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VÄLKOMMEN TILL ÅRSREDOVISNINGEN FÖR BRF VIKEN 1

trelen avger härmed följande årredovining för räkenkapåret 2021-01-01 - 2021-12-31.
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Om inte annat ärkilt ange redovia alla elopp i kronor (K).
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KORT GUIDE TILL LÄSNING AV ÅRSREDOVISNINGEN

FÖRVALTNINGRÄTTL Förvaltningerä�elen innehåller land annat en allmän ekrivning av
otadrä�föreningen och fa�gheten. Du hi�ar ockå trelen ekrivning
med vik�g informa�on från det gångna räkenkapåret amt e� förlag på hur
året vint eller förlut ka ehandla, om föreningtämman elutar om. n
vik�g uppgi� om ka framgå i förvaltningerä�elen är om
otadrä�föreningen är äkta eller oäkta e�erom det enare medför
ka�ekonekvener för den om äger en otadrä�.

RULTATRÄKNING I reultaträkningen kan du e om föreningen har gå� med vint eller förlut
under räkenkapåret. Du kan ockå e var föreningen intäkter kommit ifrån,
och vad om har kotat pengar. Avkrivningar inneär a� man inte okför hela
kotnaden på en gång, utan fördelar den över en längre �dperiod.
Avkrivningar inneär alltå inte något u�löde av pengar. Många nildade
föreningar gör tora underko� i reultaträkningen varje år vilket vanligtvi
eror på a� avkrivningarna från köpet av fa�gheten är å höga.

ALANRÄKNING alanräkningen är en pegling av föreningen ekonomika tällning vid en vi
�dpunkt. I en årredovining är det all�d räkenkapåret ita dag. I
alanräkningen kan du e föreningen �llgångar, kulder och egna kapital. I en
otadrä�förening etår eget kapital o�at av inater (och iland
upplåteleavgi�er), underhållfond och ackumulerade (”alanerade”) vinter
eller förluter. I en alanräkning är all�d �llgångarna exakt lika tora om
umman av kulderna och det egna kapitalet. Det är det om är ”alanen” i
alanräkning.

NOTR I via fall räcker inte informa�onen om de olika poterna i reultat- och
alanräkningen �ll för a� förklara vad i�rorna inneär. För a� du om läer
årredoviningen ka få mer informa�on �nn noter om är mer peci�ka
förklaringar �ll reultat- och alanräkning. Om det �nn en i�ra redvid en
rad i reultat- eller alanräkningen etder det a� det �nn en not för den
poten. Här kan man �ll exempel få informa�on om inveteringar om gjort
under året och en mer detaljerad ekrivning över lånen, hur tora de är, vilken
ränta de har och när det är dag a� villkorändra dem.
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Årredovining 2021

Förvaltningsberättelse

VERKSAMHETEN

ALLMÄNT OM VRKAMHTN
Föreningen har �ll ändamål a� främja medlemmar ekonomika intreen genom a� i föreningen hu
upplåta otadrä�lägenheter under n�janderä� och utan �degränning.

Föreningen regitrerade 2002-02-02.

Föreningen har i� äte i olna.

Föreningen är e� privatotadföretag enligt inkomtka�elagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta
otadrä�förening.

Föreningen äger och förvaltar fa�gheten efätningkullen 7 på adreen Gutav III: oulevard 57-73 i
olna. Föreningen har 129 otadrä�er om totalt 11 525 kvm. Till fa�gheten hör ockå en föreninglokal
och e� parkeringhu. 

Det �nn en fullvärdeföräkring och anvarföräkring för trelen via otadrä�erna och ödererg och
Partner ho Folkam. otadrä��llägg ingår inte i  föräkringen.  
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TYRLN AMMANÄTTNING
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Årredovining 2021

Peter Norderg Ordförande, kaör
uanna lomquit Ledamot
Dan Laron Ledamot
Ulrika Imark Ledamot
Lennart Dufva Ledamot

Ulrika rkenorn Rugumao Ledamot, ekreterare

Åa Agerring uppleant
Ulrika Lindunger uppleant (�ll 2021-06-14
Jaco Johnon uppleant (�ll 2021-06-14
Annika Gla     uppleant (från 2021-06-14)

Andrea Knuton uppleant (från 2021-06-14)

trelen har under verkamhetåret ha� 15 protokollförda ammanträden.

