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HSB Brf Vingen, Skarpnäck
BASDATA

Fastighetsbeteckningar Gatuadress(-er), ort

Kv. Styrspaken 1 (H1) Pilotgatan nr 18-30, 36-50, 11-31

Kv. Gondolen 1 (H2) Pilottorget nr 1-5

Kv. Fallvinden 1 (H5) Fallvindsgatan nr 1-7, 2-8

Kv. Vindstruten 1 (H10) Gondolgatan nr 2-12, 1-9

Kv.Piloten 3 (H11) Skarpnäcks Allé nr 39-45

Kv. Piloten 1 (garage) (H6)

Byggnadsår 1983-1985
Fastighetsägare Postadress
HSB Brf Vingen nr 141 i Stockholm Gondolgatan 10

Org.nr. 716416-7947 128 32 Skarpnäck

Antal bostadslägenheter Antal uthyrda lokaler Antal gem. utrymmen Antal driftsutrymmen
Styrspaken 111 st Skolor/förskolor 5 st Trapphus 43 st Fläktrum  54 st
Gondolen  108 st Coop-butik  1 st Tvättstugor 43 st Elcentraler 45 st
Fallvinden  113 st Pizzeria 1 st Grovtvättstugor  2 st Abonn.centr.fjv.   1 st
Vindstruten   98 st Frisersalong 1 st Trapphuslokaler 43 st Hissmask.rum 43 st
Piloten   98 st  Källsorteringsrum  1 st VVS-rum 43 st

Lokal Pilotgatan 13A 1 st Grovsoprumm  1 st Städrum  43 st
Summa  529 lgh Driftkontor  1 st Kompostrum  1 st Sopvent.rum 48 st

Lokaler i garage 2 st Bastu  1 st Trädg.förråd   1st
P-platser bil 343 st Styrelselokal  1 st Ö. förråd, garage   1 st
P-platser-MC 9 st Föreningslokal  1 st
*Övriga lokaler Gästlägenhet                1 st

S:a m2  bostadslgh S:a m2  uth. lokalarea S:a gem. utrymmen S:a m2  driftsutrymmen

Styrspaken   8 719 m2 4 366 m2

Gondolen   8 525 m2

Fallvinden   8 996 m2

Vindstruten   7 445 m2 

Piloten   7 603 m2

Summa:             ca 41 288m2

(Medelarea 78 m2 )

Antal vån. (ex. vind/källare) Antal hissar Antal trapphus Värmesystem
4/5 vån 43 43 Fjärrvärme

Vind: Ja/nej Källare: Ja/nej S:a m2  trapphus Ventilationssystem
Nej Nej Från- och tilluftsystem med

värmeväxling
Tomtarea exkl. byggnad Ant. P-platser på tomt Antal P-platser i garage
C:a 45 700 m2 0 För uthyrning:

Bil 343 st

MC 9 st

  * Övriga lokaler: Extra förråd för bostadsrättshavare 32 st  (H1-H11)
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ÅRSREDOVISNING 2014 

 
Styrelsen för HSB Brf Vingen nr 141 i Stockholm redovisar följande över föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 1 januari 2014 t.o.m. 31 december 2014. 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Föreningen bildades 1 januari 1980, 
registrerades hos länsstyrelsen 19 maj 
1980 och har organisationsnummer 
716416-7947. 

 
Omfattning 
Föreningen innehar tomträtt till och 
förvaltar fastigheterna i Brf Vingen i 
Skarpnäck. Antal lägenheter som 
upplåts med bostadsrätt är 529. 12 
lokaler upplåts med hyresrätt, varav 
Stadsdelsförvaltningen har hyresavtal 
för tre lokaler med förskolor. En 
privatskola, Tornadoskolan, är 
hyresgäst i två lokaler, båda med 
förskoleverksamhet. Bland övriga 
hyresgäster märks Coop Nära, Pizzeria 
Natalie, Ateljé Clipp och under större 
delen av året Strandbergs 
ekonomibyrå. Garaget har 343 
uthyrningsplatser för bilar och 8 
platser för MC-fordon. 

 
Medlemmar 
Vid årsskiftet 2014/2015 hade 
föreningen 697 medlemmar. 41 
lägenheter har överlåtits under 2014, 
9 flera än 2013.  

 

 
 
 
Styrelse 
Vid föreningsstämman den 27 maj 
2014 omvaldes Gunnar Karlsson, 
Göran Vogel och Catharina 
Neidenmark på två år. Jan Karpe och 
Yngve Sandqvist valdes på 1 år. Som 
suppleanter valdes Brita Zellhann och 
Christer Arhlind. Tillsammans med 
kvarvarande ledamöter fördelades 
efter konstituering styrelseposterna 
enligt följande: 

 Mary Ann Sörensen, 
ordförande, information 

 Göran Vogel, vice ordförande, 
ekonomi, utbildning 

 Gunnar Karlsson, miljö 
 Jan Karpe, avtal 
 Catharina Neidenmark, 

trädgård, gårdssamordnare 
 Yngve Sandqvist, teknik och 

underhåll 
 Nina Samuelsson, sekreterare 
 Desirée Morast, HSBs ordinarie 

styrelseledamot 

Suppleanter: 

 Brita Zellhann, trädgårds- och 
gårdssamordnareassistent 

 Christer Arhlind, säkerhet 
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Christer Ahrlind avgick i november 
2014. 

Firmatecknare, två i förening, har varit 
Mary Ann Sörensen, Jan Karpe, Yngve 
Sandqvist och Göran Vogel. Styrelsen 
har erhållit ett sammanlagt arvode om 
nio prisbasbelopp à 44 400 kr. I 
arvodet ingår ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. 

 
Revisorer 
Bo Ericson har varit föreningens 
revisor med Tomas Eklund som 
suppleant.  Revisor är också 
BoRevision AB (av HSBs riksförbund 
vald revisor) som arvoderas genom 
räkning. 

 
Valberedning 
Till valberedning valdes Gun Åberg 
(sammankallande), Britt Dahlin och 
Håkan Pettersson. 

 
Stämma 
Ordinarie föreningsstämma hölls den 
27 maj 2014. Protokollet från 
årsstämman har delats ut till samtliga 
medlemmar.  

