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Org.nr 71642I-3527

Rapport om flrsredovisningen

Uttnlanden
Jag har utfdrt en revision av flrsredovisningen ftir Bostadsriittsfdreningen Sjdfararen fdr r[kenskapsitret2}lT.

Enligt min uppfattning har flrsredovisningen uppriittats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i alla
vlsentliga avseenden rlttvisande bild av f6reningens finansiella stiillning per den 2OI7-I2-31och av dess
finansiella resultat fdr iret enligt irsredovisningslagen. Fdrvaltningsberiittelsen iir fdrenlig med
irsredovisningens 6wiga delar.

Jag tillstyrker diirftir att ftireningssfdmman faststlller resultatriikningen och balansriikningen f6r ftireningen.

Grundfiir uftaland.en
Jag har utfdrt revisionen enligt Intemational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs niirmare i avsnittet Revisorns a.nsvar. Jag iir oberoende i
fdrhillande till fiireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i dvrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa laav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inh[mtat ?ir tillrlckliga och [ndamilsenliga som grund fdr mina
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret ftir att flrsredovisningen upprlttas och att den ger en r[ttvisande bild enligt
irsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar iiven fdr den intema konfroll som de bed<jmer [r nridvflndig f6,r att
uppriitta en flrsredovisning som inte innehiller nigra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller pi fel.

Vid uppriittandet av f,rsredovisningen ansvarar styrelsen f6r beddmningen av fiireningens fdrmflga att
fortsiitta verksamheten. De upplyser, nlr sfl iir tilliimpligt, om fdrhillanden som kan pflverka fdrmigan att
fortsiitta verksamheten och att anviinda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilliimpas
dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Revisorns ansvot
Mina mfll iir att uppni en rimlig grad av siikerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte innehflller
nflgra vlsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel, och att l2imna en
revisionsberlttelse som innehflller mina uttalanden. Rimlig s?ikerhet iir en hdg grad av slikerhet, men iir ingen
garanti fdr att en revision som utfdrs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka en
vlsentlig felaktighet om en sidan finns. Felaktigheter kan uppstfl pi grund av oegentligheter eller fel och
anses vara vlsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fdrv[ntas pflverka de ekonomiska beslut
som anvlndare fattzr med grund i irsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anviinder jag professionellt omddme och har en professionellt skeptisk
instlllning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bediimer jag riskema fdr viisentliga felaktigheter i flrsredovisningen, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller pfl fel, utformar och utfdr granskningsfltgZirder bland annat utifran dessa risker och
inh[mtar revisionsbevis som iir tillrlckliga och ?indamfllsenliga fdr att utgcira en grund fdr mina uttalanden.
Risken fdr att inte upptiicka en v?isentlig felaktighet till f6ljd av oegentligheter 6r hdgre iin frir en vlsentlig
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felaktighet som beror pfl fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, f<irfalskning,
avsiktliga utelflmnanden, felaktig information eller isidos2ittande av intem kontroll.

- skaffar jag mig en f<irstielse av den del av fdreningens intema kontroll som har betydelse fdr min revision
ftir att utforma granskningsitg:irder som iir liimpliga med hiinsyn till omstiindigheterna, men inte f6r att uttala
mig om effektiviteten i den intema kbntrollen.

- utvilrderar jag l[mpligheten i de redovisningsprinciper som anviinds och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhdrande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lZimpligheten i att styrelsen anviinder antagandet om fortsatt drift vid uppr[ttandet av
flrsredovisningen. Jag drar ocksi en slutsats, med grund i de inhlmtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns nflgon vflsentlig osiikerhetsfaktor som avser sidana hiindelser eller ftirhillanden som kan leda till
betydande tvivel om fcireningens fdrmflga att fortsiitta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
vlsentlig oslikerhetsfaktor, mflste jag i revisionsberlttelsen fiista uppm?irksamheten pi upplysningarna i
flrsredovisningen om den v?isentliga os[kerhetsfaktom eller, om sfldana upplysningar iir otillrlckliga,
modifiera uttalandet om flrsredovisningen. Mina slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhiimtas fram
till datumet f6r revisionsberiittelsen. Dock kan framtida hiindelser eller f6rhillanden gdra att en fdrening inte
l[ngre kan fortsiitta yerksamheten.

