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Arsredovisning
Bosta dsrdttsf6ren i n g en

Viking Birkastan

Styrelsen f6r hiirmed avge Srsredovisning fdr rdkenskapsSret 'l januari - 31 december 2019.

Fdrva ltn i n gsberdttelse

Verksa m heten
Allmtint om verksamheten
I styrelsens uppdrag ing6r det att planera underh6ll och fdrvaltning av fastigheten, faststalla fOreningens drsavgifter
samt se till att ekonomin iir god. Via 6rsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhill och diirfor gor
styrelsen Srligen en budget som ligger till grund f6r dessa berdkningar. Storleken pi avsdttningen till fonden fdr yttre
underhSll bor anpassas utifr6n fdreningens plan for underhSllet. Kommande underh6ll kan medfdra att nya l3n
behovs. Foreningen ska verka enligt sjalvkostnadsprincipen och resultatet kan variera 6ver Sren beroende p5 olika
etgarder. Fordndringen av foreningens likvida medel kan utlSsas under avsnittet Foriindring likvida medel.

o Fdreningen fdljer en underh8llsplan som str6cker sig mellan Sren 2009 och 2061.
o lnga storre underhSll iir planerade de ndrmaste 6ren.
o Medel reserveras 6rligen till det planerade underhillet. FOr att se avsdttningens storlek, se fondnoten.
. Amortering pA f6reningens 13n sker enligt plan. For mer information, se lSnenoten.
. Arsavgifterna planeras vara ofordndrade ndrmaste 6ret.

Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns 16ngre fram i forvaltningsberdttelsen.

Ftireningens dndamSl
F6reningen har till iindam6l att fremja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i fdreningens hus uppldta
bostadsl6genheter under nyttjanderatt och utan tidsbegrdnsning.

Grundfakta om fiireningen
Bostadsrdttsforeningen registrerades 1998-08-26. Foreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 1999-01-01
och nuvarande stadgar registrerades 2016-02-29 hos Bolagsverket. Foreningen har sitt sSte i Stockholm.

F6reningen 6r ett s.k. privatbostadsforetag enligt inkomstskattelagen (1 999;1229) och utg6r ddrmed en Skta
bostadsrdttsforening.

Styrelsen
Anders Olof Berglund
Ulf Piir Johan Egnell

Andreas Wilhelm Alexander Ekblom

Per Gunnar Leuf

Sven Carl Olof lVossberg

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Styrelsen har under aret avh6llit 6 protokollforda sammantr6den

Per Erik Lundberg
David Jerker Lundequist
Lena Astrid Sofia Strandvik

Revisorer
Emine Hamurcu
Lars Kronbjork

Suppleant
Suppleant
5uppleant

Ordinarie Extern

Ordinarie lntern
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Valberedning
David Lundeqvist

Keijo Nordstrom
Sammankallande

Stdmmor
Ordinarie foreningsstdmma h6lls 20 1 9-05-23.

Fastighetsfakta
Foreningens fastighet har forvdrvats enligt nedan:

Forv6rv

1917
Kommun

8 Stockholm

Fu I lviirdesforsrikri n g f i n ns via LE nsforsd kringar
Ansvarsfdrsdkring ingSr fdr styrelsen.

Uppviirmning sker via fjdnwirme.

Vdrdearet lir 1942.

Byggnadens totalyta 6r enligt taxeringsbeskedet 2 500 m2, varav 2 240 m2 utg6r l6genhetsyta och 260 m2 utgdr
lokalyta.

Ligenheter och lokaler
Foreningen uppliter 32 liigenheter med bostadsrdtt samt 5 lokaler med hyresrdtt.

