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Arsredovisning
Styrelsen fOr Brf Vidfamne far harmed avge ärsredovisning fOr rakenskapsàret 2() 17.

Förvaltningsberättelse

Föreningens äadaniál och verksarnhet
FOreningen har till ändamàl att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreningens hus
uppiàta bostäder at medlemmarna till nyttjande utan tidsbegransning. Medlems rätt i fOreningen pa grund
av sadan upplätelse kallas bostadsriitt. 1. ediem som innehar bostadsrlitt kalias bostadsrättshavare.

Brf Vidfamne registrerades av Lansstyrelsen 1985-05-20. FOreningens organisationsnummer at 716419-
3 695.

Foreningens stadgar
FOreningens gallande stadgar hat registrerats hos Boiagsverket 2016-04-20. Nya stadgar har antagits vid
extra foreningsstiimma den 8 november 2017 men har vid 2017 Arsutgâng ännu inte blivit registrerade
hos BolagsverkeL

Fastighet och IagenhetsfOrdeIaiing
Fastigheterna fOrvärvades genom kOp 1987-08-28. Dc ligger i Hagerstens fOrsamling. Foreningen ager
och forvaitar fastigheterna. Tomterna at frikOpta.

Flyttf5gehi 1 Tomtareal 2 978 kvm, innehallande 43 st lagenheter
Stormfâgeln 1 Tomtareal 2 950 kvrn, innehâllande 40 st lagenheter
Stormfâgeln 4 Tomtareal 3 427 kvm, innehAllande 65 st lagenheter

Sammanlagt hat foreningen 148 lagenheter. Tre av de.ssa at hyresratter Antalet hushAll i foreningen
uppgâr fOr nitrvarande till 142. dii ett antal av foreningens lagenheter itt fysiskt sammanstagna.

LagenhetsfOrdelning:
16 se I rum och kOk
66 st 2 rum och kOk
57 St 3 rum och kOk

8 st 4 rum och kök Total bostadsrattsyta: 8 405 Ikvm
1 st 5 rum och kOk Total bostadsyta: 8 699 kvm .I.oka1yta: 719 kvm

Styrelse
Styrelsen hat sedan ordinarie stämma 2017-04-20 bestAtt av:

StyrelseledamOter Tobias BjOrch Ordf.
Anne-Lie Nilsson KassOr
David Steinwali Sekr.
Tobias Edman
Jesper BjOrlklund
Lisa Sandegiird
Svedje RunebjOrk

Suppleanter inger Bokiiden
Nikias Gezelius
Par-Ola Landin

Vid extra fOreningsstämma 2017-11-08 hade kassOr Anne-Lie Nilsson liirnnat styrelsen och vid stämman
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valdes foljande in i styrelsen:

Styrelseledamöter: Emelie Norén Kassör (ersätter Anne-Lie Nilsson)
0111 Pettersson

Revisorer
Lotta Sima
Jan-Inge Andersson

Intern revisor
Revisorssuppleant

Va1beredning

Thomas Gustavsson

Jonas Rune
Lotta Skoog
Isak Svensson

Crowe florwath Osborne AB

Större renoveringar genom âren
Fastigheterna hebyggdes under senare delen av 1940-talet,

Under 1990-talet has följande stOrre renoveringar gjorts:
* 1988 - renovering av fasader och halkonger
1991-92 - byte av badrumsstam.mar
1996-98 - byte av kOksstammar
Mâining av trapphus
Mãlning och upprustning av tvattstugor
Dranering av mark bakom port 2 och 8-14

* I samband med renoveringen 2016 har deE visas sig att den avngivna renoveringen av fasaderna som
utfOrdes 1988 i själva verket var en ommâlning med viss lagning. Den angivna renoveringen av
balkongerna som ocksá utfOrdes 1988 var en málning och omgjutning av kanterna pa balkongplattorna
samt byte av ha1.kongracken. Ingen av ãtgarderna forlangde den tekniska livslangden pa de ãtgardade
komponenterna.

