoljande resultat- och balansrakning 

med tillaggsupplysningar. 
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TILLAGGSUPPL YSNINGAR 

Foreningens ekonomiska stallning 

Till fbljd av att rak avskrivning av byggnaderna gors fran och med redovisningsar 2014 
kommer foreningens resultat att paverkas negativt. For att fa en rattvis bild av 
fbreningens ekonomiska stallning ska denna bedomas utifran redovisat kassaflode och

soliditet. 

Kostnaden for avskrivning av byggnaden skall inte ligga till grund for beslut om avgiften 
enligt beslut vid extra stamma den 21 januari 2015 och arsstamman i april 2015. 

Styrelsen har tag it fram en ekonomisk prognos for fbreningen i syfte att sakerstalla 
foreningens fbrmaga att betala okande underhallskostnader utan att nya Ian maste 
upphandlas. Detta med hansyn till kommande underhall av fastigheterna enligt gallande 
underhallsplan. Foreningen kommer att omsatta ett Ian under andra halvaret av 2020. 
Styrelsen planerar att oka amorteringen av foreningens Ian. Storre underhall ar inplanerat 
i underhallsplanen for aren 2020 till 2027. 

Arets resultat fore avskrivningar (+ 1 438 882 kronor) ger anledning till revidering av den 
ekonomiska prognosen i positiv riktning. 

NOTER 

Not 2 
Reparationer: Merparten av kostnaderna harror sig till reparationer pa portar, hissar, 
mark och tradgard samt byte av filter i tilluftsdon. 

Not6 
Foreningens rantekostnader har sankts med 69 181 kronor. 
Under 2019 ar fbreningens snittranta 1,45%. 
Under 2020 ska Ian om ca 16,6 miljoner omsattas. I samband med att detta gors 
planeras en extra amortering. 

Not 9, 11 & 12

Foreningens banktillgangar uppgar nu till 2 338 057 kronor placerade pa konto i SSAB. 
Pa konton hos HSB har fbreningen 985 285 kronor (for lopande betalningar) och 600 000 
pa placeringskonto. 
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Bostadsrattsforeningen Farsta Backe 

Resultatrakning 

Rorelseintiikter 
Nettoomsattning 

Rorelsekostnader 
Drift och underh�II 
6vriga externa kostnader 
Personalkostnader och arvoden 

Org Nr: 769613-2716 

Avskrivningar av materiella anlaggningstillg�ngar 
Summa rorelsekostnader 

Rorelseresultat 

Finansiella poster 
Ranteintakter och liknande resultatposter 
Rantekostnader och liknande resultatposter 
Summa finansiella poster 

Arets resultat 

Not 1 

Not 2 
Not 3 
Not4 

Not 5 
Not 6 

2019-01-01 2018-01-01 

2019-12-31 2018-12-31 

4 551 016 4 558 997 

- 2  133 399 - 2  132 59 2
-83 0 40 -51 9 2 4

-133 5 4 6 -83 211
-1100 698 -1100 698
- 3  450 683 - 3  368 4 25

110 0 333 1190 571 

9 333 8 314 
-771 482 -840 6 6 3
-7 6 2  149 -832 349

33 8184 358 222 



















Dohrman, Revision och Affi:irsutveckling AB 

FA1 
Revisionsberattelse 

Till foreningsstamman i Brf Farsta Backe 
Org.nr 769613-2716 

Rapport om arsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfort en revision av arsredovisningen fcir BrfFarsta 

Backe fcir riikenskapsaret 20 I 9. 

Enligt min uppfattning har arsredovisningen uppriittats i 

enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alla 
viisentliga avseenden riittvisande bild av foreningens 
finansiella stiillning per den 20 I 9-12-31 och av dess 
finansiella resultat for aret enligt arsredovisningslagen. 

Forvaltningsberiittelsen iir forenlig med arsredovisningens 

ovriga delar. 

