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Ftirvaltnin gsberlittelse

Verksamheten

Fdreningens registreringsdatum

2007-07-02

Fastighet(er)

Oaxen I :41, Sddertiilje

Oaxen l:53, Sddertllje

Oaxen I :54, Sddertiilje

Oaxen l;55, Sddertiilje

Oaxen l:56, S6dertelje

Styrelsen

Andreas Bexell

Jacob Emstrdm

Therese Nettelbjer

Arsredovisning 2019

Allmfint om verksamheten
Fdreningen' med sate i Stockholm, har till itndamil att frdmja medlemmars ekonomiska intressen genom att
i Iti'reningens hus upplata bostadsrlttslxgenheter under nyujanderdtt och utan tidsbegransning.

Ledamot, ordfbrande

l,edamot

Ledamot

Revisor(er)

Jonas Svensson, auktoriserad revisor (Emst & Young AB)

Firmateckning

Firman tecknas tvi i ftirening av styrelseledam6tema.

Datum ftir ordinarie stflmmomaite

20t9-07-04

Protokollllirda styrelsemdten

Styrelsen har haft kontinuertig kontakt i flera fdreningsangelagenheter samt avhillit 0 st protokollfbrda

sammantrlden.
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Ilistoriska underhAll

Inga

Planerade underhAll

Inga

Avtal med leverantdrer

Ekonomisk fdrvaltning: Nabo

dvriga uppgifter

Inga dvriga uppgifter.

V:isentliqe hnndelser under rnkenska psare!

Arsredovisning 2019

Ekonomi

Fiiriindring i avtal

6vriga uppgifter

Inga

Inga

Inga

Den pigiende pandemin Covid-19 slutliga effekter pi vdrldsekonomin, omvtrlden och den egna

verksamheten 6r svira att beddma. Den kommer att paverka alla pi ett eller annat sett. Foreningens effekter

i det korta perspektivet beddms vara begriinsade och fram till upprdttandet av Arsredovisningen har det inte

varit negon materiell ptverkan p[ Ibreningens omsettning, resultat eller kassafldde. I det linga perspektivet

tu det svirt att forutse plverkan pA samhdlle och ekonomi samt vilka fdljdeffekter detta i sin tur filr ftir

{iireningen.

Medlemsinformation
Antalet medlemmar i ftireningen {r 29 st, det har inte skett n&gra iiverlitelser under Aret.

Flerirs0versikt
2011

Nettoomsettning

Resultat efter fin. poster

Soliditet, %

2019
606 027

-240 482
81

201E

327 Etg
2 629 378

8l

Soliditet % definieras som: Eget kapital / totalt kapital

l

3

-265 000

-5



Fdrlndringar i eget kapital

Arsredovisning 2019

2018-12-3t
Disp av ftlreg

6rs resultat
Disp av

6vrigaposter 2019-12-31
Insatser

UpplAtelseavgifter

Fond, yttre underhAll

Balanserat resultat

Arets resultat

38 s76 000

9 444 000

49 280
-3 037 r82
2 629 378

2 629 378
-2 629 378 -240 482

38 576 000

9 444000
49 280

407 804
-240 482

Egel *apital 17 661 176

Resultatdisposition
Till ftircningsst?immans ft,rfogande stAr ftiljande medel:

-648 287

Styrelsen lbreslAr att medlen disponeras enligt
ftiljande

Reservering fond fdr yttre underhill
Balanseras i ny rflkning

407 804
-240 482

49 2E0
--egu67
4482E7

Fiireningens ekonomiska stiillning i Ovrigt framgAr av fbljande resultat- och balansrtlkning samt noter.

t
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0 -210 482 17 120 993

Balanserat resultat
Arets resultat
Totalt
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Resultatrflkning