Under 2000-talet has foijande stOrre àtgärder gjorts:
2001 - byte till fjärrvärme (tidigare olja)
2002-2003 - utvandig mJning av fOnster
2003 - mAlning av tak
2004 - nytt âtervinningsrum, nytt gronrum och cIt tiotal nya käilarfönâd, dranering av mark
framför portarna 8-14 samt 15-17
2005 - fly foreningslokal
2006-2007 - fasadrenovering vid huskroppen vid port 2
2007 - diverse arbeten i utemiljö: Trappsteg i gAngen till port 4, kantsten och grus till
p-platserna framför port 7 och ett flertal cykeistall utplacerade pa gatan
2007 - malning av portarna
2008 - malning av garageportar och iekstallningen framfOr port 7
2008 - fly utrustning i tvattstugorna, nyu overnattningsrum, bastu/relax/gym och nytt
styrelserum, reparation avfasadsprickor
2009 - Pianering av byte av all gernensam el, obligatorisk ventilationskontroll (OVK),
radonmatning i ett urval av lagenheter, energidekiaration, nytt lagenhetsregister enligt gallande
lagstiftning
2010 - omdragning av all gemensam ci samE indragning av trefas-el till lagenheterna,
ny gângstig pa baksidan av portarna 12-14, installation av eiekron.iskt bokningssystem for
overnattningsrum och bastu, upphard1ing av tradgArdsskotsei samE snoslkottning, justering av
brister i OVK fran 2009
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2011 - Underhãllsspolning av sameliga fastighetsstammar. Injustering av värmesystemet inki
nya cirkulationspumpar, stamventiler och nya termostater pa foreningens samtiiga radiatorer.
2012 - Installation av portläs, installation av fastighetsnat med bredband till samtliga
I ilgeaheter
2013 - driftsattning av fastighetsnat och portlàs, underháll av grusytor
2014- Relining av avloppsror i 29:an
2016 - Fasad-, fönster- och balkongrenovering
2017 - Dranering av mark port 5-9. byte av huvudstarn fr aviopp i kallargâng port 1-9 sarnt

25-29 nytt ovirnattnlngsrum Rivudden underhall sspolntng av stimrnai

LägenhetsöveràteIser
Under perioden liar 12 överlâtelser age rum. Dessutom har styrelsen beviljat 9 andrahandsuthyrningar.
Styreisens policy for andrahandsuthyrningar är att fOlja Flyresnanmdens praxis. For att upp]àta
bostadsrätten i andra hand krävs heaktansvärda skäl, till exernpei tillifalligt arbete eller tiUfalliga studier p
annan ort da mtdlemmen undtr en tldsbLstamd period inte sjah liar mojhghet att nyteja hgenheein

Foreningen hade vid äretsbOijan 210 medlemmar, avgâende 20 och tifikommande 17, vilket innebär aix
mediemsantalet uppgãr till 207 vid àrets slut.

Fastighetsförvaltning
Styrelsen liar under âret haft 8 protokollförda sammantraden.
Den ekonomiska forvaltningen samt iagenhetsforteckningen liar skOtts a\' HSB.
Fastighetsskotseln. bar omhesOrjs av HSB.
Stadningen bar utförts av M&N städ.
Brf Vidfanine är mediem i Bostadsrätterna.

FOrsäkring
Fastigheten är fullvärdefOrsäkrad i Protector Forsakring. I forsakringen ingár ansvarsforsäkring for
styrelsen, skadedjursfarsakririg och även tiiiaggsforsakring fOr bostadsrättshavare. (Observera aix denna ej
ersätter hemforsakringen men tacker bostadsrattstillagget.)

Dold. reserv
mom hostadsrattsforeningen finns 3 st hyresratter som ligs och forvaltas av foreningen.Lagenheterna
forantas successivt kunn s s slj is pa mai kn iden och mbnng i hkvida medel till foreningen

Ekonomi
FOreningen är cix privatbosiadsforetag enligt inkomstskattelagen (1999:1229), d vs foreningen är en äkta
bostadsrattsfOrening. En bostadsrattsforening raknas som akta orn den till minst 60% bedriver kvalificerad
verksamhet.

Vasentliga händelser under räkenskapsret
¯ Byte av huvudstam fOr avlopp i port 1-9 samt 25-29 liar utfOrts som akut felavhjalpning pA grund av

att läckande stammar uppmarksammats.
¯ iytt Overnattningsrum bar renoverats och finns tillgängligt fOr bokning till foreningens inedlemmar.
¯ GenomfOrt stamspolning.
¯ En extrastamma liar hAllits. fOr ate bekräfta nya stadgar samt nyval av styrelseledarnöter pA grund av

aix kassör vaide att Iänina under forvaltningsAret.
¯ Hera vattenskador bar Atgardats.
¯ .1y hyresgast i kommersiell lokal 001 pA Stenkilsgatan 3.
¯ Renovering och AterstäHande av fOreningslokalen slutfOrd.

Renovering av takfOtter. fOnster, balkonger och fasader har slutfOrts. Det kvarstAr enstaka
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bateringsâegarder p5 fasadarbete och fonster identifierade i samband med slutbesiktning december
2017.
En av foreningen agd hyresriitt liar salts fOr art inhringa iikvida medel.

väsentliga häudelser efter räkenskaps5rets utgáng
HyreshOjning med 10% fr5n och med 2018-01-01.

¯ Foreningen har upphandlat nyttavtal med ComHem till halverat pris.
¯ HyresgOsti kominersiell lokal 600 liar âterlOmnat lokalen efter konkars, forneningen sOker fly

hyresgast till lokalen.