Auktorierad revior – Nikla Jonon, Öhrling PricewaterhoueCooper A. 

Olimi Rugumao – ammankallande 
engt Johanon 

Nao Förvaltning  A  har  enligt  avtal  kö�  den  ekonomika  förvaltningen  åt föreningen.  �ekt  Konult
 och Fa�ghetförvaltning A har varat för den teknika förvaltningen. Det �nn avtal med Tele2 gällande
kael-tv och med ahnhof aveende redand. 
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KONOMI

UNDRHÅLL OCH UNDRHÅLLPLAN 
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Årredovining 2021

Väentliga händeler under räkenkapåret

Föreningen  har  en  tail  ekonomi  med  trggt  kaa�öde  om  räcker  �ll  för åde  periodikt  underhåll
 och amorteringar på lånen. 

Vid  året  lut  hade  föreningen  lån  på  83,97  miljoner  kronor  �ll  en genomni�lig  ränta  på  0,91%  (fg år
0,93%). Under året har lån på 13 miljoner undit om på 5 år �ll 1,09 % ränta, 10 miljoner på f.n. 0,35% ränta
(rörligt TIOR 3 månader). 3 miljoner har amorterat under året. 

Åravgi�erna  hade  �digare  varit  oförändrade  edan  tart, men änkte  från 2016-01-01 med  10%.  För
 2022  har trelen elutat a� ehålla åravgi�er oförändrade. 

Föreningen  följer  en  underhållplan  om  upprä�ade  2017  och  om  träcker  ig fram  �ll  2037.
 eräknad underhållkotnad  fram  �ll 2037 är  trax över 900 000 kronor per år  (78 kr per kvadratmeter). På
grund av höga kotnader för hitet 2018/2019 gjorde högre avä�ningar de åren. Från 2020 har därför
årliga avä�ningarna minkat �ll knappa 800 000 kronor (69 kronor per kvadratmeter). Underhållplanen
revidera årligen. 

Följande väentliga underhåll har u�ört. 

Åtgärd U�ört år Kommentar
lektronikt inpaeringtem 2020 Även digital okning av tvä�tugor
te av hiar 2018-2019

Fram�da underhåll  

Nedan följer vilka törre åtgärder om är planerade de kommande 10 åren. Oervera a� åtgärd och årtal kan
ändra e�er trelen elut.

Åtgärd Planerat år Kommentar
Tak 2024 Målning och te via takdetaljer
te �ärrvärmecentral 2028
Målning gemenamma utrmmen 2030

nligt  nuvarande  förutä�ningar  kommer  föreningen  a�  �naniera  de  planerade åtgärderna  med  egna
 medel. 
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FÖRÄNDRINGAR I AVTAL

ÖVRIGA UPPGIFTR

ÖVRIGA VÄNTLIGA AKTIVITTR OCH ÅTGÄRDR
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Inga förändringar i avtal har ke� under året. 

Föreningtämma 
Ordinarie föreningtämma ägde rum 2021-06-14 med 30 lägenheter repreenterade. xtra föreningtämma
ägde rum 2021-11-15 med 26 lägenheter repreenterade. På extra föreningtämma elutade om
intalla�on av laddutru�ng på 12 parkeringplater utomhu. 

• tema�k randkddkontroll har genomfört i fa�gheten gemenamma utrmmen.
• För a� �erligare förä�ra randkddet i fa�gheten har randtätning gjort av olika genomföringar om
�nn i källargångar, oprum, källarförråd och dlika utrmmen. Med randtätning ave olika tper av
löningar för a� e �ll a� randgaer inte kan ta ig igenom väggar, tak eller golv i ggnader, tunnlar eller
andra kontruk�oner där det �nn krav på randkdd.

