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Forvaltningsberattelse 

Styrelsen for Bostadsrattsforeningen Pollux, 769633-9360, far harmed avge arsredovisning for 
rakenskapsaret 2020. 

Verksamheten 

Allmant om verksamheten 

Foreningen har till andamal att upplata bostadslagenheter fgr permanent boende. 

Foreningens sate ar i Karlskrona. 

Kommande rakenskapsar kommer samtliga av foreningens Ian villkorsandras, vilket innebar att dessa 
i arsredovisningen klassificeras som kortfristiga skulder. 

Medlemsinformation 

Foreningen har 10 medlemmar och lika mangy lagenheter, 5 enrums- och 5 trerumslagenheter. 

Flerarsoversikt 

Nettoomsattning 
Resultat efter finansiella poster 
Soliditet, 
Kassalikviditet, 
Balansomslutning 

Forandringar i eget kapital 

2020 
430 455 
-74 350 

68 
6 

20 965 906 

2019 
428 028 
-45 244 

68 
218 

21 119 439 

28 152 
68 
206 

21 191 994 

Belopp i kr 
2017 

1 000 000 

Medlems- Upplatelse- Fond for Fritt eget 
insatser avgifter yttre underhall kapital 

Vid arets borjan 14 305 000 27 000 -44 092 
Disposition enl arsstammobeslut 27 000 -27 000 
Arets resultat -74 350 
Vid arets slut 14 305 000 54 000 -145 442 

Resultatdisposition 
Styrelsen foreslar att den ansamlade forlusten, kronor 145 442, behandlas enligt foljande: 

Belopp i kr 
Avsattning till fond for yttre underhall 27 000 
Balanseras i ny rakning -172 442 
Summa -145 442 

Foreningens resultat och stallning framgar av efterfoljande resultat- och balansrakningar med noter. 
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Resultatrakning 
Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 20 7 9-12-31 

Rorelseintakter, lagerforandring m. m. 
Nettoomsattning 430 455 428 028 
Summa rorelseintakter, lagerforandring m.m. 430 455 428 028 

Rorelsekostnader 
Ovriga externa kostnader -209 721 -176 156 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anlaggningstillgangar -178 256 -178 256 
Summa rorelsekostnader -387 977 -354 412 

Rorelseresultat 42 478 73 616 

Finansiella poster 
Rantekostnader och liknande resultatposter -116 828 -118 860 
Summa finansiella poster -116 828 -118 860 

Resultat efter finansiella poster -74 350 -45 244 

Bokslutsdispositioner 
Resultat fore skatt 

Skatter 

Arets resultat 

-74 350 -45 244 

-74 350 -45 244 
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Balansrakning - _ _ _---
Belopp i kr 

TILLGANGAR 

Anlaggningstillgangar 

Materiella anlaggningstil/gangar 
Byggnader och mark 
Summa materiella anlaggningstillgangar 

Summa anlaggningstillgangar 

Omsattningstillgangar 

Kortfristiga fordringar 
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter 
Summa kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 
Kassa och bank 
Summa kassa och bank 

Summa omsattningstillgangar 

SUMMA TILLGANGAR 

3(7) 

Not 2020-12-37 207 9-12-31 

3 20 538 976 
20 538 976 

20 717 232 
20 717 232 

20 538 976 20 717 232 

- 15 551 
- 15 551 

426 930 386 656 
426 930 386 656 

426 930 402 207 

20 965 906 21 119 439 
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Balansrakning 
Belopp i kr 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser 
Fond for yttre underhall 
Summa bundet eget kapital 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
,gets resultat 
Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Langfristiga skulder 
Ovriga skulder till kreditinstitut 
Summa langfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Ovriga skulder till kreditinstitut 
Leverantorsskulder 
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 2020-12-31 2019-12-31 

14 305 000 14 305 000 
54 000 27 000 

14 359 000 14 332 000 

-71 092 1 152 
-74 350 -45 244 

-145 442 -44 092 

14 213 558 14 287 908 

4, 5, 6 - 6 647 000 
- 6 647 000 

4, 5, 6 6 647 000 68 000 
22 925 15 000 
82 423 101 531 

6 752 348 184 531 

20 965 906 21 119 439 
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Noter 

Belopp i kr om inget annat anges. 

Not 1 Redovisningsprinciper 
l~rsredovisningen har upprattats i enlighet med ~rsredovisningslagen och Bokforingsnamndens 
allmanna rad BFNAR 2016:10 Arsredovisning i mindre foretag. 

Avskrivningsprinciper for anlaggningstillgangar 
Avskrivningar enligt plan baseras pa ursprungliga anskaffningsvarden och beraknad nyttjandeperiod. 
Foljande ayskrivningstider tillampas: 

Anlaggningstillgangar 
Materiella anlaggningstillgangar: 
-Byggnader 

Definition av nyckeltal 
Nettoomsattning 
Rorelsens huvudintakter, fakturerade kostnader, sidointakter samt intaktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intakter och kostnader, men fore skatter. 