Jag tillstyrker diirfcir att foreningsstiimman faststiiller 

resultatriikningen och balansriikningen for foreningen. 

Grund fer uttalanden 

Jag har utfort revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs niirmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag iir oberoende i forhallande till 
fcireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir 

tillriickliga och iindamalsenliga som grund for mina 

uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det iir styrelsen som har ansvaret for att arsredovisningen 

uppriittas och att den ger en riittvisande bild enligt 

arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar iiven for den 

interna kontroll som de bedomer iir nodviindig for att 
uppriitta en arsredovisning som inte innehaller nagra 
viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa 

oegentligheter eller misstag. 

Yid uppriittandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen for 
bedomningen av foreningens formaga att fortsiitta 

verksamheten. De upplyser, niir sa iir tilliimpligt, om 

forhallanden som kan paverka formagan att fortsiitta 

verksamheten och att anviinda antagandet om fortsatt drift. 

Antagandet om fortsatt drift tilliimpas dock inte om beslut 
har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Mina mill iir att uppna en rimlig grad av siikerhet om 
huruvida arsredovisningen som helhet inte innehaller nagra 

viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller misstag, och att liimna en 
revisionsberiittelse som innehaller mina uttalanden. Rimlig 
siikerhet iir en hog grad av siikerhet, men iir ingen garanti 
for att en revision som utfors enligt ISA och god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka en 
viisentlig felaktighet om en sadan finns. F elaktigheter kan 

uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses 

vara viisentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan forviintas paverka de ekonomiska beslut som 

anviindare fattar med grund i arsredovisningen. 

Som de! av en revision enligt ISA anviinder jag 

professionellt omdome och har en professionellt skeptisk 

instiillning under hela revisionen. Dessutom: 

· identifierar och bedomer jag riskerna fcir viisentliga

felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror pa

oegentligheter eller misstag, utformar och utfor
granskningsatgiirder bland annat utifran dessa risker och
inhiimtar revisionsbevis som iir tillriickliga och
iindamalsenliga for att utgora en grund for mina uttalanden.
Risken for att inte upptiicka en viisentlig felaktighet till

foljd av oegentligheter iir hogre iin for en viisentlig

felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter

kan innefatta agerande i maskopi, fcirfalskning, avsiktliga

uteliimnanden, felaktig information eller asidosiittande av

intern kontroll.

· skaffar jag mig en forstaelse av den de! av foreningens
interna kontroll som har betydelse fcir min revision for att
utforma granskningsatgiirder som iir liimpliga med hiinsyn
till omstiindigheterna, men inte for att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.

· utviirderar jag liimpligheten i de redovisningsprinciper
som anviinds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i

redovisningen och tillhorande upplysningar.

· drar jag en slutsats om liimpligheten i att styrelsen
anviinder antagandet om fortsatt drift vid uppriittandet av
arsredovisningen. Jag drar ocksa en slutsats, med grund i de

inhiimtade revisionsbevisen, om huruvida det finns nagon

viisentlig osiikerhetsfaktor som avser sadana hiindelser eller

forhallanden som kan leda till betydande tvivel om
foreningens fcirmaga att fortsiitta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en viisentlig osiikerhetsfaktor,
maste jag i revisionsberiittelsen fasta uppmiirksamheten pa
upplysningarna i arsredovisningen om den viisentliga
osiikerhetsfaktorn eller, om sadana upplysningar iir
otillriickliga, modifiera uttalandet om arsredovisningen.

Mina slutsatser baseras pa de revisionsbevis som inhiimtas

fram till datumet for revisionsberiittelsen. Dock kan

framtida hiindelser eller forhallanden gora att en forening

inte liingre kan fortsiitta verksamheten.

· utviirderar jag den overgripande presentationen,
strukturen och innehallet i arsredovisningen, diiribland
upplysningarna, och om arsredovisningen aterger de

BrfFarsta Backe, Org.nr 769613-2716 