Extrastämma hölls den 23 september i 
syftet av besluta om ändringar i 
Vingens stadgar.  
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har hållit 13 ordinarie 
styrelsesammanträden varav 1 i 
samband med den årliga 
budgetkonferensen. Samtliga 
styrelsemöten har protokollförts. 
Budgetkonferensen hölls den 15 
november 2014. Det konstaterades att 
föreningens ekonomi är god varför 
styrelsen beslöt att hålla oförändrad 

årsavgift samt garageavgift under 
2015.   

 
Övriga sammanträden 
Styrelseledamöterna har deltagit i 
många möten och sammankomster 
utöver ordinarie 
styrelsesammanträden: 

 Med boende för samtal och 
stöd i olika boendefrågor 

 Driftsmöten med 
entreprenörer 

 Förhandlingar med föreningens 
lokalhyresgäster 

 Leverantörer och 
entreprenörer gällande 
fastigheterna och underhållet 
samt besiktningar av utförda 
entreprenadarbeten 

 Banker och lånekonsult inför 
omförhandling av lån och 
bindningstider 

 Trädgårdsentreprenör och 
gårdsombud 

 Gårdarnas trappombud och 
gårdsombud 

 Samverkansgruppen på 
Skarpnäcksfältet och 
Skarpnäcks BRÅ 

 Skarpnäcks Sopsamfällighet 
 Nätverket Skarpnäcks Framtid 

– ett nätverk för 
Skarpnäcksfältets 
bostadsrättsföreningar 

Därutöver har styrelsen avhållit ett 
antal temakvällar för att gå på djupet i 
en rad viktiga frågeställningar såsom 
stadgar, boendemiljö m.m. Styrelsen 
deltog dessutom i en HSB utbildning 
om bostadsjuridik. 

 
Styrelsens målsättning 
Styrelsen har arbetat vidare med 
föreningens högt ställda krav att 
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behålla en god standard på Vingens 
fastigheter.  

Målsättningen är: 

 Snygga, trygga och välskötta 
fastigheter 

 Skapa förutsättningar för god 
ekonomisk och miljömässigt 
hållbar drift 

 Sträva efter lönsamma och 
förbättrande investeringar i 
fastigheterna 

 

Fastighetsförvaltning, skötsel och 
underhåll 
Det helt överordnade målet för det 
planerade underhållet syftar till att 
säkerställa föreningens ekonomi 
genom väl avvägda prioriteringar. 
Två huvudområden kan 
identifieras: 
 

 Åtgärder för att säkerställa 
byggnaders och 
installationers goda skick 
över tid. 

 Åtgärder för att minimera 
förbrukningsavgifter varav 
de största är kostnader för 
el och fjärrvärme. 

 
Man bör också ta i beaktande att 
välskötta byggnader och gårdar 
vittnar om god boendemiljö och 
ger ett välkomnande intryck. 
Förutom att det skapar trivsel i 
föreningen attraherar det 
presumtiva köpare av föreningens 
bostadsrätter. 
 
Svårigheten att budgetera rätt 
belopp för årliga insatser inom 
teknikområdet belyses väl av 
konsekvenserna efter de åskväder 
som drabbade Skarpnäck den 28 juli 
och 7 augusti. En stor del av den 

elektronik som styr pumpar, 
regulatorer, nödtelefoner i hissar, 
läckagelarm i kulvertar mm slogs ut 
av åsknedslag i närområdet. Efter 
försäkringsbolagets skadereglering 
uppgick Vingens kostnad till ett 
basbelopp. Skadan i sin helhet 
uppgick till ca. 200 000kr. 

Med utgångspunkt från ovan 
nämnda förutsättningar har 
verksamhetsårets planerade 
underhåll, i huvudsak, genomförts 
enligt följande: 
 

 Komplettering av 
snörasskydd på tak. Nu kan 
vi anse att de skydd som 
behövs enligt nuvarande 
bestämmelser finns.   

 Rensning av samtliga 
avloppsledningar från 
bostäder och lokaler. 

 Framtagande av 
förfrågningsunderlag för 
nytt tak på 
parkeringshuset. 

 Årligt underhåll av plank, 
spaljéer och staket. I takt 
med att buskar och häckar 
skurits ned framkommer 
många mycket dåliga 
träytor som måste åtgärdas 
med ommålning eller totalt 
utbyte.  

 Upprustning av två 
trapphuslokaler 

  Upprustning av två 
typtrapphus att tjäna som 
bedömningsunderlag inför 
beslut om  fortsättningen 
med de 41 resterande 
trapphusen 

 Sanering av tegelfasader 
efter läckage. 

 Golvbehandling av samtliga 
trapphus och hissar. 
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 Renovering av tre 
entrédörrar. Vi har, i 
samarbete med 
leverantören utarbetat en 
metod för att 
livstidsförlänga våra 
entrépartier. Bl. a. genom 
utbyte av gångjärn och 
stabilisering av 
dörrstängarinfästning. 
Denna metod kan nu 
användas fortsättningsvis 
och innebär en stor 
besparing i jämförelse med 
nyanskaffning. 

 
Vingens miljöansvarige har lett en 
arbetsgrupp för trapphusrenovering, som 
nu har avslutat den första delen av sitt 
arbete.  Som ett resultat av detta arbete 
kommer under året ny 
kostnadsbesparande ledbelysning att 
sättas upp i samtliga trapphus. Samtliga 
trapphus kommer därefter att uppgraderas 
i likhet med de två utförda typtrapphusen. 
I arbetsgruppens arbete ingår även en 
utvärdering av belysningen i garaget där 
ett byte till kostnadseffektiva armaturer 
övervägs. 

I arbetsgruppens arbete ingår även en 
utvärdering av belysningen i garaget 
där ett byte till kostnadseffektiva 
armaturer övervägs. 

 
Tre nya bostadsrätter har under 
verksamhetsåret skapats i tidigare 
outhyrda kontorslokaler i korsningen 
Pilotgatan/Gondolgatan. Beslut om 
denna investering togs på 2014 års 
föreningsstämma.  Lägenheterna har 
producerats till budgeterade kostnader. 
Försäljning och inflyttning har skett 
enligt plan, nämligen vid årsskiftet 
2014/2015.  
 