Arsavgifeer
Arsavgifterna hOjdes med 10 % per 2018-01-01 fOr att stS viii ruseade ate mOta rintekostnader for
foreningens Ian. Siteande styreise hat for avsikt att fortsätta en kontinuerligjustering av avgifterna fOr att
eäcka kostnadsokningarna guillande drift och underhSll av fastighetema.

Ovrigt
Enligt seyrelsebeslut debiteras koparen vid varje Overlâtelse en expeditionsavgift. p5 2,5 % av
prisbasbeloppet. Pantsiittningsavgife debiteras med I % av prisbasbeloppet vid varje pantsattning.

PSminnelseavgift uteages med 60 kronor vid Sen hetalning.

Herârsöverskt

Nyckeltal 2017 2016 2015 2014 2013
Neoomsttrnng 6 71.8 6 341 5 858 5 533 5 026
Resultat efter finansieU poster -2 860 -1 374 195 -364 -1 025
Arsavgrft*, kr/kvm 628 585 530 493 449
Drift**, kr/kvrn 536 466 475 450 465
Betnng kr/rn* 5 754 3 398 107 213 319
Sohdrtet 44% 53% 94% 92% 90%
(Nyckeltal tkr om inte annat anges)

*Genornsnittlig rsavaiit kr/kvrn fordelas p kvm-ytan for bosthder och berknas p rsavgifterna exklusive eventuelit separat
debiterade konsurntionsavgifter (ci, kabel -TV odi liknande).

**Genornsnittlig drift kr/kvrn fOrdelas p kvrn-ytan for bosthder och lokaler oth beraknas p driftskostnader exklusive eventuelit
kostneder fOr planerat underhit.

Belning kr/kvm fordelas p kvm-ytan bostder och lok&er

Förefflngens sprnde till frarntida planerat underhll och investerngar

Nedan redovisas foreningens sparande till framtida planerade underhll och investeringar. Sparandet visar hur mycket ikvida
medel fOreningen ftt Over den lopande driften under rakenskapsret. DärfOr tas avskrivningar (som inte pverkar
Iikviditeten) samt rets pianerade underhll bert.

ROrelseintakter 6 717 548
Rorelsekostuader - 9 052 662
Fnansiello poster - 524 597
Arets resultat -2859 711

Planerat underhU + 2 040 177
Avsknvninoar + C 7?5 .1Q5

ts sparanJ per loin total vta 45

L5



Brf Vidfamne
Orgnr 7164 9.3695

FOràndrmg eget kaptal

5

Upplkelse- Vttre uh Balanserat Arets
Insatser avgifter tond reultat rukat

26 912 046 20068 531 37L 784 3 933 363 1 374 266

93000 93000
7017 0

-1 374 26& 1 3/4 266

1/i4L 31/SS8I
2 859711

27085455 23245112 44784 -5100629 -2859711

Försiaj till dspostion av ârets resultat

Styrelsens disposition

Anamt fi$riust
Arets 16rkk5t
Reservering tm underhäsrcmd
Insprâkstgonde v underhâsfond
Surnma till strnm&ts f6rfogande

Stämman bar att ta stäNning till:
B&&seras ny rknng

-5 307 629
-2 859 711

-93 000
0

-8 260 339

-8260 339

fri
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Drift och underhâfl Not 2 -4 876 174 -4 237 528
Ovriga externa kostnader Not 3 -619 016 -713 595
Planerat underhâll -2 040 177 -963 548
Personalkostnader och arvoden Not 4 -292 191 -473 312
Avskrvnngar av materiella anäggnhigstiHgângar -1 225 105 -1 225 105
Summa rärelsekostnader -9 052 662 -7 613 088

Roéseresu1tat 2 335 114 4272 sog

FinanseUa poster
Ränteintäkter och llknande resultatposter
Rãntekostnader och Uknande resuftatposter
Summa finansieHa poster

NotS 2589 911
Not 6 -527 186 -102 668

-524 597 -101 757

2 $5.97tt 266'

1
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Bostadsrättsförenngen Vklfamne

Baansräkning 2O1712-31 2O161231

Finansie//a an/aggningstillgângar
Andra lângfristiga fordragar

-

f.li!s

Omsattnhigsthtgângar
KortfrLct,ia fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 125 514 29 324
Avräknngskonto HSB Stockholm 1 051 569 3 400 844
Ovrga fordringar Not 10 8 018 7 724
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 11 309 420 266 766

1494521 3704658
Kassa och bank Not 12 2 431 216 360

Summa omsattnngstfllgângar

Summa tiflgângar
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Bostadsrättsförenngen Vidfamne

Baansräknng 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapta Not 13
Bundet eget kapital
Insatser 27 085 465 26 912 046
Uppâteseavgfter 23 245 112 20 068 531
Yttre underhâflsfond 464 784 371 784