Arsredovisning 2019

Not 20I9-01-01 -
2019-12-31

2018-01-01 -
2018-12-31

2

Nettoomsattning

Rdrelseintikter
606 027

-32

327 819

5 627 871

605 995 s 955 690

Rtirelsekostnader

Drifukostnader

Owiga externa kostnader

Avskivningar av materiella anltggningstillg{ngar

-187 162

-5f t2l
44E 848

-221 558

-l789 783

-44E 848

7

Summa firelsekostnadet -689 132 -2 160 189

Rtirelseresultat

Finansiella poster

{3 137 3 495 501

Rinteintiikter och liknande resultatposter

Rentekostnader och liknande resultatposter 8

0

-157 346

-9 041

-857 082

Sumnm fiaansiella poster -157 316 -866 123

Resultat efter finansiella poster

Arets resultat
v

a40482 2629378

-2404A2 2629378

5

Rtirelseintiikter

Summa firclseinldker

3-6



Brf Sjdvillan 5
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Balansrf,kning

Tillgingar

Anliiggningstillglngar

Materiella anliiggningstillgAngar

Arsredovisning 2019

Not 2019-12-31 20tt-12-31

Byggnad och mark 9 57 822 454 58271302
S u mma m ale r I e I I a a nhg g n i ngst iug dn ga t s7 E22 151 5E 271 302

S u mm a an ldgg n i n gs li I I g fr n g ar

OmsiittningstillgAngar

Kortfristiga fordringar

57 822 151 58 271 302

Kund- och avgiftsfordringar

Owiga fordringar

F0rutbetalda kostnader och upplupna inUkter t0

8

159 628

11 963

0

t56 687

0

S anmt *ortfrtstiga for&hgo r I7t 599 156 687

Kassa och bank

Kassa och bank 298 423 154 364

298 123 151 361

S u mma oms danin g sti llg il n g ar 170 021 311 050

58292 475 5E 582 3s2

6

Summa kossa och ban*

Summa tillgingar

I



Balansriikning

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Arsredovisning 2019

Not 2019-1231 20t8-12-gt

Medlemsinsatser

Fond ftlr ythe underhill
48 020 000

49 280

48 020 000

49 280
Summa bundet eget kapital 18 069 280 18 069 280

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Arets resultat

407 804

-240 482

-3 037 182

2 629 378

S uruna lritt e gct k a p ittl -618 287 -107 804

Summa ega kaplul

LAngfristiga skulder

17120 993 17 661 176

Skulder titl keditinstitut ll l0 633 100 l0 659 860

r0 633 100 r0 659 860

. Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Leverantdrsskulder

Skatteskulder

Upplupna kostnader och fdrutbetalda intllkter t2

26 760

13 898

68 253

129 471

26 760

n 414

1r9 780

103 063

Summa hortfrMiga s kulder 23E 382 261 017

Summa eget kapital och skulder

7

58292475 58 5E2 352

7

BrfSjOvillan 5
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S u mna lltglfristiga skulder
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Noter

Not 1, Redovisnings-

Not 2, Rdrelseintikter

Arsavgifter, bost6der

6vriga intiikter

Not 3, Fastighetsskdtsel

och virderingsPrinciPer

Arsredovisningen fdr Brfsjovillan 5 har upprlttats enligt Arsredovisningslagen och Bokfdringsnf,mndens

allmtnna red 2bl6:10, Arsredovisning i mindre fdretag'

Redovisning av in6kter
i",at * U"lif6* i den period de avser oavsett n1r betalning eller avisering skett'

il"*:f"i,'Jtrfli$lr?li,gangar redovisas tiu anskaffiringsvtrde minskat med avskrivningar' Bvggnadet.

ooh inventarier skirs ov finiart or", J"iiJotna" 
"tonoiri,k" 

livslangden' Avskrivningstiden grundar sig

pA bed6md ekonomisk livstlngd av tillgingen'

FOljande avskivningstider tilllmpas:

BYggnad 1%(100er)

Markv5rdetErintelUremilf6ravskivning.BestAcndev[rdenedgAnghanterasgenomnedskrivning.

