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Forvaltn i n gs be rette lse

Styrelsen for Baltora VA samfdllighetsforening,T17913-4098, fAr hdrmed avge Arsredovisning for
riikenskapsiret202l.

Verksamheten

Al I m d nt o m verksam heten

F6reningens sdte
Foreningen har sitt sdte i Norrtdlje.

F6reningens Sndamil
Samfdllighetsforeningen bildades vid av Lantmdteriet utford fordttning som avslutades den 22
december 201 1 och vann laga kraft den 24 januari 2012. Vid bildandet deltog 158
fastigheter.Foreningens iindamAl 6r att driva VA-anldggning genom gemensamhetsanldggningen
Baltora ga:4.

Ftirsikringar
Foreningens anldggning iir forsdkrad hos Trygg-Hansa Fdrsiikring filial

Styrelsen
Ordforande:
Sekreterare
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:
Suppleant:

Sten Planebo
Klas Nyl6n
Peter Stackelberg
Clary Eriksson
Liz Gauffin
Ulf Borgstrom
Hans Pettersson

Styrelsen har genomfort 7 moten under verksamhets&ret.

Revisorer
Stdmman valde auktoriserade revisorerna Karin Hammarberg som ordinarie revisor och Alexandra
Lindquist som suppleant.

Valberedning
Utgors av styrelsen vid Arsmote

Medlemmar
Antalet medlemmar vid rdkenskapsArets borjan
Antalet tillkommande medlemmar under rdkenskapsAret
Antalet medlemmar vid rdkenskapsiirets slut

Yi dr 174 medlemmar varav 10 st som inte kopplat in vatten och avlopp.

2021-12-31
171
3
174

2020-12-31
171
0
171
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Vdsentliga hdndelser under rdkenskapseret
I september 2021 sattes l6net 584-4 pA Roslagens Sparbank om till fast riinta.
Samtidigt gjordes en extra amortering pA 500.000 kr pA lAnet. Genom okat antal
medlemmar och minskade lAnebelopp och lAnekostnader arbetar styrelsen for att
medlemsavgiften ska kunna hAllas ofordndrad eller till och med sdnkas nAgot.

Inga ovriga l5n villkorsdndrades under 2021.

Under det gAngna verksamhetsAret intriiffade en storre vattenskada vid en medlemsfastighet pA grund
av frysning. I ovrigt har foreningen inte haft ndrgra storre tekniska problem som berort oss.

Medlemsantalet i foreningen dr 174 st varav 10 st som inte har kopplat in vatten och avlopp.

Flerirs6versikt Belopp ikr
2021 2020 2019

Nettoomsiittning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

1 717 228
76 269

3

1 805 167
73 153

2

1 547 235
-66 576

2

1 805 222
72776

2

Fcirdndringar i eget kapital

vid borjan
fg. Ars resultat
Arets resultat

Vid Arets slut

Resultatdisposition

t03 354
50 000

418 980
23 153

731
-73153
76 269

253 354 442 133 76 269

Styrelsen

balanserat resultat
Arets resultat

Totalt

disponeras for
Avsdttning till fond for yttre underhAll
balanseras i ny riikning

Summa

e e sponeras enligt foljande

442 133
76 269

518 402

50 000
468 402

518 402

Foreningens resultat och stdllning framgAr av efterfoljande resultat- och balansriikningar med noter

Fond f6r
yttre underhAll Balanserad vinst Arets resuttat

Belopp ikr
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Belopp i kr Nof 2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-1 2-31

Rt5 rel sei ntd kter, I ag erti5 rd n d ri n g m. m.
Nettoomsdttning

Su mma rtirelsei ntiikter, lagerftird ndri n g m. m.

Rcire/sekostnader
RAvaror och fornodenheter
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader

Summa rtirelsekostnader

Rtirelseresultat

Ainansielta poster
Ovriga riinteintdkter och I i knand e resu ltatposter
Rdntekostnader och liknande resultatposter

Summa fi nansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Bokslufsdisp o s iti o n e r
Resultat f<ire skatt

Skatter

Arets resultat

2 1 717 228 1 805 167

1 717 228 1 805 167

-1 055 547
-72336
-63 773

-1 191 656 -1 270 463

525 572 534 704

4
5
3

-1 137 704
-83 650
-49109

6
0

-449 303
538

-462 089
-449 303 -461 551

76 269 73 153

76 269 73 1s3

76 269 73 153

C)
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Belopp i kr Nof 2021-12-31 2020-12-31