50 795 361 47 352 361
Fritt eget kapita//ansani/ad fOr/ust
Balanserat resultat -5 400 629 -3 933 363
Arets resuftat -2 859 711 -1 374 266

-8 260 339 -5 307 629

Summa eget kapital 42 535 022 42 044 732

Skuder
Lãngfritiga sku/der
Skukier tifi kreditinstitut Not 14 52 103 078 32 003 078

52 103 078 32 003 078
Korfristqa sku/der
Skukier tifi kreditinstitut Not 15 200 000 0
Leverantärsskukler 458 797 4 848 984
Skatteskukler 16 708 13 587
Ovriga skukier Not 16 422 544 30 900
Uppupna kostnader och färutbetakia intäkter Not 17 1 245 272 736 349

2 343 321 5 629 820

Summa skutder 54 446 399 37 632 898

Summa eget kapita och skukler 96 981 421 79 677 630

d
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Löpande verksamhet
Resultat efter finansieHa poster

.Justering for poster som inte ingãr i kassaflOdet
Avskrivningar
Kassafiöde fran Iäpande verksamhet

Kassaflöde fran förändringar rörelsekapital
Okning (-) /minskning (+) kortiristiga fordringar
Okning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder
Kassafläde fran Iöpande verksamhet

Investeringsverksamhet
Investeringar I fastigheter
Investeringar I maskiner/inventarier
Investeringar/farsaljningar av finansiella anlaggnlngstillgângar
Kassafläde fran investeringsverksamhet

Fl nansieringsverksamhet
Okning (+) /minskning (-) av lângfristiga skulder
Inbetalda insatser och upplâtelseavgifter
Kassafläde fran fInansieringsverksamhet

-2 859 711

1 225 105

-1 374 266

1 225 105
-1 634 606

-18 308 176
0
0

41TITII$TITø1

iU?sTs!a!i1

-149 161

a

a

-39 015 246
U
0

-39 015 246

c
t
C1VI9It

F11Ii ____

I kassaflädesanatysen medräknas foreningens avrakningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.

jT
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Bostadsrättsföreningen Vdfamne

RedoVIsungs- ocli värderingsprrnaper samt uvnga bokslutskommentarer

Foreningen tillampar sig av av ârsredovisningslagen och bokfOnngsnämndens allmãnna rad BFNAR 2012: 1(K3)
Belopp anges I kronor om nget annat anges.
Tfllgángar och skulder har värderats till anskaffningsvarden om nte annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Lan med en bindningstid pa ett âr eller mindre tas ârsredovisningen upp sam kortfristiga skulder.

Avskrivning fastghot
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha vasentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och därmed har
fastighetens anskaffningsvärde fOrdelats pa väsenthga komponenter. Nyttjandeperioden fOr komponenterna bedOms vara
mellan 15 till 120 âr. Komponentindelningen har genomforts med utgângspunkt I SABOs vagledning fOr komponentindelning
av hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsfäreningens särskilda forutsättningar.

Byggnadens komponenter skrivs av knjart Over nyttjandeperioden och har under aret skrivits av med 2,6 % av
anskaffninqsvärdet.

Fond for yttre underhâll
Reservering fOr framtida underhâll av fOreningens fastigheter sker genom vinstdisposition pa basis av fOreningens
underhâllsplan. Avsättning och iansprâkstagande fran underhâllsfonden beslutas av styrelsen.

Fastghetsavgift /fastighetsskatt
FOreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift pa bostäder som hOgst far vara 0,3 % av taxeringsvardet fOr
bostadsdelen. FOreningens fastighetsavgift var fOr rakenskapsâret 1 315 kronor per lagenhet.

FOr lokaler betalar fOreninqen statlkia fastiqhetsskatt med 1 % av taxerinqsvärdet for lokaldelen.

Inkomstskatt
En bostadsrattsfOrening, sam skattemassigt är att betrakta soni ett privatbostadsfaretag, belastas vanligtvis inte med
inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % fOr verksamheter som inte kan hänföras till fastigheten, t ex avkastning pa en del
placeringar.

