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Årsredovisning

Förvaltnin
ngsberätttelse

Styrelsen för Bo
ostadsrättsfföreningen V
Vendelsö Gåård får härm
med avgiva årsredovisn
ning
ngens tjugotredje
för rräkenskapsååret 2018‐01‐01‐‐2018‐‐12‐31, vilkeet är förenin
verkksamhetsår..
Bosttadsrättsförreningen är en privatbo
ostadsförening enligt in
nkomstskatttelagen
(199
99:1229)
Om inte särskiltt anges, red
dovisas alla b
belopp i kro
onor. Uppgifft inom pareentes avser
föreegående år.
Föreeningen harr till ändamåål att främjaa medlemmarnas ekono
omiska intreessen genom
m att i
föreeningens huss upplåta bo
ostadsrättsllägenheter o
och lokaler under nyttjjanderätt occh
utan
n tidsbegrän
nsning. Upplåtelse får ääven omfattta mark som
m ligger i ansslutning till
föreeningens huss, om markeen skall anvvändas som komplemen
nt till bostad
dslägenhet eller
lokaal.
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Förreningeens fastigghet

Föreeningen förvvärvade 199
98‐02‐09 fasstigheten Veendelsö 13::1 i Haningee kommun.
Fasttigheten besstår av ett fllerbostadsh
hus i två vån
ningar med totalt
t
åtta
bosttadsrättsläggenheter sam
mt tre radhusbyggnadeer och sex parhus
p
med totalt 26
bosttadsrättsläggenheter. Caarport med motorvärm
mare ingår till samtliga lägenheter. Den
totala boytan är ca 3 451 kkvm.
För åår 2018 är ffastigheten taxerad till 46 039 000 kronor, varrav byggnad
d
24 2
217 000 kron
nor.
Fasttigheten är ffullvärdesfö
örsäkrad gen
nom
Nord
deuropa Försäkring AB
B.
Lägeenhetsfördeelning:
4 st
3 rum och kök
16 st 4 rum och kök
12 st 5 rum och kök
2 st
6 rum och kök
34 sst totalt

Fasttighetens teekniska stattus
Enliggt föreningeens nyantaggna stadgar ska ”till fon
nd för yttre underhåll
u
... årligen avssättas
ett b
belopp motssvarande m
minst 0.3% avv fastigheteens taxeringgsvärde”, altternativt ”om
föreeningen har underhållsp
plan kan istäället avsättn
ning till fond
d göras enligt denna plan”.
På ggrund av att fönstermållningen var dyrare än aavsättningen
n till yttre underhåll sku
ulle ha
varitt, görs ingen
n avsättningg under 201
18.
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Fötighetslån
reninge
ens
ekon
nomi
Fast
o Amorter
och
ring
Föreeningens fasstighetslån redovisas i not
n 5, Skuld
der till kredittinstitut, un
nder rubrikeen
Boksslutskommeentarer.
Und
der 2018 besslutades attt amorteringgen framgen
nt ska hållass till sammaa nivå som
beslutat avskrivvningsbelop
pp, 433 000 kronor. Då amorteringen som en följd
f
av det låga
ögre, uppgicck amorterin
ngen under 2018 till ca 480 000 kronor.
räntteläget tidiggare varit hö
056 000 berror på höga
Det höga negattiva resultattet för 2018 som uppgicck till ca ‐1 0
nader som ttill stor del äär koppladee till föreningens underhållsplan.
underhållskostn
Årsaavgiften
Efter sänkningeen av grundaavgiften förr 2016 med 4% och för 2017 med yytterligare 1
10%
band
mottiverat av deet låga ränteeläget, var ggrundavgifteen oförändrrad under 2018. I samb
med
d att underh
hållsplan och budget fastställdes beslöt styrelssen att påbö
örja återställning
av avgiften till ttidigare nivåå och för 20
019 höja avggiften med 5%.
5
Nyckkeltal
Föreeningens ssoliditet är 4
48% (48%).
rräntekostnaader är 14% (15%) av omsättningen – mål <40
0%
U
Uh/am‐utryymme 43% ((47 %) av om
msättningen
n – mål >30%
%
b
belåning är 6 897 kr/kvvm (7 038 krr/kvm) – måål <10 000krr/kvm
De tre sista nyckeeltalen rekom
mmenderas aav Borättupp
plysning Skån
ne med derass målnivåer. För
ning och räntekostnader sstörre än i Skkåne.
Stockholmsregionen är belån