• �er elut på extratämma den 15 novemer intallerade elladdningutrutning på 12 plater på
garagetaket. Y�erligare 12 plater i garaget nedre våningplan har få� elladdningutrutning, De�a
våningplan diponera av grannföreningen rf Kullen och de kommer a� etala intalla�onkotnaden
och löpande underhåll genom n�jandeavgi�er. edan �digare �nn det laddutrutning på 12 plater i
garaget övre våningplan.

• Utvecklingen av LD-lampor går nat framåt. För a� änka elförrukningen och underhållkotnaderna
intallerade år 2017 16W LD-lampor i amtliga gemenamhetutrmmen (trappuppgångar, källargångar,
ckelförråd etc.). Under 2021 tog �erligare e� teg för a� e�ek�viera elförrukningen genom a� i
trapphuen intallera näta genera�on LD-lampor med endat 8W i de totalt 417 armaturerna. Genom
tet har vi erhållit en förnad garan� på fem år.

• På grund av återkommande prolem med avlopplöningen i föreninglokalen adrum gjorde en törre
renovering under året. Avloppröret ilade ner i golvet och platma�an �e ut. Dock är adrummet
även e�er denna åtgärd inte klai�cerat om e� våtutrmme men trelen har edömt a� med
nuvarande n�jande är det inte ekonomikt förvarart a� renovera upp �ll den tandarden.

• De ven�la�on�lter om �nn under föntren i lägenheterna ör ta regelundet för a� få en ra
ven�la�on i fa�gheten. 2017 �e �ltren av den �rma om am�digt u�örde OVK-eiktning men vid
tet om genomförde under 2021 �ck medlemmarna hämta ut �lter och på egen hand u�öra tet. För
a� iehålla en god ven�la�on ör �ltren forta� ta med 2-3 år mellanrum. De�a �nn numera med i
föreningen underhållplan.

• Under året uppdagade a� delar av nedre muren på innergården höll på a� raa. Det mckna regnandet
under de enate åren har annolikt gjort a� rörelen i jordmaorna ökat med konekvenen a� trcket
mot muren ockå ökat. Därför demonterade en del av muren och ggde upp på n� på e� mer tailt
ä�. Det är annolikt a� andra murar på gården kan ehöva åtgärda under de närmate åren.
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• Under höten har raa�en mot oulevarden framida (G3 61-67) gjort om för a� på å ä� kapa e�
mer enhetligt intrck. Komple�eringar av e�ntlig idegranhäck har gjort, och nedtagning av e� litet träd.
Vidare har fra ukar vingad enved planterat, vilket är amma ort om redan �nn utanför port 57, 59,
69, 71. Delar av klä�erhortenian har ockå gallrat ut, �ll förmån för n plantering av växten packandra
om grön marktäckare.

• Under novemer har na lekredkap anlagt på e�ntliga lekplaten �ll glädje för föreningen arn.
Lekplaten har komple�erat med en n andlåda, en alanom amt e� gungdjur och är nu amlad på
gräma�an vilket ildar en tdligare enhet.

• Repara�onarete av gruvägen om går genom innegården ute�er muren/grillplaten. Aretet �ade �ll
a� tailiera vägen med n� tkikt, och få en ä�re avrinning vid nederörd.

• kltar om rökförud på via plater har a� upp.
• Vår- och höttädningdagar har organierat. I amand med dea har container för grovavfall funnit på

plat.
• Året julgrantändning ägde rum den 21 novemer med uppka�at ånguppträdande av medlem do�er
amt ervering av glögg och pepparkakor.

