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Brf Vendetsömatm

Org.nr 7124001798

Slyre I s en för

Brf

Vendel s ömalm

fir

fuir me d av ge år sr e dovi sning fö r
rcikenskapsåret
20 1 9-0 I -01 till 20 I 9- I 2-3 I

Fö rva ltn i n gs be rätte I se
Beloppen i årsredovisningen anges i svenska kronor om inte annat anges.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Föreningen hal till åindamåI att fråimja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreningens hus, mot
ersättning, till ftireningens medlemmar upplåta bostadslägenheter fbr permanent boende om inte annat siirskilt avtalats,
och i ftirekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.
Föreningen iir ett privatbostadsftretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör diirmed en iikta
bostadsrättsft:rening.
Bostadsrättsftireningen registrerades 1959-09-15. Nuvarande ekonomiska plan registrerades 1962-06-06 och nuvarande
stadgar registrerades 20 I 8- I 0-30.
Föreningen har sitt säte i Haninge kommun.

I resultatet ingår avskrivningar med 762 tkr, exkluderar man avskrivningarna blir resultatet I 956 tkr. Avskrivningar
påverkar inte ftireningens likviditet.

Fastighetsuppgifter
Föreningen äger fastigheterna Klena 5:2, 5:3 och 5:4 i Haninge kommun. På fastighetema finns 7 byggnader med 1 33
lägenheter. Byggnadema är uppforda 1962. Fastigheternas adress är Klenavägen 3-4, Lorensbergsvägen 1, 3 och
Sturebergsvägen 1,3 och 5 i Vendelsö.

Fastighetema är fullviirdesforsiikrade i Länsforsäkringar. Hemforsäkring och bostadsrättstillägg bekostas individuellt av
bo stadsrätts

innehavarna.

Lägenhetsftrdelning

I rok

2 rok

3 rok

Summa

2t

66

46

133

lokaler

Garage

P-platser

MC-platser

2

t2

108

6

Dessutom tillkommer

Total tomtarea

18389

Total bostadsarea

8 209m2

m'?

Intiikter fran lokalhyror utgör knapptSo/o av ftireningens nettoomsättning.

Årets taxeringsviAde

86 488 000 kr

Föregående års taxeringsviirde

70 139 000 kr

Riksbyggen har biträtt styrelsen med ftireningens ekonomiska ltirvaltning enligt tecknat avtal sedan 1 oktober 2018.
Fastighetsskötsel har utltirts av fastighetsskötare Sven Hedman.
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Teknisk status
Årets reparationer och underhåll: För att bevara ftireningens hus i gott skick utftirs löpande reparationer av
uppkomna skador samt planerat underhåll av normala ftrslitningar. Föreningen har under verksamhetsåret utftirt
reparationer ftir 134 tkr.

Underhållsplan: Föreningens underhållsplan används för att kunna planera kommande underhåll tidsmässigt och
kostnadsmässigt. Underhållsplanen används också for att beriikna storleken på det belopp som årligen ska reserveras
(avsättas) till underhållsfonden. Underhållsplanen omfattar normalt inte några standardftrbättringar eller tillkommande
nybyggnationer.
Reservering (avsättning)

till underhållsfonden

har ftir verksamhetsåret gjorts med 210 tkt Q5 krlm2).

Föreningen har utfiirt respektive planerat att utftira nedanstående underhåll.
Planerat underhåll

År

Kommentar

Balkonger, fasader och tak

2018-2020

Pågående arbete

Grönytor och p-platser

2021

Tvättstuga

2023

Efter senaste stämman och diirpå ftiljande konstituerande har s§rrelsen haft ftljande sammansäthring
Styrelse

Uppdrag
Ordftirande
Vice ordfiirande
Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamot
Ledamot

Ordinarie ledamöter
Bö{e Karlsson
Fredrik Annerhall
Antoinette Rhein
Catrin Andrea
Mikael Birgersson
Ponfus Pettersson

Styrelsesuppleanter

Uppdrag
Suppleant

.