Ekon
nomisk förvvaltning
Sedaan 2015 skö
öter föreningen själv deen ekonomisska förvaltn
ningen med programmeet
SpeeedLedger. SStyrelsen har hösten 20
018 köpt in ttjänsten eko
onomisk förrvaltning av SBC
för aatt trygga ko
ontinuitet i de ingående momenteen, med öveergång vid årsskiftet 2018‐
2019
9.
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Före
eningsfrågo
or
Antaalet medlem
mmar vid årets ingång vvar 55 st
Antaalet tillkomm
mande med
dlemmar under året varr 8 st
Antaalet avgåend
de medlemmar under ååret var 8 stt
Antaalet medlem
mmar vid årets slut var 55 st
Sam
mtliga bostad
dsrätter i fö
öreningen vaar vid årets utgång upp
plåtna. Undeer året har 5 (fem)
överrlåtelser skeett. Ingen (in
ngen) ansökkan om andrahandsuth
hyrning har inkommit
i
eller
godkkänts av styyrelsen.
Und
der året har föreningen inte haft nåågon anställd.

Org.. nr. 769600‐‐4410

5

Årsredovisning

Verrksamhe
et unde
er året som gåttt
Und
der våren 20
018 måladess föreningen
ns samtliga 447 fönsterr om utvänd
digt.
På eextrastämma i juni 2018
8 antog föreeningen de nya stadgarrna.
Föreeningen harr haft vatten
nskada i ett badrum sam
mt inläckagee från tak. U
Under
senssommaren u
upphandlad
des en inlednade testom
mläggning aav takventileer på fem
adreesser som ansågs repreesentativa fö
ör föreningeens tre husttyper. Under hösten
öppnades takpllåten för insspektion och
h omläggnin
ng av takpap
pp, varvid p
plåthuvarna
dagens bygggnorm. Inspektionen vissade på gen
nomgående
bytttes och fogaades enligt d
bygggfel och planen var försst att handlaa upp omlägggning av taakventilernaa på resten av
besttåndet. På een av adressserna gjordees mögelsan
nering på un
ndersidan avv taksponteen
inväändigt. Inom
mhusluften visade
v
inga avvikelser
a
frrån det normala på den
nna adress.
Vid åårsskiftet 20
018‐2019 no
oterades svvarta fläckarr på undersidan av takssponten på ett
e
antaal ställen och styrelsen beslöt ta ettt större greepp, där sam
mtliga tak beesiktigas,
takkkonstruktion
nen utan takkfot ses öveer och ett större arbetee på träspon
nt, takpapp o
och
plåt väntas. Bygggkonsult haar anlitats o
och arbetet planeras geenomföras under
u
i huvu
udsak
9.
2019
Den under höstten 2017 avv extern besiktningsman
n levereradee underhållsplanen
geno
omarbetadees under 20
018 parallellt med framtagande av ny ekonom
misk plan. Ävven
avgiftsnivån och
h föreningens låneförändring undeer hela föreningens livsstid
doku
umenteradees. En samm
manfattningg av detta deelades ut i d
december och i slutet av
janu
uari 2019 prresenteradee styrelsen m
materialet p
på ett inform
mationsmötee för föreningens
med
dlemmar.
Upp
phandling avv ekonomiskk förvaltningg gjordes occh SBC befanns ha det mest fördelaktiga
erbjudandet.
Dörrren till elskååpet på gaveeln till Broddvägen 38 b
byttes ut.
Justering av sam
mtliga ytterd
dörrar gjord
des på Broddvägen 50.
Föreeningen harr anordnat två städdagaar under åreet (vår och h
höst).
Föreeningen firade 20 år meed en välbessökt och up
ppskattad feest i bygdegåården.
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Styrrelsen
Styrelsen har effter ordinarrie föreningssstämma 20
018‐05‐16 och
o påföljande
konsstituerande möte haft fföljande sam
mmansättning:
N
Niclas Arndt
B
Benny Haak
M
Monica Hill A
Arndt
Fredrik Nyström
D
Daniel Classo
on
P
Patrik Asperö
ö
M
Maria Stohr
SStefan Danieelsson

