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Nyckeltal, 31112 2010 2011 2012 2013 2014 1 2015 2016 

• Omsattning & resultat 

Nettoomsattning (kkr) 2.007 2.006 2.157 2.160 2.265 2.362 2.369 

Resultat efter finansnetto (kkr) 260 32 487 - 722 318 - 282 - 583 

Eget kapital (kkr) 6.391 6.423 6.910 6.188 6.506 6.224 5.641 I 
• Arsavgift 

Arsavgift (kkr) 1.950 1.950 2.100 2.100 2.200 2.300 2.300 

Per m2 lgh-yta, snitt (kr) 454 454 489 489 512 535 535 

• Fastighetslan 

Hypotekslan, totalt (kkr) 1.075 1.025 975 925 875 825 2.775 
I 

Per m2 lgh-yta, snitt (kr) 250 238 227 215 204 192 646 

Amortering/ar (kkr) 50 50 50 50 50 50 50 

Ranteniva Ian 1 (%), rorlig 5,03 4,05 3,04 2,85 2,02 1,33 1,16 

Ranteniva Ian 2 (%),fast 1,05 

• Likviditet 

Kassa och bank (kkr) 783 622 1.175 544 914 1.054 2.239* 

1 Per m2 lgh-yta, snitt (kr) 182 145 273 127 213 245 521 

Leverantorsskulder 281 145 204 141 217 488 179 

• 6vrigt I 
Taxeringsvarde (Mkr) 87 87 87 92 92 92 105 

- varav Byggnad (Mkr) 33 33 33 38 38 38 35 

Avsattning till UH-fond (kkr) 250 380 450 450 500 550 600 

11anspraktagen UH-fond (kkr) -I 360 1.152 - 1 452 885 

Fond for yttre underhall (kkr) 1.458 1.458 1.478 1.928 1.226 1.726 1.824 

Avskrivningar (kkr) 96 106 116 112 99 99 99 

• exkl konto for Balkongbyggare 

nFestlig Gemenskap". Omslagsfoto: Uwe Bottcher. 
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Arsredovisning 2016 
Styrelsen for Bostadsrattsforeningen Hyveln 129 
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far harmed avge arsredovisning for verksamhetsaret 2016, Foreningens 34:e verksamhetsar. 

Forvaltningsberattelse 
Forening & Fastighet 
Bostadsrattsforeningen Hyveln 129 bildades 1982. Foreningens stadgar har fortlopande upp-

daterats med hansyn till lagandringar, myndighetsbeslut och andra omvarldsforandringar. 

Den senaste stadgeandringen, rorande planerad byggnation av balkonger, faststalldes pa 

extra Foreningsstamma 2016-08-25 och nu gallande version av stadgarna ar registrerad hos 

Bolagsverket 2016-11-01 . 
Den ekonomiska planen ar registrerad hos Lansstyrelsen 1990-09-03 och har ej varit 

f6remal for nagon revidering sedan dess. 

Foreningen ager fastigheten Hyveln 29 pa Sodermalm i Stockholm med gatuadress 

Heleneborgsgatan 1 o. Tomtarean uppgar till 1.464 m2 och ar bebyggd med ett flerfamiljshus 

med tva trappuppgangar, A och B, med atta (inkl kallare) resp sju vaningsplan. Till huset hor 

tva terrasser ; en vetter ut mot Riddarfjarden och Stadshuset och en mot Heleneborgsgatan. 

Fastigheten inrymmer totalt 50 lagenheter, samtliga upplatna med bostadsratt. Den totala 

bostadsytan ar 4.295 m2. Av lagenheterna klassificeras 8 st som 1 rum och kok, 23 st som 2 
r o k, 9 st som 4 r o k, 9 st som 5 r o k samt 1 st som 6 r o k. Dartill kommer gemensamma 

ytor tor entrehall, trapphus, forrad, tvattstuga, cykel- och soprum. 

Fastigheten ar fullvardeforsakrad hos Brandkontoret och Foreningen ar medlem i 

service- och intresseorganisationen Bostadsratterna. Energideklaration har upprattats 

2008-12-22 av Fastighetsagarna Stockholm samt registrerats hos Boverket. 

Fastighetens taxeringsvarde, som numera saknar storre praktisk betydelse, uppgick 

vid arets slut till 105.000.000 kr (foregaende ar 92.000.000 kr). 

Antalet medlemmar var vid arets slut 77 st (fa 74 st). 

Med/ems- & liigenhetsforiindringar 
Under aret bytte fyra (fa 4) lagenheter innehavare, se nedan. Vid dessa overlatelser uppgick 

den genomsnittliga kopeskillingen till 93.503 kr per m2 (fa 89.721 kr). 