Jan Hedingby

Revisorer och övriga funktionärer
Ordinarie revisorer

Mandat t.o.m. ordinarie stämma
2020
2021
2020
2021
2020
2020

Mandat t.o.m. ordinarie stämma
2020

Mandat t.o.m. ordinarie stämma
Förtroendevald

Tommy Brobäck

revisor

Per Engzell, Engzells Revisionsbyrå

Auktoriserad revisor

2020

Föreningens firma tecknas ftirutom av styrelsen i sin helhet av styrelsens ledamöter, två i ftirening.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under råikenskapsåret har inga händelser inträffat som påverkar ftireningens ekonomi på ett sätt som väsentligt skiljer
sig fran den normala verksamhetens påverkan på ekonomin. Arbete med renoveringen av balkonger, fasader och tak har
fortsatt.
Föreningen kommer under räkenskapsåret 2020 attgå över till och redovisa enlig redovisningsprincipen K3
årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012: l) istället for K2 som i dagsläget. Detta ftir att kunna aktivera de
omfattande investeringar som fiireningen genomfort I sambnad med renovering av balkongeq fasadt
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Medlemsinformation
till 162 personer. Årets tillkommande medlemmar
till l8 personer. Föreningens medlemsantal på

Vid råikenskapsårets början uppgick loreningens medlemsantal
uppgfu till 23 personer. Årets avgående medlemmar uppgår
bokslutsdagen uppgår

till

I

67 personer.

Föreningens årsavgift iindrades 2019-01-01 då den höjdes med3

%o.

Efter att ha antagit budgeten ftir det kommande verksamhetsåret har s§relsen beslutat om att höja avgiften med3

%o

fran 2020-01-01.

Flerårsöversikt
Resultat och ställning (tkr)

2019

2018

2017

20t6

2015

Nettoomsättning

6 270

6 0t9

5 944

5 675

5 447

Rörelsens intiikter

6 571

6 490

6 237

5 969

5 690

Resultat efter finansiella poster

1 193

954

712

493

-1 019

t9

t6

13

1l

9

Likviditet %

t54

756

600

508

3s5

Årsavgiftsnivå for bostäder, kr/m2

656

638

614

594

572

Underhållsfond,krlm2

331

306

290

265

239

2 708

2 708

2 708

2 708

2 708

Soliditet %

Låm,krlm'

Nettoomsättning: intäkter från årsavgifter, hyresintäkter m.m. som ingår i ltireningens normala verksamhet med avdrag

lor lämnade rabatter.
Resultat efter finansiella poster: Se resultaträkningen.
Soliditet: beräknas som eget kapital inklusive egen kapitalandel (f.n. 78
balansomslutningen.
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o%)

av obeskattade reserver i procent av

Förändringar i eget kapital
Balanserat resultat
Belopp vrd årets början

560

780

9t6'.750

2 510 656

Disposition enl. årsstämmobeslut

Årets resultat

-482 087
954 888

Reservering underhållslond

210 4)1

-210 417

2721013

262 384

Årets resultat

Vid årets slut

560

780

916

750

I

193 459

Resultatdisposition
Till

årsstämmans forfogande finns foljande medel

472 80t

Balanserat resultat

I

Årets resultat
Årets fondavsättning enligt stadgarna
Summa

till årsstiimman :

l

Att balansera i ny räkning
Vad beträffar ftireningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas
tillhörande bokslutskommentarer.
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1 455 843

