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2018-04-11
Dagordning Stämma 2018-01

1. Kallelse till ordinarie årsstämma 2018-05-17
Kallelse till ordinarie årsstämma 2018-05-17 i brf Virvelvinden.
Plats: Kvarterslokalen Orkanen, baksidan av Simrishamnsvägen 21
Tid 18:30 – 21:30

2. Dagordning
Dagordning vid ordinarie föreningsstämma i brf Virvelvinden 2018-05-17
1. Öppnande av föreningsstämma
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet
7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
8. Styrelsen årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. Beslut i anledning av föreningens
vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
12. Motion rörande skadedjurspraxis
13. Motion rörande lekplats
14. Motion rörande verkstad / hobbyrum
15. Fråga om arvoden för styrelseledamöter för mandatperioden till nästa ordinarie stämma.
16. Val av styrelseledamöter
17. Val av revisor
18. Val av valberedning
19. Förslag till ändring av stadgar, då lagen för ekonomiska föreningar har ändrats. Medtag era
egna stadgar som jämförelse.
20. Avslutning
Handlingar till stämman kommer att distribueras i varje medlems brevlåda vecka 19.
Väl mött!
Styrelsen

•

Org Nr: 769606-9611

•

Styrelsen för
Bostadsrättsföreningen Virvelvinden
Org.nr: 769606-9611

får härmed avge årsredovisning för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret

2017-01-01 - 2017-12-31

~

,..-, .....

. I.
~d ~· f V1rve
vinden

"-."'\.:.~r

GP(~ Br
• el\ <!JjL---:
, ....... ~

PÅ TO P PEN I BJÖRKHAGEN

0

ARSREDOVISN I NG
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Virvelvinden i Björkhagen (org. nr 769606-9611) får
härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2017-01-01-2017-12-31, föreningens 9:e
verksamhetsår.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2017
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta
bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmar till nyttjande utan
tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
Föreningens fastigheter Orkanen 1 och Virvelvinden 1 byggdes under år 1946, med
stamrenovering och upprustning av el 1997. Föreningen innehar mark med tomträtt.
Bostadsrättsföreningen består av 108 lägenheter och 4 lokaler varav två används för
föreningens verksamhet, gemensamhetslokal samt övernattningslägenhet.
Med en yta på 6 487 m 2 där lokalytan uppgår till 122 m 2 • Totalt således 7 069 m 2 •
Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229)
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos IF. I föreningens fastighetsförsäkring ingår
bostadsrättstillägg för föreningens lägenheter.
Föreningens lägenheter fördelar sig enligt följande:
Rok
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
4

Antal
1
1
2
1
19
32
1
1
18
24
8

Yta m 2
49
50
51
55
52
54
56
57
69
72
99

Lokaler, hyresrätt:
Föreningsdisponibla lokaler:

2 st, 52 resp 53 kvm
Uthyrningslägenhet/styrelserum "Lugnet": 51 kvm,
Samlingslokalen "Orkanen" : 66 kvm .
~
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Brf Virvelvinden i Björkhagen
Org.nr. 769606-9611