Led
damot / Ord
dförande
Led
damot / Vice ordförand
de (avgick ju
uli 2018)
Led
damot / Sekkreterare
Led
damot / Kasssör till noveember 2018
8
Led
damot
Sup
ppleant
Sup
ppleant
Sup
ppleant / Kaassör från november 20
018

Föreeningens firma tecknas av styrelsen, två ledam
möter i förening. Styrelsen har haftt 13
prottokollförda ssammanträden under året.
å
nns ansvarsförsäkring ttecknad.
För sstyrelsen fin
Reviisor
Jaan
n Kubja, aukktoriserad reevisor.
Valb
beredning
Jonaas Nilsson (ssammankalllande)
Jako
ob Helles
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Flerrårsöverrsikt
Netttoomsättnin
ng
Resu
ultat efter fiin poster
Solid
ditet %

2018
20
070 275
‐1 0
055 884
48

2017
2 051 664
409 846
48

20
016
2 238 2
241
347 3
350
47

2015
2 32
22 783
42
25 302
46

Förrslag tilll resultaatdispossition

Egeet kapital

opp vid årets ingång
Belo
Disp av föreg års resultat
Årets resultat
opp vid årets utgång
Belo

Inbetalda
Inbetald
da Fond förr yttre
underhåll
insatser upplåtelseavg
2 676 000
20
75
55
52 488
277 67
6
69 020
2 676 000
20

277 67
75

örfogande sttår följandee
Till fföreningsstäämmans fö
Balaanserat resu
ultat
Åretts resultat
Till fföreningsstäämmans förrfogande
Styrrelsen föreslår följandee disposition
n
Till ffond för UH avsättes
I ny räkning öveerföres

62
21 508

Balaanserad
Årets
vinst reesultat
15
508 924 409
4 846
340 826 ‐4
409 846
‐1 055 884
1 849 750 ‐1 055 884

1 84
49 750
‐1 05
55 884
79
93 866

0
79
93 866

mgår av efteerföljande resultat‐
r
och
h balansräkn
ningar
Föreeningens ressultat och sttällning fram
med
d bokslutsko
ommentarer.
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Resulltaträkn
ning
2018‐12‐31

2017
7‐12‐31

1 834 702
81 600
90 335
63 638
2 070 275

1 834 702
81 600
71 714
63 648
0 664
2 051

1

‐1 157 819
‐357 549
4
‐680 764
‐213 808
0
‐2 409 940

0
‐123 891
‐574 008
‐210 442
‐9
908 341

2

‐433 000

‐4
433 000

Resu
ultat före finansiella postter

‐ 772 665

710 323

Finansiella posteer
Räntteintäkter
Ränttekostnader
Dröjsmålsränta
mma finansiellla kostnader
Sum

0
‐282 375
4
‐844
‐283 219

0
‐299 299
‐1 178
300 477
‐3

Resu
ultat efter fin
nansiella posster

‐1 055 884
4

4 846
409

ÅRETTS RESULTATT

‐1 055 884
4

4 846
409

Not
Intäkkter
Årsavgifter bostääder
Årsavgift carportt
navgift
Debiiterad vatten
Debiiterad bredbandsavgift
Sum
mma intäkter
Kosttnader för fastighetsförvaltning
Planerat underhååll
h underhåll bygg
b
Repaarationer och
Drifttskostnader
Fastiighetsskatt/kkommunal faastighetsavgift
Sum
mma kostnader för fastigh
hetsförvaltniing
Avskkrivningar
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Balan
nsräknin
ng
Not

