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Styrelsen för BRF Vingen i Täby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. 

Förvaltningsberättelse 

Föreningen 
Föreningen registrerades 1958-01-15. De nuvarande stadgarna registrerades 2016-06-03. 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i 
föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan 
tidsbegränsning. 

Styrelse 
Styrelsen har sedan föregående föreningsstämma 2016-04-25 bestått av: 
Marie Roth Ordförande 
Susanne Holmgren 
Per Brissman 
Christer Kvick 
Cecilia Wemgård 

Martin Riddar 
Carina Isaksson 
Dörte Muller 

Se krete rare 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

Suppleant 
Suppleant 
Suppleant 

Avgick 2016-06-08 

Avgick 2016-05-22 

I tur att avgå vid kommande föreningsstämma är ledamoten Per Brissman, samt suppleant Carina 
Isaksson. 

Fyllnadsval behöver göras för ledamot Christer Kvick, samt för suppleant Martin Riddar som båda 
lämnar styrelsen på stämman 2 maj 2017. 

Arbetsgrupper 2016 
Administration & information 
Ekonomi 
Fastighet 
IT 
Mark- & miljö 
Trädgård 
Grannsamverkan 
Trivsel 

Revisorer 
Niklas Jonsson 

Henrik Bugge 
Jan Olsson 

Valberedning 
Hans Sundström 
Lars Swanberg 
Gert Grünow 
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Marie 
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Christer 
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Marie & Susanne 
Marie & Susanne 
Marie & Carina 
Marie & Carina 

Auktoriserad revisor, PWC 

Föreningsvald revisor 
Föreningsvald revisorssuppleant 

3 



Fastighet 
Föreningens fastighet, Vingen 1, Radarvägen 17-43, ligger i Hägernäs i Täby Kommun och byggdes av 
Lennart Hultenberger AB under 1962-1964. På fastigheten finns fem bostadshus med 9 våningar, 14 
uppgångar med hiss och sammanlagt 203 lägenheter. 
Det finns en bastu för medlemmar att nyttja, vi har även en föreningslokal som medlemmar kan hyra 
för 250:-/dygn. Vi har tre lokaler som hyresrätt. Det finns 56 garage, 44 p-platser med 
motorvärmare, 124 fria p-platser och 13 hus som sammanlagt innehåller 94 förråd. Föreningen har 
fyra tvättstugor, två i port 23 och två i port 37, med sammanlagt 12 tvättmaskiner, fyra torkskåp, 
fyra torktumlare, två torkrum och fyra manglar. Nya tvättmaskiner köptes in 2012-2013 och alla 
tvättstugor totalrenoverades under 2016. 
För uppvärmning har fören ingen en egen bergvärmeanläggning där vi, via värmeväxlare, tar tillvara 
uppvärmd frånluft från 203 lägenheters kök och badrum. Bergvärmeanläggningen är miljövänlig och 
har reducerat kostnaden för uppvärmning. 

Lägenhetsfördelning 
6 st 1 rum och kök 
1 st 2 rum och kök 

112 st 3 rum och kök 
84 st 4 rum och kök 

Total bostadsyta : 18 240 m2, total lokalyta: 1 278 m2 

Försäkring 
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg Hansa. I försäkringen ingår ansvarsförsäkring för styrelsen 
och skadedjursförsäkring via Nornor. 

Lägenhetsöverlåtelser 
Under året har 20 (31) lägenhetsöverlåtelser ägt rum. Vid årets slut hade fören ingen 267 (262) 
medlemmar. 

Fastighetsförvaltning 
Styrelsen har under året haft 17 protokollförda möten. Utöver styrelsemötena har ett stort anta l 
möten, telefonsamtal samt mailkontakt i arbetsgrupperna ägt rum. Likaså ett stort anta l möten, 
telefonsamtal och mailkontakt med leverantörer, entreprenörer och övriga som på något sätt är 
inblandade i fastigheten och föreningen. 
Storholmen Förvaltning AB har skött den ekonomiska, administrativa och tekniska förvaltningen. 
Rafas HB ansvarade för fastighets- och markskötseln i föreningen fram till 18 augusti 2016 
Storholmen Förvaltning 2-2-2 har från 18 augusti 2016 ansvarat för fastighetsskötse ln i föreningen. 
HSB Mark & Trädgård har ansvarat för markskötsel från 1 juli 2016 samt snöröjning från 15 
november 2016. 
SBA-Drift ansvarade för bergvärmeanläggningen till 31 oktober 2016 
Caverion AB har ansvarat för bergvärmeanläggningen från 1 november 2016 
Städbolag Ett AB har skött städningen i fastigheten. 