De senaste åren har.föreningen gjort.följande större underhållsåtgärder
2015
Balkongrenovering påbörjades och färdigställdes i fastighet nr 12 och 14.
Nya föreningsstadgar fastställdes vid en extrastämma 4/10 2015
Låsknapp för att öppna portar installerades.
2016
Balkongrenovering färdigställdes i fastighet nr 19 och 21. Samtliga balkonger i föreningens fyra
fastigheter har avlägsnats och ersatts med nya betongplattor och nya högre räcken enligt
nuvarande säkerhetsföreskrifter. Armeringen i balkongplattorna har förstärkts. Fasaden i
samtliga hus har fått en översyn och trasiga tegelstenar har ersatts. Balkongerna besiktades och
godkändes av Stockholm Stad 29/6 -16.
Stentrappan utanför S 21 har renoverats.
De gamla trästegarna i samtliga vindsutrymmen har bytts ut mot nya i aluminium.
lnformationspärmen har lagts elektroniskt på Virvelvindens hemsida.
2017
Stentrappor och stengolv i samtliga trapphus har slipats och renoverats.
Utebelysningen har förbättrats genom att all väggfast utomhusarmatur bytts ut och ett flertal
nya lampor monterats.
Ventilationsfläkten i S.14 har bytts ut.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Underhåll: Under året har föreningen genomfört löpande underhåll, vilket finansierats med
egna medel.
Styrelsen uppdaterar årligen underhållsplanen .
Ekonomi: Den för år 2018 upprättade budgeten, visade att avgift- och hyresintäkterna väl
balanserar med föreningens löpande utgifter, varför styrelsen beslöt att behålla årsavgifterna
på samma nivå ytterligare ett år.
Föreningens banklån uppgår på bokslutsdagen till 37 989 880 kr. Föreningen har sedan
övertagandet 2009 amorterat 27 000 000 kr vilket i snitt är 3 375 000 kr/år.
Styrelsen anser att
Föreningens stadgar anger att avgifterna skall anpassas så att föreningen har täckning för dess
löpande kostnader samt utrymme för framtida underhåll.
Fören ingen har 23 hyreslägenheter. Detta verksamhetsår har en (1) lägenhet avyttrats.
Fören ingen har 38 miljoner i lån hos SBAB, fördelat på tre lånedelar med varierande
bindningstid på 2-5 år.
Styrelsen ser därför i nuläget inga skäl till att höja eller sänka avgiftern~
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Brf Virvelvinden i Björkhagen
Org.nr. 769606-9611

Kommentarer till Årets resultat :
Då det har införts ett nytt redovisningssätt, uppvisar föreningen ett högre underskott i de
senaste årens resultat, trots att inga investeringar har gjorts. Påpekas skall att föreningen
soliditet sedan första året varit uppåtgående och de senaste åren legat över 72%.
Styrelsens sammansättning
Ordinarie ledamöter:
Barbro Jansson
Karin lmnander
Oskar Berger
Anneli Nilsson
Eva Svedberg
lneke Samson
Niklas Torsell

Ordförande
Vice ordförande, ekonomiansvarig
Sekreterare
Nyckelansvarig
Handkasseansvarig
Informationsansvarig och webb
Lokal, webb och informationsansvarig

I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Barbro Jansson, Niklas Torsell, Oscar Berger och
Eva Svedberg.
Styrelsen har under året hållit tolv (12) protokollförda sammanträden samt extrastämma 27:e
november.
Föreningens firma har tecknats av Barbro Jansson, Karin lmnander, Niklas Torsell samt Eva
Svedberg, två i förening.
Väsentliga avtal
Föreningen har avtal tecknat med följande viktiga leverantörer:
• HSB Ekonomi, som sköter bokföring, hyres- och avgiftshantering
• Jan-Erik Hedström fastighetsförvaltning samt skötsel, som underhåller och kontrollerar
fastigheterna, samt vinterunderhållet och vårstädning.
• HSB rådgivande fastighetsförvaltning.
• Com Hem, TV och internet leverantör.
• Hem miljö som städar trapphus och tvättstuga .

Medlemsinformation
Under året har 5 lägenhetsöverlåtelser skett. Vid årets utgång hade föreningen 126
medlemmar. Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i föreningen
är mer än en medlem kan bo i samma lägenhet. Dock skall noteras att vid stämman har en
bostadsrätt en röst oavsett antalet innehavare.
Lokal på S12 som sagts upp, har använts som personalutrymme för entreprenörer i samband
med renoveringar i fastigheterna .

Avgifter och hyror
Avgifterna för lägenheterna har varit oförändrade under 2017. Hyreshöjning 0.7 % för
hyresgäster fr.o.m. 2017-01-01.