Soliditet 
Eget kapital i forhallande till balansomslutningen. 

Kassalikviditet 
Omsattningstillgangar i % av kortfristiga skulder 

Balansomslutning 
Foreningens samlade tillgangar. 

!Ir 

100 

Not 2 Personal 
Foreningen har ej haft nagra anstallda under verksamhetsaret. Ersattningar till styrelsen har ej utgatt. 
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Not 3 Byggnader och mark 
2020- 7 2-31 2019-12-3 7 

Ackumulerade anskaffningsvarden: 
-Vid arets borjan 21 000 000 21 000 000 

21 000 000 21 000 000 

Ackumulerade ayskrivningar enligt plan: 
-Vid arets borjan -282 768 -104 512 
-gets ayskrivning enligt plan -178 256 -178 256 

-461 024 -282 768 

Redovisat varde vid arets slut 20 538 976 20 717 232 

Taxeringsvarde 
Byggnader 7 600 000 
Mark 1 904 000 
Summa 9 504 000 

Not 4 Ovriga skulder till kreditinstitut 
2020-12-31 

Foreningen har Ian i Swedbank Hypotek AB om totalt 6 647 000 
~,rets amortering uppgar till 68 000 
Nuvarande rantesats uppgar till 1,371 
Janet villkorsandras 2021. 

Not 5 Stallda sakerheter och eventualforpliktelser 

Stallda sakerheter 
2020-7 2-31 207 9-12-3 7 

Ovriga skulder till kreditinstrtut 
Fastighetsinteckningar 

Summa stallda sakerheter 

11 000 000 11 000 000 

11 000 000 11 000 000 

11 000 000 11 000 000 

Not 6 Tillgangar/aysattningar/skulder som redovisas i fler an en post 
2020-12-31 2019-12-31 

Tillgangar som redovisas i flera poster 

Skulder som redovisas i flera poster 
Langfristiga skulder - 6 647 000 
Kortfristiga skulder 6 647 000 68 000 , 
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Underskrifter 

Karlskrona 2021-05-26 

~~~ -> 
~~~~ 

Peter Barrelid 
Styrelseordforande 

~ --/j~~.1 ~~ 
c-~ 

Ola Folkesson 

Amanda Danielsson 

Min revisionsberattelse har lamnats den ~b rn-a-t o2~ ~ 

Anders Igersson 
Auktoris rad revisor 
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Revisionsberattelse 

Till f~ircningsstamman i Bostadsrattsforeningen Pollux 
Or~.nr 769633-9360 

Rapport om arsredovisningen 

1 (3) 

Uttulrr~~den 
Jag har utfdrt en revision av arsredovisningen for Bostadsrattsfdreningen Pollux for rakenskaps~ret 2020. 

Enligt min uppfattning har ~rsredovisningen upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alla 
vasentliga ayseenden rattvisande bild av foreningens finansiella stallning per den 2020-12-31 och av dess 
finansiella resultat for aret enligt arsredovisnirlgslagen. Forvaltningsberattelsen ar fdrenlig med 
arsredovisningens ovriga delar. 

Jag tillstyrker darfor att fdreningsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen for fdreningen. 

Grund for uttalanden 
Jag har utfdrt revisionen enligt International Standards nn Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i aysnittet Revisorns ansvar. Jag ar oberoende i 
forhallande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige c>ch har i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa kray. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for mina 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det ar styrelsen som har ansvaret for att arsredovisningen upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar aven fdr den inte~~na kontroll som de bedomer ar nodvandig for att 
uppratta en arsredovisning som inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p~ 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen for bedomningen av fdreningens fdrmaga att 
fortsatta verksamheten. De upplyser, nar s~ ar tillampligt, om forhallanden som kan paverka formagan att 
fortsatta verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillampas 
dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns unsvru~ 
Mina mal ar att uppna en ri»>lig grad av sakerhet om huruvida ~rsredovisningen som helhet irate innehaller 
n~.gra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller ~~isstag, och att lan~na en 
revisionsberattelse som inneha.11er mina uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ~r ingen 
garanti for att en revision som utfdrs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka 
en vasentlig felaktighet om en sadan finns. Felaktigheter kan uppst~ p~ grund av oegentligheter eller misstag 
och apses vara vasentliga om de enskilt eller tillsammans riii~ 1 igen kan forvantas paverka de ekonomiska 
beslut som anvandare fattar med grund i arsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander jag professionellt omdome och har ~n professionellt skeptisk 
installnin~ under hela revisionen. Dessut~m: ~, 
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- identifierar och bedorner jag riskerna for vasentliga felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror 
pa oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifr~n dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andam~lsenliga for att utgora en grund for mina uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till fdljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, 
aysiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll. 

- skaffar jag mig en forstaelse av den del av fdreningens interna kontroll som har betydelse for min revision 
fdr att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte for att 
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

- utvarderar jag 1ampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i styrelsens 
uppskattnin~ar i redovisningen och tillh~~rande upplysningar. 