Styrelsen loreslår folj ande disposition

z

t93 459

Brrvendelsömalm org.nr: 7't24001798

455 843

till efterltiljande resultat- och balansräkning med

Resultaträkning
2019-12-31

2018-01-01
2018-12:31

6 277 636

6 0t9 994

20 1 9-01-01

Belopp i

kr

Rörelseintäkter m.m.
Nettoomsättning

Not 2

Övriga rörelseintiikter

Not

Summa rörelseintäkter

410

300 961

3

9ll

6 578 597

6 490 905

-3 039 263

-3 004 424

Rörelsekostnader
Driftkostnader

Not 4

Övriga externa kostnader

Not

5

-504 004

-730 996

Personalkostnader

Not

6

-873 919

-813 001

Not

7

-762063

-762063

-5 179 249

-5 310 484

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgangar

Summa rörelsekostnader

1 399 348

Rörelseresultat

I

180 421

Finansiella poster
23 583

Övriga ränteintåikter och liknande resultatposter

Not

8

24 197

Riintekostnader och liknande resultatposter

Not 9

-230 086

-249

-205 889

-225 533

1 193 459

954 888

I

*urr>7

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Årets resulta

s
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193 459

tt6

Balansräkning
Belopp i

kr

2019-12-31

2018-12-31

t8

681 267

19 443 330

8 474 720

0

27 155 987

19 443 330

5 000

5 000

5 000

5 000

27 160 987

19 448 330

4 223

23 484

20 953

37 788

rrr,r.cÅlrcan
Anläggningstillgånga

r

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

Not

10

Pågående ny- och ombyggnation samt forskott

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra langfristiga fordringar

Not l1

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Ko

rtfristiga fordringar

Kund-, avgifts- och hyresfordringar
Övriga fordringar

Not

ttt

266 04t

231

291 217

292 383

8 092 s7t

Summa kassa och bank

t 870 s72
I 870 572

Summa omsättningstillgångar

2 161 789

8 384 954

Förutbetalda kostnader och upplupna intåikter

12

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

Not l3

Kassa och bank

Summa tillgångar

s
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8 092 511

27 833

283

,'

,)
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Balansräkning
Belopp i

kr

20t9-12-31

2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

1

Reservfond

477 s30

1

477 s30

30 000

30 000

Fond ftir yttre underhåll

2 72t 073

2 sto 656

Summa bundet eget kapital

4228 603

4 018 186

262 384

-482 087

193 459

954 888

1 455 843

472 801

s 684 446

4 490 987

22 233 4ts

22233 415

22233 415

22 233 415

Leverantörskulder

417 632

23t 6s2

Skatteskulder

139 328

0

Övriga skulder

108 911

t43 726

739 044

733 504

Fritt

eget kapital

Balanserat resultat

I

Årets resultat
Summa

fritt

eget kapital

Summa eget kapital

SKULDER

Långfristiga skulder
Övriga skulder

till kreditinstitut

Not l4

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och forutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

1O
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Not

15

1 404 915

29 322 776

I

108 882

27833^73

Noter
Not

1

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokforingsnåimndens allmiinna råd @FNAR
2016:10) om årsredovisning i mindre ftiretag.

Redovisning av intäkter
Årsavgifter och hyror aviseras i ftrskott men redovisas så att endast den del som belöper på råikenskapsåret redovisas
som intåikter. Råinta och utdelning redovisas som en intiikt niir det är sannolikt att foreningen kommer att {ä de
ekonomiska fordelar som dr forknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beriiknas på ett tillforlitligt sätt.

Avskrivningstider för anläggningstillgångar
Anläggningstillgånqar

Avskrivninqsprincip

Antalår

Byggnader

Linjåir

100

Bergvänne

Linjiir

20

Stambyte

Linjiir

50

Vindar

Linjär

30

Mark är inte ltjremål ftir avskrivningar.

tl |
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Belopp i kr om inget annat anges.