TILLGANGAR

AnldggningstillgAngar

Fi n a nsiel la anl dgg n i ngstillgi ng ar
Andra lAngfristiga fordri ngar

Summa finansiella anldggningstillgAngar

Summa anldggningstillg&ngar

Omsdttn ingsti I lgdrn gar

Kortfristi g a fo rd ri n g a r
Kun$fordringar
Ovri$a fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intdkter
Su mma kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsdttningstillgAngar

SUMMA TILLGANGAR

7 25 963 109 26 606 753

25 963 109 26 606 753

25 963 109 26 606 753

7

I

67 416
640 000
199 303

90 219
640 000
23 501

906 719 753 720

729948 1 171 438
729 948 1 171 438

1 636 667 1 925 158

27 599776 28531 911
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Belopp ikr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Fond for yttre underhill
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Baldnserat resultat
Arets resultat

Summa fritt eget kapital

Summq eget kapital

Ldngfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut

Summa lAngfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Fdrskott frAn kunder
Leverantdrsskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intdkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

203 354

442 133
76 269

203 354

418 980
73 153

518 402 492 133

771 756 695 487

15 800 000 18 096 887
15 800 000 18 096 887

I 10 256 887
0

252 012
17 025

502 096

I 100 000
104

77 465
6 992

554 97610

11 028020 9739537

27 599776 28531 911

253 354
253 354

@
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Not 1 Redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprittats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokforingsndmndens
allmdnna rAd BFNAR 2016:10 Arsredovisning i mindre foretag.

Fordringar
Fordringar 6r redovisade till anskaffningsviirde minskar med eventuell nedskrivning.

Not 2 Nettoomsfrttning

Nettoomidttni ng per i ntdktsslag
2021-01-01-
2021 -1 2-31

2020-01-01-
2020-12-31

Drift & underhdrll
Rdntor
Vatten
Ovriga intakter
Ovri ga fakturerade kostnader

Summa

Not 3 Personal

Li5ner, andra ersdttningar och sociala kostnader

233 434
474 237
339 055
666 760

3 742

274 633
469 406
297 418
761 959

1 641

1 717 228 1 805 057

2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

Loner och andra ersdttningar:
Styelsearvoden och internrevisor

Summa
Sociala kostnader

Not 4 Driftkostnader

55 550 47 500

8 223

2021-01-01-
2021-12-31

1 609

2020-01-01-
2020-12-31

Vatten och Avlopp
Ovriga driftkostnader
Elanldggning
Forsdkring Anldggning
Markarbeten
Tilldggskostnader Norrtdlje Kommun

Summa

801 837
49 856
45 698
11 874
22682

123 600

922788
48 783
s1 430
11 181

103 518

1 055 547 1 137 700

@
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Not 5 Ovriga externa kostnader
2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-1 2-31

lnkasso & KFIU-
Kontorsmaterial
Revision, extern
Ekonomisk forvaltning
Redovisningstjdnster
lT-Tjdnster
Bankavgifter
Ovriga externa kostnader

Summa

95
7 563

61 750

2 928

3 269
1 009
7 650

44 925
24 000

1 320
1 635
-159

Not 6 Rdntekostnader och liknande resultatposter

72 336

2021-01-01-

83 649

2020-01-01-
2020-12-31

a
-12-31

449 303 462 089

2021-12-31 2020-12-31

Summa

Not 7 Andra lingfristiga fordringar

Ackumulerade anskaffningsvdrden :

-Vid 6rets borjan
-Reglerade fordringar

Redovisat vdrde vid Arets slut

27 246752
-643 644

27 887 659
-640 907

Not 8 Ftirutbetalda kostnader och upplupna intdkter

26 603 108 27 246752

2021-12-31 2020-12-31
Upplupen vattenintiikt
Forutbetald forsdkring
Anslutningsavgifter

Not 9 Skulder till kreditinstitut

199 303 23 501

Rdnfesafs Ldptid (tom) 2021-12-31 2020-12-31

83 150
3 653

112 500

21 633
1 868

Swedbank 577-8
Swedbank 584-4
Swedbank 390-1

Summa skulder till kreditinstitut

Kortfristig del
Lingfristig del
Summa

1,36Yo
1,42%
1,78%

2023-08-15
2024-08-15
2022-09-15

8 3s0 000
7 850 000
I 856 887

8 5s0 000
8 550 000

10 096 887

26 056 887 27 196 887

1 0 256 BB7
1 5 800 000
26 056 887

9 100 000
1 8 096 887
27 196 887

@
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Not 10 Upplupna kostnader och forutbetalda intdkter
2021-12-31 2020-12-31

