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Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaf lödesanalys
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Föreningen förvaltas av Förvaltning iÖstersund AB, org.nr 559068-1309.
Tel: 0B- 52278 242 (kundtjänst)
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Fö rvä åtn I rugs herätte I sc
Underhållsplan har föreningen upprättat år
2013. Planen uppdateras fortlöpande och i
dagsläget sträcker sig planen framtill2O2O.

Foreni ngens verksan'ihet
Föreningen har till ändamål att främja
medlemmarnas ekonomiska intresse genom att
i föreningens hus upplåta bostadslägenheter
under nyttjanderätt och utan tidsbegrä nsni ng.
Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i
anslutning till föreningens hus, om marken ska
användas som komplement till bostadslägenhet
eller lokal.

r,.,Sir',.,'
Byte värmeväxlare

2073

Komplettering med skyddsräcken
runt luckor Optimusv. och Centralv.

2074

Byte plåtinklädnader runt
avluftningar (Hus A)

2014

Föreningens fastigheter består av 3
flerbostadshus på adresserna: Centralvägen 6,
8,10,72 och 14. Optimusvägen1-3, Genvägen 2
och Finspångsvägen 1. Fastigheterna byggdes
1957-1953 samt 2003.

Nedtagning av löst sittande puts
och tegel (Hus A)

2074

Fastigheterna benämns idenna text enl:

mellan 14 E-D, 14 A-B

Huskropp A: Centralv. 6 och 8, Optimusv. 1-3,
Genv. 2 och Finspångsv. 1.
Huskropp B: Centralv. 14.
Huskropp C: Centralv. tO,t2.

Genomgång f rå nl uftsf läktar
lagerbyte, byten av skivor,
etc. Rengöring aggregat samt
kanalsystem.

2074

Rengöring av ventiler och don.

2074

Rengöring ventilationskanaler

2014
20742015
2075

F

öreningens fasti gheter, Vi I u nd a 6: 3, Vi

I

u nd

a

6:17 och Vilunda 8:1 i Upplands Väsby kommun
förvärvades 2OO9-09-30.

Byte entr6partier (Centralvägen

14)

2074

Murat igen öppningar ibrandvägg

2074

remmar,

Den totala byggnadsytan uppgår till 73 334
kvm, varav t7 721 kvm utgör lägenhetsyta och
2273kvm lokalyta och förråd. I föreningen finns
72 parkeringsplatser och 9 garage.

OVK besiktning
Renovering av hissar, etapp 1

Lägenhetsfördelning
81 st 1 rum och kök
89 st2 rum och kök
47 st3 rum och kök
4 st 4 rum och kök
Av dessa lägenheter är 2O2 upplåtna med
bostadsrätt och 19 med hyresrätt.
Föreningen har25 uthyrda lokaler.
Föreningen är f rivi I ligt momsregistrerad
avseende verksamhetsloka ler.

Rörinfordring av bottenplatta

2015

Renovering av hissar, etapp 2

2076

Elcentral tvättstuga Centralv 14

2076

Ventilation

20t7

Vattenskada

2077

Trädgård

2077

Renovering av hissar etapp 3

20!7

Byte av källardörrar

2017

Reparation lokaler

2017

Källartrappor

2077

Nya torktumlare 4 st

2077

oal

r'dl

Försökringtill fullvärde för byggnaderna har
föreningen tecknat hos Trygg Hansa. I avtalet
ingår styrelseförsäkring.
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Förvaltningsaytal avseende teknisk förvaltning
och fastlghetsskötsel har föreningen tecknat
med MH Drift och Fastighetsservice AB. För
den ekonomiska förvaltningen har föreningen
avtal tecknat med Förvaltning i Östersund AB.
Bostadsrättsf öreningen registre rades
2OO7-08-29 hos Bolagsverket och föreningens
ekonomis ka p lan registre rades 2OO9 -04-29.
Föreningens nuvarande gäl lande stadgar
registrerades 2075-77-24, Styrelsen har sitt
säte i Upplands Väsby kommun.
Föreningens skattemössiga status är att betrakta
som ett äkta privatbostadsföretag

Föreningen är idag medlemmar i
Fastighetsägarna.

