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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen ärupprättad i svenska kronor. SEK.

Verksamheten
Allmänt om verksainheten
Föraningens ändamål

^ss^s^"^. ^""T^^-"-^"-''»-"^»""?»'»-'»^^», »^.,
Styrdsens uppdrag

SS.U^IM^.de^ttplaneraunderhäu

och,rö^t°">g

av

fastheten,

faststäUa

föreningens årsavgifter

^^^^^^m^el^^^^m^wds^h^y^^^^^^^^^

samt se ffll att

GnmdfiaktaomfBreningen

Föreningenärettskprivatbostadsforetagenligtinkomstskattelagen(1999:1229)ochutgördärmedettäktaprivatbostadsioretag.
Fasä^ietsfakta

FöreningensfastighetmedFasäghetsbeteckningBläsippan11Uggeri Dandeiydskoimnun,medadressernaBlåsippevägea6-10.
FastighetenärfuUvärdesförsäkradhosTryggHansa.
Ansvarsförsäkring ingårforstyrelsen.
Byggnadsår ochytor

fasti^eteD

bebyg8des

1956 och består

av

2 flerbostadshus.

..sv 1384kvm lägenhetsyta.

Dessa totalrenoverades under 2014..

~~~

--

Lägeiiheter,parkeringmm.

rercmng^upplä^32stlägenhetermedbostadsrätt.Ugenhetemafönlelasenligtnedan:
2
3

rök
rök

18 st
6 sl

Dämtöverharföreningen15stparkeringsplatser samtenmmdrcbyggnadförsophantering.
Byggnadeiis tefcnuska status.

Byggnadenstekniskastatusärgod.
Medlemsinformation

Medlemmarvidåretsingång:
Nyällkomnamedlemmar

32st
4st

Avgående medlenimar:

4 st

Medlemmarvidåretsutgång:

32st

Styrelsen
Kristfn Eriksson
Ulrica Karlsson
Louise Rösaiid

Ordförande
Kassör
Ledamot

Johan KaUing
GustavEctebom

Ledamot
Ledamot

Styrelsenharunderverksamhetsårethållit9 stprotokollfördasammanträden.
^

^ ^
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Förvaltning

Denekonomiska förraltningen köpsin iranNordstaden AB. Den tekniska förvaltningen skötsdelvis avstyrelsen, menjour- och
kundtjänstavtal köps in av Nordstaden AB.
Stämmor

Ordinarie stämanahölls den 3 juni 2019.
Väsentliga händelserunder rätendmpsåret

StyrelsenharunderåretfiämstsetttiUdetlöpandeunderiiålletavfasdgheten.Skötselavtondenharinhandlatsexternt(Bokdals
Tradgåidsanlaggningar AB), serviceavtal förvärmeairiäggningcga haringåtts CVriVännerSverigeAB). Reparaäon avddarav
vänneanlä^ningen har utförts.

SQrclsenharävenfödiandlatomföreningensstörstalånpå9.400.000:-till enräntapå1,25%bundetpå4 åtTidigareräntavar2, 17%.
Styrelsen harävenbeslutat att börjaamortera med20.000:-/kvartal.

Styrelsenharanordnattvåstäddagarunderåret,dåfleramedlemmarhardeltagit. NyacykelstäUharköptsiaochplacerats vid
paikeringsplatsen.Ävennyaanslagstavlor,enbrevlådasamtblonunorharköptsin.Kvariämnadecyklarutanamnäldägareharkasserats.
FöreniDgens ekonomi

Ingenhöjningav avgifterna hargjorts under året.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultatefterfinansiellaposter
SoUditet (%)

Genomsnittlig årshyra/kvm

2019

2016
1094913

77^9

2017
1044939
-587 689
77,53

662

662

662

l 051 542
-594202

2018
l 053 677
-599 662

77,26
662

-587 818

77, 66

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringari eget kapital
Belopp vid årets ingång

Resultatdispositionenligtbeslutav

Medlems-

Yttre

insatser

fond

68115001

kapital

301035

-3465922

94800

-94 800
-594 202

395 835

^154924

Fritt eget

fiircningsstämma:

Reserveriagtill ytte fond
Åretsresultot
Belopp vid årets utgång

68115001

JL/

(a
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Resultatdisposition
Medelattdisponera:
Balanseratresultat

-3560722
-594202
-4154924

Åretsresultat
Förslagdl] disposition:
ReserveringtUIyttre fond
Balanseras i nyrakning

113400

-4268324
-4154924

Betrafifande föreningensresultatochställnmgi övrigthänvisastiUefterföljande

resultat- ochbalansräkningar med tillhörande noter."
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RESULTATRÄKNmG
Not
Rördsdntäktar
Nettoomsättning

2

Sumnaa rördseintakter

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

l 051 542

l 053 677
l 053 677

1051542

Rördsdiostnader

Övrigaextä-nakostnader
Styrelsearvoden

3

Avskrivningar av materieUa anläggningstill,

4

^97200
-45734
-757 032

-525 390

-24707

-l 299 966

-757 032
-l 307 129

-248424

-253452

Summa finansiella poster

-345 778
-345 778

-346210
-346 210

Resultatefterfinanädlaposter

-594202

-599 662

Åretsrtöiritat

-594202

-599662

SummarordsAostnad»
Rörelseresultat
IlnansieUa poster
itäntetostnader

6^
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BALANSRÄKNWG

TILLGÅNGAR

Not

2019-12-31

2018.12-31

82304094

82304094

83 061126
83 061 126

82304094

83 061 126

3650

3640

Anläggningstillgångar
Materiellaanlä^ningsäUgåagar
Byggnaderochmark

Summamateriella anlä^ningstiUgäBsar
SummaanIäggningstiUgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Övrigafordimgar
Förutbetalda.kostnaderochupplupnaintäkter
Summafeortfrisfigafordringar

l

l

24244

23614

27895

27255

Summakassaoch bank

956412
956412

835 278
835 278