Städdagar 
Vi har haft två välbesökta och trevliga städdagar under året då vi gemensamt arbetat för vår 
närmiljö. En medlem skänkte hallon- och vinbärsbuskar till häststädningen, som vi planterade vid de 
båda lekplatserna. 

BRF Vingen i Täby 
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Kabel-TV och bredband 
Samtliga lägenheter är anslutna till kabel-TV-nätet via ComHem. Förutom det analoga basutbudet 
ingår "8 favoriter" i årsavgiften, samt en box med programkort för att kunna se de "8 favoriterna". 
Som bredbandsleverantör har föreningen Bredbandsbolaget, alla lägenheter har fiber 100/100 
indraget i lägenheten. Bredbandet ingår i årsavgiften. 

Föreningens fond för yttre underhåll 
Reservering och ianspråktagande av yttre reparationsfonder sker av beslutande organ som enligt 
stadgarna är styrelsen och omföring görs via balanserat resultat. 

Historik över underhåll i fastigheten 
Åtgärd 

Stambyte 
Nya maskiner i tvättstugorna 
Byte av garageportar 
Algborttagning norra fasaden 
Ny gatubelysning på framsidan 
Ny entrebelysning på fram- och baksida 
Renovering av föreningslokal 
Omläggning av asfalt samt nya kantstenar 

på framsidan 
Byte av samtliga radiatorer 
Målning av cykelförrådshus och entrepartier 

Nytt staket utefter Radarvägen 
Byte till rörelsestyrd LED-belysning inomhus 
i hela fastigheten 
Stambyte i kulvert 
Renovering av tvättstugorna 
Linjemålning på parkeringen 
Ny lekställning vid Radarvägen 35 

Axplock av verksamheten under 2016: 
Renovering av tvättstugorna 
Tvättstugorna var mycket slitna och behövde en uppfräschning. Vi passade 
även på att bygga nya torkrum så det nu finns torkrum til l alla tvättstugor. 
Under renoveringen hittades även gamla och dåliga golvbrunnar som inte 
bytts under stambytet, men nu är allt bytt och nytt. I summan ingår även 
hyra av den tvättbod som alla kunde använda för att tvätta under 
renoveringen. 

Nya lekredskap på lekplats 35 
Eftersom det saknades roliga lekredskap på lekplats 35 beslutade styrelsen 
att göra nytt för de lite större barnen på den lekplatsen. Det blev en ny 
klätterställning, gungställning, baksandlåda och balanslek. De största 
kostnaderna står anläggningsarbetet för, dvs att gräva ur, frakta bort och 
lägga nytt underlagsmaterial enligt lagar och regler. 
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År 

2007-2010 
2012-2015 

2014 
2014 
2014 
2014 
2014 
2015 

2015 
2015 
2015 
2015 

2015 
2016 
2016 
2016 

2172 815 kr 

396 000 kr 
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Avslutad och godkänd OVK 
I november 2016 fick Vingen godkänd OVK. Kravet på godkänd OVK kom 
1991 och Vingen har gjort två OVK innan denna, ingen blev godkänd och 
man åtgärdade inte bristerna, något som är fastighetsägarens ansvar. Nu 
är det åtgärdat och ventilationen är godkänd. Nästa OVK kommer ske 
2022. 

Brandskyddsarbete 
I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt 
brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) står, mot bakgrund av bestämmelserna 
i 2 kap 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, att det är skä ligt att det 
för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att 
detta dokumenteras. Det gör vi nu i Vingen. 

Reparation av hissarna 
Hissa maskineriet är gammalt och det är näst intill omöjligt att få tag i 
reservdelar. Därför blir kostnaderna för reparationer höga och hissarna får 
stå onödigt länge när något händer. 

Linjemålning parkering 
Vi fick under sommaren nya linjer på parkeringen, då de gamla var slitna 
och på vissa ställen nästan helt borta. Styrelsen valde att lägga massa 
istället för att bara måla linjer. Massan är något dyrare men hål ler längre 
än färg vilket gör att man tjänar på att använda det, vilket man också 
gjorde förra gången det var aktuellt. 

Årsavgifter 
Årsavgifterna blir oförändrade 2017. 