Medlemsinfonrn*ti*n
Antalet medlemmor i föreningen uppgick vid
årets början till257st. Nytillkomna medlemmar
under året är 31. Antalet medlemmar som
utträtt under året är 2T.Medlemsantalet i
föreningen vid årets slut är 255. Under året har
22 överlåtelser skett och 1 upplåtelser från

hyresrätt ti I bostadsrätt.
I

Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen en
överlåtelseavgift på f n 7 763 kr.
Pantsättningsavgift debiteras köparen med f n

465kr.
Styrelsen har seda n ordi na rie föreni ngsstäm ma,

sammansättning:

Antonio Espinoza
Maude Järefjord
Torsten Bergstedt

å*i

ändelser under räkenskapsåret

Under 2018 påbörjades renovering av
avloppsrör i hela föreningen. Etapp 1 Genv. 2A28 är klart.
Föreningens resultat för är 2078 är 2O97 Kkr,
kan jämföras med resultatet för är 2Ot7
som var 986 Kkr. Förändringen beror främst på
minskade reparations- och underhål lskostnader

vilket

samt minskad räntekostnad.
Föreningens enskilt största kostnadspost är
räntekostnaden samt fjärrvärmen. Vi lket
minskat under året.
I resultatet för är 2Ot8 ingår avskrivningar med
823 Kkr och exkluderar man dem blir resultatet
2 92O Kkr. Detta innebär att föreni ngen gör ett
likviditetsmässigt överskott f rån den löpande
verksamheten under året. Avskrivningar är en

bokföringsmässig värdeminskning av
föreningens fastighet och den posten påverkar
inte föreningens ikviditet.
I

Tittar man

2018-03-20 och därmed påföljande
styrelsekonstituering haft följande

Monica Öhrn
Natasha Pedersen
Josefine Björk
Pernilla Nielsen

Antal styrelsesommanträden som protokol lförts
under året har uppgått till 12 st. Dessa ingår i
arbete med den kontinuerliga förvaltning av
föreningens fastighet som styrelsen under året
arbetar med. Föreningens firma har tecknats av
två ledamöter i förening.

ledamot

ledamot
ledamot
ledamot

suppleant
suppleant
suppleant

Till reyisor har Patrik lsraelsson, KPMG
Revisionsbyrå valts.

på

föreningens Iikviditetsflöde som

däremot även innefattar investeringar samt
finansieringsdelen iform av Iån och upplåtelser
har föreningen ett positivt kassaflöde.
Anledningen till detta är att föreningen under
året har upplåtit 1 lägenheter.
I kassaflödesanalysen återfinns mer information
om årets likviditetsflöde. Det överskottskapital
som föreningen har fått in under året kommer

att användas till att amortera lånen på
fastigheten.
Årsavgifterna har under året varit oförändrade.
I samband med budgetarbetet inför år 2079
beslutade föreningen att inte höja avgifterna för
2079.

Valberedningen kunde inte väljas pga ingen

frivillig.
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Underhåll av fastigheten som genomförts under
verksamhetsåret och där hela kostnaden
belastat resu ltatet för verksamhetsåret:

Utbytetrapphusarmaturer
Vattenskada lägenheter
Målning av räcken i området

För;*

r':d ri

n6 Hget ka pita

Planerat underhållsbehov av föreningens

fastighet beräknas till 1 Mkr. Till det planerade
underhållet samlas medel via årlig avsättning till
föreningens yttre underhållsfond i enlighet av
styrelsen fastställd underhållsplan. Fonden för
yttre underhåll redovisas under bundet eget
kapital i balansräkningen

728
620
82

!