<i-s
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Bostadsrättsförenngen Vdfamne

=
2017-01-01 2016-01-01
2017-12-31 2016-12-31

Arsavgifter 5 179 413 4 775 874
Hyror 1154 749 1 206 272
Bredband 272 794 270 105
Ovriga intäkter 193 159 161 894
Bruttoomsttning 6 800 114 6 414 145

Avgifts- och hyresbortfafl -82 566 -73 566
6717548 6340579

Fastighetsskotsel och lokalv&d 393 470 645 988
Reparationer 1 304 868 663 393
El 188 374 150 031
Uppvarmriing 1 343 901 1 412 409
Vatten 249 542 251 427
Sophamtning 157 628 179 086
Fastighetsforsakring 190 854 152 381
Kabel-1V och bredband 393 138 391 025
Fastighetsskatt och fastighetsavgift 220 647 213 886
Forvaltningsarvoden 398 784 135 617
Ovriga driftkostnader 34 968 42 285

4 876 174 4 237 528

Not 3 Ovrige externa kastnade

Bevakningskostnader 19 688 0
Förbrukningsinventarier och varuinkäp 42 157 30 783
Administrationskostnader 515 680 485 026
Extern revision 25 000 92 375
Konsultkostnader 10 825 93 778
Medlemsavgifter 5 667 11 633

619016 713595

Arvode styrelse
Revisionsarvode
Sociala avgifter

200 000 360 000
5000 0

87 191 113 312
292 191 473 312

Not 5 Ränteintäkter ach iknuide esukatoser

Ränteintäkter avrakningskonto HSB Stockholm
Rnteintäkter skattekonto
Ovriga ränteintäkter

1187 0
0 85

1 402 826
2 589 911

1k5 eUkai!4 tpotet

Räntekostnader lângfristiga skulder
Ovriga rantekostnader

517 264 102 573
9922 95

527 186 102 668

Jt
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2017-12-31 2016-12-31

ri,t 7 Bynader och mark

Ackumuterade anskaffningsvärclen
Anskaffningsvarde byggnader
Anskaffningsvarde mark
Utgâende ackumukrade anskaffningsvarden

Ingâende avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgende ackumulerade avskrivningar

Utgáende bokfört värde

Taxerrngsvärde
Taxeringsvarcle byggnad - bostäder
Taxeringsvärde byggnad - lokaer

Taxeringsvarde mark - bostãder
Taxeringsvärde mark - lokaler
Summa taxeringsvärde

Ingâende ariskaffningsvarde
Arets nvesteringar
Utgâende ackumulerade anskaffningsvärden

46176458 46176458
8 648 000 8 648 000

54824458 54824458

-17 984 591 -16 759 486
-1 225 105 -1 225 105

-19 209 696 -17 984 591

35614762 36839867

73 000 000 73 000 000
2 300 000 2 300 000

65 000 000 65 000 000
1 083 000 1 083 000

141 383 000 141 383 000

39 127 746 112 500
18 308 177 39 015 246

57435923 39127746

Ingâende anskaiThingsvarde
Arets investerhigar
Utgâende ackumuerade anskaffningsvarden

5000 5000
0 0

5000 5000

Skattekonto
Ovnga fordringar

7637 7724
38? 0

8018 7724

intäkter. .. .. ... ... ............ .¯. .. .

....

Förutbetatda kostnader 309 420 266 766
309420 266766

Ovanstâende poster bestâr av förskottsbetada kostnader avseende kommande rakenskapsâr samt
intaktsfordringar for innevarande räkenskapsâr.

SEB
Nordea
Ovriga bankkonton

6 160 360
2425056 0

a o
2431216 360

1\I
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I lit. I-1

2017-12-31 2016-12-31

Uppi. Yttre uh Balanserat
Insatser avgifter fond resultat Arets resultat

Belopp vid ârets ingâng 26 912 046 20 068 531 371 784 -3 933 363 -1 374 266
Resultatdisposition 93 000 -1 467 266 1 374 266
Upplâtelse lagenheter 173 419 3 176 581 0 0 0
Arets resuftat -2 859 711
Belopp vid àrets slut 27 085 465 23 245 112 464 784 -5 400 629 -2 859 711

Ränteändr Nästa rs
Lâneinstitut Lânenurnrner Rãnta dag Belopp arnortering
Nordea Hypotek 39788718558 1,24% 2021-05-14 1 003 078 0
Nordea Hypotek 39788728189 0,65% 2018-06-20 8 000 000 0
Nordea Hypotek 39788730418 0,90% 2019-06-19 8 000 000 0
Nordea Hypotek 39788755119 1,25°Io 2020-11-18 7 880 000 160 000
Nordea Hypotek 39788771890 0,12% 2018-05-28 7 000 000 0
Nordea Hypotek 39788773060 1,65% 2022-04-13 7 920 000 40 000
Nordea Hypotek 39788794076 1,24% 2018-09-13 2 000 000 0
Nordea Hypotek 39788812171 0,30% 2018-11-29 2 500 000 0
Nordea Hypotek 39788812724 1,25% 2021-11-17 8 000 000 0

52303 078 200 000

Lângfristiga skulder exklusive kortfristig del 52 103 078

Orn fern âr beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgâ till 51 303 078

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar st&lda for skulder till kreditinstitut 52 400 000 32 017 000

Not 15 Ovng skud I kreditinstitut

Kortfristig del av lângfristig skuld

Depositioner
Ovriga kortfristiga skulder

200 000

122 544 30 900
300 000 0

422544 30900

Not 17 tJplupna ko5tnadr ath fEinit:betIda intäkter

Upplupna rntekostnader
FOrutbetalda hyror och avgifter
Ovriga upplupna kostnader

105 638 51 229
587 647 11 243
551 987 673 877

1 245 272 736 349

Ovanstâende poster besthr av fOrskottsinbetalda intäkter avseende kornrnande rakenskapsâr sarnt skulder
som avser innevarande rakenskapsär men betalas under nästkornrnande âr.