- utviirderar jag den tivergripande presentationen, strukturen och innehflllet i irsredovisningen, diiribland
upplysningarna, och om flrsredovisningen iterger de underliggande transaktionerna och h?indelserna pi ett
slitt som ger en riittvisande bild.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar

Uttalanden
Utdver min revision av irsredovisningen har jag 2iven utfdrt en revision av styrelsens f<irvaltning ftir
Bostadsriittsfdreningen Sjdfararen fdr rtkenskapsitret2}lT samt av fcirslaget till dispositioner betrffiande
fdreningens vinst eller f<irlust.

Jag tillstyrker att fdreningsst[mman behandlar f<irlusten enliS fdrslaget i fdrvaltningsberlttelsen och beviljar
styrelsens ledamciter ansvarsfrihet f<ir riikenskapsiret.

Grund,ftir uttalanden
Jag har utf6,n revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beslaivs niirmare i
avsnittet Revisorns ansvar. lag ar oberoende i fd,rhflllande till fdreningen enligt god revisorssed i Sverige och
har i iiwigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enlig dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inh?imtat:ir ti[reckliga och lindamilsenliga som grund fdr mina
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det ?ir styrelsen som har ansvaret fdr fdrslaget till dispositioner betriiffande fdreningens vinst eller ftirlust.
Vid fd,rslag till utdelning innefattar detta bland annat en beddmning av om utdelningen iir fd,rsvarlig med
hiinsyn till de krav som fdreningens verksamhetsart, omfatflring och risker stliller pfl storleken av fcireningens
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och st?illning i 6vrigt.
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Styrelsen ansvarar f6r fdreningens organisation och ftirvaltningen av fdreningens angel[genheter. Detta
innefattar bland annat att fortldpande bediima fdreningens ekonomiska situation och att tillse att fdreningens
organisation iir utformad sfl att bolddringen, medelsfd,rvaltningen och fcireningens ekonomiska
angeliigenheter i dvrigt kontrolleras pi ett betryggande s[tt.

Revisorns ansvai
Mitt mil betrlffande revisionen av f<irvaltningen, och diirmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, iir att inhiimta
revisionsbevis fdr att med en rimlig grad av s[kerhet kunna bediima om nigon styrelseledamot i nigot
vflsentligt avseende:

- fdretagit nigon fltg:ird eller gjort sig skyldig till nigon f6rsummelse som kan ftiranleda
erslttningsskyldighet mot fdreningen, eller

- pfl nagot annat satt handlat i strid med lagen om ekonomiska f<ireningar, flrsredovisningslagen eller
stadgarna.

Mitt mfll betrffiande revisionen av f6rslaget till dispositioner av ftlreningens vinst eller fdrlust, och diirmed
mitt uttalande om detta, ilr att med rimlig grad av sflkerhet bed6ma om fd,rslaget iir fdrenligt med lagen om
ekonomiska f6,reningar.

Rimlig sflkerhet Zir en htig grad av slkerhet, men ingen garanti fdr att en revision som utfcirs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka fltglirder eller fdrsummelser som kan fdranleda
ersiitfiringsskyldighet mot fdreningen, eller att ett fdrslag till dispositioner av f6reningens vinst eller fdrlust
inte iir f6,renli5 med lagen om ekonomiska fdreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anviinder jag professionellt omd<ime och har en

professionellt skeptisk instiillning under hela revisionen. Granskningen av forvaltningen och fiirslaget till
dispositioner av f6reningens vinst eller fdrlust grundar sig frflmst pi revisionen av riikenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsfltgitrder som utfdrs baseras pfl min professionella beddmning med utgangspunkt i
risk och vlsentlighet. Det inneb?ir att jagfokuserar granskningen pfl sfldana itgiirder, omrflden och
fdrhflllanden som iir v?isentliga f6r verksamheten och diir avsteg och dvertrldelser skulle ha siirskild
betydelse fdr f<ireningens situation. Jag gir igenom och prdvar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
fltg:trder och andra fdrhflllanden som iir relevanta frir mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag f6r mitt

om forslag et $r forepligt lagen om ekonomiska foreningar.

s-Olof lsson
Godklnd visor
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Styrelsen f6r Bostadsrdttsf0reningen Sj6fararen (716421-3527) avger hArmed Srsredovisning f6r
rdkenskapsiret 201 7-01 -0 1 - 2017 -12-31.

FORVALTNt NGS BERATTELSE

Allmdn information om fdreningens verksamhet

F0reningen har till dndamAl att friimja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i f6reningens hus
upplSta bostadslSgenheter under nyttjanderdtt och utan tidsbegrdnsning.