2018‐12‐31

2017
7‐12‐31

2

36 358 347
10 000 000
46 358 347

36 791 347
000 000
10 0
46 791 347

2 800
33 209
46 651
424 396
507 056

2 800
269 468
25 619
1 317 398
6 285
1 615

SUM
MMA TILLGÅN
NGAR

46 865 403

48 406
4 632

EGETT KAPITAL OCH SKULDER
R
Egett kapital
Bund
det eget kap
pital
Inbetalda insatseer
Upplåtelseavgifteer
d för yttre un
nderhåll
Föreeningens fond
Sum
mma bundet eeget kapital

20 676 000
277 675
621 508
21 575 183

676 000
20 6
277 675
552 488
21 506 163

Fritt eget kapitall
Balanserad vinst
Årets resultat
mma fritt egett kapital
Sum

1 849 750
‐ 1 055 884
793 866

1 508 923
4 846
409
1 918
9 769

Sum
mma eget kap
pital

22 369 049

23 424
4 932

TILLG
GÅNGAR
Anlääggningstillgåångar
Mateeriella anlägggningstillgångar
Bygggnader
Mark
mma materiellla anläggnin
ngstillgångar
Sum
Omssättningstillggångar
Insatts Bostadsrättterna (SCB)
Skatttekonto
Kortffristiga fodringar
Kassa och bank
mma omsättn
ningstillgångaar
Sum

3
4
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Långgfristiga skulder
Skuld
der till kredittinstitut
Sum
mma långfristtiga skulder

Not

2018‐12‐31

2017
7‐12‐31

5

23 369 364
4
23 369 364

23 4
429 993
23 4
429 993

433 000
69 897
440 186
183 907
0
1 126 990

852 376
24 705
4 234
429
245 392
1 551 707

46 865 403

48 406
4 632

Korttfristiga skuld
der
Kortffristig del av fastighetslån
n
Leveerantörsskuld
der
Skattteskulder
Upplupna kostnaader och föru
utbetalda intäkter 6
mma kortfristiga skulder
Sum
SUM
MMA EGET KA
APITAL OCH SKULDER
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202
2
Bokslu
utskomm
mentare
er

dovisningssprinciper
Red
Föreeningens årssredovisning har uppräättats enligt Årsredovisn
ningslagen o
och BFNAR
2009
9:1 ”Årsredovisningar i mindre eko
onomiska fö
öreningar” o
och efterlevver K 2
regeelverket.
deringsprinciper
Värd
Matteriella anlägggningskosttnader redo
ovisas till anskaffningsvärde minskaat med
avskkrivningar. U
Utgifter för fförbättringaar av tillgångars prestanda, utöverr ursprungligg nivå,
ökarr tillgångarn
nas redovisaade värde. U
Utgifter för reparation
r
o underhåll redovisas som
och
kosttnader. Bygggnader skrivvs av linjärt över tillgån
ngens bedöm
mda nyttjan
ndeperiod på 100
år.
Följaande avskrivvningssatser har använ
nts:
Bygggnader
1,0 %
Marrkvärdet är iinte föremåål för avskrivvning. Beståående värdeenedgång haanteras gen
nom
nedsskrivning.

Nott 1

Drriftskostna
ader

Snörröjning
El föreningen
Värm
me och el flerrbostadshus
Vatten
Städning
hämtning
Soph
Inköp varor
Inköp material
Hyraa container
Fastiighetsförsäkrring/Bostadssrätt
Fastiighetsskötsel och förvaltn
ning
Konttorsmateriel

2018
‐82 369
‐21 458
‐82 571
‐94 497
0
‐95 860
0
‐3 240
0
‐64 875
0
0

2017
‐‐32 066
‐‐10 180
‐‐64 515
‐‐89 890
‐3 978
‐‐77 475
‐3 950
‐ 493
‐6 966
‐‐59 833
‐1 768
‐3 214
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Trycksaker
n
Revisionsarvoden
Bokfföringskostnaader
Hem
msida
Com
mHem (Bredband/TV)
Styreelsearvode
Föreeningsstämma
Bankk‐, post‐ och aviavgifter
Årsavgift Bostadssrätterna
brukningsmatterial
Förb
Arbeetsgivaravgiftter
Bolagsverket
Övrigga externa tjänster
Med
dlemsaktiviteeter
Sum
mma driftskosstnader