Not 18 Vsenthga ha deser eft ârets slu

Hyreshojning med 10% fran och med 2018-01-01
Foreningen har upphandlat nytt avtal med Cornhern till halverat pris
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Bostadsrättsföreningen Vklfamne

Noter 2017-12-31 2016-12-31
Hyresgast I kommersiell lokal 600 har âtedämnat okalen efter konkurs, forenngen söker ny
hyresgast tili lokalen.

Stockholm, den V\A( c 2_o I B

David Steinwall

.

Jie /J1L
¯ Norén

c
0111 Pettersson

-
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Var revisionsberättelse harü/8 - - O4' lämnats beträffande denna ârsredovisning

Lotta Sima
Foreningsrevisor

Crowe Horwath osb*ne AB

Thomas Gu on
Auktoriseradvisor
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Bostadsrattsforenngen Vidfamne
Denna specifikation är ett stöd for styrelsen och trycks ej

21
-

ifter

3012 Hyresintäkter lO
3013 Hyresintäkter gal
3014 Hyresintäkter bik
3202 Fakturerad fastig
3289 Ovrioa avo

2017-01-01 2016-01-01
2017-12-31 2016-12-31

/ -655 069 -601 777

7 -92 772 -86 784
-159 556 -151 612

-15 389 -6 416
-28 -15 500

5WILS LIJij

Bredband
3206 8redband/Internet -272 794 -270 105
S:a Bredband / -272 794 -270 105

/
Ovnga intakter /
3212 Hyror gastrum / -57200
3213 Hyra fOrrâd / -25 833 -30 096
3219 Ovriga avgifter / 0 -1 960
3513 Indrivning/Inkasso / 0-3360
3517 Overlâtelseavgift / -11 200 -19 944
3518 PantfOrskrivningsavgifter \. / -9 856 -32 379
3745 Oresutjamning > -1 27
3997 Farsäkringsers vid skada 0
3999 Ovriga rOrelseintäkter / -1 004 0
S:a Ovriga intäkter / -184 580 -144 912

Avgifts- och hyresbortfall
3080 Hyres- o avgiftsbortfall, lokaleV 71199 4 470
3081 Hyres- o avgiftsbortfaH, bostä'der 0 59 068
3082 Hyres- o avgiftsbortfaH, p-platser/garage 11 3675 971
3084 Hyresrabatt / 0 4 057
S:a Avgifts- och hyresbortfall 82 566 73 566

Fastiahetsskötse oth okavârd
4012 FastighetsskOt$el byggnad 181612 249829
4016 Fastighetssktsel, extra tillaggsarbeten 0 26 650
4020 Serviceavtaj ovrigt 36 446 50189
4021 Städ / N. 155 696 135 935
4032 ObIigatotsk ventitationskontroH (OVK)
4071 SnOrenlIning \, 14 122 14 635
S:a Fastighessköts& och lokahiârd 393 470 645 988

6625 221310
8821 0
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Revisionsberättelse
Till fOreningsstamman i Bostadsrattsföreningen
Vidfamne
Org.nr 716419-3695

Rapport om ãrsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfort en revision av rsredovisningen for
BostadsrattsfOreningen Vidfamne fOr rakenskapsâret 2017

Enligt var uppfattning liar ársredovisningen upprättats i
enlighet med ãrsredovisningslagen och ger en i alla
vasentliga avseenden rättvisande bud av fOreningens
finansiella stalining per den 2017-12-31 och av dess
finansiella resultat och kassaflode fOr aret enligt
ârsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen är fOrenlig
med ârsredovisningens Ovriga delar.

Vi tilistyrker därfOr att fdreningsstamman faststaller
resultatrkningen och balansrakningen for fOreningen.

Grundfor uttalanden
Vi har utfOrt revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Várt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i fOrhãllande till
foreningen enligt god revisorssed i Sverige och liar i Ovrigt
fullgjort vârt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhmtat är tillrackliga
och andamàlsenliga som grund for vara uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen som liar ansvaret fOr aft ârsredovisningen
upprattas och aft den ger en rattvisande bild enligt
arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även for den
interna kontroll som de bedOmer är nodvandig for att
upprätta en àrsredovisning som inte innehâller nãgra
vasentliga felaktiglieter, vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller pa fel.