Lii g e n h etsf 6rdel n i n g :

10

2

-1 rok 2 rok 3 rok
-
4 rok

0

5 rok >5 rok

01

Verksamhet i lokalerna Yta Uiptid
Friskvdrd
Tatuerare
Sk0nhetsverd
Massage

Musikskola

191231
220331
210101
210201
210301

57 m2

57 m2

48m2
65 m2

33 m2

Gemensamhetsutrymmen
Tvettstuga
Cykelf6rrid / Barnvagnsf6rrid
lnnergSrd med sittpl
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Teknisk status
F6reningen foljer en underhSllsplan som upprettades 2009 och strdcker sig fram till 2061
UnderhSllsplanen uppdaterades 2020.

Nedanst6ende underhSll har utforts eller planeras:

Utftirt underhill Ar Kommentar
lnstallation Ratt-stopp i avloppsstam
Byte l6genhetsddrrar
L6s- och bokningssystem

2019
2016 - 2056
2016 - 2024

2015 - 2024
2010 - 2022
2008 - 2022
2004 - 2024

2001 -2061
2000 - 2050
1989 - 2039
1989 - 2039

Ar

Ommilning cykel- och soprum
OmmAlning fdnster
Omputsning fasad
Omm6lning trapphus

Nyinstallation hiss

Nytt g6rdsbjalklag
Byte rorstammar
Byte elstammar

Planerat underhAll

port, postboxar och
tvittstugebokn ing

Mot girden
UnderhSll av puts- coh fdrgskador
Vikingag 13 och 15 , Tomtebogatan
18

Kommentar
OmmAlning fdnster ytterfasad
Godktind OVK

OmmSlning fonster innerfasad
lnnerfasad puts och mSlning

Ytterfasld pqls o5h mSlning

2020
2020

2021
2022
2023

Gjordes senast 2008
Slutfort 2017, med
inspektionsintervall vart tredje 5r

Om behov finns.
Om behov finns.

Ftirvaltning
F0reni ngens f0rva ltn i ngsavta I och dvriga avtal.

Avtal Leveranttlr
W, lnternet mm

Teknisk forvaltning
L6genhetsfdrteckning
Ekonomisk forvaltning
lnternet (fiber)
lnspektion hissar

HissunderhAll

Com Hem, Telenor

SBC Sveriges BostadsrittsCentrum AB

5BC

SBC Sveriges BostadsrdttsCentrum AB
Telenor
KIWA lnspecta AB

ManKan Hiss AB
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Ftireningens ekonomi

FORANDRING LIKVIDA MEDEL

LIKVIDA MEDEL vlD ARETS BORJAN

INBETALNINGAR
Rorelseintdkter
Finansiella int6kter
Minskning kortfristiga fordringar
0kni AV skulder

UTBETALNINGAR
Rdrelsekostnader exkl avskrivningar
Finansiella kostnader
Okning av kortfristiga fordringar
Minskni AV skulder

LIKVIDA MEDEL VID ARETS SLUT*

Anrrs FORANDRTNG Av uKuDA MEDEL

*Likvida medel redovisas i balansrdkningen under posterna
Kassa och Bank samt Ovriga fordringar.

Fiirdelnins av intd[tefgdl@{4eqgt

2018

5787s9

1 761 987
263

0

3 019
1 755269

1 296 697
33 752
3 685

73 160
1 407 294

936733

357 975

Avskriv- Kapital- Reparationer
ningar kostnader 8%

Fastighets-

kostnader

Periodiskt
underhAll

23%

Ovrig drift
19Vo

Arsavgifter
74% avgift

5% 28%

Skatter och avgifter
Fastighetsavgiften fdr hyreshu s ar 1 377 kr per bostadsliigenhet, dock blir avgiften hogst 0,3 procent av

taxeringsv6rdet for bostadshus med tillhorande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas

taxeringsvdrde.
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Vdsentliga hdndelser under rdkenskapsSret
2019 var ett aktivt 6r i fdreningen med flera projekt och forbattringar av fastigheten. Ekonomin ar fortsatt god och
det finns utrymme for fortsatt f0rddling. Under Sret har bland annat foljande investeringar / underhill gjorts i

fastigheten: Gruppanslutning for Bredband och W. Renovering av pianoskolans lokal. Renovering av elcentralen.

lVed lemsinformation
Medlemsldgenheter: 32 st
Overl6telser under Sret: 2 st
Beviljade andrahandsuthyrningar: 3 st

0verl6telse- och pantsdttningsavgift tas ut enligt stadgar. Overlitelseavgift betalas av kopare.