Bostadsrdttsfdreningen registrerades 1990-08-13. F0reningens nuvarande ekonomiska plan
registrerades 2004-06-04 och nuvarande stadgar registrerades 2017-11-22 hos Bolagsverket

F6reningen 5r ett privatbostadsf6retag enligt inkomstskattelagen och f6reningens firma tecknas av
styrelseledam6ter tv6 i fdrening.

F6reningen iiger fastigheterna Sj6fararen 9, 10, 1 1, 13, 17 , 18,19, 20 och 21 i Stockholms kommun vilket
omfattar adresserna Per Lindestr0ms vag 87-93, 109-119 och Sten Bergmans vdg 1-65.
Bostadsrdttsf6reningen Sj6fararens fastigheter byggdes runt 1940 och 1989/90 och marken iir upplSten
med tomtrdtt. Tomtrdttsavtalet lOper fr.om. 2018-01-0'112018-07-0112019-0'l-01/2019-07-01. Sdrskild
nedsdttning giiller de fyra f6rsta 6ren f6r alla ovanstiende tilliiggsavtal.

I nedanst6ende tabell specificeras innehavet:

Benimni.ng
Lflgenheter, bostadsratt
Ldgenheter, hyresrdtt
Lokaler

PA fOreningens fastighet finns 86 parkeringsplatser som hyrs ut till medlemmar och hyresgdster.
Fastigheten tir fullviirdesfdrsdkrad hos Brandkontoret. I fdrsiikringen ingir momenten styrelseansvar
samt fdrsdkring mot ohyra. Fdrsdkringen inkluderar inte bostadsrdttstilliigg. Ordinarie fdreningsstdmma
6gde rum 2017-05-18

Styrelsen har utgjorts av:

ilamn r
'wffi$1*

ilntal
t+Fr
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r

.Johanna Andersson
I ngMarie Jons.gg_n Marshall
Katrin Westlund
Lina Rolleri
Kristian Arvidsson
Niklas Engman
Victor Axgaard

i{rn-Calh rtn Ham m a rstrom

llenrik Halvordsson

*{
Ordf6rande
Kassdr
Sekreterare
Ledamot avgick 201 8-04-1 6
Ledamot
Ledamot
Ledamot avgick 201 8-02-01
Ledamot
Ledamot avgick 2017 -1 0-26

I tur att avg5 vid ordinarie f6reningsstdmma 5r Katrin Westlund.
Styrelsen har under verksamhetsiret haft 11 protokollfdrda sammantreden.
Revisor har varit Hans-Olof Olsson, SamRev RevisionsbyrS.
I valberedningen har Alf Bengtsson, Elisabeth Wikstrdm och Carina Lindgren ing6tt, Elisabeth Wikstr0m
och Alf Bengtsson avgick under 6ret. Deras uppdrag togs 6ver av Tomas Gardelin.
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Underhill, investeringar och andra itgHrder under 2017

Medlemsinformation Antalet medlemmar var vid Arets slut 257 st. Antalet ligenheter som omsattes var
19 st.

Energiproiekt WS-projekt etappl slutf6rdes och slutbesiktigades under vAren 2017. Etapp 2
pAbdrjades, genomf6rdes och slutbesiktigades under 2017. Upphandling och f6rberedelser fdr etapp 3
pAbdrjades sista kvartalet2OlT och genomf6rande planeras under 2018.

Stidentreprenad Nytt stddbolag upphandlades under 2017. Fdretaget som nu sk6ter sttid av vAra
gemensamma utrymmen ir Hammarby Stddkonsult AB.

Drdnering Beab Mark AB anlitades fdr aft anldgga ny drdnering och ny dagvattenbrunn samt en
pumpbrunn vid Sten Bergmans vag 5. Atgard for att fdrebygga dagvattenfloden vid skyfall dA detta 5r den
l6gst beldgna fastigheten.

Passercystemet Befintligt passersystem och porttelefoner har f6rbittrats av Nacka LAs och Larm som
kontrakterats fdr l6pande drift.

Lekplatser Under 2017 slutf6rdes arbetet med nya lekplatser.

Ekonomi Minadsavgifterna har varit of6rdndrade under 2017 och ingen h6jning planeras i dagsldget. En
h6jning med 100 kr per plats f6r garage och parkering genomf6rs frAn och med 2018-04-01 , dA en
uteplats kostar 450 kr och en garageplats 650 kr. FOr sammanstdllning av f6reningens lAn, se not 11.

