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Förvaltni ngsberättelse

Verksamheten

Brf Vindruvan 12 har till ändamål att upplåta bostäder med nyttjanderätt till sina medlemmar samt lokaler med
hyresrätt.

Föreningen äger fastigheten Vindruvan 12 pä Kungsholmen i Stockholm med adress Scheelegatan 4 och 4A,
112 23 Stockholm. På fastigheten finns två flerbostadshus som byggdes år 1900 och som byggdes om åren
1 982-1 983.

Föreningen upplåter 18 lägenheter med bostadsrätt, en lägenhet med hyresrätt och tre lokaler med hyresrätt.

Fastigheten ärfullförsäkrad hos Länsforsäkringar Stockholm. Som tilläggsförsäkring finns en s.k.
styrelsean svarsförsäk ri ng.

Styrelsearbetet

Styrelsearbetet har under året varit kontinuerligt och styrelsen har träffats regelbundet. Styrelsen har haft en
styrelsemiddag.

Fram till ordinarie årsstämma 2019-05-20 utgjordes styrelsen av Ann-Sofie Bexell, ordförande, Jan Colliander,
kassör, Viktor Hård, sekreterare samt ledamöterna Lars Abom, Moe Khorami och Amelie Sandström. Vid
årsstämman lämnade Viktor Hård styrelsen och Mats lngelborn valdes in som ny styrelseledamot efter
honom.

Styrelsen har således under 2019 bestått av Ann-Sofie Bexell, Jan Colliander, Lars Abom, Moe Khorami,
Amelie Sandström och Mats lngelborn. Vid konstituerande styrelsemöte utsågs Ann-Sofie Bexell till
ordförande, Jan Colliander till kassör och Amelie Sandström till sekreterare. Moe Khorami Iämnade föreningen
och avgick ur styrelsen 2020-03-02.

Firman tecknas av styrelsen eller av två styrelseledamöter i förening.

Revisor under året har varit Torbjörn Larsson, KPMG och Ulrik Elg som internrevisor.

Valberedningen har bestått av Helena Sträng och Stephan Johansson.

Styrelsen har under året haft tio protokollförda möten.

En lägenhet (nr 1301 i gårdshuset) har sålts under året med tillträde den 2 mars 2020.

Föreningen hade vid årets slut 25 medlemmar. Två andrahandsuthyrningar har varit godkända under 2019.

I samband med lägenhetsöverlåtelser träffar styrelsen köparen innan föreningen godkänner vederbörande
som medlem. Detta görs for att förvissa sig om att den nya medlemmen har för avsikt att bo permanent i

fastigheten i enlighet med föreningens stadgar samt att den nya medlemmen ska få ansikten på styrelsens
ledamöter och känna sig mer välkomna i föreningen.

Avtalsfrågor

Avtalet med städfirman Alfa Omega AB har sagts upp. Ny leverantör av städtjänsten är sedan den 1 januari
2020 Marie's Puts & Städ AB.

Avtalet med Bredbandsbolaget/Telenor har omforhandlats så att hastigheten på bredbandet har upp-graderats
från 100/100 iil|2501250 till oförändrat pris. I avtalet ingår också en ny premiumrouter till alla boende som är
anslutna till föreningens gruppavtal.

Styrelsen har vidare träffat avtal med Casab City Avfallsservice AB om utökad sopsortering från den I
december 2019. De fraktioner som omfattas är plast, metall, glas, wellpapp, tidningar och grovsopor.
Hämtning av hushållssopor sköts som tidigare av Stockholm Vatten.

Uppsala Crew Service AB som hyr källarlokalen har under några år haft en hyresgäst, nyhetsföretaget 
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Alkompis AB. Alkompis AB har flyttat från fastigheten under 2019 och lokalen står nu tom. En begäran att få
överlåta lokalen på ny lokalhyresgäst har inte godkänts av styrelsen.

Fastigheten

Under 2019 har värmeproblemet i inredningsfirmans, Welcome home, lokal undersökts av två olika konsulter.
Undersökningen, som inleddes redan under 2018, innefattade i viss mån också under- centralens kapacitet att
leverera tillräcklig värme även till bostadslägenheterna. Undersökningarna resulterade i att föreningen valde
att awakta med åtgärder när det gäller bostäderna. Problemet i lokalen bedömdes som mer akut. Avtal
träffades med Dinami Värme & Vatten AB som installerade tre värmefläktar i lokalen. Problemet är därmed
åtgärdat och hyresgästen är numera nöjd med uppvärmningen.