Oms$ttningstillgAngar
;ffi"*;ild-rmdet belopp som efter individuell proming ber knas bli b€talt'

F6reningens fond Iiir yttre underhlll
Reservering till fbreningens ron.a-ni, vtt,. unaerhAll in96r i styrelsens forslag till resultatdisposition. Efter

att beslut tagits pA Iti,reningsst#ti"JJ*iti""tnittt i'a'niuiui,,"to t"sultat tiu fond f6r vttre underhf,ll och

redovisas som bundet eget kapital'

iil*H:lT,*^ingstid pl ett ar eller mer tas i irsrcdovisningen upp som lingfristiga skulder'

605 827

168

605 995

2019

12 465

2018

32'.1 819

s 627 87r
5 955 690

20IE

0

Summa

Not 4, RePa

EI

VA
Ovriga reP.

Summa

och service

2019

0

4192
948r'.

0

5 541

4 931

0

I

rstioner

13 676 r0 172

2019

Sumru

Besiktning 12 165

20lE

v
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Not 5, Taxebundna kostnader
Fastighetsel

Sophiimtnin 6

2019

Arsredovisning 2019

20r8

9165
19 157

28 i22
Summa

Not 6, Ovriga driftskostnader 2019 201E
Fastighetsft rslikringar
Fastighetsskatt

Samfiillighet

t2 492

0

116 000

23 724

159 040

0
Summa 182 761

Not 7, Ovriga externs kostnader
Kameral fbrvaltning

Revisionsarvoden

6vriga ftirvaltningskostnader

21097
25 625

4 399

32 085

112 s00
1645 198

Summa 53 t2t I 789 783

Not 8, Rlntekostnader och liknande resultatposter 2019 201E

R[ntekostnader avseende skulder till kreditinstitut
dvriga rintekostnader

Summa 157 346 857 082

Not 9, Byggnad och mark 2019-12-31 20tE-12-31

IngAende ackumulerat anskaffningsvirde
Arets inkiip
Omklassificeringar
UtgAende ackumuleret enskaffningsvlrde

58 720 150

0

0

-448 848

-448 848

-897 696

s7 42454
13 835 323

59 129 510

l6 983 400

-17 392760
5E 720 150

0

-448 E48

-448 848

fi27t302
t3 8i5 i23

Taxeringsvnrde

Taxeringsvnrde byggnad

Taxeringsvlrde mark

0

6743 000

Summa

v

9

l6 008

t6 521

32 529

128 192

2019 2018

157 281

65

857 082
0

Ingiende ackumulerad avskrivning
Arets avskivning
Utgilende ackumulerad avskrivning

UtgAende restvfirde enligt plan

I dgAende restvdrde ingfu mark med

58 720 r50

0

6'143 000

6 713 000 6 713 000



Not 10, Fdrutbetalda kostnader och u
Fdrslkringspremier

Fdrvaltning

Summa

Not 11, Skulder till kreditinstitut Riinteiindringsdag Riintesats
2019_12_3t

pplupna intnkter

Arsredovisning 2019

2018-12-312019-12-31

4167
7 796

11 96i

0

0

Skuld
2019-12-3t

Skuld
2018-12-3t

Danske Bank
Danske Bank
Danske Bank

2023-07-31

2021-07-30
2021-07-30

1,96%
t,35%
1,28%

3 ss3 287

3 553 287

3 553 286

3 562207
3 562207
3 562206

Summa 10 659 860 10 686 620

Yarav amorteras inom 12 mdnader

Om 5 6r fdrviintas skulden vara l0 526 060 I<r.

Not 12, Upplupna kostnader och lbrutbetalda intikter

26 760 26 760

20t9-12-31 2018-12-31

EI

Ftirutbetalda avgifter/hyror

Revision

Utgiftsrdntor

l518
st328
25 625

0

sl 000

0
50 693

0

| 370
sl 000Ovriga upplupna kostnader och fbrutbetalda intiikter

103 06s

Not 13, Stlllda sfrkerheter 2019-12-31 2018-12-31

Totalt uttapa pantbrev 10 700 000 10 700 000

Summa 10 700 000

r.