Nott 2

‐2 690
‐31 250
‐5 218
‐750
‐77 010
‐61 501
‐9 886
‐4 029
‐6 240
‐8 928
‐19 323
0
4
‐3 494
‐5 575
4
‐680 764

‐7 440
‐‐34 375
‐8 835
‐738
‐‐76 703
‐‐60 303
‐3 419
‐3 563
‐5 240
‐305
‐‐17 221
‐1 538
0
0
‐574 008

Byyggnader och markk
2018‐12‐31

2017
7‐12‐31

Bygggnader
Ingående anskafffningsvärde
mulerade ansskaffningsvärden
Utgåående ackum

43 277 675
43 277 675

43 277 675
43 277 675

Ingående avskrivvningar
Årets avskrivninggar
mulerade avsskrivningar
Utgåående ackum

‐6 486 328
‐433 000
8
‐6 919 328

053 328
‐6 0
‐4
433 000
‐6 4
486 328

Bokffört värde

36 358 347

36 791 347

Mark
Ingående anskafffningsvärde
mulerat anskaaffningsvärd
de
Utgåående ackum

10 000 000
10 000 000
0

10 0
000 000
10 0
000 000

Bokffört värde

10 000 000
0

10 0
000 000
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Taxe
eringsvärde
Taxeeringsvärde b
byggnader
Taxeeringsvärde m
mark
Totaalt taxeringsvvärde

24 217 000
21 822 000
0
46 039 000

24 217 000
21 822 000
46 0
039 000

Bygggnadens taxeeringsvärde äär uppdelat eenligt följande:
Bosttäder
Lokaaler

24 217 000
0

24 217 000
0

Nott 3

Fö
örutbetald
da kostnad
der och up
pplupna in
ntäkter

utbetalda förssäkringar
Föru
Övrigga interimsfo
ordringar
Totaalt förutbetalda kostnadeer och upplupna intäkterr

Nott 4

7‐12‐31
2017
25 619
0
25 619

2018‐12‐31
168 170
182 240
73 986
424 396

7‐12‐31
2017
816 034
501 364
0
1 317 398

12‐30
tom 2020‐1
tom 2019‐0
09‐30
tom 2019‐0
01‐03
tom 2019‐0
06‐01

6 160 792
6 517 469
4 789 760
6 334 343
8 364
23 802

Ka
assa och b
bank

Checkkonto
HB C
HB FFramtidskontto
SBC Bank
Totaalt kassa och bank

Nott 5

2018‐12‐31
28 040
18 611
46 651

Skkulder till kreditinsttitut

Hand
delsbanken
136310
Hand
delsbanken
251434
Hand
delsbanken
115676
Hand
delsbanken
298989
Sum
mma skulder till
t kreditinsttitut

5 år
2 år
90 dagar
1 år

Avgåår kortfristig del
Summa långfristiig del
nom 2‐5 år fråån balansdaggen
Varaav förfaller in
Varaav förfaller seenare än 5 årr efter balanssdagen

1,87%
0,88%
1,13%
0,88%

‐4
433 000
23 369 364
1 732 000
6 364
21 637
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Nott 6

Up
pplupna in
ntäkter occh förutbeetalda kosstnader

Upplupna räntekkostnader
utbetalda årsavgifter
Föru
Upplupna socialaa kostnader
Upplupna källskaatter
Övrigga interimsskkulder
Depo
osition
Totaalt upplupna intäkter och
h förutbetald
da kostnaderr

2018‐12‐31
49 597
47 679
0
0
55 755
30 876
183 907

2017
7‐12‐31
44 663
109 507
17 222
15 963
58 037
0
245 392

0
32 819 000

32 8
819 000

Inga

Inga

Nott 7 Ställd
da panter o
och eventtualförplikktelser
Fastiighetsinteckkningar

Even
ntualförplikteelser
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Vendelsö 2019‐‐04‐25