MEDLEMSINFORMATION
Antalet medlemmar vid räkenkapåret örjan var 194 t. Tillkommande medlemmar under året var 29 och
avgående medlemmar under året var 22. Vid räkenkapåret lut fann det 200 medlemmar i föreningen.
Det har under året ke� 12 överlåteler. ni�pri 58 635 kr (59446).
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FLERÅRSÖVERSIKT
2021 2020 2019 2018

Ne�oomä�ning 8 204 534 8 122 503 8 259 480 8 248 047
Reultat e�er �n. poter -305 983 7 176 -2 738 320 -3 137 500
oliditet, % 72 72 71 71
Y�re fond 489 770 489 770 - 424 529
Taxeringvärde 312 893 000 312 893 000 312 893 000 263 400 000
otadta, kvm 11 525 11 525 11 525 11 525
Åravgi� per kvm otadrä�ta,
kr

547 547 547 547

Lån per kvm otadta, kr 7 286 7 546 7 827 7 827
elåninggrad, % 27,24 27,97 28,81 28,57
Kaa�öde, kr/kvm 262 258 274 277
Avä�ning, kr/kvm 69 69 243 78

oliditet % de�niera om: Juterat eget kapital / totalt kapital
elåninggrad % de�niera om: fa�ghetlån / okfört värde för ggnad och mark
Kaa�öde, parande �ll fram�da underhåll=(reultat+avkrivningar+periodikt
underhåll)/(kvm otadta+lokalta)
Avä�ning �ll underhållfond, kr/(kvm otadta+lokalta)

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

2020-12-31
Dip av föreg

år reultat
Dip av

övriga poter 2021-12-31
Inater 207 450 000 - - 207 450 000
Upplåteleavgi�er 23 050 000 - - 23 050 000
Fond, �re underhåll 489 770 - - 489 770
alanerat reultat -5 513 420 7 176 - -5 506 244
Året reultat 7 176 -7 176 -305 983 -305 983
get kapital 225 483 526 0 -305 983 225 177 543
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RESULTATDISPOSITION
Till föreningtämman förfogande tår följande medel:

alanerat reultat -5 506 244
Året reultat -305 983

Totalt

trelen förelår a� medlen diponera enligt
följande

Reervering fond för �re
underhåll

799 231

A� från �re fond i anpråk ta -661 536
alanera i n räkning -5 949 922

Föreningen ekonomika tällning i övrigt framgår av följande reultat- och alanräkning amt noter.
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Resultaträkning
Not 2021-01-01 -

2021-12-31
2020-01-01 -
2020-12-31

RÖRLINTÄKTR 2
Ne�oomä�ning 8 204 534 8 122 481
Röreleintäkter 38 22

umma röreleintäkter 8 204 572 8 122 503

RÖRLKOTNADR
Dri�kotnader 3, 6, 7 -4 569 786 -3 940 208
Övriga externa kotnader 8 -297 691 -321 131
Peronalkotnader 9 -187 969 -191 332
Avkrivningar av materiella anläggning�llgångar -2 661 598 -2 660 400

umma rörelekotnader -7 717 044 -7 113 071

RÖRLRULTAT 487 528 1 009 432

FINANILLA POTR
Ränteintäkter och liknande reultatpoter 3 133 6 313
Räntekotnader och liknande reultatpoter 10 -796 644 -1 008 569

umma �naniella poter -793 511 -1 002 256

RULTAT FTR FINANILLA POTR -305 983 7 176

ÅRT RULTAT -305 983 7 176
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Balansräkning
Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGTILLGÅNGAR
Materiella anläggning�llgångar
ggnad och mark 11 308 282 634 310 931 317
Makiner och inventarier 12 61 346 74 261
Pågående projekt 514 080 0

umma materiella anläggning�llgångar 308 858 059 311 005 578

UMMA ANLÄGGNINGTILLGÅNGAR 308 858 059 311 005 578

OMÄTTNINGTILLGÅNGAR
Kor�ri�ga fordringar
Kund- och avgi�fordringar 70 193 0
Övriga fordringar 13 1 686 520 1 028
Förutetalda kotnader och upplupna intäkter 14 341 301 440 012

umma kor�ri�ga fordringar 2 098 015 441 040

Kaa och ank
Kaa och ank 30 585 2 659 432

umma kaa och ank 30 585 2 659 432

UMMA OMÄTTNINGTILLGÅNGAR 2 128 600 3 100 472

UMMA TILLGÅNGAR 310 986 659 314 106 050
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Balansräkning
Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