- drar jag en slutsats om lampligheten i att styrelsen anvander antagandet om fortsatt drift vid upprattandet 
av ~.rsredovisningen. Jag drar ocks~ en slutsats, med grund i de inhamtade revisionsbevisen, om huruvida det 
(inns nagon vasentlig osakerhetsfaktor som ayser sadana handelser eller fdrhallanden som kan Leda till 
betydande tvivel om fdreningens formaga att fortsatta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
vasentlig osakerhetsfaktor, m~ste jag i revisionsberattelsen fasta uppmarksamheten pa upplysningarna i 
arsredovisningen om den vasentliga osakerhetsfaktorn eller, om sadana u~plysningar ar otillrackliga, 
modifiera uttalandet om arsredovisningen. Mina slutsatser baseras pa de revisionsbevis som inhamtas fram 
till datumet fdr revisionsberattelsen. Dock kan framtida handelser eller forhallanden gora att en fdrening inte 
langre kan fortsatta verksamheten. 

- utvarderar jag den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsredovisningen, daribland 
upplysningarna, och om arsredovisningen aterger de underliggande transaktionerna och h~ndelserna pa ett 
salt som ger en rattvisande bild. 

Jag maste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten fdr den. Jag maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar 

Uttulanden 
Utover min revision av arsredovisningen har jag aven utfdrt en revision av styrelsens forvaltning for 
Bostadsrattsforeningen Pollux fdr rakenskapsaret 2020 samt av forslaget till dispositioner betraffande 
foreningens vinst eller forlust. 

Jag tillstyrker att foreningsstamman behandlar forlusten enligt forslaget i f~rvaltningsberattelsen och 
beviljar styrelsens ledamoter ~insvarsfrihet for rakenskapsaret. 

Grund for uttalanden 
Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs narmare i 
aysnittet Revisorns ansvar. Jag ar oberoende i fdrhallande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa kray. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat sir tillr~ickliga och andamalsenliga som grund for mina 
uttalanden. ~,. 
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Styrelsens unsvar 
Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner betraffande fdreningens vinst eller forlust. 
Vid forslag till utdelning innefattar delta bland annat en bediii»ning av om utdelningen ar forsvarlig med 
hansyn till de krav som foreningens verksamhetsart, omfattning och risker staller pa. storleken av 
foreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stallning i ovrigt. 

Styrelsen ansvarar for foreningens organisation och forvaltningen av fdreningens angelagenheter. Delta 
innefattar bland annat alt fortlopande bedoma fdreningens ekonomiska situation och alt tillse alt fdreningens 
organisation ar utformad sa alt bokforingen, medelsfdrvaltningen och foreningens ekonomiska 
angelagenheter i ovrigt kontrolleras pa ett betryggande salt. 

Revisorns ansvar 
Mitt mal betraffande revisionen av forvaltningen, och d~irmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, ar alt inhamta 
revisionsbevis for alt med en rimlig grad av sakerhet k~~nna bedoma om n~gon styrelseledamot i nagot 
vasentligt ayseende: 

- foretagit Wagon atgard eller ~jort sig skyldig till Wagon forsummelse som kan tocanleda 
ersattningsskyldighet mot foreningen, eller 

- pa n~got annat salt handlat i strid med bostadsrattslagen, tillampliga delar av lagen om ekonomiska 
foreningar, arsredovisningslagen eller stadgarna. 

Mitt mal betraffande revisionen av fdrslaget till dispositioner av foreningens vinst eller fdrlust, och darmed 
mitt uttalande om delta, ar alt med rimlig grad av sakerhet bedoma om forslaget ar fdrenligt med 
bostadsrattslagen. 

Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ingen garanti for alt en revision som utfors enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer alt upptacka atgarder eller forsummelser som kan foranleda 
ersattningsskyldighet mot foreningen, eller alt ett forslag till dispositioner av foreningens vinst eller forlust 
inte ar forenligt med bostadsrattslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander jag professionellt omdome och har en 
professionellt skeptisk installning under hela revisionen. Granskningen av fdrvaltningen och forslaget till 
dispositioner av fdreningens vinst eller fdrlust grundar sig framst p~ revisionen av rakenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsatgarder som utfdrs baseras pa min professionella bedomning med utgangspunkt i 
risk och vasentlighet. Det innebar alt jag fokuserar granskningen pa sadana atgarder, omraden och 
forhallanden som ar vasentliga for verksamheten och dar aysteg och overtradelser skulle ha sarskild 
betydelse for foreningens situation. Jag gar igenom och provar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
atgarder och andra forhallanden som ar relevanta for mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag for mitt 
uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betraffande fdreningens vinst eller fdrlust har jag granskat 
om fdrslaget ar forenligt med bostadsrattslagen. 

Karlskrona den 26 maj 2021 

finders Hol rsson 
~ Auktorisera revisor 
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