Antal medlemmar vid rlkenskapsirets borjan: 43

Tillkommande medlemmar: 5

Avglende medlemmar: 5

Antal medlemmar vid rdkenskapsArets slut: 43

FlerSrsoversikt
2019 2018 2017 2016

bostadsrattsyta
Hyror / m2 hyresrattsyta

L6n/m2 bostadsrattsyta
Elkostnad/m2 totalyta
Vdrmekostnad/m2 totalyta
Vattenkostnad/m2 totalyta
Ka pita I kostnader/m2 tota lyta

Soliditet (%)

Resultat efter finansiella poster (tkr)

Nettoomsattninq (tkr)

594
1 521
1 390

41

140
18
15

50
-206

1 766

594
1 469
1 423

49
122

21

14

53
121

1 748

594
1 445
1 457

23
170
20
12

51

-28s
1741

594
1 428
1 486

21

161

19

10

53
-3s2

1 736

Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 2 240 m2 bostEder och 260 m2 lokaler
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Fordndringar eget kapital

Bundet eget kapital
lnbetalda insatser

UpplStelseavgifter
Fond for yttre underhSll

Belopp vid
Arets utgtng

367 439
3 536 921
1 685 168

Fiirdndring
under Aret

0
0

271 893

Disposition
av

fdregiende
6rs resultat

enl st5mmans
beslut

Brf Viking Birkastan
702002-5222

Belopp vid
6rets inglng

367 439
3 536921
1 4486874-35

0
0

12

S:a bundet eget kapital 5 589 528

-1 558 903
-205 935

271 893

-271893
-205 93s

-35 412

156 282
-120 870

s 353 047

-1 443 291
120 870

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
S:a

S:a eget kapital

-1764838

3 824 590

-q7 a2a

-20s 935

35 41

+205 935

450 oo0

-1322422

4 030 5250

Resultatdisposition

Till foreningsstiimmans fdrfogande stAr f6ljande medel

Srets resuttat
balansrat resultat f6re resenering tilltorid{or yttre underhSll
reservering till fond f6r ynre undeihSll enligt stadgar

sltrrme b{aFerat resultat

Styrelsen foresl6r fdljande disposition:
av fond ffir yttre underh6ll iansprlktas
att i ny r5hing iircrftirs

i: i,1 287 009
, . ,, ,--lZl--E-
', , .t7il&r7

, -r AOoGlz

Betriiffande fdreningens resultat och stiillning i Ovrigt hdnvisas till f0ljande resultat- och balansr6kning med noter
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Resu ltatrd kn ing

1 JANUARI - 31 DECEMBER

ROnelssrrurArrrn
Nettoomsdttning
Ovriga rorelseintdkter

Not 2

Not 3

*61*,,, 2018

1 748 187

13 800
Summa rtirelseint6kter

RORELSEKOSTNADER
Driftkostnader
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella
anliiggningstillgdngar

,', '',-51 164, .,,
,., ,,-28$26

. 
:: 

.i:]::.::: 
: :

1 751 987

Not 4
Not 5
Not 6
Not 7

-1 054 057
-1 95 993

-46 647
-310 931

Summa rtirelsekostnader - r*:fry + :rir -1607 629
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FINANSIELLA POSTER

Ovriga rinteint6kter och liknande resultatposter
R6ntekostnader och liknande

poster

RESULTAT EFTER FINANSIELTA POSTER

Aners RESULTAT

263
-33 752
-33 489

120870

120ato

Summa
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Balansrdkning

ru-cArucaR

eru ucct'ilruesrt u-cArucaR
Materiella anliiggningstillgAngar
Byggnader och mark
Maskiner
lnventarier