Summa omsättniiigstillgångar

984 307

862533

83288401

83923659

Kassa od bank
Kassaochbank

SUMMA TILLGÅNGAR

Siiia6av9
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BALANSRÄKNING

2019-12-31

2018.12-31

68 115 001

68115001
301 035
68416036

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundetegetkapital
Medlemsinsatser

Fondföryttre underhåll

395 835

Summabundet%etkapital

68 510 836

Fritt %et kapital

-3560722

Sununa fiitt cset kajHtaI

-594202
-4 154924

-2866259
-599 662
-3 465 921

Smmna eget kapital

64355912

64950115

18717750
18717750

18764750
18 764 750

UpplupnakostnaderochförutbetaldaintäktBr

34640
180099

182825

Sunnnakortfi-isägadadder

214739

208794

Balanserat resultat

Åretsresultat

Långfristigaskulder
Pastighetslån

Snnnonalångfi-isägaskulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskuldcr

SUMMAEGETKAPFTALOCHSKULDER

25969

83288401

^f
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NOTER
Notl

Redovisnitigs- ochvärderingsprindper

^£S;o"££Ta^SI

gbet

med

ärsrcdovismagslagen

och Bokformgsnän.ndeus allmänna rad
(BP^AR

2016=10)

Materiella anläggningstillgångar
Tillampaijeavskrivninesridcr:
Byggnader

100

Noter till resultaträkningen
Not2

Nettoomsättning
Årsavgifter bostäder

Hyresintäkterp-platser

Övrigaintäkter

Not3

Övrigaexternakostnader
Städning
Reparation och underhåll

Pasrighetsel
Vatten

2019

2018

916488
124700

916488

l 053677

2019

2018

28500
43625
193203

30875
74659

48890
29935
19498

Sophämtning
Fastighetsförsäkringar
Bredband

11 132

Förvaltningsarvode

70312
13810

Administrativa kostnader
Rcvisionsarvoden

120875

10353
l 051 541

16314

196537

44008
27906
21359
11132
68173

14127
25000
11614

36250
2045
497200

525390

2019-12<31

2018-12-31

Ingåendeanskaffiiingsvärden
Utgående anska£6iingsvärden
Ingåendeavskrivningar

86300048
86 300 048

Utgåendeavskrivningar

-757 032
-3 995 954

86300048
86300048
-2 481 890

Övrigakostnader

Noter till balansräkningen
Not4

Byggnaderodimark

-3 238 922

Åretsavskrivningar
Redovisatvärde
Taxeringsvärden
Mark
Byggnader

Sida 8 av9

-757 032
-3238922

82304094

83 061 126

12800000
25000000
37800000

8800000
22800000
31600000

^
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NOTER
Not5

2019-12-31

2018-1Z-31

2023-12-30
2020-12-30

9400000

9400000

4700000

4700000

2022-12-30

4 617 750
18717 750

18764750

StäUdasäkerheter

2019-12-31

2018-12-31

Fasäghetsinteckningar

30000000

30000000

Fastighetslån
Lånoch villkor
Stadshypotek 1^3%
Stadshypotek 1,4%
Stadshypotek 1,6%

Tid
4 664 750

Varav kortfiistig del 127 000.

Övriganoter
Not 6

Not7

Väsentligahändelserefterräkenskapsåretsslut
Inga händelser av väsentlig karraktär har skett efter räkenskapsårets slut.

Not8

Def&utionavnydtdtal
SoHditet

Justerategetkapitali procentavbalansomslutning

Stocksund2020-c'3-ls
.r
son

Ulri

J

Vårrevisionsberättelseharlämnatsden
Ernst

ss

Kalling

Gustav Eckeibom

2020

ung

Auktoriseradrcvisor
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Till föreningsstämmani BostadsrättsföreningenBlåsippan 11 org.nr 769621-7319

RE[5i@©r^©mårsrsäovEsinEire^ssi!
UKatentfara

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Bostadsrättsföreningen Blåsippan 11 för räkenskapsåret
2019-01-01-2019-12-31.

Som del av en revision enligt ISAanvändervi professionellt om-

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med érsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-

.

dömeoch haren professionellt skeptisk inställningunder hela
revisionen. Dessutom:

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-

heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent-

enden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per

ligheter eller misstag, utformar och utför gransknings-

den 31 december 2019 och av dess finansiella för året enligt
årsredovisningslagen.Förvaltningsberättelsenärförenligmed

åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöraen grundförvårauttalanden. Riskenföratt inte

årsredovisningens övriga delar.

upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-

Vi tillstyrker därföratt föreningsstämmanfastställer resultaträkningenoch balansräkningen.

heterSrhögreänförenväsentligfelaktighetsom berorpå
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
infornnation eller åsidosättande av intern kontroll.

Srunä f8f tiKalaestlcK

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 äroberoendei förhållandetill föreningenenligt god
revisorssed i Sverigeoch har i övrigtfullgjort vårt yrkesetiska

till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

ansvar enligt dessa krav.
Vi anseratt de revisionsbevis vi har inhämtatärtillräckliga och

.

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
StyreSsefiscRsvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättasochatt den geren rättvisandebild enligtårsredovis-

.

ningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll

Vid upprättandet av årsredovisningenansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningensförmågaatt fortsätta verksamheten. Denupplyser, narsåärtillämpligt, omförhållandensom
kan påverkaförmåganatt fortsätta verksamheten och att an-

måstevi i revisionsberättelsenfästauppmärksamhetenpå
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otill-

rackliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram

RovSseriss ansvar

väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå pägrund av oegentligheter eller misstag ochanses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan

förväntaspåverkadeekonomiskabeslut somanvändarefattar
med grund i årsredovisningen.

AniPirti-rT" . :;. [...la ;.. ;.. ^. .. ]:. ;;[ ;;.i^;.

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder

slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,

vanda antagandet om fortsatt drift,

och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en

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

antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.Vidrarocksåen slutsats, medgrundi deinhamtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens fömnägaatt fortsätta verksamheten. Om vi drar

somden bedömerärnödvändigföratt upprättaen årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pä oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
våra uttalanden. Rimlig säkerhetär en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti föratt en revision som utförs enligt ISA

skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsStgärder som är lämpliga med hänsyn

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 mäste 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.

Buildinga better
workingworld

©R?iaHéra [iray ©Ft.läig6äaejar©ehac^ä'rs
UKala^eis

Utövervårrevisionav årsredovisningenhar vi ävenutfört en
revision av styrelsens förvaltning av Bostadsrättsföreningen
11 förär2019 samt av förslagettill dispositionerbeträffande
föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämmabehandlarförlusten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöteransvarsfrihetför räkenskapsåret.
Grunea fSr Bftofofiäen

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ffevfeorns

ansvar.Viäroberoendei förhållandetill föreningenenligtgod
revisorssed i Sverigeoch har i övrigtfullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vianseratt de revisionsbevisvi harinhämtatärtillräckligaoch

ändamålsenligasomgrundförvårauttalanden.

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 Sr
väsentligaförverksamhetenoch däravsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går

igenom och pr&var fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna

åtgärderoch andra förhållanden som ärrelevanta förvårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om
styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget ärförenligt med
lagen om ekonomiska föreningar.

Siyrclsens aissvsr

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffandeföreningensvinst eller förlust. Vidförslagtill
utdelninginnefattardetta blandannaten bedömningavom utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningensegna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm den 15 april 2020

Ernst YoungfyS

FaSBöSfrör

Auktoriseradrevis&i^

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvattningenav föreningensangelägenheter.Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedömaföreningensekonomiska situation och att tillse att föreningensorganisationärutformad så
att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheteri övrigtkontrolleras p§ ett betryggande
sätt.
FSevfssms ansvar

Vårtmål beträffanderevisionenavförvaltningen,ochdärmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet,ar att inhämtarevisionsbevis
föratt med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:

.

företagitnågonåtgärdeller gjort sigskyldigtill någonförsummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen.

.

på någotannatsätt handlat i strid med lagen om ekonomiskaföreningar,årsredovisningslagenellerstadgarna.
Vårtmål beträffanderevisionenav förslagettill 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 lagen om ekonomiska föreningar.
Rimlig säkerhet Sr en höggrad av säkerhet, men ingen garanti

föratt en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige

alltid kommer att upptäcka åtgärdereller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att
ett förslag till dispositioner av föreningensvinst eller förlust
inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
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