Den fuktfläck i putsen på gårdshusets södra gavel som upptäcktes under 2018 har åtgärdats av SEHED. Vid
besiktning utförd av en oberoende besiktningsman konstaterades att det inte var fråga om ett s.k. garantifel
med anledning av den fasadrenovering som gjordes 2013. Orsaken bedömdes i stället vara en för nätt
plåtskoning på taket vilket medförde att regnvatten rann ner på fasaden.

Sotning av alla kakelugnar och skorstenspipor genomfördes i april 2019. Därefter har en brand-
skyddsbesiktning skett av alla rökkanaler. Anmärkningar har riktats mot ett antal kanaler som försör1er
eldstäder som redan är plomberade eller konstaterat obrukbara av andra skä|. De berörda lägenhets-
innehavarna har underrättats om anmärkningarna. Styrelsen har också beslutat om eldningsförbud i de
aktuella kakelugnarna.

Brandskyddsbesiktningen utmynnade också ien anmodan att installera ytterligare skyddsutrustning
på taket till gårdshuset. Det arbetet utfördes i början av 2020 av Dimson AB, som även sköter snöskottningen
av taken.

Stengolven i entröerna till de båda husen har putsats. Gathuset dubbeldörrar mot gården har försetts med nya
elkontakter.

lnför julhelgen pyntades på initiativ av lokalhyresgästen Wome gathusets fasad med vepor, rosetter och
belysning. Utsmyckningen uppmärksammades av de lokala tidningarna på Kungsholmen och gav många
positiva reaktioner.

Planerade åtgärder

Med utgångspunkt i Underhållsplanen bevakar styrelsen fortlöpande vilka underhållsåtgärder som bör vidtas.
Under 2020 kan det framför allt bli aktuellt med en översyn och ommålning av yttertaken. Dimson AB har fått i

uppdrag att undersöka behovet av förbättringsmålning.

Aven trapphusen är i behov av viss förbättringsmålning. Enligt underhållsplanen är det i övrigt en översyn av
hissarna och tätskiktet på stora innergården som ligger närmast itiden.

Nästa OVK är planerad att ske 2021.

Ekonomi

Resultatet för 2019 är 243 tkr (9 tkr år 2018). Under året belastades resultatet med 225 tkr för
underhållsarbeten, vilket huvudsakligen handlade om åtgärdande av gårdshusets södra gavel samt förbättring
av värmen iWelcome homes lokaler.

Föreningen har lån på totalt 8 mkr. Ett lån på 5 mkr med fast ränta har omsatts under året till en fast ränta på

0,85 % (tidigare 2,4 Yo). Lånet är bundet i tre år. Föreningen har också ett lån på 3 mkr med rörlig ränta som
för närvarande ligger på 0,98 %.

Föreningen har ett positivt kassaflöde och vid årets slut var föreningens kassa 1 290 tkr.

Förvaltning

Den ekonomiska och tekniska förvaltningen har under året skötts av Fastighetsägarna Stockholm AB.
Styrelsen har i syfte att spara in kostnadär omförhandlat avtalet såvitt avsår teknisf förvaltning. Ett avtal o, A
fastighetsskötsel på avrop inklusive jourservice har ersatt tidigare avtal. i- I
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Flerärsöversikt

2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning (tkr) 1661 1566 1517 1322
Resultat efter fin. poster (tkr) 243 I -70 -227

Soliditet (%) 20,5 18,6 18,6 19,2

Förändringar i eget kapital
Upp- Fond för

Medlems tåtelse- yttre Balanseral Arets
-rnsatser avgifter underhåll resultal resultat Summa

Belopp vid
årets ingång 830 496 6 515 694 29760 -6 665 167 8 955 1 981 004

Resu/tafdlspos ition e n I

föreningsstämman

Reservering tillfond
for yttre underhåll

Balanseras i ny
räkning

Arets resultat

I 95s -8 955

242510 242510

Belopp vid
årets utgång 830496 6 515 694 29760 -6 656 212 242510 2 223s14
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Belopp ikr
Fö rs l ag ti l l res u ltatd isp ss iti on

Balanserat resultat
Årets resultat

Totalt

Avsättning tilt yttre fond
Uttag ur yttre fond
Balanseiras i ny räkning

Summa

-6 656 212
242 511

-6 413 701

176 316
-1 18 925

-6 471 092
-6 413 701

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar **O nofr 
jU
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Belopp ikr Nol 2019-01-01- 2018-01-01-
2019-12-31 2018-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning

Summa rörelseintäkter

Rcirelsekostnader
Drift- och fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella Poster

Resultat före skatt

Skatter
Skatt

1 661 078 '1 565 999

1 661 078

-1 114 407
-60 218

-125 136

1 565 999

-1 272 575
-22 500

-125 136

-1 299 761 -1 420 211

361 317

4 246
10

-123 062

145 788

4 246

-141 079

-1 18 806 -136 833

242 511 8 955

242 511 8 955

Arets resultat 242 511 8 955 N

1, /:V
T



BRF VINDRUVAN 12
716416-6998

Balansräkning
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Belopp ikr A/of 2019-12-s1 201 8-1 2-31

TILLGÅNGAR

An Iäggningstillgångar

Materi el I a an I ägg n i ngsti I I g ån g ar
Byggnader och mark
lnventarier, maskiner och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättn i n gsti llgån gar

Kortfristi g a fo rd ri n g ar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Su m ma omsättn i n gstill gå ngar

SUMMA TILLGANGAR

I 448 977
26 905

I 568 845
32 173

I 475 882 I 601 018

I 475 882 I 601 018

2
3 185

59 014
3 196
B 036

62 201

1 286 579

11 232

1 029 526

1 286 579 1 029 526

1 348780 1 040758

10 824 662 10641rrU 
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Balansräkning
Aelopp ikr I'lot ZOtg-tZ-St ZO1A4Z-S1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond for yttre underhåll
Kapitaltillskott

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Avsättningar
Övriga avsättningar

Summa avsättningar

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga sku lder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 346 190
29 760

1 261 266

7 346 190
29 760

1 261 266

I 637 216

-6 656 212
242 510

I 637 216

-6 665 167
8 955

-6 413 702 -6 656 212

2223 514

92 114

1 981 004

82 912

10

92 114

8 000 000

82 912

I 000 000

8 000 000

99 437
16 865

296 389
96 343

I 000 000

66 664
548

296 389
214 259

509 034 577 860

10 824 662 10 641 776
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Redovis n ingsprinciper

Not 1 Redovisningsprinciper

SPrrt

Allmänna redovisningsprinciper
Arsredovisningen är upprättad ienlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Om inte annat framgår är värderingsprinciperna oförändrade ijämförelse med föregående år.

Redovisning av intäkter
Arsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på
räkenskapsåret redovisas som intäkt.

Skatt
Bostadsrättsföreningars ränteintäkter som är hänförliga till fastigheten är skattefria. Om det
förekommer verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning sker beskattning med22 procent.

An läg gni ngstil lgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar. Avskrivningar sker systematiskt under den bedömda nyttjandetiden. Följande
avskrivningar uttryckt i procent tillämpas (föregående år inom parantes)

Anläggningstillgångar lo per år (% föreg å0

Ombyggnad 1Yo (1%o)

Maskiner, lnventarier 5 o/o (5 %)

Övriga tillgångar och skulder
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges. Fordringar har, efter
individuell bedömning, tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar
värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.

Fond för yttre underhå!l
Avsättning till och uttag ur fonden görs i enlighet med föreningens stadgar. Avsättning enligt plan och
ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital.
Arets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat.

1
U
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Not 2 Nettoomsättning
2019

cl ,vrt rl

2018

Arsavgifter
Hyror
Påminnelseavgift

Not 3 Ovriga rörelseintäkter

393 880
1 267 018

180

396 308
1 169 685

I 661 078 1 565 994

2019 201 I
Summa

Not 4 Drift- och fastighetskostnader
2019 201 I

Drift
Fastighetsskötsel
Städning
Tillsyn, besiktning, kontroller
Trädgårdsskötsel
Snörolning
Sotning
Reparationer
EI

Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Försäkringspremie
Fastighetsavgift bostäder
Fastighetsskatt lokaler
Övriga fastig hetskostnader
Kabeltv/Bredband/lT
Förvaltn ingsarvode ekonom i

Ekonomisk forvaltn ing utöver avtal
Ovriga externa tjänster

Underhåll
Bostäder
Hissar
Fasader

Totalsumma drift- och fastighetskostnader

Not 5 Övriga externa kostnader

11 445
33 358
15 266
3 713
6 250

53 823
70 837
31 716

286 854
35 696
60 019
13 791
26 163
85720

123 985
60 361
62 938

13 547

11 124
31 792
19 957

6 250

49 36;
29 972

282 757
42 078
36 277
92 660
25 403
69 250
10 151
69 082
61 376

5 938
13 349

995 482

18 92;