Not 2 Nettoomsättning

2019-01-01
2019-12-31
Årsavgifter, bostäder

2018-01-01
2018-12-31

5 389 726

s 235 755

482 445

48s 220

Hyror, garage

129 600

138 970

Hyroq p-platser
Hyror, övriga
Hyres- och avgiftsbortfall, p-platser

153 881

139 862

127 522

23 484

-5 538

-3 297

6 277 636

6 019 994

Hyror, lokaler

Summa nettoomsättning
Not 3 övriga rörelseintäkter

Kabel-tv-avgifter

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

263 175

267 351

Övriga avgifter

Övriga ersättningar

0

3t

499

I

625

t5 432

Fakturerade kostnader

3 060

0

Övriga rörelseintäkter

3 227

186 503

300 961

470 911

2019-01-01
2019-12-31

2018-0't-01
2018-12-31

Summa övriga rörelseintäkter

Not 4 Driftkostnader

Underhå11

0

-82 500

Reparationer

-133 549

-ll3

886

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

-234 02t

-215

2tt

Försiikringspremier

-128 662

-t26

138

Kabel- och digital-TV

-397

Pcb/Radonsanering
Systematiskt brandskyddsarbete

Servicealtal
Bevakningskostnader
Snö- och halkbekiimpning

Förbrukningsinventarier
Fordons- och maskinkostnader

6t6

-396 706

-4 285

0

-963

-t

170

-ll 178

-tt

902

0

-10 788

-17 100
-3 858

-16 037
-12 587

-3 534

-2 506

-366 879

-330 577

Fastighetsel

-534 518

-484 866

Uppvärmning

-742 102

-754 571

Sophantering och återvinning

-158 663

-139 945

Förvaltningsarvode drift

-302 277

-305 033

Vatten

Summa driftkostnader

-3 039 263

-***rd3
tz
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Not 5 övriga externa kostnader

2019-01-01
2019-12-31
Förvaltningsarvode administration

2018-01-01
2018-12-31

-154 318

-177 769

Aruode, yrkesrevisorcr

-6 845
-21250

-21 87s

Övriga ftirvaltningskostnader

-40 607

-35 979

-4 500

-281

IT:kostnader

Kreditupplysningar
Pantforskrivnings- och överlåtelseavgifter

-4 063

-32 221

0

Kontorsmateriel

-5 491

-7 932

Telefon och porto

-7 t26

-6 188

Medlems- och ftireningsavgifter
Konsultarvoden

-15 292

-15 276

-180 882

-433 916

-t

Bankkostnader

945

-3

108

Advokat och rättegångskostnader

-12 937

-24 609

Övriga extema kostnader

-20 589

0

-504 004

-730 996

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-0'l
20't8-12-31

Summa övriga externa kostnader

Not 6 Personalkostnader

Lön till kollektivanställda

-43t 454

-383

sl2

Uttagsskatt

-142 729

-122362

Styrelsearvoden

-129 333

-140 088

-4 000

-4 000
-3 0s2

Arvode

till övriga ftirtroendevalda och uppdragstagare

Pensionskostnader
Sociala kostnader

Summa personalkostnader

-r8 59r
-t47 812

-t59 987

-873 919

-813 001

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

Medelantalet anstcilldahar under åretvarit I personer.

Not 7 Av- och nedskrivningar av materiellaoch immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning Byggnader
Avskrivning Bergvärme

-313 44s

-313 44s

Avskrivningar stambyte

-394 729

-394 729

-2192

-2 192

-762 063

-762 063

-51 697

Avskrivning vindar

Summa av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläsgninsstittsansy

l: |

g
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Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande poster

Riinteintiikter från likviditetsplacering
Riinteintåikter från hyres/kundfordringar

Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2019-0't -01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

23 978

23 583

219

0

24 197

23 583

201 9-01 -01

2018-01-01
2018-12-31

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
2019-12-31
Riintekostnader for fastighetslan

Summa räntekostnader och liknande resultatposter

ta
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-230 086

-230 086

-249

tt6

-249 116

4?