BrfSj6villan 5
769616-9353

0

Summa 129 471

10 700 000
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Arsredovisning 2019

Underskrifter

(tockhdr". aazo -ob-b3
Ort och datum

Andreas Bexell I b

Therese Ncttelbjer

Min rev

Jonas S

A

har I 2ud - -0L- U

rev

ll

Not 14, Visentliga hindelser efter rikenskapsirets slut

Den plgiende pandemin Covid-19 slutliga effekter pA vilrldsekonomin, omvfirlden och den egna

verksamheten 6r svira att bed6ma. Den kommer att pAverka alla pi ett eller annat siitt' Fdreningens effekter

i det korta pcrspektivet beddms vara begrtinsade ooh fram titl upprnttandet av lrsredovisningen har det inte

varit nlgon ma-teriell pAverkan p[ fttrcningens omslittning, resultat eller kassafldde. I det lAnga perspektivet

ar det sv-Art att fOruse pAverkan pi samheile och ekonomi samt vitka f6ljdeffekter detta i sin tur fllr fUr

fdreningen.
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Revlsionsber6ttelse
Tillfdreninqsstemman i Brf Sj6vi an 5, org.nr 769616-9353

Rapport om Srsredovisningen

Uttalanden

Jaq har utfort en revision av Srsredovisnangen for Brf Sj6vi an
5 fdr 5r 2019.

Enhgl min uppfattning har 6rsredovisningen uppr5ttats ientiq-
het med irsredovisningstagen och ger en ia a vdsen iga avs;-
enden rdttvisande bild av fdreningens finansie a stallning per
den 31 december 2019 och av dess finansie a resultat for Sret
enligt irsredovisninqslagen. Fdrvattningsberattetsen er
fdrenlig med Srsredovisningens 6vriga delar.

Jag tillstyrker diirf6r att fdreningsstiimman fa5tstiiller resut-
tatrirkningen och balansrekninqen.

Arund 16r uttalafideh

Jag har utfort revisionen enligt tnternationat Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed iSverige. Mittansvarenligt
dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet Reyisorns
ansvar. Jag er oberoende i f6rhg ande ti fOreningen entiqt
god revisorssed i Sverige och har idvrigt fuflgiort mitt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat iir tiltrecktiqa
och endamAlsenliga som grund fdr mina uttatanden.

SfyaerseDs ansvdr

Det 6r styrelsen som har ansvaret fdr att Brsredovisninqen
uppriittas och att den ger en rSttvisande bild enligt 6rsredovis-
ninqslaqen. Styrelsen ansvarar even for den interna kontroll
som den beddmer iir nddviindig fdr att uppretta en ersredovis-
ning som inte inneh6ller n8qra viisentliga felaktiqheter. vare
sig dessa beror pA oegentliqheter eller misstag.

Vid uppr;ttandet av ersredovisninqen ansvarar styrelsen fdr
beddmningen av fdreningens fdrmAga att fortsi,tta verksam-
heten. Den upplyser, niir sA iir tilliimpliqt, om fdrh6 anden som
kan paverka fdrmagan att fortsiitta verksamheten och att
anviinda antagandet om lortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillampas dock inte om styrelsen avser att likvidera
fdreningen, upphdra med verksamheten eller inte har negot
realistiskt alternativ till att qdra nagot av detta. Antaqandet
om fortsatt drift tilldmpas dock inte om beslut har fattats om
att aweckla verksamheten.