Forutbetalda medlemsintdkter
Upplupet revisionsarvode

495 096
7 000

547 976
7 000

502 096 554 976

G
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Underskrifter
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Sten Planebo Klas

SekreterareLedamot

Ledamot
berg

.11a,r {*/"**
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Clary Eriksson
Ledamot

f . r
tLl ^f a

Liz Gauffin
Ledamot

Min revisionsber5ttelse har l5mnats den i:i , 2A22

Karin Hammarberg
Auktoriserad revisor

Kommentar:
Bolagets resultat- och baiansrdkning blir foremAl fdr faststdilelse p* ordinarre *rsstiirnma

\--
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Revisionsberiittelse
Till fiireningsstiimman i Baltora YA Samf?illighetsftirening
Org.nr 717913-4098

Rapport om irsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfort en revision av trsredovisningen for Baltora VA Samftillighetsforening for riikenskapsiret
2021.

Enligt min uppfattning har irsredovisningen uppriittats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i
alla vtisentliga avseenden rtittvisande bild av foreningens finansiella stiillning per den 2021-12-31och av
dess finansiella resultat frir iret enligt irsredovisningslagen. Forvaltningsberiittelsen dr f<irenlig med
irsredovisningens civriga delar.

Jag tillstyrker diirfor att foreningsstdmman faststiiller resultatriikningen och balansriikningen for
foreningen.

Grundft)r uttalanden
Jag har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet Revisorns ansyar. Jag ar oberoende i
fcirhAllande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhtimtat iir tillriickliga och iindamilsenliga som grund for mina
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det tir styrelsen som har ansvaret for att Srsredovisningen uppriittas och att den ger en riittvisande bild
enligt irsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar iiven for den interna kontroll som de bed6mer iir
nodviindig for att uppriitta en irsredovisning som inte inneh6ller nigra vtisentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror pi oegentligheter eller pi fel.

Vid upprtittandet av Srsredovisningen ansvarar styrelsen ftjr bed<jmningen av ftireningens formiga att
fortstitta verksamheten. De upplyser, nar se ar tillAmpligt, om ftirhillanden som kan piverka formigan att
fortsiitta verksamheten och att anviinda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tilltimpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Mina mf,l iir att uppni en rimlig grad av siikerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte
innehiller nigra vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pfl fel, och att ltimna
en revisionsberiittelse som innehiller mina uttalanden. Rimlig siikerhet tir en hdg grad av siikerhet, men iir
ingen garanti ftir att en revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
uppt[cka en vdsentlig felaktighet om en sidan finns. Felaktigheter kan uppsti pi grund av oegentligheter
eller fel och anses vara viisentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forviintas pflverka de
ekonomiska beslut som anviturdare fattar med grund i irsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anviinder jag professionellt omdcime och har en professionellt skeptisk

Baltora VA Samftillighetsftirening, Org.nr 7 17913 -4098
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instiillning under hela revisionen. Dessutom:
- identifierar och bedcimer jag riskerna for viisentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa
beror pi oegentligheter eller pi fel, utformar och utfor granskningsAtgiirder bland annat utifrin dessa
risker och inhtimtar revisionsbevis som 2ir tillriickliga och iindamilsenliga for att utgdra en grund for mina
uttalanden. Risken for att inte upptiicka en vdsentlig felaktighet till fdljd av oegentligheter iir hogre tin for
en viisentlig felaktighet som beror pi fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
fdrfalskning, avsiktliga utelZtmnanden, felaktig information eller Asidosiittande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en forstielse av den del av ftireningens interna kontroll som har betydelse for min
revision for att utforma granskningsAtgiirder som dr liimpliga med htinsyn till omstiindigheterna, men inte
for att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- ufviirderar jag lampligheten i de redovisningsprinciper som anviinds och rimligheten i sfyrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhrirande upplysningar.

- drar jag en slutsats om ldmpligheten i att styrelsen anviinder antagandet om fortsaff drift vid
upprtittandet av arsredovisningen. Jag drar ocksi en slutsats, med grund i de inhiimtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns n6gon vSsentlig osiikerhetsfaktor som avser sidana htindelser eller ftirhillanden
som kan leda till betydande tvivel om ftireningens ft)rmiga att fortstitta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en vtisentlig osiikerhetsfaktor, miste jag i revisionsbertittelsen fiista
uppmtirksamheten pfl upplysningarna i firsredovisningen om den vflsentliga osiikerhetsfaktorn eller, om
sidana upplysningar tir otillrtickliga, modifiera uttalandet om irsredovisningen. Mina slutsatser baseras
pA de revisionsbevis som inhiimtas fram till datumet for revisionsberiittelsen. Dock kan framtida
htindelser eller frrhillanden gcira att en fcirening inte ldngre kan fortstiffa verksamheten.