Sju lagenheter har haft Styrelsens tillstand for andrahandsupplatelse (= uthyrning i 

andra hand) hela eller delar av aret. 

Med/ems- & liigenhetsforiindringar 2016 

• A 1001 

• A 1003 

• B 1103 

• B 1601 

Yvonne Strom har overlatit sin lagenhet till Ing-Marie & Par Elfstrom. 

Marten Ahlquist har overlatit sin lagenhet till Josefina Lundgren & Mohammadreza Nadafan. 

Elisabet Jansson & Claes Thoren har overlatit sin lagenhet till Per lsaksson, Alisea Moyseenko 
lsaksson, Gun lsaksson & Tage lsaksson. 

Buffy 6stmark har overlatit sin lagenhet till Julia Williams. 
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Fortroendeva/da 201612017 

• Styrelse 

Pablo Valiente, ordinarie ledamor (omval) 

Kristina Svahn Starrs)6, ord. Jedamor (omval) 

Per lsaksson, ordinarie Jedamor (omval) 

Harry Nilsson, orclinarie Jedamot (omval) 

Hans Hellner. ordillarie Jedamol (nyvai) 

Veronica Sundqvist, suppleant (omvai) 

Jakob Fellsman, suppleant (omvai) 

• Revisorer 

Cecilla Carlsson, auktoriserad reviser (omval) 

Stuart West, intern revisor (omval) 

• Festkomm/Ne 

Kajsa Hasselstr6m (sammankallande) 

Anders Berglund, Marten Ahlquist' . 

Elisabet Jansson•, Marie Ploman, 

Olio Linden, Martina Tornvall 

• Grona Gruppen 

Ann-Charlotte Kornblad (sammankallande) 

Jacob Fellsman, Ing-Marie Elfstr6m, 

Steffan Johanson, Birgitta Sunnermalm, 

Uwe BOttcher (kontakt Forbergs) 

• Vita Gruppen 
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Bengt Lagerman, intern revisor. suppl. (omval) Ulf Mellstr6m/A·C Evaldsson (sammankal/ande) 

• Valberedning Bengt Carlsson, Fredrik Adolfsson, 

Rolf Gunnarsson, sammankallande (nyval) 

Ann-Carita Evaldsson (omval) + vakant 

Per lsaksson, Carl Niisson, Jan Starrs)o 

• Vardar 

• Experter Ill/ styrelsens forlogande 

Karla Werner {byggnadsvard), Stefan Jidling 

Hans Hellner (soprumlnyckeladministralion) 

Monica Thulin (bib/10/ek) 

{brandstikerhot), Per lsaksson/Jakob Fellsman (hemsida) • det av Arel 

Styrelse och ovriga fortroendevalda 
Vid ordinarie Foreningsstamma 2016·04· 14 valdes Styrelse, Revisorer och Valberedning 

enligt sammanstallning ovan. Vid senare styrelsemoten utsags ovriga fortroendevalda (se 
ovan). En sarskild Balkonggrupp, bestaende av Martin Schmidt, Gunilla Svenson Kiillenius 

och Jan Starrsjo, har hanterat de manga fragor som rort den planerade balkongbyggnatio· 

nen. 
Styrelsen har under aret haft 13 protokollforda sammantraden samt haft fortlopande 

underhandskontak1er i en lang rad olika iirenden. 
Foreningsstamman faststiillde aven en arvodesram for Styrelsen om 40.000 kr (fa 

40.000 kr), varav 36.696 kr (f a 31.799 kr) utnyttjats under aret. Extern revisor har ersatts 
enligt riikning. Ovriga fortroendevalda har ej arvoderats. 

Styrelsen har en ansvarsforsakring tecknad hos Brandkontoret. 

Styrelsen har sitt sate i Stockholm. 

Forvaltning 
Forvaltningen har, liksom tidigare, hanterats av Hakan Larsson (teknisk forvaltning) och 
Peter Dolk (administrativ forvaltning) samt Hans Hellner (nycklar). Arbetsbelastningen har 

tidvis varit betydande, friimst till foljd av flera akuta, tekniska problem. Pa ekonomisidan har 

Foreningens bokforingsrutiner uppgraderats och ligger nu tryggt forankrade uppe i "molnet". 
Forvaltarna arvoderas enligt av1al. Under aret uppgick detta till totalt 139.950 kr ( fa 

123.200 kr), vartill kommer arbetsgivaravgifter med 22.895 kr (f a 12.573 kr). 
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Arets resultat enligt resultatrakningen (se sidan 9) ar negativt och uppgar till - 583.148 kr (f a 
- 2 D82.139 kr). Elter avsattning till respektive ianspraktagande av Fond for yttre underhall 

upp-gar resultatet till - 298.030 kr (f a - 379.839 kr). 