GT KAPITAL
undet eget kapital
Medleminater 230 500 000 230 500 000
Fond för �re underhåll 489 770 489 770

umma undet eget kapital 230 989 770 230 989 770

Fri� eget kapital
alanerat reultat -5 506 244 -5 513 420
Året reultat -305 983 7 176

umma fri� eget kapital -5 812 227 -5 506 244

UMMA GT KAPITAL 225 177 543 225 483 526

Långfri�ga kulder
kulder �ll kredi�n�tut 15 55 970 175 60 970 175

umma långfri�ga kulder 55 970 175 60 970 175

Kor�ri�ga kulder
kulder �ll kredi�n�tut 28 000 000 26 000 000
Leverantörkulder 600 661 673 593
ka�ekulder 19 077 19 420
Övriga kor�ri�ga kulder 8 067 20 271
Upplupna kotnader och förutetalda intäkter 16 1 211 136 939 066

umma kor�ri�ga kulder 29 838 941 27 652 350

UMMA GT KAPITAL OCH KULDR 310 986 659 314 106 050
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Noter

NOT 1, REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årredoviningen för rf Viken 1 har upprä�at enligt Årredovininglagen och okföringnämnden
allmänna råd 2016:10 (K2), årredovining i mindre företag.

Redovining av intäkter
Intäkter okför i den period de aver oave� när etalning eller aviering ke�.

Anläggning�llgångar
Materiella anläggning�llgångar redovia �ll anka�ningvärde minkat med avkrivningar. ggnader och
inventarier kriv av linjärt över den edömda ekonomika livlängden. Avkrivning�den grundar ig på
edömd ekonomik livlängd av �llgången.

Följande avkrivning�der �llämpa

ggnader: 109 år Fa�ghetförä�ringar: 10 år
Inventarier: 10 år 

Markvärdet är inte föremål för avkrivning. etående värdenedgång hantera genom nedkrivning.
Föreningen �naniella anläggning�llgångar värdera �ll anka�ningvärde. I de fall �llgången på alandagen
har e� lägre värde än anka�ningvärdet ker nedkrivning �ll det lägre värdet.

Omä�ning�llgångar
Fordringar uppta �ll det elopp om e�er individuell prövning eräkna li etalt.

Föreningen fond för �re underhåll
Reervering �ll föreningen fond för �re underhåll ingår i trelen förlag �ll reultatdipoi�on. �er a�
elut tagit på föreningtämma ker överföring från alanerat reultat �ll fond för �re underhåll och
redovia om undet eget kapital.

Fa�ghetavgi�
Fa�ghetavgi�en på otaddelen etår av en avgi� på 1 459 K per lägenhet.

Fa�ghetlån
Lån med en indning�d på e� år eller mindre ta i årredoviningen upp om kor�ri�ga kulder.
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NOT 2, RÖRELSEINTÄKTER 2021 2020
l, mom 518 307 390 714
Hreintäkt, garage och p-plat (mom) 443 789 500 328
Hreintäkt, garage och p-plater 589 127 581 790
Varmva�en, mom 210 158 209 703
Åravgi�er, otäder 6 307 713 6 307 680
Överna�ning-/gätlägenhet 21 450 22 050
Övriga intäkter 114 028 110 239
umma 8 204 572 8 122 503

NOT 3, FASTIGHETSSKÖTSEL 2021 2020
eiktning och ervice 8 850 9 588
randkdd 20 139 17 994
Fa�ghetkötel 188 282 213 485
Larm och evakning 8 329 7 628
nöko�ning 66 766 17 613
tädning 209 549 207 711
Trädgårdarete 136 422 116 451
Övrigt 2 898 0
umma 641 234 590 469
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NOT 4, LÖPANDE UNDERHÅLL 2021 2020
otäder 2 000 1 000
otäder VV 6 175 153 535
Dörrar och lå/por�ele 25 750 40 245
l 5 289 20 250
Faader 15 274 0
Fönter 14 100 5 393
Föräkringärende/va�enkada 72 698 0
Garage och p-plater 4 726 4 799
Gård/marktor 4 215 32 288
Hiar 35 090 33 737
Kael-tv/redand 8 220 0
Lokaler 0 588
Repara�on p.g.a. kadegörele 6 181 24 219
oprum/miljöanläggning 1 109 6 950
Trapphu/port/entr 11 270 0
Tvä�tuga 22 817 1 000
VA 0 22 648
Ven�la�on 29 345 30 191
Värme 2 118 250
Övriga gemenamma utrmmen 21 985 75 804
Övriga rep./underhåll 5 694 10 711
umma 294 055 463 609