Föreningens ekonomi 

247 224 kr 

253 895 kr 

89 301 kr 

109 500 kr 

Ekonomin i föreningen är fortsatt god. Vi har god likviditet vilket innebär att det vi får in täcker vår 
drift. För det stora underhållsbehov vi fortfarande har måste vi låna pengar. Positivt är att räntan 
fortfarande låg. Föreningen amorterar sedan ett par år tillbaka på lånen, även på de stora lån som 
togs för stambytet och bergvärmen, vilket också är positivt. 
I början av 2000-talet band föreningen sina lån i s.k. ränteswapar. I dag återstår tre swapar med olika 
bindningstid. De är bundna t il l 2018-06-01, 2019-12-02 och 2020-06-01. Detta innebär att vi har en 
mycket högre snittränta än för motsvarande med rörlig ränta. Styrelsen har inte för avsikt att 
förlänga någon av ränteswaparna när de löper ut, men vi är bundna till respektive förfallodag. 
Styrelsen arbetar hela tiden med att hålla kostnaderna nere med så låga avgifter som möjligt, men 
mycket underhåll återstår och driftkostnaderna ökar varje år p.g.a. att leverantörerna höjer sina 
priser fört.ex. el, vatten och sophämtning. Det är sådant vi måste ta höjd för och vi ser idag att vi 
kan komma att behöva höja avgifterna framöver. 
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Planer för 2017 
Några av planerna styrelsen har för 2017 

Hissbyte - startade 27 mars 2017 

Nytt låssystem med taggar och porttelefoner 

Nya elektroniska bokningssystem till tvättstugorna, föreningslokalen och bastun 

Nya lekredskap på lekplats 17 

Flerårsöversikt (tkr) 2016 2015 2014 2013 
Årsavgift/kvm bostadsyta (kr) 710 710 658 658 
Lån/kvm byggnadsyta (kr) 4 221 4 276 3 872 3 872 

2012 
597 

3 872 
Nettoomsättning (kr) 14 045 242 14111 546 12 971627 12 833 036 11728799 
Genomsnittlig låneränta (%) 1 2 4 4 4 
Soliditet(%) 31 36 37 37 5 
Balansomslutning (kr) 128 067 010 125 301139 116 516 414 116 402 134 76 963 560 
Rörelseresultat (kr) 1447 511 3 896 054 2 415 316 3 498 291 1192 283 
Resultat efter finansiella poster (kr) 217 088 1466 361 -357 968 560 110 -1 610 505 

Förändring av eget kapital 

Insatser Upplåtekse- Yttre Balanserat 
avgifter rep.fond resultat 

Årets 
resultat 

Eget kapital 2015-12-31 

Justering swap 

Eget kapital 2016-01-01 

Avsättning yttre fond 
Disposition av föregående 

6 430 703 

6 430 703 

39175000 

39 175 000 

573 618 -3 240 158 1 466 361 

-4 591364 

573 618 -7 831 522 1466 361 

års resultat: 2 800 000 -1 333 639 -1 466 361 
Årets resultat 217 088 
Belopp vid årets utgång 6 430 703 39 175 000 3 373 618 -9 165 161 217 088 
Justering av ingående värde eget kapital pga rättning av negativt marknadsvärde swap 2015-12-31 
om 4 591 364 kr. Detta genom uppbokning av avsättning samt balanserat resultat 

Förslag till resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att det ansamlade resultatet (kronor): 

Ansamlat resultat 
årets resultat 

disponeras så att 
avsättning till underhållsfond 
i ny räkning överföres 

-9 165 162 
217 088 

-8 948 074 

2 800 000 
-11748074 

-8 948 074 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar. 
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Resultaträkning 

Årsavgifter och hyror 

Övriga intäkter 

Föreningens kostnader 

Fastighetskostnader 

Reparation- och underhål lskostnader 

Förvaltningskostnader 

Fastighetsskatt/-avgift 

Arvoden och löner 

Föreningens övriga kostnader 

Driftnetto 

Föreningens investeringar och avskrivningar 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Resultat efter investeringar och avskrivningar 

Resultat från finansiella poster 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

Resultat efter finansiella poster 

Resultat före skatt 

Årets resultat 
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Not 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2016-01-01 2015-01-01 
-2016-12-31 -2015-12-31 

13 919 301 14 049 793 

125 941 61 753 

14 045 242 14111546 

-5 853 871 -4 658 041 
-2 142 277 -1386454 
-1 499 525 -1 234 318 

-304104 -281435 
-316 468 -361307 
-187 957 -132 663 

-10 304 202 -8 054 218 
3 741040 6 057 328 

-2 293 529 -2 161274 

1447 511 3 896 054 

165 1 710 

-1 230 588 -2 431403 

-1230423 -2 429 693 

217 088 1466 361 

217 088 1466 361 

217 088 1466 361 
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Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark 