--&

3

Brf Virvelvinden i Björkhagen
Org.nr. 769606-9611

Flerårsöversikt
Resultat och ställning
2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Nettoomsättning

(tkr)

4793

4710

4889

4 8701

4 912

4 802

4 950

Rörelseresultat

(tkr)

-1989

-4387

-2916

-750

820

254

537

Resultat efter finansiella
poster

(tkr)

-2464

-5101

-3885

-1916

-585

-1335

-1152

Balansomslutning

(tkr)

148 889

151109

155106

155 754

154 536

158 831

157 296

Soliditet

(%)

72,8%

73,4%

72.1%

72,2%

72,1%

69,6%

67,2 %

Taxeringsvärdet för föreningens fastigheter utgör 131 851 000 kr (131 851 000 kr), varav markvärde
55 926 000 kr (55 926 000 kr).

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets
ingång
Reservering fond yttre
UH 2016
lanspråkstagande av
fond yttre UH 2015
Balanseras i ny
räkning
Årets resultat
Belopp vid årets slut

Medlems
insatser
112 512 930

112 512 930

Uppi.avgifter
13 071874

13 071874

Yttre UH
fond
780 392

Balanserat
resultat
-10 381060

743 000

-743 000

-780 392

780 392

743 000

Årets
resultat
-5100 822

-5 100 822

5 100 822

-15 444 489

-2 464197
-2 464197

Förslag till resultatdisposition
Förslaget till avsättningen underhållsfond enligt nedan följer antagen ekonomisk plan .
Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor:
Balanserat resultat
-15 444 489
Årets resultat
- 2 464 197
-17 908 686
Styrelsen föreslår följande disposition:
Avsättning till yttre fond
800 000
Disposition ur yttre fond
- 930 531
Balanserat resultat
-17 778 155
-17 908 686
Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat- och ställning finns i efterföljande resultatoch balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.
~
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Org Nr: 769606-9611

Bostadsrättsföreningen Virvelvinden

2017-01-01
2017-12-31

Resultaträkning
Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Rörelsekostnader
Drift och underhåll
Övriga externa kostnader
Personalkostnader och arvoden
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Not 1

4 792 963

4 710 035

Not 2
Not 3
Not 4

-4 226 764
-233 877
-261 222
-2 060 314
-6 782 177

-6 665 851
-124 655
-246 015
-2 060 314
-9 096 835

-1989 214

-4 386 800

29 240
-504 223
-474 983

45 637
-759 659
-714 022

-2 464197

-5100 822

Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Not 5
Not 6

Årets resultat

5

2016-01-01
2016-12-31
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Bostadsrättsföreningen Virvelvinden
Balansräkning

2017-12-31

2016-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgdngar
Byggnader
Inventarier och maskiner

Not 7
Not 8

Summa anläggningstillgångar

141 059 622
38 467
141 098 089

143 079 838
78 565
143 158 403

141 098 089

143 158 403

5 732
106 436
227 468
339 636
7 450 811

8 122
1168 576
247 108
1 423 807
6 527 141

7 790 447

7 950 948

148888 536

151109 351

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 9
Not 10

Kassa och bank

Not 11

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

~
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Bostadsrättsföreningen Virvelvinden
2017-12-31

Balansräkning

2016-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Yttre underhållsfond

Not 12

Ansamlad förlust
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

125 584 804
743 000
126 327 804

125 584 804
780 392
126 365 196

-15 444 489
-2 464 197
-17 908 686

-10 381 060
-5 100 822
-15 481 882

108 419 118

110 883 314

37 947 337
37 947 337

38 000 000
38 000 000

Skulder
LJngfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Not 13

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Levera ntörssku lder
Skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 14

Not 15

Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

7

42
369
303
1 806
2 522

543
023
984
531
081

233
300
1 691
2 226

0
221
893
923
037

40 469 418

40 226 037

148 888 536

151109 351

.&
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Org Nr: 769606-9611

Bostadsrättsföreningen Virvelvinden

2017-01-01
2017-12-31

Kassaflödesanalys

2016-01-01
2016-12-31

Löpande verksamhet

-2 464 197

-5 100 822

2 060 314
-403 883

2 060 314
-3 040 508

22 020
253 501
-128 362

188 110
2 977
-2 849 421

0

0

-10 120
0
-10 120

-3 000 000
4 101 000
1101 000

-138 482

-1748420

Likvida medel vid årets början

7 692 711

9 441132

Likvida medel vid årets slut

7 554 229

7 692 712

Resultat efter finansiella poster

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Kassaflöde från löpande verksamhet

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning ( +) kortfristiga fordringar
Ökning ( +) /minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet

Investeringsverksamhet
Kassaflöde från investeringsverksamhet

Finansieringsverksamhet
Ökning ( +) /minskning (-) av lån till kreditinstitut
Inbetalda insatser
Kassaflöde från finansieringsverksamhet

Årets kassaflöde

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.