NOT 5, PLANERAT UNDERHÅLL 2021 2020
Dörrar och lå/por�ele 0 159 358
l 214 183 0
Gård/marktor 272 818 25 000
Källarutrmmen 40 625 0
Lokaler 52 435 0
taket/grind/terra 0 125 103
Ven�la�on 81 475 0
umma 661 536 309 461
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NOT 6, TAXEBUNDNA KOSTNADER 2021 2020
Fa�ghetel 720 451 522 818
ophämtning 408 195 311 843
Uppvärmning 1 083 735 973 545
Va�en 161 119 165 263
umma 2 373 500 1 973 469

NOT 7, ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER 2021 2020
redand 80 384 80 384
Fa�ghetföräkringar 58 123 65 849
Fa�ghetka� 237 141 233 271
Kael-TV 223 812 223 696
umma 599 460 603 200

NOT 8, ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2021 2020
Arvode ekonomik förvaltning 127 007 127 043
Förrukningmaterial 5 225 19 852
Juridika kotnader 1 594 22 000
Konultkotnader 13 564 0
Programvaror 5 128 4 914
Reviionarvoden 38 000 38 000
Övriga förvaltningkotnader 107 173 109 322
umma 297 691 321 131

NOT 9, PERSONALKOSTNADER 2021 2020
ociala avgi�er 43 171 45 743
trelearvoden 142 800 143 591
Övriga arvoden 1 998 1 998
umma 187 969 191 332

NOT 10, RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2021 2020
Räntekotnader aveende kulder �ll kredi�n�tut 796 644 1 008 143
Övriga räntekotnader 0 426
umma 796 644 1 008 569
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337 741 542 337 741 542

-29 458 908 -26 810 225

308 282 634 310 931 317

809 660 809 660

-748 314 -735 400

61 346 74 261

rf Viken 1
769601-8832

Årredovining 2021

NOT 11, BYGGNAD OCH MARK 2021-12-31 2020-12-31

Ingående ackumulerat anka�ningvärde 337 741 542 337 394 458
Året inköp 0 347 084

Utgående ackumulerat anka�ningvärde

Ingående ackumulerad avkrivning -26 810 225 -24 512 593
Året avkrivning -2 648 684 -2 297 632

Utgående ackumulerad avkrivning

Utgående retvärde enligt plan

I utgående retvärde ingår mark med 68 000 000 68 000 000

Taxeringvärde
Taxeringvärde ggnad 191 893 000 191 893 000
Taxeringvärde mark 121 000 000 121 000 000
umma 312 893 000 312 893 000

NOT 12, MASKINER OCH INVENTARIER 2021-12-31 2020-12-31

Ingående ackumulerat anka�ningvärde 809 660 706 341
Inköp 0 103 319

Utgående ackumulerat anka�ningvärde

Ingående ackumulerad avkrivning -735 400 -372 631
Avkrivningar -12 915 -362 769

Utgående ackumulerad avkrivning

Utgående retvärde enligt plan
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rf Viken 1
769601-8832

Årredovining 2021

NOT 13, ÖVRIGA FORDRINGAR 2021-12-31 2020-12-31
Momfordran 27 605 0
Nao Klientmedelkonto 1 649 207 0
ka�ekonto 1 049 1 028
Övriga fordringar 8 659 0
umma 1 686 520 1 028

NOT 14, FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2021-12-31 2020-12-31
Förutet föräkr premier 18 087 21 950
Förvaltning 33 760 0
Räntor 963 0
Övriga förutetalda kotnader och upplupna intäkter 288 492 418 062
umma 341 301 440 012