Gemensamlokal VAr gemensamhetslokal upprustades med nya golv och nya m6bler. En avgift A2O0 kr
kommer att tas ut per hyrestillfdlle, samma avgift gdller dvernattning.

Fiirvaltning Under 2017 har den ekonomiska f6rvaltningen utfdrts av Fastighetsdgarna Service
Stockholm AB. Den tekniska fdrvaltningen har utfdrts av Driftia AB. Utemilj6 f6r vinter och
sommarunderhAll har utfdrts av Tingvalla Mark AB.

Medlemsengagemang Bostadsrdttsfdreningen Sj6fararen 3r en stor fdrening med mAnga medlemmar
och styrelsen vill rikta ett sdrskilt tack till de medlemmar som pA olika sdtt bidrar och bidragit i

fOreningsarbetet vilket dr mycket virdefullt fOr alla medlemmar i fdreningen.

thw
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F6rvaltning
Den ekonomiska fOrvaltningen har under Arets skdtts av Fastighetsigama Service Stockholm AB.

Ekonomi

Flerirs6versikt

2017 2016 2015 2014

Nettoomsattning (tkr) 10 869 10 301 10282 10271

Resultat efter fin. poster (tkr) 149 -596 -256 -896

Soliditet (%) tillgenga/eget kapital 68 68 68 68

Fdrdndringar i eget kapital

Medlemsinsatser Upplatelseavgifter Fond fdr yttre Balanserat Arets Totalt
underhAll resultat resultat

Beloppvid 16069727'l 15709569 5018267 -6878367 -595725 173951 015
6rets ingAng

Disposition enl 679 425 -679 425
fOreningsstemma:
-Fdrdndring av fond
f6r yttre underhAll

-Balanseras i ny -595725 595725
rekning

Arets resultat '149 OO7

Belopp vid 160 697 271 15 709 569 5 697 692 -8 153 517 149 007 174 100 022
irets utging

F6rslag til I resultatdisposition

i Baranseratresunat i "1i33li i

r Arets resuttat i 8 66i=i6' iItotatt i --- --l
,r!i Styrelsen fdreslir aft resultatet disponeras enligt fdljande: , 679 425 i

I nroauning till fond fdr yttre underhhil i -A Ogg ggs 
i

, Balanseras i ny Ekning . -8 001 510 ;

tiI t-otatt i i

Yfterligare upplysningar vad betrdffar f6reningens resultat och stillning finns i efterfdljande resultat- och
balansrdkning med tillhOrande till#iggsupplysningar.

W*'/^6
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Belopp i kr Not 2017-01-01- 201 6-01-01-
2017-12-31 201 6-12-31

Rdrelseintdffier
Nettoomsdttning
Ovriga r6relseintdkter
Summa rdrelseintdkter

Rcirels ekostnader
Drift- och fastig hetskostnader
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader och arvoden
Avskrivningar av materiella anldggningstillgAngar
Summa r6relsekostnader

R6relseresultat

Finansiella poster
Ovriga rdnteintdkter och liknande resuttatposter
Rdntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat f6re skatt

Arets resultat

10 869 153
2 631

10 301 393
1 911

4

6

5

10 871 784

-6 886 888
41 545

-166 575
-3 076 273

1 0 303 304

-7 290 370
-111 91 1

-1 09 188
-2 668 548

-10 171 281 -10 180 017

700 503

432
-551 929

123 287

1 820
-720 832

-551 497 -719 012

149 006 -595 725

149 006 -595 725

149 007 -595 725

/to
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Belopp i kr Not 2017-12-31 201 6-12-31

TILLGAruCEN

An liigg n i ngsti I lginga r

M ateri el I a an I iig g n i n gsti I I gdn g ar
Byggnader och mark
lryventarier, maskiner och installationer
P6giende nyanldggningar
Summa materiella anldggningstillg6ngar

Summa an lilgg n ingsti llgdrngar

Omsflttn i ngsti I lgi n ga r

Ko rtf ri sti g a fo rd ri n g a r
Kundfordringar
Ovriga fordringar
F6rutbetalda kostnader och upplupna intdkter
Summa kortfristiga ford ringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Su mma omstittn i n gsti I lgi ngar

SUMMA TILLGANGAR

245 902 s34 243 580 913
12 479 20 841

2 308 527

245 91 5 01 3 245 91 0 281

245 91 5 01 3 245 91 0 281

19 372
49 787

313 936
50 009

307 525

383 095

8 710 064

357 534

I 510 087

8710 064 9 510 087

9 093 159 9 867 621

255 008 172 255 777 902
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Belopp i kr Not 2017-12-31 201 6-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond for yttre underhill
Ovriga fonder
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resuttat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Ldngfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Summa lingfristiga skulder