,.0
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Bostadsrättsföreningen Virvelvinden

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016: 10
årsredovisning i mindre företag (K2).
Belopp anges i kronor om inget annat anges.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan .
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Lån med en bindningstid på ett år eller mindre tas i årsredovisningen upp som långfristiga skulder.

Avskrivning fastighet
Principen för K2 är att endast ny- och tillbyggnader kan aktiveras. De t idigare aktiverade komponenter som i enlighet med
god redovisningssed och tidigare normgivning aktiverats som separata avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med
separata avskrivningsplaner.
Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med 1,33 % av anskaffningsvärdet årligen och total livslängd har
bedömts till 120 år från färdigställandetiden .

Avskrivning inventarier och maskiner
Avskrivning sker med 8,8 % på anskaffningskostnaden.

Fond för yttre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition på basis av fören ingens
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av stämman .

Fastighetsavgift/fastighetsskatt
Föreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift på bostäder som högst får vara 0,3 % av taxeringsvärdet för
bostadsdelen . Föreningens fastighetsavgift var för räkenskapsåret 1 315 kronor per lägenhet.
För lokaler betalar fören ingen statlig fastighetsskatt med 1 % av taxeringsvärdet för lokaldelen.

Inkomstskatt
En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag, belastas vanligtvis inte med
inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % för verksamheter som inte kan hänföras till fastigheten, t ex avkastning på en del
placeringar.
Föreningen har sedan tidigare år ett skattemässigt underskott uppgående till 0 kr.
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Org Nr: 769606-9611

Bostadsrättsföreningen Virvelvinden
2017-01-01
2017-12-31

Noter
Not 1

Nettoomsättning

3 008
1 879
34
4 922

Årsavgifter
Hyror
övriga intäkter
Bruttoomsättning
Avgifts- och hyresbortfall
Hyresförluster

Not2

-135 658
-22
4 710 035

217 116
318 437
135 933
1 262 785
194 024
132 545
83 977
77 853
154 530
206 452
487 900
24 318
930 895
4 226 764

195 304
281 267
111 120
1 167 034
184 571
126 617
78 913
76 828
149 454
206 096
487 900
19 117
3 581 630
6 665 851

0
43 890
163 527
19 788
6 672
233 877

5 851
5 168
60 837
13 299
39 500
124 655

179 204
6 000
15 000
61 018
261222

183 198
4 000
0
58 817
246 015

219
10
29 011
29 240

567
-1 636
46 705
45637

504 208
15
504 223

759 632
27
759 659

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm
Ränteintäkter skattekonto
övriga ränteintäkter

Not6

-129 708
-20
4 792 963

Personalkostnader och arvoden
Arvode styrelse
Revisionsarvode
övriga arvoden
Sociala avgifter

Nots

3 006 591
1 815 934
23 190
4 845 715

Övriga externa kostnader
Bevakningskostnader
Förbrukningsinventarier och varuinköp
Administrationskostnader
Extern revision
Konsultkostnader

Not4

604
689
398
691

Drift och underhåll
Fastighetsskötsel och lokalvård
Reparationer
El
Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Fastighetsförsäkring
Kabel-TV och bredband
Fastighetsskatt och fastighetsavgift
Förvaltningsarvoden
Tomträttsavgäld
övriga driftkostnader
Planerat underhåll

Not 3

2016-01-01
2016-12-31

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader långfristiga skulder
övriga räntekostnader

10
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Bostadsrättsföreningen Virvelvinden
2017-12-31