Vid upprattandet av rsredovisningen ansvarar styrelsen for
bedomningen av foreningens fOrmäga att fortsiitta
verksamheten. De upplyser, när sá är tillampligt, om
fOrliâllanden som kan pâverka fOrmágan aft fortsätta
verksamlieten ocli att anvnda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillampas dock inte om
styrelsen avser aft likvidera fOreningen, upphOra med
verksamlieten eller inte har nâgot realistiskt alternativ till
aft gOra nâgot av detta.
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revisionssed i Sverige alitid kommer aft upptacka en
vasentlig felaktighet om en sâdan finns. Felaktigheter kan
uppstâ pa grund av oegentligheter eller fel ocli anses vara
vasentliga om de enskilt eller tilisammans rimligen kan
fOrväntas päverka de ekonomiska beslut som anviindare
fattar med grund i ârsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi
professioneilt omdOme och har en professionelit skeptisk
installning under bela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna for vasentliga
felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller pa fel, utformar och utfOr
granskningsâtgarder bland annat utifran dessa risker ocli
inliämtar revisionsbevis som är tillrackliga och
andamâlsenliga fOr aft utgora en grund for vâra uttalanden.
Risken fOr aft inte upptacka en väsentlig felaktighet till
fOljd av oegentligheter är hogre an fOr en vasentlig
felaktigliet som beror pa fel, eftersom oegentligheter kan
innefafta agerande i maskopi, forfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller ãsidosäftande av
intern kontroll.

- skaffar vi oss en forstaelse av den del av fOreningens
interna kontroll som bar betydelse for var revision for aft
utforma granskningsâtgarder som itt lampliga med hansyn
till omstandigheterna, men inte fOr aft uftala 055 om
effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som
anvands och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhOrande upplysningar.

- drar vi en slutsats om lampligheten i aft styrelsen
anvander antagandet om fortsaft drift vid uppraftandet av
arsredovisningen. Vi drar ocksa en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns nagon
vasentlig osakerhetsfaktor som avser sàdana handelser eller
fOrliâllanden som kan leda till betydande tvivel om
fOreningens fOrmága aft fortsäfta verksamlieten. Om vi drar
slutsatsen aft det finns en vasentlig osäkerhetsfaktor, mäste
vii revisionsberattelsen fästa uppmarksamheten pa
upplysningarna i arsredovisningen om den vasentliga
osa.kerhetsfaktorn eller, om sadana upplysningar ar
otillrackliga, modifiera uttalandet om ârsredovisningen.
Va.ra slutsatser baseras pa de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet fOr revisionsberättelsen. Dock kan
framtida liandelser eller forliallanden gora aft en forening
inte langre kan fortsäfta verksamheten.

Revisorns ansvar - utvärderar vi den Overgripande presentationen, strukturen
Vâra mãl ar aft uppna en rimlig grad av slikerhet om och innehallet i ârsredovisningen, diiribland
huruvida ãrsredovisningen som helliet inte innehaller nagra upplysningarna, ocli om ârsredovisningen aterger de
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa underliggande transaktionerna och handelserna pa ett sätt
oegentligheter eller pa fel, ocli aft lanina en som ger en rgttvisande bild.
revisionsberättelse som inneháller vâra uttalanden. Rimlig
säkerhet ür en hog grad av sakerhet, men är ingen garanti Vi maste informera styrelsen om bland annat revisionens
fOr aft en revision som utfOrs enligt ISA och god planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten fOr
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Crowe Horwath.
Crowe Horwath Osborne AB
Member Crowe Horwath International

den. Vi mâste ocksâ informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland de betydande
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Uta1anden
Utover var revision av ärsredovisningen har vi ven utfdrt
en revision av styreisens fOrvaltning fOr
Bostadsrattsffireningen Vidfamne fOr rakenskapsaret 2017
samt av flirsiaget till dispositioner betrgffande foreningens
',inst eller förlust.

Vi tilistyrker att fdreningsstamman behandlar fOrlusten
enligt fursiaget i forvaltningsbertittelsen och beviljar
styrelsens ledamOter ansvarsfrihet for räkenskapsáret.

Grundfor ullalanden
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vârt ansvar enligt denna beskrivs nhrmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi hr oberoende i fOrhállande till
fOreningen eniigt god revisorssed i Sverige och har i Ovrigt
1ijliort vârt yrkeseciska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhhmtat hr tillrackliga
och hndaniãlsenliga som grund for vhra uttalanden.