Belopp vid årets ingång

82 830

604

15 815 506

-300000

986430

Balanseras i ny räkning

446707

Upplåtelser

-986430

1s93299

1

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

986430 89799932

2820059 -73252667

300000

Avsättning till yttre fond

2097

83277305 17208805

3720059 -72566237

st7

840000

2097 5L7

2097577 93737449

FIerånsöversikt

Nettoomsättning, Kkr

77906

71.626

77479

17170

11773

2097

986

-1746

-1220

-84

Soliditet, %

49,9

48,6

47,9

44,8

43,7

Genomsnittlig årsavgift per kvm
bostadsrättsyta, kr

695

691

677

636

644

Lån per kvm bostadsrättsyta, kr

8994

9023

9

057

10 055

to444

lnsats per kvm bostadsrättsyta, kr

I

I

Resultat efterfinansiella poster, Kkr

789

8145

745

I 151

8243

Genomsnittlig skuldränta, % *

L,71

7,43

2,36

2,40

3,10

Fastighetens belåningsgrad, % **

52,3

52,3

52,2

57,O

57,O

*

Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd kostnad för låneräntor i förhållande till genomsnittliga fastighetslån.
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** Fastighetens
belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till fastighetens bokförda värde.
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Resultatdlsp*sition

Förslag til I behandling av föreningens resultat:

-72566237

Balanserat resultat

2097 577

Årets resultat

-1o468724
Styrelsen föreslår att:
Till yttre fond avsätts
I

300000

-to768720

ny räkning överföres

-70 468720

Beträffande föreningens resultat och ställning iövrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges.
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RE§ULTÅTRAKNIT\IG

2018-01-01

2017-o7-o1

Not

20L8-12-31

2017-L2-37

Hyresi ntäkter och å rsavgifter

2

177781.25

71625947

Övriga rörelseintäkter

3

Rörelsens intäkter m.m.

Summa rörelsens intäkter m.m.

787 946

-2 000

17906077

1,1,623947

Rörelsens kostnader

Driftkostnader

4

-7 207139

-7 843086

Övriga externa kostnader

5

-479 865

-355420
-286659
-823227

Personalkostnader

Avskrivningar av materiel

6
la anläggningsti

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

I

lgångar

-286 659

-823277
-8796874

-9 308 386

3to9 797

231,5 561

Resultat från finansie!!a poster

Ränteintäkter

9236

10 068

Räntekostnader

-1.O20976

-1339198

Summa finansiella poster

-1 011 680

-1329130

Resultat efter finansiella poster

2097 517

986431

Årets resultat

2097 5!7

986431
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BALAI'lsnÅxNlt-lc

20t8-!2-3t

2077-t2-31.

17480300!

775 676707

39 435

48940

Not
TILLGÅ}§GÅR

Anläggningsti I lgångar

Materiel la anläggningstillgångar
Byggnader och mark

lnventarier, verktyg och installationer
Summa materiel la anläggningstil lgångar

t74842436

t7s

Summa anläggningstillgångar

t74842436

175 665 647

665 647

Omsättningstil lgångar
Kortf ristiga fordringar

Kundfordringar

135254

71 500

Övriga fordringar

4328
298816

329 982

263950

438 398

665432

Kassa och bank

11397 056

7 773259

Summa omsättningstil lgångar

71835 454

7 778 691

186677 890

183444338

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

SUMMATILLGÅNGAR
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ffiÅLÅ§i§RÅK§§ING

2078-12-37

20L7-12-37

700486710
3720059

98 646 7tO

Yttre fond
Summa bundet eget kapital

!o36061,69

LO1,4661,69

-12s66237
2097 577
-70468720

-73252667
986430
-t2266237

49

89199932

97137 361,

97465132

52 500

52 500

91,!8986!

91517 632

327759
388 050

302779
373652

27 462

437 527

95786

86715

t571523

1 586 101

2 350 580

2726774

677 890

183444338

Not
§GHT KÅPITÅL OCi{ SKULMEft
Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

2820059

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust

Ärets resultat
Summa

fritt eget kapital

Summa eget kapital

93137

Långfristiga skulder
Skulder ti

I

I

10

kreditinstitut

Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder

77

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1.86
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KÅ§§AFLgNgSATÅLY§

2018-01-01

20t7-o7-o1

20L8-72-31,

20L7-L2-31

Den löpande verksamheten

3709 r97

823277

2375 567
823227

9 236

10 068

-1o20976

-7339 798

2920728

7809 652

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar

-63754

-5367

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar

290788

Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta mm
Erlagd ränta

Kassaflöde från den Iöpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde f rån förändri nga r av rörelsekapital

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder

74398

-287 707
-586 389

Minskning(-)/ökning(+) av kortf ristiga skulder

-475 572

-762571

Kassaflöde från den löpande verksamheten

2746588

168230

840 000

0

o

-30279!