Kortfristiga skulder
LeverantOrsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och f6rutbetalda intdkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10

160 697 271 160 697 271
5 697 692 5 01 8 267

15 709 569 1 5 709 569

11

182 104 532 181 425 107

-8 153 517 -6 878 367
149 007 -595 725

-8 004 510 -7 474 092

174 100 022 173 951 015

78 508 860 79 508 860

78 508 860

921 533
21 103
82706

1 373 948

79 508 860

902 376
18 545
25 481

1 371 625
2 399 290 2 318 027

255 008 172 255 777 902
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

AI lmdnna redovisningspri nciper
, Arsredovisningen dr upprdftad i enlighet med Arsredovisningslagen och BFNAR 2016:10

Bokfdringsndmndens allmdnna rAd om Arsredovisning i mindre fdretag (K2)

Om inte annat framgAr dr vdrderingsprinciperna.ofordndrade i jflmf6relse med fdregAende df.

Redovisning av intEkter
Arsavgifter och hyror aviseras i f6rskott men redovisas sA att endast den del som beloper pA
rdkenskapsiret redovisas som intdkt.

Skatt
Bostadsrdttsfdreningars rdnteintdkter som ar hiinfdrliga till fastigheten dr skattefria. Om det
fdrekommer verksamheter som inte avser fastighetsfdrvaltning sker beskattning med 22 procent.

AnlSggni ngstillgingar
Materiella anlEiggningstillgAngar virderas till anskaffningsvdrde minskat med ackumulerade
avskrivningar. Avskrivningar sker systematiskt under den beddmda nyttjandetiden. Foljande
avskrivningar uttryckt i procent tilldmpas (f6regAende Ar inom parantes)

An I dgg n i n g sti I I g d n g a r % per dr (% foreg e0
Byggnad
Stamrenovering
Undercentral
Vdrmepump
Styr o Regler utrustning
Portte lefona n ldg g n i n g

WS
Motorvdrmare
Maskiner
lnventarier

1,250/0

2,500/0

5o/o

5%
5%
10%
5%
10%
10o/ol20o/o

10%t20%

1,25%)
2,5%)
5%)
5%)
5o/o)

1}Yo)
SYo)

10Yo)
10%t20%)
10%t20%)

Ovriga tillgingar och skulder
TillgAngar och skulder har vdrderats till anskaffningsvdrde om inte annat anges. Fordringar har, efter
individuell bedOmning, tagits upp till de belopp varmed de berdknas inflyta. Likvida placeringar
vdrderas till det liigsta av anskaffningsvdrdet och det verkliga vardet.

Fond f6r yttre underhill
Avsdttning till och uttag ur fonden g6rs i enlighet med fdreningens stadgar. Avsdttning enligt plan och
iansprAktagande fOr genomf6rda itgdrder sker genom 6verf6ring mellan fritt och bundet eget kapital.
Arets underhSllskostnader redovisas i resultatrdkningen inom 6rets resultat.

JAW
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Noter til I resultatrfikning
Not 2 Nettoomsittning

201 7

8(12)

201 6

Arsavgifter
Hyror
Overlitelse- och pantsdttn i ngsavg ifter

Not 3 Ovriga rorelseintdkter

I 169 848
1 666 233

33 072

8 733 120
1 546 099

22 174

10 869 153 10 301 393

2017 201 6
Ovrigt

Summa

Not 4 Drift- och fastighetskostnader

2 631 1 911

2 631

2017

1 911

201 6
Drift
Fastighetsskdtsel
Stddning
Tillsyn, besiktning, kontroller
TriidgArdssk6tsel
Sn6rojning
Reparationer
EI

Uppvdrmning
Vatten
Soph€imtning
FOrsdkringspremie
Sjdilvrisk
Tomtrdttsavgdld
Fastig hetsavg ift bostdder
Fastig hetsskatt lokaler
Ovrig a fastig hetskostnader
Kabel-tv/Bredband/lT
F6rvaltn i n gsarvode ekonom i

Ekonomisk f0rvaltning ut6ver avtal
Panter och OverlAtelser
Juridiska Atgarder
Ovriga externa tjdnster