 

Avtal 

Hyresgästavtal 

Vingen har under året haft följande 
hyresgäster i föreningens lokaler: 

 Stockholms stad (3 skol- och 
förskolelokaler). Fr.o.m. juni 2014 
har lokalen på Pilotgatan 38 hyrts 
av Stadsdelen med ett nytt 3-årigt 
avtal. Stadsdelen ska använda 
lokalen för evakuering av andra 
förskolor inom Stadsdelen, som 
renoveras eller byggs om. Det 
kommer att innebära en del in- och 
utflyttningar under avtalstiden. 
Avtalen för de tre förskolorna har 
omförhandlats så att allt inre 
underhåll numera åvilar 
hyresgästen. Dessutom har 
underhållet av förskolegårdarna 
klarlagts i nya avtal. 

 Tornadoskolan (2 förskolelokaler), 
Pilotgatan 28 och 29 

 Coop Sverige Fastigheter AB (Coop 
Nära) 

 Ersin Bizen (Pizzeria Nathalie) 
 Abgar Mikho (hårfrisering) 
 Kontorslokalerna på Pilotgatan 17 

och Gondolgatan 5 har byggts om 
till tre små lägenheter. 

 CS Drift- och underhållsservice 
 Gunnar Neidenmark (lokal vid 

föreningslokalen) 
 Pneuma teknik (lokal i garaget) 
 Mats Olofsson (lokal i garaget) 

 

Leverantörsavtal 

 Ekonomisk och administrativ 
förvaltning: HSB Stockholm 

 Fastighetsskötsel: CS Drift- och 
underhållsservice 

 Trädgårdsskötsel och 
vinterhållning: Trivselträdgårdar AB 

 Städning: Städpoolen AB, fr.o.m. 
2015-01-01 KEAB Gruppen AB 
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 Hissar: ManKanHiss AB 
 Garageportar: Crawford/Assa Abloy 
 Fjärrvärme: Fortum Värme AB 
 Elenergi och nät: Fortum Markets 

AB, nytt 3 årsavtal fr.o.m. 1 mars 
2015 

 Elmätning: Infometric AB 
 Varmvatten, mätning: EcoGuard 

AB, debitering genom HSB 
Stockholm 

 Bevakning: Securitas AB 
 Störningsjour: Svenska 

störningsjouren AB 
 Internet och IT-telefoni: 

Bredbandsbolaget, gruppavtal 
genom HSB 

 TV: ComHem, gruppavtal genom 
HSB  

 Fastighets- och 
bostadsrättstilläggsförsäkringar: 
Folksam 

 Tvättutrustning service: Electrolux 
 

För periodiskt underhåll har projektavtal 
tecknats med ett antal entreprenörer. 

Elavtal 

Föreningens avtal om leverans av el energi 
gick ut 2015-02-28. En ny upphandling har 
gjorts. Den innebär att det utdebiterade 
priset till medlemmarna (f.n. 1,34 kr/kWh) 
sjunker till 121 öre/kWh tillsvidare. 
Ändringar kan ske under 3 årsperioden om 
energiskatten eller elnätavgiften ändras, 
men det är sannolikt bara med en eller ett 
par ören. 

Förbrukningsstatistik 
Våra insatser för att minska förbrukningen 
av energi från fjärrvärmen kommer under 
2015 ge fullt utslag. Förbrukning väntas bli 
12 % lägre än 2012. 

De närmsta åren kommer inriktningen vara 
att minska elförbrukningen genom 

modernisering av belysning i trapphus och 
garage. 

 
Ekonomi 
(siffror anges inom parantes avser året 
innan) 

Föreningens sammanlagda intäkter under 
2014 var 39 845 tkr (39 286 tkr) vilket är en 
ökning med 558 tkr. Den största 
förklaringen till detta är att föreningen 
sedan 1 juli debiterar skattepliktig moms 
för uthyrning av lokaler.  

Årsavgifterna för lägenheterna svarar för 
ca 70 % av föreningens intäkter och har 
inte höjts sedan 2009. Uthyrning av lokaler 
till förskolor och olika näringsidkare ger ett 
extra tillskott till föreningens ekonomi men 
speciellt kontorslokalerna har under de 
senaste åren visat sig svåruthyrda. Därför 
har Vingen under året byggt om lokalerna 
vid Pilotgatan 17 till tre mindre lägenheter 
vilket ger både en engångsintäkt för 
försäljningen samt långsiktigt säkra 
intäkter i form av årsavgifter. 

 Uthyrning av garageplatser svarar för ca 
 4 % av Vingens intäkter. 

Avsättningen till Inre fond 
(reparationsfond) har gjorts med 555 tkr 
vilket motsvarar 2 % av årsavgiften. 
Fondens värde har ökat varje år och är nu 
uppe i sammanlagt 4 207 tkr (4 080 tkr).  

Driftskostnaderna var under året 22 800 
tkr (23 831 tkr), en minskning med 4,3 % 
jämfört med året innan. Orsaken till detta 
är framförallt minskade värmekostnader 
på grund av tidigare gjorda värme- och 
ventilationsjusteringar. Även kostnaderna 
för el och sophantering samt reparationer 
minskade jämfört med förra året.   

Tomträttsavgälden d.v.s arrendet av 
tomtmark till Stockholms kommun har 
däremot ökat.  Kostnaden för arrendet är 
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2 356 tkr (2 148 tkr) – en ökad kostnad 
med 9,7 %.  

Driftskostnaderna står för nästan 60 % av 
Vingens totala kostnader, varav den största 
delen utgörs av uppvärmning, el- och 
vattenförbrukning samt sophämtning. 

Det planerade underhållet uppgick till  
5 083 tkr (3 123 tkr). Den stora posten i det 
planerade underhållet har varit 
ombyggnation av lägenheter vid Pilotgatan 
17 vilket under året har kostat föreningen 
2 366 tkr. En mindre del av kostnaderna 
belastar även 2015.  Intäkterna från 
försäljningen, som föreningen erhåller 
under 2015 vid tillträdesdatum, har 
överstigit kostnaderna med god marginal.  

Upprustningen av trädgårdslotter har 
fortsatt enligt plan – detta år vid 
Gondolgatan 6 och 9. Kostnaden för det 
planerade trädgårdsunderhållet var under 
2014 1 121 tkr (2 103 tkr).  