NOT 15, SKULDER TILL
KREDITINSTITUT

Villkorändringdag Ränteat
2021-12-31

kuld
2021-12-31

kuld
2020-12-31

tadhpotek 2025-12-30 0,63 % 12 000 000 12 000 000
tadhpotek 2022-12-30 0,94 % 18 000 000 18 000 000
tadhpotek 2023-12-30 1,09 % 10 000 000 10 000 000
tadhpotek 2024-12-30 0,53 % 2 270 175 2 270 175
tadhpotek 2023-10-30 2,04 % 8 000 000 8 000 000
tadhpotek 2024-12-30 0,53 % 10 700 000 10 700 000
tadhpotek 2022-10-31 1,03 % 3 000 000 5 200 000
tadhpotek 2026-10-30 1,09 % 13 000 000 13 800 000
tadhpotek 2022-10-03 0,35 % 2 000 000 2 000 000
tadhpotek 2022-10-03 0,35 % 5 000 000 5 000 000
umma 83 970 175 86 970 175

Varav kor�ri�g del 28 000 000 26 000 000

nligt föreningen redoviningprinciper, om ange i not 1, ka de delar av lånen
om har lutetalningdag inom e� år redovia om kor�ri�ga �llamman med
den amortering om planera a� ke under näta räkenkapår.
Lån med lutetalningdag under 2022 omä� vid förfall.
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NOT 17, TÄLLDA ÄKRHTR 2021-12-31 2020-12-31

FATIGHTINTCKNING 107 000 000 107 000 000

rf Viken 1
769601-8832

Årredovining 2021

NOT 16, UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2021-12-31 2020-12-31
eräkn arvode reviion 31 750 0
l 132 629 0
Förutetalda avgi�er/hror 615 023 684 873
Uppvärmning 169 857 0
Utgi�räntor 24 570 0
Övriga upplupna kotnader och förutetalda intäkter 237 307 254 193
umma 1 211 136 939 066

umma 107 000 000 107 000 000

NOT 18, VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRET

Inga händeler.
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rf Viken 1
769601-8832

Årredovining 2021

Underskrifter
Solna den dag som framgår av min elektroniska underskrift

uanna lomquit
Ledamot

Dan Laron
Ledamot

Ulrika Imark
Ledamot

Lennart Dufva
Ledamot

Peter Norderg
Ordförande

Ulrika rkenorn Rugumao
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Öhlings PricewaterhouseCoopers AB

Nikla Jonon 
Auktorierad revior
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: NIKLAS JONSSON

Niklas Jonsson

Auktoriserad revisor

2022-02-28 14:48:48 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  BRF VIKEN 1 769601-8832 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: SUSANNA BLOMQUIST

Susanna Blomquist

2022-02-28 13:26:10 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Dan Wilhelm Larsson

Dan Larsson

2022-02-25 21:52:36 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ULRIKA IMARK

Ulrika Imark

2022-02-27 15:19:25 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LENNART DUFVA

Lennart Dufva

2022-02-25 18:20:33 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Nordberg

Peter Nordberg

2022-02-25 17:11:57 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Ulrika I K Erkenborn
Rugumayo

Ulrika Erkenborn Rugumayo

2022-02-25 16:01:06 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  2022-02-28 14:48:48 UTCSignerat 2731853 23 / 23Oneflow ID Sida



 

 

1 av 3 

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Viken 1, org.nr 769601-8832 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Viken 1 för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 
2021 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 International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 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 misstag. 

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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Våra 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 misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 
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Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

● identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

● skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

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

● drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Våra 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 vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

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 
Bostadsrättsföreningen Viken 1 för år 2021 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. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
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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 

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 vi 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 vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 

 
Stockholm den dag som framgår av vår underskrift 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
Niklas Jonsson 
Auktoriserad revisor 
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: NIKLAS JONSSON

Niklas Jonsson

Auktoriserad revisor

2022-02-28 14:49:39 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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