Reyisorns ansyar

Mina mel ar att uppn6 en rimlig qrad av siikerhet om att Brs-
redovisningen som helhet inte inneheller negra vijsentliga
Ielaktigheter. vare sig dessa beror pA oegentligheter eller
misstag. och att liimna en revisionsberiittelse som inneheller
mina uttalanden. Rimlig sekerhet ar en hdg grad av sakerhet,
men er ingen garanti f6r att en revision som utf6rs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptScka en
vdsentlig felaktighet om en s8dan finns. Felaktigheter kan upp-
st8 pE grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
v6sentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
fdrviintas pAverka de ekonomiska beslut som anviindare fattar
med qrund i Srsredovisninqen.

Som del av en revision enligt ISA anvender jao professionellt
omddme och har en professione t skeptisk instiillninq under
hela revisionen. Dessutom:

. identifierar och beddmer jag riskerna fdr vdsenuiga fet-
aktigheter iarsredovisningen, vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller misstag, utfohar och utfOr gransk-
ningsatgiirder bland annat utifr6n dessa risker och
inhemtar revisionsbevis som er ti riicktiga och iindamAts-
enliga fdr att utgdra en grund fdr mina uttalanden. Risken
fdr att inte upptiicka en vasentlig fetaktighet till f6tjd av
oegentligheter iir hogreiin fdr en vesenflig felaktjghet som
beror p6 misstag, eftersom oegenfligheter kan innefatta
a9erande i maskopi, f0rfalskning, avsikfl iga utelAmnanden,
felaktig information eller 6sidosattande av intern kontroll.

. skaffar jag mig en fdrsteelse av den del av fdreningens in-
terna kontroll som har betydelse ftir min revision fdr att
utlorma gransknings6tgiirder som iir liimpliga med hijnsyn
till omstdndigheterna, men inte fdr att uttata miq om effek-
tiviteten i den interna kontrollen-

. utvarderar jag l6mpligheten r de redovisningsprinciper som
anviinds och rimliqheten i styrelsens uppskattningar i redo-
visningen och I illhdrande upplysningar.

. drar iag en slutsats om l6mpligheten i att styrelsen anviin-
der antagandet om lortsatt drift vid uppr6ttandet av 6rs-
redovisningen. Jag drar ocks6 en slutsats, med grund i de
inhdmtade revisionsbevisen, om det finns n6gon vesentlig
osiikerhetsfaktor som avser s6dana haindelser eller fdr-
h6llanden som kan leda till betydande tvivel om fdre-
ningens fdrmiga att fortsiitta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en viisentlig osakerhetsfaktor,
m6ste iag i revisionsberattelsen l6sta uppmiirksamheten
p5 upplysninqarna i6rsredovisningen om den v6sentliga
osekerhetsfaktorn eller, om sadana upplysningar dr otill-
riickliga, modifaera uttalandet om arsredovisningen. Mina
slutsatser baseras pA de revisionsbevis som inhemtasfram
till datumet for revisionsberiittelsen. Dock kan framtida
hdndelser eller fdrhAllanden gdra att en fdrening inte
l.ingre kan fortsiitta verksamheten.

. utvdrderar jag den overgripande presentationen, struk_
turen och inneh6llet i Arsredovisningen, diiribland upplys-
ningarna, och om ersredovisningen aterqer de under-
liggande transaktionerna och hendelserna pe ett siitt som
ger en rettvisande bild.

Jag m6ste informeaa styrelsen om bland annat revisionens
planerade omlattninq och inriktning samt tidpunkten ftir den.
Jag mAste ocks6 informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, deribland de eventuella betydande brister i

den interna kontrollen som iag identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
fiirtattningar
Uttalooden

Utdver min revision av 6rsredovisningen har jag dven utf6.t en
revision av styretsens f6rvaltning av Brf Sj6vi an 5 fdr ar 2019
samt av fdrslaget tilt dispositioner betriiffande fdreningens
vinst eller fdrlust.

Jag tillstyrker att fdreningsstemman behandlar f6rtusten
enligt fttrslaget i fdrvaltningsberattelsen och bevitjar
styrelsens ledamdter ansvarsfrihet f6r rakenskapseret.