Noter
Not 7

2016-12-31

Byggnader
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde byggnader

151 396 821

151 396 821

151396 821

151396821

-8 316 983
-2 020 216

-6 296 767
-2 020 216

Utgående ackumulerade avskrivningar

-10 337 199

-8 316 983

Utgående redovisat värde

141059 622

143 079 838

Taxeringsvärde byggnad - bostäder
Taxeringsvärde byggnad - lokaler

75 000 000
925 000

75 000 000
925 000

Taxeringsvä rde mark - bostäder
Taxeringsvärde mark - lokaler

55 600 000
326 000

55 600 000
326 000

131851000

131851000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

Taxeringsvärde

Summa taxeringsvärde
Nots

Inventarier och maskiner
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

457 904

457 904

457 904

457 904

-379 339
-40 098

-339 241
-40 098

-419 437

-379 339

38467

78 565

3 016
103 420

3 006
1 165 570

106 436

1168 576

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Not 9

Övriga kortfristiga fordringar
Skattekonto
Avräkningskonto HSB Stockholm

Not 10

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader

227 468

247 108

227 468

247108

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår.
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Bostadsrättsföreningen Virvelvinden
Noter
Not 11

2017-12-31

Handkassa
SBAB

Not 12

1 795
7 449 016

6 843
6 520 299

7 450 811

6 527 141

Förändring av eget kapital
Yttre uh
fond
780 392
-37 392

Balanserat
resultat
-10 381 060
-5 063 429

13 071 874

743 000

-15 444489

Ränta
0,57%
1,91%
0,99%

Ränteändr
dag
2018-02-20
2019-12-13
2018-09-21

Belopp
11489 880
13 250 000
13 250 000

Medlemsinsatser
Uppi avgifter
Insatser
112 512 930
13 071 874

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Årets resultat

Belopp vid årets slut
Not 13

2016-12-31

Kassa och bank

112 512 930

Årets
-5
5
-2

resultat
100 822
100 822
464 197

-2 464197

Skulder till kreditinstitut

Låneinstitut
SBAB
SBAB
SBAB

Lånenummer
19531392
19531406
19531422

Nästa års
amortering
42 543

37 989 880

0
0
42543

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del

37 947 337

Om fem är beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

37 777 165

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut

Not 14

65 000 000

42 543
42 543

0
0

1 415
379 599
1 425 517

418 737
1 273 186

1806 531

1691923

Övriga skulder till kreditinstitut
Kortfristig del av långfristig skuld

Not 15

65 000 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyror och avgifter
övriga upplupna kostnader

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder
som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år.

Not 16

Väsentliga händelser efter årets slut
Inga väsentliga händelser har skett efter årets slut
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2016-12-31

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Virvelvinden, org.nr. 7696069611

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

•

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel , utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
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 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning , avsiktliga utelämnanden, felaktig information 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
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i
den interna kontrollen.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten 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 bild.

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Bostadsrättsföreningen Virvelvinden för år 2017.
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 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisnings lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för föreningen.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
Revisorn från BoRevisions ansvar och Den förtroendevalda revisorns
ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Revisorn från BoRevision har fullgjort sitt 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.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut
har fattats om att aweckla verksamheten.

Revisorn från BoRevisions ansvar

Mina 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 på fel, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden.
Rimlig säkerhet 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 fel och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

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
identifierat.
Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild
av föreningens resultat och ställning.
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Rapport om andra krav enligt, lagar, andra
författn ingar samt stadgar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens förvaltning för Bostadsrättsföreningen Virvelvinden för
år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens
vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet 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. Revisorn från BoRevision har i övrigt fullgjort sitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
revisorn från BoRevision 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 revisorn
från BoRevisions 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.