Not 8
Not 9
Not l0

2018-12-31

6 696 038
0
0

Sum ma materiella anliiggningstillgingar

Finansiella anldggningstillg6ngar
Andra lSngfristiga
vdrdepappersinnehav

Not11

5 696 038

2 800

Summa finansiella anldggningstillg6ngar

SU M MA ANLAGGNINGSTILLGANGAR

OMSATTNINGSTI LLGANGAR
Kortfristiga fordringar
Avgifts- och hyresfordringar

inkl SBC Klientmedel Not 12

Sum ma kortfristiga fordringar

KASSA OCH BANK
Kassa och bank
Summa kassa och

5U M MA OMSATTNINGSTILLGANGAR

SUMMA TILLGANGAR

2 800

5 698 838

0

939 734
939734

15 507
15 507

955 241

7 654079
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Balansrdkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond for yttre underhlll Not 13

2018-12-31

3 904 360
1 448687

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

5 353 047

:tr':555', ''.
':.2s5935 ,

-1 443291
120 870

Summa fritt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL

LAIUCTRISncA SKULDER
Skulder till kreditinstitut

-1322422

4 030 625

Not 14,15 .,;. -2.&.85S.,,,., 3 058 010
Summa lSngfristiga skulder

KORTFR!STIGA SKULDER
Kortfristig del av skulder till
kreditinstitut
Levera ntdrsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och f0rutbetalda
intdkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

ttt,: . ,",.' 3 058 010

73 160

73 475
6 362

s7 380
3ss 067Not 16

565 444

7 6s4079
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Noter

Not 1

Belopp anges i kronor om inte annat anges.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Arsredovisningen har upprdttas ienlighet med BFNAR 2016:10, Arsredovisning i

mindre foretag (K2).

Forenklingsregeln giillande periodiseringar har tilliimpats.

Samma vdrderingsprinciper har anvants som f6reg6ende 3r.

Reservering till fond fdr yttre underhSll enligt stadgar gOrs i drsbokslutet. Forslag till
ianspriktagande av fond for yttre underhill for 6rets periodiska underhSll lSmnas i

resultatdispositionen.

Avskrivningar pi anliiggningstillgSngar enligt plan baseras p6 ursprungliga
anskaffningsv6rdet och berdknad nyttjandeperiod. Foljande avskrivningar uttryckt i

antal 6r tilltimpas.

Avskrivningar 2019 2018
Byggnader
Fasti g hetsf orbdttrin gar

Sta nda rdfOrbiittringar
Fasad

Fdnster

Tak
Markanldggning
Sdkerhetsd6rrar

Likvida placeringar vdrderas i enlighet med Arsredovisningslagen till det liigsta av

anskaffningsvdrdet och det verkliga vdrdet.

67Ar
203r
205r
203r
405r
1 05r
505r
306r

673r
206r
20Ar
20Ar
405r
1 05r
505r
305r

Not 2 NETTooMSATTNING

Arsavgifter
Hyror lokaler

Not 3 OvRIca RORELSEINTAKTER

Forsdkri ngsersattnin g

intakter

2018

1 307 457

440 719
11

1748187

2018

13 800
0

13 800
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Not 4 DRIFTKoSTNADER

Fastighetskostnader
5norojning/sandning
Stiidning entreprenad
MattvdtVHyrmattor
Hissbesiktning