Brf V
Vendelsö Gåård

Niclaas Arndt
Ledaamot / Ordfförande

Monicaa Hill Arndt
Ledamo
ot / Sekreteerare

Daniel Classon
Ledaamot

Stefan Danielsson
Suppleaant / Kassörr

Fred
drik Nyström
m
Ledaamot

nna årsredovvisning har avlämnats 2019‐04‐28
2
Min revisionsbeerättelse avseende den

Jaan
n Kubja
Aukttoriserad reevisor
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Till fö
öreningsstäm
mman i Bostaadsrättsfören
ningen Vendelsö Gård, orrg.nr 769600
0‐4410

Rapp
port om årsrredovisningeen
Utta
alanden
Jag h
har utfört en revision av åårsredovisnin
ngen för år 2018.
Enliggt min uppfatttning har årsredovisninggen upprättats i enlighet med årsredo
ovisningslageen och
ger een i alla väsentliga avseen
nden rättvisaande bild av föreningens
f
finansiella sttällning per den
d 31
deceember 2018 o
och av dess ffinansiella resultat för åreet enligt årsredovisningslagen.
Förvvaltningsberäättelsen är fö
örenlig med åårsredovisnin
ngens övriga delar.
Jag ttillstyrker därrför att fören
ningsstämmaan fastställer resultaträkn
ningen och baalansräkninggen för
föreningen.
Grun
nd för uttala
anden
Jag h
har utfört revvisionen enliggt god revisio
onssed i Sverrige. Revisoreernas ansvarr enligt dennaa sed
beskkrivs närmaree i avsnitten Den auktorisserade reviso
orns ansvar. JJag är oberoeende i förhållande
till fö
öreningen en
nligt god revisorssed i Sveerige. Jag som
m auktoriseraad revisor haar fullgjort mitt
yrkesetiska ansvaar enligt desssa krav.
Jag aanser att de rrevisionsbevis vi har inhäämtat är tillrääckliga och ändamålsenligga som grund
d för
våra uttalanden.
Styreelsens ansva
ar
Det är
ä styrelsen som
s
har ansvvaret för att årsredovisningen upprättas och att d
den ger en
rättvvisande bild eenligt årsredovisningslageen. Styrelsen
n ansvarar ävven för den in
nterna kontroll
som den bedömeer är nödvändig för att up
pprätta en årrsredovisningg som inte in
nnehåller någgra
ntligheter elller på fel.
väseentliga felaktiigheter, varee sig dessa beeror på oegen
Vid u
upprättandett av årsredovvisningen anssvarar styrelssen för bedö
ömningen av föreningens
förm
måga att fortssätta verksam
mheten. Den upplyser, näär så är tilläm
mpligt, om förhållanden ssom
kan påverka förm
mågan att forrtsätta verksaamheten och
h att användaa antagandet om fortsattt drift.
ock inte om styrelsen avseer att likvidera föreningen,
Antaagandet om ffortsatt drift tillämpas do
upph
höra med verksamheten eller inte har något realisstiskt alternaativ till att gö
öra något av detta.
d

Org.. nr. 769600‐‐4410

18

Årsredovisning

Den auktoriserad
de revisorns ansvar
har att utföraa revisionen enligt International Stand
dards on Aud
diting (ISA) och god
Jag h
revissionssed i Sveerige. Mitt m
mål är att upp
pnå en rimlig grad av säkeerhet om hurruvida
årsreedovisningen
n som helhett inte innehålller några vässentliga felakktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheteer eller på fel. Rimlig säkeerhet är en hö
ög grad av sääkerhet, men
n är ingen garanti
ommer att
för aatt en revision som utförss enligt ISA och god revisiionssed i Sveerige alltid ko
uppttäcka en väseentlig felaktigghet om en ssådan finns. Felaktighete
F
r kan uppstå på grund avv
oegeentligheter eller fel och anses vara väsentliga om d
de enskilt elller tillsammaans rimligen kan
k
förvääntas påverkka de ekonom
miska beslut som användaare fattar meed grund i årrsredovisninggen.
Som del av en revision enligt ISA användeer jag professsionellt omdö
öme och harr en professio
onellt
ptisk inställning under hella revisionen
n. Dessutom:
skep