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
innefattar 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,
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

holm den

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,
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,
årsredovisningslagen eller stadgarna.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen , och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
i något väsentligt avseende:
•

Z5.I ~

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
bostadsrätts lagen.
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
ersättningsskyldig het mot föreningen , eller att ett förslag till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med
bostadsrättslagen.
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Bostadsrättsföreningen Virvelvinden

Totala kostnader
Räntekostnader
7%

Personalkostnader
4%

Avskrivningar
28%
Drift
58%

Övriga externa kostnader
3%

Fördelning driftkostnader
År 2017

År 2016

4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
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Svar på motion avseende skadedjurspraxis
Med anledning av den motion som inkommit till stämman får föreningen återkomma enligt
följande:

Bakgrundsinformation - vad gäller enligt bostadsrättslagen
Enligt bostadsrättslagen är det bostadsrättsföreningens ansvar att vidta åtgärder för sanering av
ohyra och skadedjur i bostadslägenhet i sin fastighet. Den medlem som misstänker att denne har
ohyra eller skadedjur i sin lägenhet ska omgående kontakta styrelsen.
Vad som menas med ohyra har inte angetts i bostadsrättslagen men hit hör kackerlackor, vägglöss,
mjölbaggar, myror, tvestjärtar och pälsängrar. Däremot är löss som parasiterar på människor,
loppor och mal inte att betrakta som ohyra.
Har bostadsrättshavaren genom vårdslöshet vållat att ohyra förekommer i lägenheten är
nyttjanderätten förverkad, det vill säga bostadsrättshavaren kan sägas upp. Detsamma gäller om
en bostadsrättshavare, genom att inte underrätta styrelsen om att ohyra finns i lägenheten, bidrar
till att ohyran sprids i fastigheten. Förverkande sker dock bara om underrättelse inte sker utan
oskäligt dröjsmål.

Föreningen förslag till motionen
Handlingsplan
Styrelsen föreslår att en tydlig text angående ohyra/skadedjur tas fram och anslås på föreningens
hemsida och i föreningens informationspärm. Av texten ska framgå att respektive medlem
omgående ska kontakta styrelsen vid skadedjur/ohyra, samt vad som kan hända om en medlem ej
anmäler ohyra/skadedjur. Det ska framgå att det är medlemmen som har det yttersta ansvaret att
kontakta styrelsen på en angiven e-postadress. Styrelsen ska härefter bekräfta att de mottagit
informationen, och tillsammans med den medlemmen komma överens om vem som omgående tar
kontakt med Anticimex för att utföra skadedjursbekämpning.
Angående information till boende kan endast de boende som Anticimex anser vara drabbade
informeras.
Upplysningsvis är det den enskilde medlemmen som måste efterfölja de instruktioner som
Anticimex ger. Om medlemmen inte gör det, kan det ta oerhört lång tid att bli av med skadedjuren.
Styrelsens uppgift är att ta emot anmälan om skadedjur och i de fall bostadsrättshavaren vill att
styrelsen kontaktar Anticimex, så göra.
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Sid 1 / 1
2018-04-11
Motionsutlåtande 2018-02

Motionsutlåtande lekplats
En generell översyn av utemiljön är inplanerad och motionärernas initiativ är ett välkommet inslag.
Då varken den nuvarande styrelsen eller dess familjemedlemmar nyttjat föreningens lekplats
dagligen föreslås att motionärerna och andra medlemmar med direkt anknytning till lekplatsen
organiserar sig för att komma med ett inkomma med ett förslag till styrelsen om förbättring i
enlighet med gällande bestämmelser.
Styrelsen ställer sig till fullo bakom andemeningen att utveckla lekplatsen inom rimlighetens
gränser.
Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen med justering visavi utförare.
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Sid 1 / 1
2018-04-11
Motionsutlåtande 2018-01

Motionsutlåtande verkstad / hobbyrum
Styrelsen välkomnar initiativet till en gemensam verkstad eller ett hobbyrum för medlemmarna. I
dagsläget finns dock inga lämpliga utrymmen att tillgå för dylika syften. Föreningen tampas fortsatt
med problematiken att erbjuda förvaringsutrymmen i källaren till alla lägenhetsinnehavare. De
utrymmen förutom bostäder som existerar är av teknisk karaktär dit tillträde bör vara begränsat till
servicepersonal.
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.
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Sid 1 / 2
2018-04-11
Valberedningens förslag
2018-01