Den ekonomiska redovisningen är gjord 
enligt de nya redovisningsreglerna enligt 
K2-principen som gäller from 
årsredovisning 2014. En effekt av de nya 
reglerna är att avskrivningarna på 
föreningens byggnader har stigit med 574 
tkr jämfört med 2014. 

 
Finansiering 
Brf Vingen har fastighetslån för sammanlagt 
225 091 tkr fördelade på olika löptider. 

Föreningen gynnas för närvarande av det låga 
ränteläget och har under 2014 lyckats sänka 
lånekostnaderna med 1 032 tkr, motsvarande 
14 % jämfört med 2013. 

Räntekostnader samt amorteringar av 
föreningens lån var 6 247 tkr (7 280 tkr). 

Under 2015 kommer fyra olika lån för 
motsvarande 135 milj. kr att omförhandlas.  
Styrelsen gör bedömningen att föreningens 
lånekostnader för de närmsta åren kommer att 
sänkas ytterligare. 

Framtiden 
Brf Vingen har en stabil ekonomi som just nu 
gynnas av det låga ränteläget. 

Styrelsen gör bedömningen att vi under några 
år framåt kommer att ha höga 
underhållskostnader för att långsiktigt säkra 
fastigheternas och lägenheternas värde. 
Renovering av trapphus, byte av låssystem, 
fortsatt upprustning av gårdar och 
trädgårdstäppor, byte av garagetak, 
energibesparande investeringar är några av de 
åtgärder som diskuterats. 

Styrelsen räknar med oförändrade årsavgifter 
de närmaste åren förutsatt att det inte sker en 
dramatisk höjning av ränteläget. 

 
Gårdssamordnare och gårdsombud  
Gårdssamordnaren är den som i huvudsak 
ansvarar för att kommunikationen mellan 
gårdsombuden och styrelsen fungerar. 
Gårdssamordnare har under 2014 varit 
Catharina Neidenmark. Under 2014 har 
Vingen tyvärr haft flera vakanser bland 
trappombuden och endast två aktiva 
gårdsombud. Dessa två gårdsombud har 
därför, sedan februari, ingått i den 
projektgrupp/gårdsgrupp som fått 
styrelsens uppdrag att se över gårds- och 
trappombudsorganisationen och försöka 
hitta en bättre lösning för kommunikation 
och demokrati i föreningen. 
Projektgruppen har även haft en 
referensgrupp, bestående av ett antal 
intresserade trappombud att diskutera 
olika förslag med. Styrelsen räknar med att 
den nya organisationen skall kunna börja 
fungera till hösten 2015. Mer information 
om detta kommer successivt under året 
och på föreningens årsmöte i maj 2015. 

Vid ett par tillfällen har möten hållits med 
boende i enstaka trapphus där så har 
behövts. 

De fungerande gårdsombuden har i sin tur 
haft möten med kvarvarande trappombud 
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på respektive gård för information och 
diskussion om gemensamma ärenden. 

Styrelsen bjöd, även detta år, in till ett 
välbesökt möte med trappombud samt 
gårdsombuden. Vid detta möte 
informerade projektgruppen/ 
gårdsgruppen om sitt arbete och även 
Trivselträdgårdars arbete och pågående 
projekt diskuterades. 

Under hösten har Catharina Neidenmark 
successivt överlämnat ansvaret som 
gårdssamordnare till styrelsekollegan Brita 
Zellhann. Båda dessa uppdrag kräver stora 
insatser och det är därför naturligt att dela 
ansvaret på två personer. Från 2015 
lämnar Catharina uppdraget helt och 
fokuserar på trädgårdsansvaret. 

Under 2014 har Gun Åberg, Gondolen och 
Christina Dahlqvist, Fallvinden haft 
uppdrag som gårdsombud. 

 
Trädgård  
Trivselträdgårdar har under 2014 fortsatt 
sitt arbete med skötseln och 
upprustningen av våra fem gårdar. Det är 
ett arbete som kommer att fortgå under 
många år framöver och vi får ta det i 
etapper för att inte kostnaderna skall dra 
iväg. Föryngringsbeskärningen av syrener 
och övriga buskar har fortsatt under 
säsongen. Trivselträdgårdar har gjort 
jordförbättring på många ställen och en del 
nyplantering av växter har också skett. 

Den största kraften under 2014 lades på 
totalrenoveringen av markytan utanför 
ännu ett par entréer. I år hade turen 
kommit till Gondolgatan 6 och 9.  På 
Gondolgatan 6 har vi för första gången 
testat att lägga konstgräs eftersom en 
vanlig gräsmatta har svårt att klara sig på 
den ytan. Slår det väl ut kan det bli aktuellt 
på fler ställen där det är svårt att få en 

vanlig gräsmatta att trivas. Under våren 
2015 hoppas vi även få se resultatet av de 
växter som planterats i rabatterna.  

Trivselträdgårdar har också åtgärdat tre av 
lekplatserna (på Piloten, Styrspaken och 
Gondolen) enligt de krav som ställdes vid 
lekplatsbesiktningen 2013. Resterande två 
gårdar skall åtgärdas under 2015. Eftersom 
kraven på avstånd mellan redskapen 
översteg det som gällde tidigare var det 
inte möjligt att i första omgång få plats 
med alla befintliga lekredskap. Detta är 
styrelsen medveten om och har därför 
tillsatt en arbetsgrupp som ska se över 
möjligheterna att skapa utrymme för flera 
lekredskap med hänsyn taget till gällande 
regelverk som ställer krav på avstånd 
mellan redskap, fallhöjder och underlag.  

 
Brand och säkerhet 
I Brf Vingen arbetar vi för ett brandskydd 
som skyddar liv, hälsa och egendom samt 
värnar om vår miljö. Alla som bor och 
vistas i Vingens fastigheter skall känna 
trygghet vad gäller brandskydd och säker 
utrymning.  En uppgradering av 
brandsäkerhetsarbetet har utvecklats av 
miljöansvarige i samarbete med extern 
brandskyddskonsult. 

Brandskyddsarbetet bedrivs systematiskt 
genom 

 Goda kunskaper bland Vingens 
lägenhetsinnehavare och 
lokalhyresgäster om hur brand 
förebyggs och åtgärder i händelse 
av brand. 