iidentifierar o
och bedömerr jag riskernaa för väsentligga felaktigheeter i årsredo
ovisningen, vaare sig
d
dessa beror på
p oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsååtgärder bland
aannat utifrån
n dessa riskerr och inhämttar revisionsb
bevis som är tillräckliga o
och ändamålssenliga
fför att utgöraa en grund fö
ör mina uttallanden. Riskeen för att intee upptäcka een väsentlig
ffelaktighet tiill följd av oegentligheter är högre än för en väsen
ntlig felaktigh
het som bero
or på
ffel, eftersom
m oegentligheeter kan inneefatta ageran
nde i maskopi, förfalskning, avsiktliga
u
utelämnandeen, felaktig in
nformation eeller åsidosätttande av intern kontroll.



sskaffar jag m
mig en förståeelse av den del av förenin
ngens internaa kontroll som
m har betydeelse
fför min revision för att uttforma gransskningsåtgärd
der som är läämpliga med hänsyn till
o
omständigheeterna, men inte för att u
uttala mig om
m effektiviteten i den inteerna kontrolleen.



u
utvärderar jaag lämplighetten i de redo
ovisningsprinciper som an
nvänds och riimligheten i
sstyrelsens up
ppskattningar i redovisnin
ngen och tillh
hörande upp
plysningar.



d
drar jag en sllutsats om läämpligheten i att styrelsen använder aantagandet o
om fortsatt d
drift
vvid upprättan
ndet av årsreedovisningen
n. Jag drar occkså en slutsaats, med grun
nd i de inhäm
mtade
rrevisionsbevisen, om hurruvida det fin
nns någon väsentlig osäkeerhetsfaktor som avser såådana
h
händelser elller förhålland
den som kan
n leda till betyydande tviveel om förenin
ngens förmågga att
ffortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen attt det finns een väsentlig o
osäkerhetsfaktor,
m
måste jag i reevisionsberätttelsen fästa uppmärksam
mheten på upplysningarn
na i
åårsredovisnin
ngen om den
n väsentliga o
osäkerhetsfaaktorn eller, o
om sådana upplysningar är
o
otillräckliga, modifiera utttalandet om
m årsredovisn
ningen. Mina slutsatser baaseras på de
rrevisionsbevis som inhäm
mtas fram till datumet förr revisionsberättelsen. Do
ock kan fram
mtida
h
händelser elller förhålland
den göra att en förening inte längre kkan fortsätta verksamheten.