Valberedningens förslag för verksamhetsåret 2018-19
Redovisning av valberedningens arbete under verksamhetsåret
Valberedningen har under verksamhetsåret 2017-2018 bestått av Karin Rickard, Markus Adolfsson
och Ylva Westander (sammankallande). Valberedningen har under verksamhetsåret haft fem möten och cirka 20 telefonmöten. Valberedningen har kontinuerligt pratat med medlemmar i området, och i november 2017 ordnades en soppkväll för alla boende. Tanken var att skapa kontakter
inför kommande valberedningsarbete och att ge medlemmarna möjlighet att träffa valberedningen och ställa frågor om styrelsearbetet. Valberedningen har besökt ett styrelsemöte för att lära
känna styrelseledamöterna och informera sig om styrelsearbetet. Under våren har valberedningen
satt upp information i alla trapphus och bjudit in till att ta kontakt med valberedningen för att visa
intresse för styrelsearbete alternativt föreslå andra personer. Flera personer har uppgivit att de
har ett långsiktigt intresse av att engagera sig i styrelsen, men att tid just nu saknas.

Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter, liksom föregående år, uppgår till sju. Valberedningen föreslår att inga suppleanter utses.

Valberedningens förslag på styrelseledamöter
Styrelsens ledamöter väljs till en mandatperiod på högst två år. De ledamöter som har ett år kvar
av sin mandatperiod är:
Karin Imnander, S14
Ineke Samson, S12
Annelie Nilson, S19
De ledamöter vars mandatperiod är slut är:
Barbro Jansson, S21
Oskar Berger, S14
Niklas Torsell, S19
Eva Svedberg, S14
Av de ledamöter vars mandatperiod är slut har Oskar Berger, Niklas Torsell samt Eva Svedberg
meddelat att de inte ställer upp för omval.
Valberedningens föreslår att följande personer väljs till styrelsen för två år:
Barbro Jansson, S21 (omval)
Karolina Hedmo, S 14 (nyval)
Ludvig Ahlström, S14 (nyval)
Sebastian Bank, S21 (nyval)
Barbro Jansson är föreslagen för sin långa erfarenhet och sitt stora engagemang i föreningens styrelse.
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Sid 2 / 2
2018-04-11
Valberedningens förslag
2018-01

Karolina Hedmo är föreslagen för sin tidigare erfarenhet som sekreterare i vår föreningsstyrelse
samt sitt intresse att stärka föreningens arbete med miljörelaterade frågor samt utomhusmiljö.
Ludvig Ahlström är föreslagen för sin juridiska kompetens, sitt engagemang i frågan om att förvalta
våra fastigheter och sin föreningserfarenhet.
Sebastian Bank är föreslagen för sin tidigare erfarenhet från bostadsrättsföreningsstyrelse, sitt
intresse för och kunskap om förvaltning av fastigheterna samt sin vilja att förbättra utemiljön.
Utöver de personer som valberedningen föreslår har även Åsa Nordlinder (S21) nominerats till
valberedningen.

Valberedningens förslag till antal lekmannarevisorer
Valberedningen föreslår att antalet lekmannarevisorer, liksom tidigare år, uppgår till två.

Valberedningens förslag på lekmannarevisorer och yrkesrevisor
Valberedningen föreslår att Kristin Breitenstein (S14) och Emil Edenborg (S19) väljs till lekmannarevisorer för verksamhetsåret. Kristin har varit lekmannarevisor under innevarande verksamhetsår
medan Emil inte tidigare haft förtroendeuppdrag i föreningen.
Valberedningen föreslår att BoRevision AB, i likhet med föregående år, väljs till yrkesrevisor för
verksamhetsåret.