Gtu,,d tiit uttelan t.h
Jag har utf0rt revisionen entigtgod revisionssed isverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs nArmare iavsnittet Reyisorns
ansvar. Jag iir oberoende i fdrhallande till fdreningen enligt
god revisorssed i Sverige och har i6vrigt fultojort mitt yrkes-
etiska ansvarenliqt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis iag har inhiimtat 6r ti riickliga
och AndamAlsenliqa som grund fdr mina uttalanden.

Styrerserrs arsyar

Det dr styrelsen som har ansvaret fOr fdrslaget ti disposi-
tioner betr6ffande fdreningens vinst eller fdrlust. Vid f6rslag
till utdelninq innefattar detta btand annat en beddmning av om
utdelningen iir fdrsvarlig med h:jnsyn till de krav soln f6re-
ninqens verksamhetsart, omfattning och risker steller pA stor-
leken av foreningens egna kapital, konsotideringsbehov, tikva-
ditet och stdllning idvriqt.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anvijnder iag professione t omddme och har en professioneitt
skeptisk instellning under hela revisionen. Granskninqen av
f6rvaltningen och fdrslaqet till dispositioner av fdreningens
vinst eller forlust grundar sig frijmst pA revisionen av riiken-
skapernd. Vilka tillkommande gransknings6tgArder som utfdrs
baseras p6 min prolessione a beddmning m;d utg6ngspunkt r

risk och vasentlighet. Det innebiir att iag fokuserar gransk-
ningen p,i s,ldana 6tgiirder, omr6den och f6rhE anden iom rir
vijsentliga fdr verksamheten och ddr avsteg och dvertrddelser
skulle ha sdrskild betydelse fdr f6reninqens situation. Jaq aAr
iqenom och prdvar fattade bestut, beslutsunderlag, vidtagna
6tgerder och andra fdrh8llandeo som dr relevanta fdr mitt
uttalande om ansvarsfrihet. Som undertag fdr mitt uttalande
om sty re lse ns fO.slag till dispositioner betriiffande f6reningens
vinst eller f6rlust har jag qranskat om fdrslaget dr f6rentigt
med bostadsr:ittslagen.

f zozo

J
tSer vt50r

Styrelsen ansvarar fdr foreningens orqanisation
fdrvaltninqen av fdreningens angeliigenheter. Detta innefat
bland annat att fortldpande bed6ma fdreningens ekonomiska
situation och att tillse att fdreninqens organisation 6r utformad
s6 att bokfOringen, medelsfdrvaltningen och fdreningens eko-
nomiska angelagenheter idvrigt kontrolleras pA ett be-
tryggande sett.

Revisol.rrs arsyar

Mitt mAl betriiffande revisionen av fdrvaltninqen, och ddrmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhiimta revisionsbevis
fdratt med en rimliggradavsiikerhetkunna beddmaom n6gon
styrelseledamot i nEqot viisentliOt avseende:

. fdretagit n6gon Atgdrd eller qiort sig skyldig till negon fdr-
summelse som kan fdranleda ersattningsskyldighet mot
f0reninqen

. p6 n8got annat siitt handlat istrid med bostadsrdttslagen,
tillempliqa delar av lagen om ekonomiska fdreningar,6rs-
redovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mAl betr:iffande revisionen av f6rslaget till dispositioner
av fdreningens vinst eller fdrlust, och diirmed mitt uttalande
om detta. iir att med rimlig grad av siikerhet bedoma om fdr
slaqet 6r fdrenligt med bostadsriittslaqen.

Rimlig s6kerhet iir en hdg grad av siikerhet, men ingen garanti
fOr att en revision som utfors enliqt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptiicka atgiirder eller f6rsummelser som
kan foranleda ers.jttningsskyldighet mot fdreningen, eller att
ett fdrslaS till dispositioner av fdreninqens vinst eller fdrlust
inte iir fdrenligt med bostadsrattslagen.
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