 Tydlig ansvarsfördelning mellan 
föreningen och lokalhyresgästerna 
vad gäller det systematiska 
brandskyddsarbetet (SBA). 
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Grannsamverkan 
Vingen har beslutat att återigen ingå i ett 
samarbete när det gäller Grannsamverkan i 
syftet att ytterligare trygga boendet för 
medlemmarna. Intresserade trappombud 
och övriga kommer under 2015 få 
utbildning om grannsamverkansarbetet.  

En grupp intresserade har träffats för 
diskussioner vid ett par tillfällen. 
Grannsamverkansarbetet kommer dock att 
ta fart mer ordentligt i samband med den 
nya organisationen för gårdarna. 

Föreningen har ett avtal med 
bevakningsföretaget Securitas AB som 
ronderar i garaget och på Vingens gårdar 
under kvälls- och nattetid. Föreningen får 
kontinuerliga rapporter om iakttagelser 
som exempelvis inbrott, skadegörelse och 
klotter. 

 
Information 
Vingens nyhetsbrev Flygbladet har under 
året utgivits med sju nummer. Flygbladet 
berättar om viktiga händelser i föreningen 
och om viktiga styrelsebeslut. På 
föreningens webbplats www.vingen.com 
finns information om föreningens 
verksamhet och regler och uppdateras 
löpande. Vingen ger även ut ett digitalt 
nyhetsbrev. Prenumerationen kan 
beställas på hemsidan. 
 
 
Miljö 
Brf.  Vingen har en genomtänkt miljöpolicy. 
Föreningen har t.ex. både grovsoprum, 
källsorteringsrum och kompost-anläggning. 
  
 
Föreningen har bl.a. följande riktlinjer för 
miljötänkande: 

 Föreningen ska respektera 
miljökraven i gällande lagar och 
förordningar samt i Stockholms 
stads och stadsdelsförvaltningens 
arbete för en bättre miljö. 

 Föreningen ska delta i och aktivt 
påverka sopsamfällighetens 
verksamhet med fastighetsnära 
källsortering, hämtning av sorterat 
avfall och hantering av miljöfarligt 
avfall. 

 Föreningen ska väga in 
miljöaspekter på alla sina 
ansvarsområden i såväl 
verksamhetsplaner som löpande 
arbete och utvärderingar. Åtgärder 
för miljön ska dock vara ekonomiskt 
försvarbara. 

 Föreningens miljöarbete ska 
präglas av långsiktighet, samverkan, 
förebyggande, uppföljning och 
öppenhet för nya lösningar. 
Målsättningen är att höja 
medlemmarnas medvetenhet om 
miljöfrågornas betydelse i ett 
modernt bostadsområde. 

 Energisnåla och miljövänliga 
produkter/material ska prioriteras 
vid reparation, om- och tillbyggnad, 
drift, underhåll och lokalvård. 

 Miljökrav ska ställas vid 
upphandling av tjänster, inköp av 
varor och vid utformning av avtal 
med hyresgäster. 

Under året har miljöarbetet pågått med 
deltagande i en arbetsgrupp för 
upphandling av entreprenör till driften av 
sopsugsanläggningen och att delta i en 
arbetsgrupp för upphandling av ett nytt 
frekvensstyrt fläktsystem till 
sopsugsanläggningen. Mycket arbete har 
också lagts ner på styrelsearbetet i 
Sopsamfälligheten styrelse. 
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En arbetsgrupp i energifrågor har bildats 
för att se över föreningens möjligheter till 
ytterligare energibesparingsåtgärder. 
 

Kompostanläggningen 
Att kompostera blir alltmer populärt bland 
Vingens medlemmar. Ca 10 personer ingår 
i tömningsgruppen. 
Komposteringsmaskinen töms var tredje 
vecka och resultat blir en mycket fin 
kompostjord som medlemmarna kan köpa 
till sina balkonglådor 
 
 
Övrigt 
 
Föreningslokal 
I Brf Vingen finns en föreningslokal för 
gemensamma ändamål och enklare fester. 
Lokalen används numera dessutom till 
aktiviteter för Vingens medlemmar såsom 
bokkafé och stickkafé. Under våren 2015 
renoveras lokalen och uppgraderas med 
full utrustning till möteslokal. 

 Lokalen rymmer ca 40 personer och kan 
hyras genom kontakt med ansvariga för 
lokalen Bo och Gunnel Modin. 

 
Gästlägenhet 
Vingens gästlägenhet togs i bruk i april 
2013 och har varit en succé att döma efter 
antalet bokningar. Beläggningen har under 
2014 uppgått till 205 nätter mot 100 nätter 
under 2013. Gästlägenheten har fem 
sängplatser och är handicapanpassad. 

 
Bastu  
Bastun har under 2014 som vanligt varit 
välbesökt. Det är tillfredsställande att så 
många använder Vingens fina bastu. Det 
har även under 2014 tillkommit många nya 
bastubadare. Ordning och reda har varit 
bra, de flesta följer de enkla reglerna. 

Bastun har genomgått en del mindre 
reparationer under året, bl.a. aggregatet 
och golvvärmen. 

Ansvarig för bastun har varit Per 
Samuelsson. 

Samverkansgruppen 
Två styrelseledamöter har under året 
engagerat sig i Samverkansgruppen på 
Skarpnäcksfältet genom att ingå i 
ledningsgruppen. Gruppen verkar för ett 
tryggt och välvårdat Skarpnäck genom 
samverkan mellan alla intressenter på 
Fältet. Avtalsansvarige har också 
medverkat i Skarpnäcks 
Brottsförebyggande Råd (BRÅ). 

Den mest omfattande insatsen som 
Samverkansgruppen har gjort under året är 
anordnandet av Nationaldagsfirandet i 
Brandparken. Temat för firandet var 
integration mellan Fältets invånare. Dagen 
blev mycket lyckad med c:a 800 besökare. 

Nattvandringen på Fältet startades av 
gruppen 2004, men administrationen har 
numera övertagits av Skarpnäcks Stadsdel. 