Valberedningens förslag till styrelsearvode samt arvode för lekmannarevisorerna
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet förblir oförändrat, dvs. uppgår till fyra prisbasbelopp
per år. Prisbasbeloppet för år 2018 är 45 500 kronor.
Valberedningen föreslår att arvodet till lekmannarevisorerna förblir oförändrat, dvs. uppgår till
3 000 kronor vardera per år.
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Sid 1 / 1
2018-04-11
Förslag till stadgeändringar
2018-01

Förslag till stadgeändringar pga ändring i lagen för ekonomiska föreningar
Följande paragrafer måste bytas ut och uppdateras för att följa lagen.
15 § andra stycket
byts ut mot följande:
Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två
veckor före föreningsstämman.
17 § fjärde stycket
tillägg med en sista mening:
Biträde har yttranderätt.
18 § femte stycket
Tillägg:
Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat
sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det
beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman.
24§ andra meningen
Ändras:
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före föreningsstämman.
24 § fjärde stycket
Ändras:
att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och
revisionsberättelsen tillgänglig.
24 § sjätte stycket
Tillägg:
Om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste det
fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram till
föreningsstämman. Om medlem uppgivit annan adress ska det fullständiga förslaget istället skickas
till medlemmen.
Kommentar:
För att ovanstående ändringar skall träda i kraft kommer en extrastämma att tillkallas. Kallelsen
kommer att anslås på anslagstavlorna 2 vecka innan stämmodagen, enligt nuvarande stadgar.
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Ordlista
Årsredovisning: Består av en förvaltningsberättelse
samt den ekonomiska redovisningen.
Förvaltningsberättelse: Den del av
årsredovisningen som i text förklarar verksamheten
kallas förvaltningsberättelse (ibland
verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse).
Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft
uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak
förekommit samt redovisar en del fakta om antalet
medlemmar m m.
Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer
den EU-anpassade årsredovisningslagen.
Redovisningen består av resultaträkning,
balansräkning och noter. I resultat- och
balansräkningarna redovisas klumpsummor. Noterna
innehåller mer detaljerad information.
Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive
kostnader föreningen har haft under året. Intäkter
minus kostnader = årets överskott/underskott.
För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få
så stort överskott som möjligt, utan istället att
anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord
ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de
kostnader (inklusive avsättning till fonder) som man
väntar ska uppkomma. Föreningsstämman beslutar
efter förslag från styrelsen hur resultatet ska
hanteras.
Balansräkningen visar föreningens tillgångar
(tillgångssidan) och hur dessa finansieras
(skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens
anläggningstillgångar i form av fastigheter och
inventarier samt föreningens omsättningstillgångar i
form av t ex kontanter och andra likvida medel.
På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital
som innehåller medlemmarnas insatser, balanserat
resultat och yttre fonden. Övriga poster på
skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t
ex leverantörsskulder.
Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda
för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste
anläggningstillgången är föreningens fastighet med
mark och byggnader.
Avskrivningar: Värdet på fastigheterna och inköpta
inventarier minskar på grund av förslitning. Detta

redovisas som en kostnad för avskrivning i
resultaträkningen varje år. Det värde som står som
tillgång i balansräkningen är värdet efter alla
avskrivningar.
Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas
till kontanter inom ett år. Bland
omsättningstillgångar kan nämnas HSB
avräkningskonto och andra likvida medel.
Kortfristiga skulder är skulder som föreningen
måste betala senast inom ett år, t ex
leverantörsskulder.
Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att
betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor,
bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra
bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med
dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna
större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten
tillfredsställande.
Skulder: Skulder till utomstående; dels sådana som
ska betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut.
Fond för yttre underhåll: Styrelsen ska upprätta
underhållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten
ska medel avsättas för underhållet. Genom beslut om
årsavgiftens storlek säkerställs erforderliga medel
för att trygga underhållet av föreningens hus. Beslut
om fondavsättning fattas av föreningsstämman.
Fond för inre underhåll: I de
bostadsrättsföreningar som har en inre
underhållsfond, regleras avsättningen till fonden i
bostadsrättsföreningens stadgar. Fondbeloppet enligt
balansräkningen utvisar den sammanlagda
behållningen av samtliga bostadsrätters
tillgodohavanden. Fondens fördelning på respektive
lägenhet framgår av den avispecifikation som följer
inbetalningskorten varje kvartal.
Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen
som inte bokats som kort- eller långfristig skuld.
Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt
åtagande, som avgäld.
Ställda panter avser i föreningens fall de
pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som
säkerhet för erhållna lån.