Underhall
Hissar
Lekplatser
Ovrigt

Totalsumma drift- och fastighetskostnader

287 397
351 500
63 750

236 751
41 346

619 017
436 181

1 526 244
335 403
246 897
118 395
22 100

908 1 00
234 125
42 140
44 376

339 029
1 96 048

1 206
52748
4 250

43 865

262 957
467 688
87 747

311 380
123 666
640 493
404 601

1 600 733
319 028
203 793
1 10 264
2A Q4

908 1 00
221 900
43 430
83 236

328 479
192 684

1 181

126 477
67 933

6 146 868

106 164

633 856

6 525 494

724 162
40 714

7 290 370

JcYh-
{"(- , 4XA,^
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Not 5 L6ner, atvoden och sociala kostnader
2017

e(12)

201 6

Styrelsearvode
Sociala kostnader

F6reningen har ingen anstdlld personal.

Not 6 Ovriga externa kostnader

126 750
39 825

84 000
25 188

166 575

2017

109 188

2016

Porto / Telefon
Konsultarvode
Revisionarvode

Summa

Noter till balansrdking
Not 7 Byggnader och mark

17 316

24 229

22 856
58 453
30 602

41 545 111 91 1

2017-12-31 2016-12-31
Acku m u lerade an skaffn i ng svd rden :

Vid 6rets b6rjan
-Byggnad
-Ombyggnad
-Staket
-Vdrmeanldggning
-Bredband
-Styr och reglerutrustning
-Undercentral
-Ldgenhet
-Markinventarier
-Portte lefon an lag g n i n g

-WS
-Motorvdrmare

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid 6rets b6rjan
-Arets avskrivning enligt plan

Redovisat vflrde vid irets slut

Taxeringsvflrde
Byggnader
Mark

Bostdder
Lokaler

248 677 895
4 154 583

664 659
547 835
730 848
71 816

541 129
135 915
71 816

3 122 019
5 389 534

302 126

248 677 895
4 154 583

664 659
547 835
730 848
71816

541 129
135 915
71 816

3122 019

3o2if2;
264 410 175

-15 439 728
-3 067 913

259 020 641

-12 779 548
-2 660 180

-18 507 641 -15 439 728

245 902 534 243 580 913

145 950 000 145 950 000
107 864 000 107 864 000

253 814 000 253 814 000

249600 000 249600 ooo
4 214 000 4 214 000

253 814 000 253 814 000

^ bgw
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Not 8 Maskiner, verktyg och installationer

10(12)

2017-12-31 2016-12-31
Acku m u Ierade anskaffni ngsvdrden :

-Vid 6rets borjan

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid 6rets borjan
-Arets avskrivning enligt plan

Redovisat viirde vid irets slut

Not 9 Kassa och bank

975 502 975 504

975 502

-954 663
-8 360

975 504

-946 295
-8 368

-963 023 -954 663

12 479

2017-12-31

2A 841

2016-12-31

Plusgiro
Nordea foretagskonto
Nordea Sparkonto
Avrdkningskonto Fastig hetsdgarna

Summa

Not 10 Skulder till kreditinstitut, Iingfristiga

4 204
1 271 542
1 583 204
5 851 114

1 28396;
2 583 204
5 642 915

8 710 064 9 510 087

Ldnegivare
Konvertering/
Slutbetalning Rdnta

Skuldbelopp
2017-1 2-31

Amortering/
Uppldning

Skuldbelopp
201 6-1 2-31

Stadshypotek
Nordea hypotek
Nordea hypotek

'2A18-12-01
'2019-11-1 3
'2019-1 1-16

0,760/0

0,90%
0,230/0

39 508 860
20 000 000
1 9 000 000 1 000 000

78 508 860 1 000 000

39 508 860
20 000 000
20 000 000

79 508 860

Ovriga noter

Not 11 Stallda siikerheter
2017-12-31 2016-12-31

Panter och ddrmed jd)mtdrliga sdkerheter som
har sfd//fs fdr egna skulder och avsdttningar

Fasti g hetsi nteckn i n gar

Summa stdllda sdkerheter
113 9A7 000 113 907 000

113 907 000 113 907 000
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Not 12 Eventualforpliktelser

11(12)

2017-1 2-31 201 6-1 2-31

Ovri ga eventu alforpl i ktelser

S u mma eve ntua lforpl i kte lser

Not 13 Vdsentliga hdndelser efter rdkenskapsirets slut

lnga lnga

Efter rdkenskaps6rets slut har inga vdsentliga hdndelser intrdffat

f
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