Not 10 Byggnaderoch mark
Anskaffningsvärden

2019-12-31

2018-12-31

Vid årets början
Byggnader

7 022 889

7 022 889

536992

s36 992

6 268 909

6 268 909

l8 248 000

l8 248 000

65 770

6s 770

2 504 818

2 504 818

Mark
Bergviirme
Stambyte

Vindar
Tvättstuga

34647
Summa anskaffningsvärde vid årets slut

378

34647 378

34 647 378

34 647 378

-5 428 220
-2 821 005
-4 432 469
-17 536
-2 504 818

-5 376 523
-2 507 560
-4 037 740
-15 344
-2 504 818

- 15 204 048

-14M1985

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Byggnader
Bergviirme
Stambyte

Vindar
Tvättstuga

Årets avskrivningar
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets

avskrivning
avskrivning
avskrivning
avskrivning
avskrivning

-st

byggnader

-313 445

stambyte

-394 729
-2 192

vindar
tvättstuga (fullt avskriven 2017)

Summa ackumulerade avskrivningar vid årets slut

Restvärde enligt plan vid årets slut

-

-st 697
-313 445

697

bergviirme

0

762 063

111
18681 267

- 15 966

-394 729

-2 192

-

0

762063
-15204048
19 443 328

Varav
Byggnader

1 542 970

1 594 667

536 992

s36 992

134 459

3 447 904

13 420 802

13 815 531

46 042

48 234

0

0

Mark

3

Bergviirme

Stamblte
Vindar
Tvättstuga

Taxeringsvärden
Totalt taxeringsvärde

86 488 000

70 139 000

varav byggnader

65 280 000

51 447 000

ma*

21 208 000

18 692 000

varav

lq/ 'Å
rl
/^J
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Not 11 Andra långfristiga fordringar

2019-12-31

Insats SBC

2018-12-31

5 000

5 000

5 000

5 000

2019-12-31

2018-12-31

133 884

128 327

Förutbetalt ftirvaltningsarvode

66 861

38 438

Förutbetald kabel-tv-avgift

56 327

0

Summa andra !ångfristiga fordringar

Not 12 Förutbetalda kostnaderoch upplupna intäkter
Förutbetalda ftirsiikringspremier

Förutbetald kostnad bredbandsanslutning

Öwiga {tirutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

619

56 156

8 350

8 190

266 041

231 111

Not 13 Kassa och bank

2019-12-31
I 120 t4t

Bankmedel
Företagskonto

8

Transaktionskonto

712

Summa kassa och bank

2018-12-31

7 193 502

027
401

7 736
891 333

1 870 572

8 092 57{

2019-12-31

2018-12:31

Inteckningslån

22 233 415

22233 415

Långfristig skuld vid årets slut

22 233 415

22 233 415

Not 14 Övriga skulder

Kreditgivare

till kreditinstitut

Räntesats' Villkorsändringsdag

Ing.skuld

Nya lån/

Omsatta

Årets amorteringar

Utg.skuld

lån
SWEDBANK

0,81%

2020-03- I 5

4 3 16 869,00

SWEDBANK

0.87%

2020-05- I 5

2.

4

-s.16.00

SWEDBANK

0,83%

2020-05-28

l

000 000,00

SWEDBANK

0,17%

2020-09-25

4 500 000.00

SWEDBANK

0.1'7%

20)2-09-23

SWEDBANK

0,19%

2023-09-25

22 233 415,00

Summa

0"00

,+

0,00

0.00

2 416 546.00

0,00

0.00

r 000 000,00

0,00

0.00

4 500 000,00

5 000 000.00

0,00

0.00

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

0,00

l6

0,00

316 869,00

,rrrtoru,o\

?
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Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner

2019-12-31

2018-12-31

83 571

44 149

Upplupna riintekostnader

6 095

Upplupna driftskostnader

6 035

l5 075
t4 747

0

26 075

Upplupna kostnader ftir reparationer och underhåll
Upplupna elkostnader

59 030

50 509

Upplupna viirmekostnader

93 864

102 031

Upplupna kostnader ftir renhållning
Upplupna kostnader ftir administration
Upplupna revisionsarvoden
Upplupna s§zrelsearvoden