Gdrd
5erviceavtal
TeleporVhissanliiggning
Bra

Reparationer
Tvattstuga
Entr6/trapphus
LAs

WS
Elinsta llationer
Tele/TV/Kabel-TV/porttelef on
Hiss

Fasad

lse

Periodiskt underhill
Lokaler

W5
Hiss

Taxebundna kostnader
EI

V6rme
Vatten

llni

6vriga driftkostnader
Forsiikring
Kabel-W
Bredband

FastighetsskatVKommunal avgift

TOTALT DRIFTKOSTNADER

2018

3 750
56 262

105 600
13 157

0
4 350

0
1 203

184322

39 137
7 642

508
s9 923

9 790
0

9 526
16 650

1 000
144 176

0
0

35 412
35 412

121 859
304 573

51 969
48 6s8

s27 059

5s 970
18 234

1 800
76 004

87 084

1 054057
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Not 5 ovRlca EXTERNA KoSTNADER

Kreditupplysning
Tele- och datakommunikation
Juridiska Stgdrder
Hyresfdrluster
Revisionsarvode extern revisor
Fdreningskostnader
Styrelseomkostnader
Fritids- och trivselkostnader
F6rvaltningsarvode
Administration
Konsultarvode
Bostadsratterna Sverige Ek F6r

OB5 konto

2018

513
4 710
6 633

2

22 500
913

2 390
12 142
84 848

3 368
40 544

5 080
12 350

Not 6 prnsoNaLrosrNRoeR ',',,,..' .' zorg

AnstEIIda och personalkostnader 1. ,. ::': :

Fdreningen har inte haft nSgon anstdlld. r:i

195 993

37 500
9 147

45 641

2018

49 700
208 0s6

53 17s

Ftiljande ers5ttningar har utgitt
Styrelse och internrevisor
Sociala kostnader

Not 7 AVSKRIVNINGAR

Byggnad
Fdrbettringar
Markanliiggning

, .,::

'7O0.-
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Not 8 BYGGNADER oCH MARK

Ackumulerade anskaffningsvdrden
Vid erets bgrjan

2018-12-31

'.1,3,'4E7O13,. 
. , 12 487 013

avskrivning enligt plan -5790975

Planenligt restv6rde vid Arets slut ',,, eW fe 5 596 038
I restvardet vid Srets slut ing6r mark med 423 S00 423 000

Taxeringsvirde ' .'1'i ''''"' I

Taxeringsvdrde byggnad '25,,:f3t'(ffi1 ,: ,' 22 309 000
Taxeringsvdrde mark 91 1S 900 41 1?1 000

car€1ry-: 6s43oooo

Utgiende anskaffningsvdrde

Ackumulerade avskrivningar enligt
plan
Vid 6rets bdrjan
Arets avskrivni

Uppdelning av taxeringsvdrde
Bostdder
Lokaler

UtgAende anskaff ningsvdrde

Ackumulerade avskrivningar enligt
plan
Vid erets bdrjan
Arets avskrivningar enligt plan

UtgAende ack. avskrivningar enligt
plan

Redovisat restvdrde vid Arets slut

61 000 000
4 430 000

6s 430 000

8 507

507-8

0

0
0

-8 507
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,

,,,, ,=5,799S5.,,.,, , -5 480 044
.,.;; : -25t3,259., -310 931

Not 9 IVASKINER 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvirden
Vid arets borjan
Nyanskaffningar

5078
0
0
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Vid Srets borjan
Nyanskaffningar

Utg6ende anskaffningsvdrde

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid Srets borjan
Arets avskrivningar enligt plan

Utrangering/forsdljning

183 413
0
0

183 413

-183 413
0
0

Utg6ende ack. avskrivningar enligt
plan

Redovisat restv5rde vid Arets slut

ANDRA LAruCTRISICR
VARDEPAPPERSINNEHAV

lnsats BostadsrStterna Sverige

-183 413

2018-12-31

2 800

0

Not 11

:,,:
Not 12 Ovntca roRoRtt{caR ''el,*sei,-,," zota-tz-El

,

Skattekonto , , 13,.Sp_,11:,1' 14 823
Klientmedel hos SBC : : 1 l$f:.f,$p,:; 921 226

I'