 

Nätverket Skarpnäcks Framtid 

Delar av styrelsen har under året 
samverkat i ett nätverk för 
bostadsrättsföreningarna i Skarpnäck. Idén 
med nätverket är att samverka om 
gemensamma frågor kring den yttre 
bostadsmiljön som stadsplanering och 
trafikfrågor. Ambitionen är att skapa en 
dialog med de styrande i Stockholms 
kommun för att ta tillvara på de boendes 
intressen samt att göra Skarpnäck till en 
attraktiv plats att bo på. 
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Vingens Seniorklubb 2014 
 

Seniorklubbens medlemsantal ha varit 57 
medlemmar under året. 

Styrelsen under året: 

 Ordförande Bo Ericson 
 Kassör Christina Dahlqvist 
 Sekreterare Hans Svärd 
 Revisor Marja Knuutinen 
 Revisorssuppleant Birgitta 

Pettersson 
 Valberedare Kjell Varenblad 

Trivselgruppen: 

 Lisbeth Ericson 
 Marja Knuutinen 
 Barbro Varenblad 
 Astrid Gimhed 

Seniorklubben har haft 8 möten, några 
med inbjudna underhållare. 

I oktober genomfördes en resa, 
tillsammans med Segelflygarens 
Seniorklubb, till Lasse Åbergs museum i 
Bålsta och till Steninge slott. Resan 
avslutades med en guidad busstur i 
Sigtuna. 

Sista mötet för hösten serverades som 
vanligt en jultallrik med tillhörande 
drycker. Ordföranden har öppnat mötena 
med att prata om historiska händelser som 
hör ihop med mötets datum. 
Trivselgruppen har ordnat med förtäring 
till varje möte. 

Ordföranden och sekreteraren har deltagit 
i två möten som har anordnats av HSB 
Stockholms Pensionärsråd. 
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Flerårsöversikt (belopp i tkr) 

 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Nettoomsättning 39 845 39 286 39 490 39 521 39 593 

Resultat efter finansiella poster 291 262 515 - 1 182 3 260 

Soliditet 16 % 15 % 15 % 15 % 15 % 

      

 

 

 

Förslag till resultatdisposition (kr) 

 

 

Ingående balans      2014     2013 

Balanserat resultat   3 140 997  3 135 282 

Årets resultat      290 508     262 258 
Periodiskt underhåll   5 083 161  3 123 457 

 

Stämman har att ta ställning till följande: 

Balanserat resultat   3 140 997  3 135 282 
Årets resultat      290 508     262 258 
Summa    3 431 505  3 397 540 

 

Styrelsen föreslår följande disposition: 

Uttag från yttre underhållsfond                        -5 083 161                            - 3 123 457 
Avsättning till fond för yttre underhåll  3 380 000  3 380 000 
Extra avsättning till fond för yttre underhåll 2 000 000                 0 
Balanserat resultat   3 134 666  3 140 997 
Summa    3 431 505  3 397 540 
 
Utgående balans 
Balanserat resultat   3 134 666  3 140 997 

Yttre underhållsfond   9 303 144         9 046 601 

  Yttre underhållsfond                           9 599 983           9 303 144 
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Org Nr: 716416-7947

HSB Bostadsrättsförening Vingen nr 141 i Stockholm
2014-01-01 2013-01-01

Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning Not 1 39 844 605 39 286 353

Rörelsekostnader
Driftskostnader Not 2 -22 799 746 -23 831 724
Övriga externa kostnader Not 3 -828 131 -794 394
Planerat underhåll -5 083 161 -3 123 457
Personalkostnader och arvoden Not 4 -604 616 -578 203
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -4 007 361 -3 432 927
Summa rörelsekostnader -33 323 016 -31 760 705

Rörelseresultat 6 521 589 7 525 648

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 5 15 716 16 318
Räntekostnader och liknande resultatposter Not 6 -6 246 797 -7 279 709
Summa finansiella poster -6 231 081 -7 263 390

Årets resultat 290 508 262 258
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HSB Bostadsrättsförening Vingen nr 141 i Stockholm
2014-01-01 2013-01-01

Balansräkning 2014-12-31 2013-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark Not 7 272 089 404 276 092 522
Inventarier och maskiner Not 8 0 4 243
Pågående nyanläggningar Not 9 0 16 850

272 089 404 276 113 615
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 10 500 500

500 500

Summa anläggningstillgångar 272 089 904 276 114 115

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 28 871 29 836
Aktuell skattefordran 42 271 0
Övriga fordringar Not 11 9 129 291 3 332 588
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 12 2 364 910 2 261 414

11 565 343 5 623 838
Kassa och bank Not 13 33 758 7 414 917

Summa omsättningstillgångar 11 599 100 13 038 754

Summa tillgångar 283 689 005 289 152 870
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HSB Bostadsrättsförening Vingen nr 141 i Stockholm
2014-01-01 2013-01-01

Balansräkning 2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital Not 14
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 32 751 750 30 041 250
Kapitaltillskott 75 000 75 000
Yttre underhållsfond 9 303 144 9 046 601

42 129 894 39 162 851
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 3 140 996 3 135 282
Årets resultat 290 508 262 258

3 431 504 3 397 539

Summa eget kapital 45 561 398 42 560 390

Skulder
Skulder till kreditinstitut Not 15 225 091 043 233 828 264
Leverantörsskulder 2 910 799 3 182 074
Aktuell skatteskuld 0 82 492
Fond för inre underhåll 4 207 277 4 080 734
Övriga skulder Not 16 227 436 55 268
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17 5 691 051 5 363 647
Summa skulder 238 127 606 246 592 479

Summa eget kapital och skulder 283 689 005 289 152 870

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 284 023 000 284 023 000
Summa ställda säkerheter 284 023 000 284 023 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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HSB Bostadsrättsförening Vingen nr 141 i Stockholm
2014-01-01 2013-01-01

Kassaflödesanalys 2014-12-31 2013-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster 290 508 262 258

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 4 007 361 3 432 927
Kassaflöde från löpande verksamhet 4 297 869 3 695 185

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar -536 334 201 076
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder 272 348 847 822
Kassaflöde från löpande verksamhet 4 033 883 4 744 083

Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter 16 850 -1 292 668
Kassaflöde från investeringsverksamhet 16 850 -1 292 668

Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder -8 737 221 5 187 984
Inbetalda insatser 2 710 500 0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -6 026 721 5 187 984

Årets kassaflöde -1 975 988 8 639 399

Likvida medel vid årets början 10 729 787 2 090 388

Likvida medel vid årets slut 8 753 799 10 729 787

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.
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HSB Bostadsrättsförening Vingen nr 141 i Stockholm

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer

Avskrivning fastighet

Avskrivning inventarier och maskiner

Fond för yttre underhåll

Inkomstskatt och underskottsavdrag
En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltnings-
domstolen 2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten.
Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter
avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag 
enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 
209 512 857.