De negativa resultat som Hyveln redovisat sedan verksamhetsaret 2013, och som ar 
en foljd av de stora investeringar som gjorts i tastigheten sedan dess, har en langsiktigt 

negativ effekt pa det egna kapitalet i Foreningen. Under aret har Foreningens egna kapital 
minskat Iran 6,2 till 5,6 Mkr, enligt sammanstallningen nedan. Till foljd av nya bestammelser 

ska det egna kapitalet (EK) Iran och med i ar lyftas tram Iran notapparaten och redovisas hiir 

i Forvaltningsberaltelsen. 

Eget kapital 

Belopp vid arets ingang 

Stammobeslut 2016·04·14: 

- behandling av 2015 Ars resultat 

Fondl6r 
/nsats yttrs under/JAi/ 

4.184.313 1.726.178 

- avsattning Fond tor yttre underhAll 550.000 

- uttag Fond fOr yt11e underhall 

Arets resuttat 

Belopp vid arets utgang 4.184.313 

• 452.300 

1.823.878 

Balanserat 
rssultat Arats rttSUltat 

595.449 • 282.139 

- 282.139 

• 550.000 

452 300 

215.610 

282.139 

• 583.148 

- 583.148 

Totan 
llg(JI kapilal 

6.223.801 

5.640.653 

Det ar Styrelsens bedomning alt denna trend kommer alt tortsalta. Enbart det nu 

pagaende ventilationsprojektet (med godkiind OVK) kostnadsberaknas for narvarande till 

nivan 3,5 - 4 Mkr. Diirtill kommer behovet av att ytterligare oka avsiittningsnivan for framtida 
projekt. Ett satt att bibehalla ett positivt EK, aven pa liingre sikt, kan vara att skriva upp 

fastighetens bokforda varde, som i var Forening uppgar till endast 4,2 Mkr. Med nuvarande 
regelsystem ar det mojligt att skriva upp fastighetens bokforda viirde ti ll dess taxeringsviirde, 

d vs 105 Mkr. 

Avskrivningar 
Arets resultat belastas av linjiira avskrivningar pa anliiggningstillgangar om total! 98.61 4 kr 

(I a 98.614 kr), varav 42.375 kr avser Byggnad (avskrivningstid 100 ar, to m 2082), 15. 750 kr 
avser Fjarrvarmecentral (20 ar/2023), 20.337 kr avser Vattenbehandlingssystem (1 O ar/2018) 

och 20.152 kr avser Fastighetsniit (8 ar/2019). Se not 5. 

Avsiittningar 
Avsiittning till Fond for yttre underhall foreslas ske med 600.000 kr (I a 550.000 kr), varav 

315.000 kr utgor stadgeenlig avsiittning (minst 0,3% av taxeringsviirdet) . Uttag ur Fond for 
yttre underhall foreslas ske med total! 885.118 kr (reliningprojekt och balkongrenovering). 

Observera att detta endast iir bokforingsmiissiga operationer, som ej motsvaras av nagra 

"oronmarkta" likvida medel som flyttas runt mellan olika konton! 
Enligt styrelsens bedomning ar avsattningsnivan till Fond for yttre underhall fortfaran

de otillracklig och malet iir att avsattningen pa sikt ska uppga till cirka 10% av det bedomda 
underhalls- och investeringsbehovet under en rullande 10-arsperiod. Under 2017 avser 

Styrelsen att revidera Foreningens nu giillande 10-ariga UH-plan och da kan ytterligare 

beslutsunderlag komma att paverka den fortsatta avsattningstakten. 
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Finansiell stiillning & Likviditet 
Styrelsens finansiella policy ar alltjamt att fastighetens 16pande driftkostnader och en rimlig 

del av kostnaderna for reparationer och underhall ska tackas av utdebiterade arsavgifter. Vid 

st6rre investeringar och projekt ska dessa finansieras genom externa Ian. 

Under aret har F6reningen lanat upp 2.000.000 kr till f6rmanliga villkor; detta som ett 
led i f6rberedelserna infer kommande projekt. Den totala lanestocken uppgick pa balans

dagen till 2.775.000 kr. Dartill kommer en 16pande checkrakningskredit om 500.000 kr, som 
utnyttjats i mycket begransad omfattning. 

F6reningen har inget innehav av aktier eller andra vardepapper. 