u
utvärderar jaag den övergripande pressentationen, strukturen och
o innehålleet i
åårsredovisnin
ngen, däriblaand upplysnin
ngarna, och o
om årsredovvisningen åteerger de
u
underliggand
de transaktio
onerna och händelserna p
på ett sätt so
om ger en rätttvisande bild
d.
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Jag m
måste inform
mera styrelsen om bland aannat revisio
onens planeraade omfattning och inrikttning
samtt tidpunkten för den. Jag måste ocksåå informera o
om betydelseefulla iakttaggelser under
revissionen, därib
bland de betyydande bristeer i den interrna kontrollen som jag ideentifierat.
Rapp
port om andra krav enliggt lagar och aandra författtningar
Utta
alanden
Utövver vår revisio
on av årsredovisningen h
har vi även uttfört en revission av styrellsens förvaltn
ning
för B
Brf Vendelsö Gård för år 2
2018 samt avv förslaget tilll dispositioner beträffand
de föreningeens
vinstt eller förlustt.
Jag ttillstyrker att föreningsstäämman dispo
onerar vinsteen enligt försslaget i förvaltningsberätttelsen
och beviljar styreelsens ledamöter ansvarssfrihet för räkkenskapsårett.
Grun
nd för uttala
anden
Jag h
har utfört revvisionen enliggt god revisio
onssed i Sverrige. Vårt anssvar enligt deenna beskrivvs
närm
mare i avsnitttet Revisornss ansvar. Jag är oberoend
de i förhållande till föreningen enligt ggod
revissorssed i Sverige. Jag som
m auktoriseraad revisor har i övrigt fullggjort mitt yrkkesetiska anssvar
enliggt dessa kravv.
Jag aanser att de rrevisionsbevis vi har inhäämtat är tillrääckliga och ändamålsenligga som grund
d för
våra uttalanden.
Styreelsens ansva
ar
Det är
ä styrelsen som
s
har ansvvaret för försslaget till disp
positioner beeträffande fö
öreningens viinst
ellerr förlust. Vid förslag till uttdelning inneefattar detta bland annat en bedömniing av om
utdeelningen är fö
örsvarlig med
d hänsyn till d
de krav som föreningens verksamhettsart, omfattn
ning
och risker ställer på storleken
n av föreninggens egna kapital, konsoliideringsbeho
ov, likviditet o
och
ning i övrigt.
ställn
Styreelsen ansvaraar för förenin
ngens organiisation och fö
örvaltningen av föreningeens
angeelägenheter. Detta innefaattar bland annat att fortlöpande bed
döma förenin
ngens ekonom
miska
situaation och att tillse att föreeningens orgganisation är utformad såå att bokförin
ngen,
medelsförvaltnin
ngen och föreeningens eko
onomiska anggelägenheter i övrigt kon
ntrolleras på ett
betryyggande sättt.
Reviisorns ansvarr
Mitt mål beträffaande revision
nen av förvaltningen, och
h därmed vårrt uttalande o
om ansvarsfrrihet,
döma om någgon
är attt inhämta reevisionsbevis för att med en rimlig graad av säkerheet kunna bed
styreelseledamot i något väsen
ntligt avseen
nde:
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fföretagit någgon åtgärd eller gjort sig sskyldig till nåågon försumm
melse som kaan föranleda
eersättningsskkyldighet mo
ot föreningen
n, eller



p
på något ann
nat sätt hand
dlat i strid meed bostadsrättslagen, tilläämpliga delar av lagen om
m
1
eekonomiska föreningar , årsredovisniingslagen elleer stadgarna.

Mitt mål beträffaande revision
nen av förslaget till dispositioner av fö
öreningens vvinst eller förrlust,
och d
därmed vårt uttalande om detta, är att
a med rimlig grad av säkkerhet bedöm
ma om förslaaget är
förenligt med bo
ostadsrättslaggen.
Rimlig säkerhet äär en hög graad av säkerheet, men ingen
n garanti för att en revision som utförs
onssed i Sverrige alltid kom
mmer att upp
ptäcka åtgärd
der eller förssummelser so
om
enliggt god revisio
kan föranleda
f
erssättningsskyldighet mot fföreningen, eller
e
att ett förslag
f
till disspositioner av
föreningens vinstt eller förlustt inte är förenligt med bo
ostadsrättslaggen.
Som en del av en
n revision enlligt god revissionssed i Sveerige använd
der den aukto
oriserade revvisorn
profeessionellt om
mdöme och har
h en professsionellt skep
ptisk inställniing under hela revisionen
n.
Gran
nskningen avv förvaltningeen och förslaget till dispositioner av fö
öreningens vvinst eller förrlust
grun
ndar sig främst på revision
nen av räken
nskaperna. Viilka tillkomm
mande granskkningsåtgärder som
utförs baseras påå den auktoriserade revissorns professsionella bedö
ömning och ö
övriga valda
mning med utgångspunktt i risk och vääsentlighet. D
Det innebär att
a vi fokuserrar
revissorers bedöm
granskningen på sådana åtgäärder, områden och förhåållanden som
m är väsentligga för
ör föreningen
ns
verksamheten occh där avstegg och överträädelser skullee ha särskild betydelse fö
h prövar fattaade beslut, beslutsunderllag, vidtagna åtgärder och
situaation. Jag gårr igenom och
andrra förhållanden som är reelevanta för vvårt uttaland
de om ansvarrsfrihet. Som underlag för vårt
uttallande om styyrelsens försllag till dispossitioner beträäffande fören
ningens vinstt eller förlustt har vi
granskat om försslaget är föreenligt med bo
ostadsrättslagen.
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Stockholm den 2
2019‐04‐28

Jaan Kubja
Aukttoriserad revvisor
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