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.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 
årsredovisning för mindre företag/ekonomiska föreningar (K2). År 2014 är det första året som föreningen följer BFNAR 
2009:1 vilket innebär att det finns brister i jämförbarheten mellan åren.

Principen för K2 är att inga nya komponenter aktiveras förutom de som ligger kvar från övergången till K2. Dessa 
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 % av anskaffningsvärdet årligen och total livslängd har bedömts 
till 120 år från färdigställandetiden. 

Övriga komponenter skrivs av linjärt mellan 10-60 år. Under året har komponenterna skrivits av med 4,6 %.

Avskrivning sker med 10% på anskaffningskostnaden.

Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens 
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av stämman.
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HSB Bostadsrättsförening Vingen nr 141 i Stockholm
2014-01-01 2013-01-01

Noter 2014-12-31 2013-12-31

Not 1 Nettoomsättning

Årsavgifter 28 202 778 28 203 716
Årsavgifter el 2 237 392 2 153 225
Årsavgifter vatten 958 128 970 912
Hyror 7 202 667 6 795 053
Bredband 789 000 789 000
Övriga intäkter 1 201 717 1 059 456
Bruttoomsättning 40 591 682 39 971 362

Avgifts- och hyresbortfall -190 758 -129 987
Hyresförluster -1 297 0
Avsatt till inre fond -555 022 -555 022

39 844 605 39 286 353

Not 2 Driftskostnader

Fastighetsskötsel och lokalvård 3 251 150 3 134 205
Reparationer 3 080 243 3 657 537
El 3 530 636 3 646 971
Uppvärmning 4 876 026 5 447 085
Vatten 771 615 782 485
Sophämtning 1 003 482 1 104 329
Fastighetsförsäkring 373 490 355 764
Kabel-TV och bredband 1 165 990 1 154 624
Fastighetsskatt 1 187 794 1 180 460
Förvaltningsarvoden 1 085 034 1 133 420
Tomträttsavgäld 2 355 600 2 147 900
Övriga driftskostnader 118 686 86 944

22 799 746 23 831 724

Not 3 Övriga externa kostnader

Bevakningskostnader 105 984 110 614
Hyror och arrenden 81 156 81 181
Förbrukningsinventarier och varuinköp 62 080 103 207
Administrationskostnader 342 023 374 900
Extern revision 27 938 26 950
Konsultkostnader 150 350 42 943
Medlemsavgifter 58 600 54 600

828 131 794 394

Not 4 Personalkostnader och arvoden

Arvode styrelse 399 600 311 500
Revisionsarvode 10 000 10 000
Övriga arvoden 40 000 50 000
Löner och övriga ersättningar 38 900 69 535
Sociala avgifter 92 911 83 868
Övriga personalkostnader 23 205 53 300

604 616 578 203

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 3 389 3 164
Ränteintäkter HSB placeringskonto 8 608 6 624
Ränteintäkter skattekonto 87 -16
Övriga ränteintäkter 3 632 6 547

15 716 16 318

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader långfristiga skulder 6 246 321 7 278 160
Övriga räntekostnader 476 1 549

6 246 797 7 279 709
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HSB Bostadsrättsförening Vingen nr 141 i Stockholm
2014-01-01 2013-01-01

Noter 2014-12-31 2013-12-31

Not 7 Byggnader och mark

Ackumulerade anskaffningsvärden
Anskaffningsvärde byggnader 321 742 312 319 850 967
Aktivering projekt 0 598 677
Årets investeringar 0 1 292 668
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 321 742 312 321 742 312

Ingående avskrivningar -45 649 790 -42 221 111
Årets avskrivningar -4 003 118 -3 428 679
Utgående ackumulerade avskrivningar -49 652 908 -45 649 790

Utgående bokfört värde 272 089 404 276 092 522

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 328 000 000 328 000 000
Taxeringsvärde byggnad - lokaler 33 600 000 33 600 000

Taxeringsvärde mark - bostäder 160 000 000 160 000 000
Taxeringsvärde mark - lokaler 20 800 000 20 800 000
Summa taxeringsvärde 542 400 000 542 400 000

Not 8 Inventarier och maskiner

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 483 824 483 824
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 483 824 483 824

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar -479 581 -475 333
Årets avskrivningar -4 243 -4 248
Utgående ackumulerade avskrivningar  -483 824 -479 581

Bokfört värde 0 4 243

Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott

Ingående anskaffningsvärde 16 850 615 527
Omklassificering -16 850 -598 677
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 16 850

Not 10 Aktier, andelar och värdepapper

Ingående anskaffningsvärde 500 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 500 500

Not 11 Övriga kortfristiga fordringar

Skattekonto 17 085 17 718
Avräkningskonto HSB Stockholm 7 304 809 2 785 555
Placeringskonto HSB Stockholm 1 415 232 529 315
Övriga fordringar 392 165 0

9 129 291 3 332 588
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HSB Bostadsrättsförening Vingen nr 141 i Stockholm
2014-01-01 2013-01-01

Noter 2014-12-31 2013-12-31

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader 1 488 858 1 406 578

Upplupna intäkter 876 052 854 836

2 364 910 2 261 414

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt

intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår.