-82250
-279772

1537 209

-367962

Finansieringsverksamheten
I

nbetalda i nsatser och upplåtelseavgift er

1

Förändring deposition
Amorteri ng långfristiga lån
Kassaf löde f rån

f

i

nansieri ngsverksamheten

4283797
!73259

Förändring av likvida medel
Likvida medelvid årets början
Likvida medel vid årets slut

7

L1,397 056

7

-193732
306997

71,73259
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Not 1 Redovisningsprinciper
Redov i snin gsp ri n ci p er
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:IO) om årsredovisning
mindre företag. Principerna är oförändrade jämfört med föregående är.

i

Vörderi ngspri nci per m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Mater i el I a anl äggni n gsti Il gå ngar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod.
Byggnader

o,5%

Fastighetsförbättringar 2 -6,7%
lnventarier
10-20%
asti ghetsskatUf a stigh etnv gift
Föreningen beskattas idag genom en kommunal fastighetsavgift f<ir bostadsdelen som antingen är ett fast
belopp per lägenhet eller 0,3 % av taxeringsvärdet för bostadsdelen. Det lägsta av dessa värden utgör
föreningens fastighetsavgift som för räkenskapsåret är 1 337 kr per lägenhet. För lokaler betalar föreningen en
statlig fastighetsskatt med 1 % av taxeringsvärdet på lokaldelen.
F

Yttrefond
Enligt bokföringsnämndens allmänna råd, ska reservering för framtida underhåll redovisas under bundet
eget
kapital. Avsättning tillfonden sker, utifrån föreningens stadgar, genom en årlig omföring mellan fritt och bundet
eget kapital. lanspråktagande av fonden frir planerat underhåll sker på samma sätt.

Noter titl resr.lltaträkningen

Not2

Årsavgifterochhyresintäkter

20L8

20L7

Hyresintä kter bostäder

7046842

7054072

Hyresintäkter lokaler
Fastighetsskatt lokaler
Årsavgifter bostäder
Hyresintäkter p-platser och garage
Övriga hyresintäkter
Överlåtelse- och pantförskrivningsavgift er
Övriga intäkter

3 153 408

3054995

Summa årsavgifter och hyresintä

7

33 899

30 00s

041773

7 02s 167

349 887
55 882
35 677

354466
58297

7477
17778125

kter

47 093

7924
77 625 947
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Not

Not

Not

3

Övriga rörelseintäkter

2017

0

-2 000

Övr ersättn och intäkter
Försäkringsersättn ingar

787 946

0

Summa övriga rörelseintäkter

187 946

-2 000

20t8

20L7

497 633

634497

4

5

20L8

Driftkostnader
Fastighetsskötsel inkl extradeb
Städning
Snöröjning och sandning
Reparationer och underhåll
Elavgifter
Fjärrvärme
Vatten och avlopp
Sophämtning
Kabel tv och bredband
Försäkringspremier
Fastighetsavgift/ fastighetsskatt
Förbrukningsmatrl / -inventarier
Övriga driftskostnader

552395
2072270
702464
s37777
284525

Summa driftkostnader

7

Övriga externa kostnader
Ekonomisk förvaltning inkl extradeb

704768
tog 652

99 440

702353
2485289

!927674

545 973

2707362
619 030
327 439

287029

765 409

756309

338322

335 935
83 485

3 504
725072

207 139

7

77071
843086

20L8

2017

256 778

247 777

Revisionsa rvoden

27897

Konsultarvoden
Försäljn. omkostnader inkl mäklararvoden

33 887

27706
32458

It tjänster

Kundförluster
nkassokostnader
Medlems-och serviceavgifter
Övriga admin istrationskostnader
I