Not 13 FoND FOR \TIRE UNDERHALL

Vid arets b6rjan
Reservering enligt stadgar
Reservering enligt stdmmobeslut
lanspr5ktagande enligt stadgar

nde st6mmobeslut
Vid Arets slut

2018-12-31

1 678 435
196 290

0
0

-426 038
1M8687
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2018-12-31

::_ ,,, :,

,; f 
i::;,'1Q:;,.:l:

. :. t:,.j :

2 800
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Not
14 srumrR rtu- <nromrusrrur , ,

SEB

SEB

SEB

SEB

Rdntesats
2019-12-31

1,190 0/o

1,270 0/o

1,220 0/o

1,330 0/o

W
201S'tZ-31

1 199,510
1 147 500

211 000 :

s00 000

Belopp
2018-12-31

1 230 670
1 177 500

223 000
500 000

Sndringsda
s

Rorligt
Rorligt
R6rligt
Rorliqt

Summa skulder till kreditinstitut

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut

3 0.5tc1*

-73 t60, ,:

3 131 170

-73160
@Geoi0

Om fem 3r ber6knas skulden till kreditinstitut uppgS tll2 692 000 kr.
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Not 15 STALLDASAKERHETER 2Xls$r&fi 2018-12-31

Not 16

Fastig hetsi nteckni ngar

UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FORUTBETALDA INTAKTER

7 729 600 ., 7 729 600

2018-12-312019-12-31

Renta
Avgifter och hyror

5276
369 327

4 623
350 M4

}7{603 ,,. 355 057

NOt 17 VASENTLIGA HANDELSER EFTER ARETS

SLUT

lnga st6rre underhdllsarbeten planerade.

Styrelsen bed6mer att ersm6tet kan hSllas p5 fastslaget datum. Motesplatsen,
g6rden 5r viil liimpad for en gles mdblering. Vilket garanterar deltagarnas sdkerhet
enligt med Folkhiilsomyndighetens riktlinjer.

Covid-19 bedoms i nuliiget inte pdverka fdreningens finansiella stiillning
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Styrelsens u nderskrifter

srocKHorMden zL r 5' zozo

Anders
Ledamot

fr-
U]t P6r Johan
Ledamot

totu4- n
&n
fer Gunnar Leuf
Ledamot

Andreas Wilhelm Aexander Ekblom
Ledamot

Sven Carl Olof Mosberg
[edalhot

var revisionsberarelse har Hmnats den 23 t f - zoro

fruru
Emine Hamurcu
Auktoriserad revbor
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T'ill fiireningsstdmman i BostadsrflttsfiireningenViking Birkastan, org.nr 7o2oo2-5222

Rapport om ersredqvisningen

Uttalanden

Jag har utf6rt en revision av irsredovisningen ftir Bostadsriittsfiireningen Viking Birkastan ftir tr zor9.

Enligt min uppfattning har irsredovisningen upprittats i enlighet med lrsredovisningslagen och ger en i alla
vdsentliga avseenden rlttvisande bild av f<ireningens finansiella stlillning per den 3r december zorg och av dess
finansiella resultat f<ir Sret enli4 Srsredovisningslagen. Fdrvaltningsberittelsen [r fiirenlig med
trsredovisningens tiwiga delar.

Jag tillstyrker diirftir att frireningsstdmman faststiller resultatrlkningen och balansrikningen frir ftireningen.

Grundfiruttalanden
Jag har ufftirt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enli6 dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet Reuisorns ansuar. Jag 1r oberoende i f6rh8llande till
ftireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i dvrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat iir tillriicHiga och dndamtlsenliga som grund ftir mina
uttalanden.

Styrelsens ansuar

Det ir styrelsen som har ansvaret ftir att irsredovisningen upprdttas och att den ger en rdttvisande bild enligt
irsredovisningslagen. Styrelsen anwarar 6ven f6r den interna kontroll som den beddmer [r n<idvlndig ftir att
upprhtta en irsredovisning som inte innehiller nigra vtsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pfl
oegentligheter eller pi fel.