Not 13 Kassa och bank

Handkassa 10 552 6 053

Nordea 12 189 7 398 611

Swedbank 11 017 10 253

33 758 7 414 917

Not 14 Förändring av eget kapital

Yttre uh Balanserat

Insatser Uppl avgifter fond resultat Årets resultat

Belopp vid årets ingång 29 935 000 106 250 9 046 601 3 135 282 262 258

Resultatdisposition 256 543 5 715 -262 258

Försäljning lägenheter 118 250 2 592 250 0

Årets resultat 290 508

Belopp vid årets slut 30 053 250 2 698 500 9 303 144 3 140 996 290 508

Not 15 Skulder till kreditinstitut

Ränteändr Nästa års

Låneinstitut Lånenummer Ränta dag Belopp amortering

Nordea Hypotek 2,58% 2016-11-25 27 776 279 500 000

Nordea Hypotek 1,36% 2015-03-28 19 526 316 500 000

SBAB 3,46% 2015-03-04 45 000 000 0

SBAB 2,73% 2016-01-12 42 800 000 400 000

SBAB 2,62% 2015-04-20 42 195 000 0

Swedbank 3,43% 2015-06-25 23 110 448 1 000 000

Swedbank 1,26% 2015-02-28 24 683 000 0

225 091 043 2 400 000

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 222 691 043

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 213 091 043

Not 16 Övriga skulder

Depositioner 20 000 20 000

Momsskuld 207 325 35 082

Källskatt 111 186

227 436 55 268

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna räntekostnader 174 354 195 721

Förutbetalda hyror och avgifter 3 861 064 3 480 318

Övriga upplupna kostnader 1 655 633 1 687 608

5 691 051 5 363 647

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder 

som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år.

2854537467

39788630391

19941396

2850406576

Medlemsinsatser

19941329

19941116

39788632181
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HSB Bostadsrättsförening Vingen nr 141 i Stockholm
2014-01-01 2013-01-01

Noter 2014-12-31 2013-12-31

Stockholm, den

Catharina Neidenmark Desirée Morast Gunnar Karlsson

Göran Vogel Jan Karpe Mary Ann Sörensen

Nina Samuelsson Yngve Sandquist

Vår revisionsberättelse har         -        -         lämnats beträffande denna årsredovisning

Av föreningen vald revisor BoRevision AB



24

Org Nr: 716416-7947

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Vingen nr 141 i Stockholm, org.nr. 716416-7947

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust samt styrelsens förvaltning för  HSB 
Bostadsrättsförening Vingen nr 141 i Stockholm för räkenskapsåret 
2014-01-01 - 2014-12-31.

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

revisor

Uttalanden

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

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

Stockholm den         /        

Av föreningen vald

Uttalanden

BoRevision AB

Rapport om årsredovisningen Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som 
har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid 
med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Styrelsens ansvar

Revisorns ansvar
Revisorns ansvar

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB 
Bostadsrättsförening Vingen nr 141 i Stockholm för räkenskapsåret 
2014-01-01 - 2014-12-31.

Av HSB Riksförbund
förordnad revisor

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed. 
För revisorn från BoRevision AB innebär detta att denne har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i års-
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar 
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 2014-12-31 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

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

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen 
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige.

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.



25

Org Nr: 716416-7947

Stockholm den ___________/____________________

Styrelsen

• Det finns inga spärrade medel eller konton med liknande begränsningar. Om det förekommer SWAP-avtal så har detta angivits i årsredovisningen.
• Vi intygar att vi i förvaltningsberättelsen har redogjort för alla kända omständigheter som är nödvändiga när det gäller att bedöma föreningens 
förmåga till fortsatt verksamhet.

Detta uttalande lämnas i anslutning till er revision av årsredovisningen för HSB Bostadsrättsförening Vingen nr 141 i Stockholm för det räkenskapsår som 
avslutas 2014-12-31. 

Styrelsen är medveten om att ert uppdrag är att utföra granskning enligt god revisionssed i Sverige vilket innebär att granskningens omfattning 
anpassats till ändamålet att uttala er om föreningens årsredovisning i stort.

• Det har enligt vår kännedom inte förekommit några oegentligheter där styrelsen, eller någon annan med betydelsefull roll i fråga om 
redovisningssystem och system för intern kontroll är inblandade, som skulle kunna ha påverkat årsredovisningen väsentligt.
• Vi har gett er tillgång till allt räkenskapsmaterial och all underliggande dokumentation, alla protokoll från räkenskapsårets stämmor och styrelsemöten 
samt alla väsentliga avtal och överenskommelser.
• Alla föreningens transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i årsredovisningen.
• Föreningen har uppfyllt alla sådana avtalsvillkor som skulle kunna ha påverkat årsredovisningen väsentligt om de inte hade uppfyllts. 

Uttalandet syftar till att ge uttryck för vår uppfattning att årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och därmed ger en rättvisande bild 
av föreningens ekonomiska ställning per balansdagen samt av resultatet av verksamheten för räkenskapsåret enligt god redovisningssed.

Vi bekräftar att vi är ansvariga för att årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och kompletterande normgivning.

Uttalande från styrelsen

• Styrelsen har informerat revisorn om eventuella transaktioner med och/eller saldon mot närstående parter (definierade enl. ÅRL 5:12a). Dessa har 
bokförts på ett korrekt sätt, tillräcklig information har lämnats i årsredovisningen och eventuell jävsproblematik har beaktats vid beredning och beslut 
• Föreningen kan styrka sin äganderätt till alla tillgångar på ett tillfredställande sätt, och det finns inga panträtter eller andra inteckningar i föreningens 
tillgångar förutom vad som framgår av årsredovisningen.
• Samtliga bankkonton och likvida medel finns redovisade som tillgång.
• Vi har på lämpligt sätt bokfört eller lämnat upplysningar om samtliga skulder, tvister och ansvarsförbindelser. Inga andra rättsliga skadeståndskrav, 
som kan medföra väsentliga kostnader för föreningen, har tagits emot eller förväntas.

Vi bekräftar, utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, följande:

Till Revisorn i  HSB Bostadsrättsförening Vingen nr 141 i Stockholm 

• Vi har på ett riktigt sätt bokfört och lämnat upplysning i årsredovisningen om föreningen är att betrakta som oäkta bostadsrättsförening.
• Samtliga affärshändelser har registrerats i bokföringen som ligger till grund för årsredovisningen. Årsredovisningen innehåller inga väsentliga 
felaktigheter och inga väsentliga uppgifter har utelämnats.
• Bortsett från vad som beskrivits i förvaltningsberättelsen har det inte förekommit några händelser efter räkenskapsårets slut som kräver ändring eller 
upplysning i årsredovisningen.
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HSB Bostadsrättsförening Vingen nr 141 i Stockholm
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1. Styrelselokal

2. Föreningslokal
    Bastu

3. Garage
    Miljöstation
    Grovsoprum

4. Gästlägenhet
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E-post: info@vingen.com – www.vingen.com 
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