Siyrelsens ansvar
Det hr styreisen som har ansvaret for forsiaget till
dispositioner betrhffande foreningens vinst eller forlust.
Vid forsiag till utdehiing innefattar detta bland annat en
bedonming av om utdelningen hr fOrsvarlig med hhnsyn till
de krav som foreningens verksamhetsart, omfattning och
risker still Icr pa storleken av foreningens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och sthllning i ovrigt.

Styrelsen ansvarar fOr fdreningens organisation och
forvaltningen av foreningens angelhgenheter. Detta
innefattar bland annat aft fortlopande bedOma foreningens
ekonomiska situation och aft tillse att foreningens
organisation hr utformad sá aft bokfOringen,
medeisfOrvaltningen och fdreningens ekonomiska
angeifigenheter i Ovrigt kontrolleras ph eft betryggande shtt.

Revisorns ansvar
Vhrt ma! betrhffande revisionen av fOrvaitningen, och
dhrmed vhrt uttalande om ansvarsfrihet, hr aft inhamta
revisionsbevis fOr aft med en rimlig grad av shkerhet kunna
bedOma orn nhgon styrelseledamot i nhgot vhsentligt
avseende:

- foretagit nhgon htghrd eller gjort sig skyldig till nhgon
forsummelse som kan fOranleda ershttningsskyldighet mot
foreningen, eller

- ph nhgot annat shtt handlat i strid med lagen om
ekonomiska fOreningar, hrsredovisningslagen eller
stadgarna.

Vhrt ma! betrilffande revisionen av fdrslaget till
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dispositioner av foreningens vinst eller fOrlust, och dhrmed
vhrt uttalande om detta, hr alt med rimlig grad av shkerhet
bedoma om fOrsiaget hr forenligt med lagen om
ekonomiska foreningar.

Rimlig shkerhet hr en hog grad av shkerhet, men ingen
garanti for aft en revision sorn utfOrs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer aft uppthcka htghrder
eller fOrsummelser som kan fOranleda ersilttningsskyldighet
mot fOreningen, eller aft ett fOrslag till dispositioner av
foreningens vinst eller fOrlust inte hr fOrenligt med lagen
om ekonomiska foreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anvhnder vi professionellt omdOme och har en
professionelit skeptisk installning under hela revisionen.
Granskningen av fOrvaltningen och forslaget till
dispositioner av foreningens vinst eller fOrlust grundar sig
frhmst ph revisionen av rhkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningshtghrder som utflirs baseras ph var
professionella bedomning med utghngspunkt i risk och
vhsentlighet. Det innebhr aft vi fokuserar granskningen ph
shdana htghrder, omrhden och fOrhhllanden som hr
vhsentliga for verksamheten och dhr avsteg och
Overtrhdelser skulle ha shrskild betydelse for foreningens
situation. Vi ghr igenom och prOvar faftade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna htghrder och andra fOrhhllanden
som hr relevanta fOr vârt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag fOr vârt uftalande om styrelsens forsiag till
dispositioner betrhffande foreningens vinst eller fOrlust har
vi granskat om forslaget hr forenligt med lagen om
ekonomiska fOreningar.

Stockholm den

Crowe Horwath 0 orne AB

/JLn
Thomas Guvsson
Auktoriser1revisor

Bostadsrilftsforeningen Vidfamne, Org.nr 7164 19-3695





REVISIONSBERATTELSE FOR BRF VIDFAMNE, 716419-3695,
FOR VERKSAMHETSARET 2017

Jag, Lotta Sima, som av Brf Vidfamnes 5rsmöte utsetts tilt foreningsrevisor, beratt efterfullgjort
uppdrag fS Iämna följande berättelse.

Det är styrelsen som har ansvaret for räkenskapshandlingarna och forvaltningen. Mitt ansvar är att

uttala mig om 5rsredovisningen och forvaltningen p5 grundval av mm revision. En revision innefattar
att granska ett urval av underlagen for att i rimlig grad försäkra sig om att redovisningen inte
inneh5ller väsentliga fel.

Jag har granskat styrelsens farvaltning genom att läsa styrelseprotokoll och följa upp fattade
styrelsebeslut. Granskade utgifter överensstämmer med av styrelsen fattade och protokollfOrda
beslut. Arsredovisningen synes for mig riktig och visar en rättvisande bud over fOreningens
ekonomiska ställning och resultat.

FOr att granskningen av fOrvaltningen ska kunna ske p5 ett ändamSlsenligt sätt är det viktigt att alla
viktiga händelser och beslut ocks5 finns noterade i styrelseprotokollen och att de enkelt gSr att fOlja.
Här finns det utrymme for fOrbättringar.

Med stOd av mm granskning vill jag rekommendera fOreningsstamman att fastställa balans- och
resultatrakning, att godkanna styrelsens fOrslag till resultatdisposition, samt att ge styrelsen
ansvarsfrihet fOr räkenskapsSret

Stockholm den 4 april 2018

Foreningsrevisor