Vid uppriittandet av flrsredovisningen ansvarar styrelsen fiir bed6mningen av ftireningens frirmiga att fortsiitta
verksamheten. Den upplyser, n[r sl dr tilliimpligt, om ftirh8llanden som kan plverka fiirmigan att fortsdtta
verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drifttilldmpas dock inte om
beslut har fattats om att awecHa verksamheten.

Reutsorns ansuar

Mina mil [r att uppn6 en rimlig grad av sdkerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte inneh8]ler ntgra
viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pt oegentligheter eller pt fel, och att ldmna en revisionsberdttelse
som inneh6ller mina uttalanden. RimlU s[kerhet dr en htig grad av sdkerhet, men [r ingen garanti fiir att en
rwision som utftirs enligt ISA och god rwisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka en vdsentlig felaktighet
om en sldan finns. Felaktigheter kan uppsti p& grund av oegentligheter eller fel och anses vara vdsentliga om de
enshlt eller tillsammans rimligen kan ftirvdntas p8verka de ekonomiska beslut som anviindare fattar med grund i
irsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvlinder jag professionellt omd6me och har en professionellt skeptisk
instdllning under hela revisionen. Dessutom:

. Identifierar och bedrimerjag riskerna f6r vlsentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror
pt oegentligfueter eller pi fel, utformar oc]r udiir granskningsfltgdrder bland annat utifrin dessa risker
och inhiimtar revisionsbevis som dr tillrlcHiga och hndamtlsenliga ftir att utgrira en grund ftir mina
uttalanden. Risken ftir att inte upptdcka en vdsentlig felaktighet till ftiljd av oegentligheter dr htigre 6n ftir
en vlsentlig felaktighet som beror pi fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
fiirfalskning, avsiktliga utelimnanden, felaktig information eller isidosiittande av intern kontroll.

. skaffar jag mig en ftirstflelse av den del av ftireningens interna kontroll som har betydelse f6r min
revision fiir att utforma granskningsitgiirder som ?ir ldmpliga med hdnsyn till omstlndigheterna, men
inte f6r att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

r utvlrderar jag l]impligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhtirande upplysningar.



pwe
. drarjag en slutsats om llimpligheteni attstyrelsen anvdnder antagandetom fortsatt driftvid

upprittandet av Srsredovisningen. Jag drar ocksi en slutsats, med grund i de inhtmtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns nigonvdsentlig osiikerhetsfaktor som avser s5dana hlndelser
eller ftirhillanden som kan leda till betydande tvivel om ftireningens ftirmiga att fortsdtta verksamheten.
Om jag drar slutsatsen att det finns en vdsentlig osdkerhetsfaktor, mflste jag i revisionsberiittelsen fista
uppmdrksamheten pfl upplysningarna i Srsredovisningen om den vdsentliga osdkerhetsfaktorn eller, om
sfldana upplysningar dr otillrdcHiga, modifiera uttalandet om trsredovisningen. Mina slutsatser baseras
pi de revisionsbevis som inhdmtas fram till datumet ftir revisionsberdttelsen. Dock kan framtida
hindelser eller frirh8llanden gtira att en ftirening inte lZingre kan fortsdtta verksamheten.

o utvdrderarjag den <ivergripande presentationen, strukturen och innehillet i irsredovisningen, ddribland
upplysningarna, och om trsredovisningen iterger de underliggande transaktionerna och hdndelserna p5
ett sdtt som ger en rdttvisande bild.

Jag mflste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
ftir den. Jag mflste ocksi informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, diiribland de betydande
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
Uttalanden

Ut<iver min revision av &rsredovisningen harjag dven utftirt en revision av styrelsens ftirvaltning ftir
Bostadsrdttsfdreningen Viking Birkastan fcir lr zorg samt av ftirslaget till dispositioner betr[ffande ftireningens
vinst eller fiirlust.