200

0

0

35 625

21 500
0

2t

250

13 120

ll

Öwiga upplupna kosbrader och ftirutbetalda intiikter

-33 499

Förutbetalda hyresintiikter och årsavgifter

s02 248

399 422

739 044

733 504

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar

lz

|

ÅnsnroovtsNlNG

Bdvendetsömatm org.nr: 712400119A

2019-12-31
23 733 4ts

s00

2018-12-31
23 733

/r/

415 ,-1

about:blank
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vår revisionsberättelse har läquats
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R.evisionsberättelse
Till foreningsstämman i Bostadsrättsftireningen Vendelsömalm, org.nr 712400-1798
Rapport om årsredovisningen
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar rned
grund i årsredovisningen.

Uttalsnden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen ftir
Bostadsrättsfören ingen Vende sömalm för år 20 I 9.
I

Entigt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av iöreningerrs
finansiella stälining per den 3l decernber 20 l9 rrch av
dess frnansiella resultat lör året enligt

i

Som del av en revision enligt ISA använderjag
prof'essionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
instälining under hela revisionen. Dessutom:

r

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa heror
på oegentligheter eller rnisstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhärntar revisionsbevis sorn är tillräckliga och
ändanrålsenliga för att utgöra en grund ftir mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet tili tijljd av oegentligheter är högre än flör
en väsentlig lelaktighet som beror på misstag,
eftersorn oegentligheter kan innefatta agerande i
m askopi, förlalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig infonnation eller åsidosättande av intem
kontroll.

*

skaffar jag mig en lorståelse av den del av
föreningens interna kontroll som har betydelse för
min revision fbr att utforma granskningsåtgärder som
är lämpliga med hänsyn rill omständigheierna, men
inte lör afi uttala mig om effektiviteten i den interna
kontrollen.

e

utvärderar jag lämpligheten i de
redovisningsprinciper som används och rimligheten
styrelsens uppskattningar i redovisningen och
ti I lhörande upplysningar.

årsredovisningslagen. Förvaltn ingsberättel sen är fören I ig
med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för löreningen.
Grund fiir ult$lailden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisoremas afisvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnittet Den auktoriserade revisot'ns ansvar samt
medrevisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Vi

anser att de revisionsbevis

vi her inhämtat är

tillräckliga och ändamålsenliga som grund 1ör våra
uttalanden.
Styrelsens fifisvsr
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 kontroil som den bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

*

Vid upprättandei av årsredovisningen ansvarar styrelsen
för bedömningen av fureningens förmåga att fofisäfia
verksamheten. Den uppiyser, när så är tillämpiigt, om
förhållanden som kan påverka fömågan att foftsäfia
verksamheten och aft använda antagandet om fortsait
drift. Antagandet om fortsafi drift tillämpas dock inte orn
beslut har fattats om afi avveckla verksamheten.
Den

uu

ktoriserqde revisonrs

etr svfi

drar jag en slutsats orn lärnptigheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisnirigen. Jag drar också en slutsats, nred
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsflaktor som avser
sådana händelser eller fönhållanden som kan ieda till
betydande tvivel orn föreningens förmåga att fortsätta
verksarnheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentiig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen liista uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga

osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om

r

årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhänttas fram till datunret för
revisionsberätIelsen. Dock kan framtida händeiser
eller fcirhållanden göra afi en forening inte längre kan
fortsätta verksamheten.

Jag har aft utfora revisionen enligt Intemational Standands

on duditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet orn huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehålier några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag. Ritrlig säkerhet är en hög
grad av säkerhet, men är ingen garanti fiir art en revision
som utlors eniigt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer alt upptäcka en väsentlig felaktighet orn en
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsamrnans rimligen kan förväntas

i

r

utvärderarjag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och
händelsenra på ett sätt sorn ger en rättvisande bild.