Inventarier, verktyg och installationer 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 

Övriga fordringa r 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

BRF Vingen i Täby 
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Not 

8 

9 

2016-12-31 2015-12-31 

121 825 555 117 152 590 

463 774 802 666 

122 289 329 117 955 256 

122 289 329 117 955 256 

6 998 15 126 

12 355 29 384 

291 058 195 774 

310 411 240 284 

5 467 270 7 105 599 

5 777 681 7 345 883 

128 067 010 125 301139 

9 



Balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser 

Upplåtelseavgifter 

Fond för ytt re underhåll 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 

Årets resultat 

Summa eget kapital 

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 
Övriga skulder ränteswapar 
Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Förskott från kunder 

Leverantörsskulder 

Aktuella skatteskulder 

Övriga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
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Not 

10 
10 

11 

2016-12-31 2015-12-31 

6 430 703 6 430 703 

39 175 000 39 175 000 

3 373 618 573 618 

48 979 321 46179 321 

-9 165 162 -7 831 522 

217 088 1466 361 

-8 948 074 -6 365 161 
40 031247 39 814 160 

76 995 000 77 995 000 
3 804 599 4 591364 

80 799 599 82 586 364 

289 769 395 793 

4 828107 575 164 

44 782 15 568 

92 416 88 909 

1981090 1 825 181 

7 236 164 2 900 615 

128 067 010 125 301139 
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Tilläggsupplysningar 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

lntäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas 
i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska förde larna kommer att tillgodogöras bolaget 
och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas til l anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 

Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
Byggnader: 1 % 
Om- och tillbyggnad 30 - 60 år 
Markanläggning 10 - 20 år 
Maskiner och inventarier 5 år 

Derivatinstrument där kriterier för säkringsredovisning inte är uppfyllda 
Derivatinstrument med positivt värde värderas löpande i enlighet med lägsta värdets princip, 
derivatinstrument med negativt värde värderas till det negativa värdet. De värdeförändringar som 
uppkommer inom ramen för lägsta värdets princip och ändringar av negativt värde, redovisas 
omedelbart i resultaträkningen. Värdeförändringar på derivatinstrument som utgör kortfristiga och 
långfristiga skulder redovisas i olika poster i resultaträkningen beroende på syftet med innehavet av 
derivatinstrument - värdeförändring av ränteswapar redovisas i posten Räntekostnader och 
liknande resultatposter med värdeförändringen på valutaterminer redovisas i posten Övriga 
rörelsekostnader i resultaträkningen. 

Noter 

NOT 1 Årsavgifter och hyror 

Årsavgifter 

Hyresintäkter lokaler 

Hyresintäkter garage och p-plats 

Kabel-TV /Bredband 
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2016 

12 951091 

147 942 

748 657 

71611 

13 919 301 

2015 

12 957 053 

79 917 

738 428 

274 395 

14 049 793 

11 



NOT2 Fastighetskostnader 

2016 

Fastighetsskötsel 860 152 

Markskötsel 235 124 

Städning 367 314 

Värme/El 2 422 340 

Sophämtning 311155 

Vatten 530 080 

Kabel-TV/ Bredband 733 036 

Övriga fastighetskostnader 600 

Brand och skalskydd 239 945 

Besiktningar hiss/ventilation/lekplats 99 506 

Bevakning, jour, utryckning 14 538 

Serviceavtal Hiss 40 081 

5 853 871 

NOT3 Reparation- och underhållskostnader 

Reparationer 

Löpande och planerat underhåll 

NOT 4 Förvaltningskostnader 

Fastighetsförsä kring 

Ekonomisk förvaltning 

Teknisk förvaltning 

Övriga förvaltningskostnader 

NOTS 

Styrelsearvode 

Sociala avgifter 

Revisionsarvode 

Löner 
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Arvoden och löner 

2016 

1136 296 

1 005 981 

2142 277 

2016 

161 107 

346 113 

279 440 

712 865 

1499 525 

2016 

199 000 

61923 

46 250 

9 295 

316 468 

2015 

792 559 

0 

355 994 

1954 418 

284 728 

512 109 

741386 

-16 750 

0 

28479 

5118 

0 

4 658 041 

2015 

382 824 

1003 630 

1386 454 

2015 

153 441 

423 676 

248 738 

408 463 

1234 318 

2015 

200 000 

62 995 

95 000 

3 312 

361307 
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NOT6 Avskrivningar 

Byggnader, renoveringar/underhåll 

Inventarier 

Årets utrangeringar 

2016 

1954 637 

338 892 

2 293 529 

NOT7 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader till kreditinstut 

Övriga räntekostnader 

Ränteswapar 

NOTS Byggnader och mark 

Ingående anskaffningsvärden byggnad 

Ingående anskaffningsvärde ombyggnad 

Ingående anskaffningsvärde stamrenovering 

Pågående till-/ombygg, renovering 

Utrangering av komponent värme sanitet 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 