Jag tillstyrker att f6reningsstdmman behandlar ftirlusten enligt ftirslaget i ftirvdtningsberdttelsen och beviljar
styrelsens ledamtiter ansvarsfrihet ftir rdkenskapsflret.

Grundfor uttalanden

Jag har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beslirivs ndrmare i avsnittet
Reurson?s ctnsuar. Jag dr oberoende i f6rh6llande till f6reningen enligt god revisorssed i Sverige och har i tivrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat }ir tillrdcHiga och dndamBlsenliga som grund f6r mina
uttalanden.

Styrekens ansuar

Det [r styrelsen som har ansvaret frir ftirslaget till dispositionerbetrdffande f6reningens vinst eller fiirlust. Vid
ftirslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedtimning av om utdelningen dr ftirsvarlig med h[nsyn till
de krav som ftireningens verksamhetsart, omfattning och risker stdller pt storleken av ftireningens egna kapital,
konsolideringsbehov, lilwiditet och sttllning i tivrigt.

Styrelsen ansvarar ftir ftireningens organisation och f6rvaltningen av fdreningens angel[genheter. Detta innefattar
bland annat att fortkipande bedrima ftireningens ekonomiska situation och att tillse att ftireningens organisation
ir utformad si att boldriringen, medelsfrirvaltningen och ftireningens ekonomiska angellgenheter i tivrigt
kontrolleras pi ett betryggande sdtt.

Reuisorns ansuar

Mitt mil betriiffande revisionen av ftirvaltningen, och ddrmed mitt uttalande om arxivarsfrihet, lr att inhlmta
revisionsbevis ftir att med en rimlig grad av sdkerhet kunna bedtima om nigon styrelseledamot i nigot vlsentligt
avseende:

. ftiretagit nlgon fltgdrd eller giort sig slqyldig till nigon ftirsummelse som kan ftiranleda
ersdttningsslqyldighet mot frireningen, eller

. pe ntgot annat sdtt handlat i strid med bostadsrittslagen, tilldmpliga delar av lagen om ekonomiska
f6reningar, Srsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mfll betriiffande revisionen av ftirslaget till dispositioner av ftireningens vinst eller ftirlust, och ddrmed mitt
uttalande om detta, dr att med rimlig grad av sdkerhet bed6ma om ftirslaget dr fcirenli$ med bostadsrdttslagen.

Rimlig slkerhet dr en htig grad av sdkerhet, men ingen garanti f6r att en revision som utf6rs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka Stgdrder eller ftirsummelser som kan f6ranleda
ers?ittningsslcyldighet mot fdreningen, eller att ett ftirslag till dispositioner av f6reningens vinst eller ftirlust inte dr
frirenligt med bostadsrdttslagen.



Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvdnder jag professionellt omd<ime och har en
professionellt skeptisk instdllning under hela revisionen. Granskningen av fiirvaltningen och f6rslaget till
dispositioner av f6reningens vinst eller fcirlust grundar sig friimst pi revisionen av rdkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsitglirder som utf6rs baseras p6 min professionella bed<imning med utgingspunkt i risk
och vdsentlighet. Det innebdr attjag fokuserar granskningen pt sidana Stgiirder, omrflden och fiirhlllanden som
?ir viisentliga ftir verksamheten och ddr avsteg och rivertr[delser skulle ha sdrskild betydelse ftir ftireningens
situation. Jag gir igenom och pr6var fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna fltgdrder och andra fiirhillanden
som 6r relevanta ftir mitt uttalande om anwarsfrihet. Som underlag f6r mitt uttalande om styrelsens ftirslag till
dispositioner betrdffande frireningens vinst eller ftirlust har jag granskat om ftirslaget dr ftirenligt med
bostadsrdttslagen.

Stocklrolmden t3 ^ lroro
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Auktoriserad revisor