856 781

351 730
64 064

I 114 407 1 272 575

2019 201 I

Konsultarvode
Revisionsarvode

Summa

31 468
28750 22 5oo tl.\:-- tI
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10 615207 10 615207

Not 6 Byggnader och mark

Vid årets början
-Byggnad
-Ombyggnad
-Mark

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Arets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

Taxeringsvärde
Byggnader
Mark

Bostäder
Lokaler

-119868 -119 868

58 772 004 43 125 000

Not 7 inventarier, maskiner och installationer
2019-12-s1 201 8-1 2-31

1 371 979
1 092 000

1 371 979
1 092 000

13 079 186 13 079 186

-3 510 341 -3 390 473

-3 630 209 -3 510 341

I 448 977

20 043 000
38 729 000

I 568 845

17 839 000
25 286 000

58772 000

50 200 000
8 572 000

$ 125 400

36 200 000
6 925 000

Ackum ulerade anskaffn ingsvärden :

-Vid årets början

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Arets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

Not 8 Kassa och bank

105 201 105 201

105 201

-73 028
-5 268

105 201

-67 760
-5 268

-78 296 -73 028

26 905 32 173

2019-12-31 201 8-1 2-31

Bank, checkräkningskonto *)

Avräkningskonto Fastig hetsägarna

Summa

-9 541
1 296 120

-4 728
1 034 254

I 286 579 1 029 526

.) Beviljad kredit 200 000 kr. Säkerhet fastighetsinteckningar.

Not 9 Ovriga avsättningar
2019-12-31 2018-12-31 N

\
82912

I
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Not 10 Skulder till kreditinstitut, långfristiga

Lånegivare
Konvertering/
Slutbetalning Ränta

Skuldbelopp
2019-12-31

Amofteing/
Upplåning

Skuldbelopp
2018-12-31

Nordea
Nordea

Ovriga noter

Not 11 Ställda säkerheter

0,85 0/o

0,98 %
5 000 000
3 000 000

5 000 000
3 000 000

8 000 000 8 000 000

2019-12-31 2A18-12-31

Panter och därmed iämförliga säkerheter som

har ställts för egna skulder och avsättningar

Fastig hetsinteckn i n gar

Summa ställda säkerheter

Ev entu a I f ö rp I i ktel s e r

11 300 000 1'r 300 000

11 300 000 11 300 000

2019-12-31 2018-12-31

Inga lngaÖvriga eventualförpliktelser

Su mma eventualförpliktelser

Efter räkenskapsårets slut har inga väsentliga händelser inträffat

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
,r,
tl
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Rev orlsbcråttelse
Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Vindruvan 12, org. nr 716416-6998

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Vindruvan 12 för är 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 20'19 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktorise-
rade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.

Vi är oberoende iförhållande 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 har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för ait upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upp-
Iyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om be-
slut har fattats om att avveckla verksamheten.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Au-
diting (lSA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av sä-
kerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsent-
lig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de en-
skilt eller iillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revis-
ionen. Dessutom:

- 
identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i

maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll.

- 
skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den in-
terna kontrollen.

- 
utvärderar jag Iämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.

- 
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa upp-
märksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta
verksamheten.

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande blld.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag lden-
tifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt bostadsrättslagen och tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar och därmed enligt god revis-
ionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställninq. ,/r(" //\{l
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Bostadsrättsföreningen Vindruvan 12 för är
2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende iförhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullglort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner be-
träffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedömning av om utdelnlngen är försvar-
lig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfatt
ning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, kon-
solideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlö-
pande bedöma föreningens ekonomrska situation och att tillse att för-
eningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvalt
ningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrlgt kontroll-
eras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i

något väsentligt avseende:

- 
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen,
eller

- 
på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, till-
Iämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, årsredovis-
ningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av före-
ningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
bostadsrätts lage n.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt
ningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner
av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med bostadsrättsla-
gen.

Solna den 19 m{2020

Som en del av en revision enligt god revisionssed r Sverige använder
den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en pro-
fessionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen
av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den aukto-
riserade revisorns professionella bedömning och övriga valda reviso-
rers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det inne-
bär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens för-
slag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

KPMG AB

Revisionsberättelse Bostadsrättsföreningen Vindruvan 12, org. nr 716416-6998, 2019 2 (2)