Årets avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Markanläggningar anskaffningsvärde 

Ingående avskrivningar enligt plan 

Årets avskrivningar 

Mark anskaffningsvärde 

Uppskrivning mark 

Utgående redovisat värde 
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2016 

2 016 597 

756 

-786 765 

1230 588 

2016 

47 777 176 

3 653 694 

55 792 512 

6 627 602 

113 850 984 

-30 758 585 

-1 766 702 

-32 525 287 

3 778 029 

-3 090 236 

-187 935 

499 858 

825 000 

39 175 000 

40 000 000 

121825 555 

2015 

1 651 795 

338 890 

170 589 

2161274 

2015 

2 429 822 

1581 

0 

2 431403 

2015 

37 624 020 

3 653 694 

55 792 512 

10 324 015 

-170 859 

107 223 382 

-29 294 996 

-1 463 589 

-30 758 585 

3 778 029 

-2 902 300 

-187 936 

687 793 

825 000 

39 175 000 

40 000 000 

117152 590 
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NOT9 Maskiner och Inventarier 

Ingående anskaffningsvärden 

Årets anskaffning 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 

Årets avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

NOT l 0 Skulder till kreditinstitut 

Långivare 
Räntesats 

% 

SEB 38545337 

SEB 38545345 

SEB 38976346 

Ränteswap 

Nordea 1011571/1273325 2018-06-01 

Nordea 1057342/1337502, 2019-12-02 

Nordea 1011575/1273329, 2020-06-01 

Negativt marknadsvärde swapar 

0,37 

0,42 

0,63 

2016 

2 368133 

2 368133 

-1 565 467 

-338 892 

-1904 359 

463 774 

Datum för 
ränteändring 

2017-06-28 

2018-04-28 

2018-07-28 

Lånebelopp 
2016-12-31 

34 560 000 

34 435 000 

8 000 000 

76 995 000 

11725000 

11725000 

11725000 

35175 000 

2016 

3 804 599 

3 804 599 

Beräknad amortering de närmaste 5 åren är 1 mkr årligen. 
Om 5 år beräknas skulden t ill kreditgivare uppgå t ill 72 mkr. 

Ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut 
Fastighetsinteckningar 
Uttagna pantbrev i fastighet 
Varav obelånade 

BRF Vingen i Täby 
Org.nr 716000-1058 

78 620 000 
0 

78 620 000 

2015 

1 315 811 

1 052 322 

2 368133 

-1 226 576 

-338 891 

-1565 467 

802 666 

Lånebelopp 
2015-12-31 

35 060 000 

34 935 000 

8 000 000 

77 995 000 

11 775000 

11775000 

11775000 

35 325 000 

2015 

4 591364 

4 591364 

78 620 000 
0 

78 620 000 
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NOT11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2016 

Upplupna räntekostnader 

Förutbetalda avgifter/hyr 

Övriga interimsskulder 

Täby 2017- · 

142 222 

1125 191 

713 677 

1981090 

Christer Kvick 

Vår revisionsberättelse har lämnats 

Öhrling Pricewate 
Niklas Jonsson 
Auktoriserad revisor 

BRF Vingen i Täby 

Org.nr 716000-1058 

Per Brissman 

2015 

149 923 

1109 477 

565 781 

1825181 

15 
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Revisionsberättelse i bostadsrättsföreningar 

Till föreningsstämman i BRF Vingen i Täby, org.nr 716000-1058 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för BRF Vingen i Täby för år 2016. 

Enligt min 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 2016 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

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

Jag som auktoriserad revisor är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. 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 på fel. 

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 fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 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 

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. 
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• 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. 

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 betydande 
brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Den icke-kvalificerade revisorns ansvar 
Jag har att utföra 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. 

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 Vingen i 
Täby för år 2016 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. Jag som auktoriserad revisor är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige och har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi är oberoende i förhållande till föreningen 
enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. 

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

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för 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. 

Revisorns ansvar 
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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: 

• 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. 

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. 

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. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 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 den auktoriserade revisorns professionella 
bedömning och övriga valda revisorers 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. 

Stockholm den ! --aJ(-=t Stockholm den / 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Auktoriserad revisor 

------ Henrik Bugge 