2 {2)

Jag måste infonnera styrelsen om bland annat revisionens

Revisorns fifisy$r

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Jag måste också informera om betydelsefulia
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den intema kontrollen som jag

Vårt måi beträffande revisionen av lorvaltningen, och
dänned vår1 uftalande om ansvarsfrihet, är afi inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma orn någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende:

identifierat.
Medrevisorns afisvfir
Jag har att utföra en revision enligt bostadsrättslagen och
tiltämpliga delar av iagen om ekonomiska föreningar och
därrned enligt god revisionssed i Sverige. Nlift mål är art
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen trar upprättats i enliglret rned
årsredovisningslagerr och orn årsredovisningen ger en
rättvisande bild av föreriingens resultat och ställning.

Rapport onc andra krav emligt lagar oeh
andra ftirfattningar

.
*

företagit någon åtgärd eller glort sig skyldig
någon försummelse som kan ltiranleda
ersättningsskyldighet mot tbren ingen, el ler

tili

på något annat sätt handlat i strid med

bostaclsrättslagen, tillämpliga delar av lagen om
ekonoin iska fören ingar, årsredovisn ingslagen eller
stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av forslaget till
dispositioner av loreningens överskott eller underskott,
och dän:ned vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad
av säkeriret bedöma om Itirslaget är ftirenligt med
bostadsrättslagen.

Uttslaruderc

Utöver vår revision av årsreiovisningen har vi även utfort
en revisic-rn av styrelsens lörvaltning f-ör

Bostadsrättsföreningen Vendelsömalnr fiir år 2lli9 samt
av förslaget till dispositioner beträffande föreningens
överskott elier underskott.

Vi tillstyrker att löreningsstämrnan disponerar överskottet
enligt förslaget i ttjrvaltningsberättelsen och beviliar
styrelsens ledamöter ansvarsfiihet tnr räkenskapsåret.
Grund fiir wtNuluftden
Vi har utfört revisionen eniigt god revisie-rnssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs nännare i avsnittet
Revisorns ansvar" Vi är oberoeride i förhållande tiii
föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Vi

anser afi de revisionsbevis

vi har inhämtat är

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens afisvfir
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande förenin gens överskott e I ler
underskott. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland
annat en bedömning av orn utdelningen är {tirsvarlig med
hänsyn rill de krav som föreningens verksamiletsart,
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning

R.irnlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, rnen ingen

garanti f-ör aft en revision som uiförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder
eller thrsurnmelser sorn kan föranleda
ersättningsskyldighet mor föreningen, eller att ett förslag
tili dispositioner av föreningens överskott eiler underskott
inte är förenligt med bostadsrärtslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige använder den auktoriserade revisom
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
instäilning under hela revisit:nen. Granskningen av

förvaltningen och forslaget till dispositioner av
ft:reningens överskott eller underskott grundar sig fi'ämst
på revisionen av räkenskapema. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som r-ltförs baseras på den
auktoriserade revisoms professionella bedömn ing och
övriga valda revisorers bedörnning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och tiär
avsteg och överträdelser skulle ha särskikl betydelse lor
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderiag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt utialande orn
ansvarsfrihet. Sonr underlag ftir vårt uttalaride onr
styrelsens förs lag ti I I dispos iti oner beträffande
föreningens överskott eiier underskott har vi granskat onr
förs I aget är loren I i gt rn ed bostadsrättslagen.

i övrigt.
Styrelsen ansvarar f'ör löreningens organisation och
t'örvaltn ingen av fören in gens ange lägenheter. Detta
innefattar bland annat att forflöpande bedöma föreningens
ekonomiska situation och art tillse att föreningens
organisation är utformad så att bokftiringen,
medelsförvaltningen och öreningens ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolieras på ett betryggande
sätt.

Stockholm
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Auktoriserad revisor