- utvdrderarjag den overgripande presentationen, strukturen och innehillet i flrsredovisningen, diiribland
upplysningarna, och om irsredovisningen iterger de underliggande transaktionerna och hiindelserna pi
ett s2itt som ger en riitfvisande bild.

Jag miste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten for den. Jag miste ocksi informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, diiribland
de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar

Uttalanden
Utcjver min revision av 6rsredovisningen har jag iiven utfcirt en revision av styrelsens forvaltning ftir
Baltora VA Samfiillighetsfdrening fcir riikenskapsiret 2021 samt av forslaget till dispositioner
betriiffande florenin gens vinst e I ler forlust.

Jag tillstyrker att foreningsstiimman disponerar vinsten enligt forslaget i ftrvaltningsberdttelsen och
bevilj ar styrelsens ledam<jter ansvarsfr ihet ftir riikenskapsflret.

Grundfi)r uttalanden
Jag har utflort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs niirmare i
avsnittet Revisorns ansyar. Jag tir oberoende i forhillande till fcireningen enligt god revisorssed i Sverige
och har i ovrigt fullgjort miff yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir tillriickliga och iindamilsenliga som grund for mina
uttalanden.

Baltora VA Samftillighetsftirening, Org.nr 7 17 9 13 -4098
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Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner betriiffande foreningens vinst eller
forlust. Vid ftirslag till utdelning innefattar detta bland annat en beddmning av om utdelningen iir
f<irsvarlig med htinsyn till de krav som foreningens verksamhetsart, omfattning och risker stiiller pi
storleken av foreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och sttillning i 6vrigt.

Styrelsen ansvarar for loreningens organisation och fdrvaltningen av loreningens angeliigenheter. Deffa
innefattar bland annat att fortlopande bedoma foreningens ekonomiska situation och att tillse att
fcireningens organisation 5r utformad si att bokforingen, medelsforvaltningen och foreningens
ekonomiska angeliigenheter i dvrigt kontrolleras pA ett betryggande stitt.

Revisorns ansvar
Mitt mil betriiffande revisionen av forvaltningen, och diirmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, iir att
inhiimta revisionsbevis for att med en rimlig grad av s2ikerhet kunna beddma om nigon styrelseledamot i
nigot vdsentligt avseende:

- fdretagit nigon tfigafi eller gjort sig skyldig till nflgon forsummelse som kan foranleda
ersiittningsskyldighet mot ftireningen, eller

- pi n6got annat sdtt handlat i strid med lagen om ekonomiska foreningar, irsredovisningslagen eller
stadgarna.

Mitt mil betriiffande revisionen av forslaget till dispositioner av foreningens vinst eller forlust, och
diirmed mitt uttalande om detta, iir att med rimlig grad av siikerhet bedoma om forslaget tir forenligt med
lagen om ekonomiska foreningar.

Rimlig siikerhet tir en hdg grad av siikerhet, men ingen garanti fijr aff en revision som utftirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att uppt?icka fltgiirder eller forsummelser som kan foranleda
ersiittningsskyldighet mot ftireningen, eller att ett fiirslag till dispositioner av ftireningens vinst eller
fdrlust inte tir ftirenligt med lagen om ekonomiska fi)reningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvtinder jag professionellt omddme och har
en professionellt skeptisk instiillning under hela revisionen. Granskningen av forvaltningen och fi)rslaget
till dispositioner av ft)reningens vinst eller fdrlust grundar sig friimst pi revisionen av riikenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsitg5rder som utftirs baseras pi min professionella beddmning med
utgingspunkt i risk och vdsentlighet. Det innebdr att jag fokuserar granskningen pfl sidana itgiirder,
omriden och forhflllanden som 6r vtisentliga for verksamheten och d?ir avsteg och overtriidelser skulle ha
siirskild betydelse ft)r foreningens situation. Jag gir igenom och prdvar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna itgtirder och andra ftrh6llanden som iir relevanta frir mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag ftr mitt uttalande om styrelsens ftirslag till dispositioner betrdffande ft)reningens vinst eller
fiirlust har jag granskat om ftirslaget ?ir ftrenligt med lagen om ekonomiska ft)reningar.

Norrttilj e den 12 maj2022

Karin Hammarberg
Auktoriserad revisor

B altora VA Samftillighetsftirening, Org.nr 7 17 9 13 - 4098