Summa övriga externa kostnader

37460

o

3 649

7 576

s 401

0

97034

3 694

7 930

7 809

28429

47066

479 865

355 420
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Not6

Personalkostnader

2078

2077

Styrelsearvode
Socialakostnader

225000

225000

67 659

67 659

Summa personalkostnader

286 659

286 659

20!8-72-37

2017-t2-s1

182279 779

782219 779

782279 779
-6 602472

782279 719

tl*ter tili balansräkningen
Not

7

Byggnaderoch mark
I

ngående anskaffningsvärde

Utgående ackumu lerade anskaffningsvärden
I

ngående avskrivningar

-5 788 696

-813716

-873706

Årets avskrivningar

-7 476778

-6 602472

Utgående redovisat värde

174 803 001

L756t6707

Redovisat värde byggnader

742404237
32398764

743277 943

Redovisat vårde mark
Summa redovisat värde

174 803 001

175

Taxeringsvärdet för föreningens fastigheter:
varav byggnader:

115 651 000

080000

115 651 000
83 080 000

lnventarier, verktyg och installationer

20L8-12-31,

2077-72-31,

206077

206077

Utgående ackumulerade avskrivningar

32398764
616707

Taxeringsvärde

Not

8

I

83

ngående anskaff ningsvärde

206077

206077

Årets avskrivningar

-157 737
-9 505

-747 632
-9 505

Utgående ackumulerade avskrivningar

-166642

-157 L37

39 435

48940

Utgående ackumu lerade anskaff ningsvä rden
I

ngående avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Förutbetalda kostnaderoch upplupna intäkter

2078-72-3!

20L7-12-37

Förutbetald försäkring
Förutbetald kabel tv avgift
Förutbetald ek förvaltning Förvaltn i Östersund
Övriga förutbet kostnader och uppl intäkter

742284

777 460

7t 557
63 580

68704
62395

27407
298876

263950

20!8-72-37

2077-72-37

7604422

7482740

Amortering efter 5 år

89 532939

89 982992

Summa långfristiga skulder

97 737 367

97 465 732

Amortering
2079

2078-12-37

Summa förutbetalda kostnader och upplupna

Not
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intäkter

Långfristiga skulder
Amortering inom 2 till 5 år

Kreditgivare
SBAB
SBAB

Nordea Hypotek
Nordea Hypotek

Villkorsändring

Ränta%

2019-08-74
2079-04-76
2022-77-76
2079-70-76

0,79
7,21

789 648
138 111

1,s5

0,85
327 759

Summa

Avgår kortfristig del
Summa långf ristiga skulder

Not
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Uppl upna kostnader och förutbeta lda

75 397

Skuld per

24896468
26708 652
20 675000
19 185 000
91465 120
327 759

9t737 36t

intäkter

2078-72-37

20L7-72-3L

Upplupna utgiftsräntor

tto736

95 446

Förutbetalda hyror och årsavgifter
Upplupen kostnad fjärrvärme
Övriga upplupna kostnader

905734

7054075

286 880

297 766

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

208773
7577523

739 474
7 586

707
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Ställda säkerheter

2078-72-37

20L7-72-37

Fastighetsinteckni ngar

118000000
118000000

118000000
118000000

Summa ställda säkerheter
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Till föreningsstämman i Brf Vilunda-Borgen, org. nr 769617-2845

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Vilunda-Borgen för år 201 8.
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 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende iförhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har iövrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser ati 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. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 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 upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om

forisatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Våra 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, och att lämna
en revisionsberåftelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig såkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA användervi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

-

-

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheier är högre än för en väsentlig felaktighet som beror
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att utiala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
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-

-

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten istyrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar vi en slutsais om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 forisätta
verksamheten.
utvärderar vi 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 bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
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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 Brf Vilunda-Borgen för är 2018 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 oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 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 beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefatiar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvalt
ningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beiräffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihei, 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 försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen,

eller

-

på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, tilllämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt 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 vår professionella bedömning
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 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 förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om
förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

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 ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner
av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med bostadsrättslagen.

Upplands Väsby den 20 februari 2019
KPMG AB

R"r-#
Auktoriserad revisor
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