F6reningens likvida medel uppgick vid arsskiftet till totalt 5.476.285 kr (fa 1.054.326 

kr). I beloppet ingar ett avrakningskonto om 3.235.738 kr (fa - kr) med "6ronmarkta" medel 

for det kommande balkongprojektet. De lagenhetsinnehavare som ska bygga balkong har 
betalat in den offererade kostnaden i f6rskott. Dartill har en a conto-inbetalning gjorts for 

gemensamma overheadkostnader, t ex kostnader for bygglov, besiktning mm. Avraknas 

kontot for Balkongbyggare uppgar de likvida medlen till 2.240.547 kr (fa 1.054.326 kr). 

Leverant6rsskulderna uppgick till 178.921 kr (fa 488.083 kr) . Nettot per balansdagen var 

saledes 2.061 .626 kr (fa 566.243 kr). Den goda likviditeten beror framst pa att planerade 
projekt forsenats och flyttats framat i kalendern . 

.Arsavgift 
Arsavgitten 2016 har uppgatt till 2.300.000 kr (ta 2.300.000 kr), eller genomsnittligt 535 kr 

per kvadratmeter bostadsyta. For 2017 har arsavgiften h6jts med cirka 4% till 2.400.000 kr. 

Budget och driftkostnader 
Styrelsen kan med god traffsakerhet budgetera de 16pande driftkostnaderna i var fastighet, 

och budgeten ar ett viktigt verktyg for att ha kontroll over kostnader och intakter. Som not 2 

visar ar kostnaderna for "resurserna" varme, el och vatten tunga utgiftsposter, dar vi sjalva 

---- -- -- -----·---

1 Resursforbrukning 
' 

20 10 I 20 11 I 2012 1 2013 2014 2015 2016 1 

• Fjarrvarme I 

Energiforbrukning (MWh) 814 651 I 716 I 660 I 598 I 586 632 1 
I I I 

Total kostnad (kkr) 647 589 650 638 576 ' 564 606 

Per m2 lgh-yta, snitt (kr) 149 1 137 1 151 I 149 1 134 1 131 I 141 
I 

I 

• Elektricitet 

I Elfbrbrukning (kWh) I 62.840 I I 

62.402 1 
I 

56.674 I 68.280 66.378 I 61 .214 I 56.784 1 
I I I 

Total kostnad (kkr) 89 98 107 99 85 86 84 

Kostnad/kWh, snitt (kr) 1,58 1 1,55 1,57 1 1,49 1,37 1,40 I 1,47 1 

Per m2 lgh-yta, snitt (kr) 21 23 25 23 20 20 19 

• Vatten & avlopp I I 
I 

Vattenfbrbrukning (m3) 4.630 4.380 4.290 4.305 3.710 3.860 3.880 I 

Total kostnad (kkr) 48 47 I 49 1 50 I 
I 49 1 45 1 

' 
55 

Per m2 lgh-yta, snitt (kr) 11 11 11 12 11 11 13 
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kan paverka forbrukning och kostnader. lntresserade hanvisas till tabell pa foregaende sida. 

Underha/Vreparationerlinvesteringar 
Flera stora projekt under aret har medfort en betydande arbetsbelastning pa styrelse, teknisk 
forvaltare och ovriga fortroendevalda: 

Reliningprojektet i A-huset, som inleddes i slutet av 2015, kunde fullfoljas under varen trots 
en del tekniska svarigheter under resans gang. Etter avslutat projekt har vi haft en del fort
satta driftsproblem med variationer i flode och temperatur i vattensystemet. Dessa problem 
kulminerade efter en injustering som gjordes i november. I borjan av december, efter en 
veckas intensiv felsokning, identifierades felkallan till en tryckreduceringsventil i fjarrvarme
centralen. Nu verkar vattenforsorjningen fungera pa ett tillfredsstallande satt och stammarna 
ar nu - totalt sett - i ett betydligt battre skick an da resan inleddes 2013. 

De aldre balkongerna mot Riddarfjarden renoverades enligt plan pa ett kostnadseffektivt 
satt under varvintern och dessa ar nu i "nyskick". Kostnaderna for dessa tva projekt uppgar 
till totalt 885.000 kr, en kostnad som tas i ansprak ur Fond for yttre underhall, enl igt 
Styrelsens forslag till resultatdisposition. 

Efter godkant bygglov och beslut av en enig foreningsstamma i augusti 2016 har processen 
att bygga 31 st nya balkonger gatt vidare under aret. Foreningen har, som ombud for beror
da medlemmar, tecknat avtal med en entreprenor, Balcona AB, och lagenhetsinnehavarna 
har i forvag betalat in den offererade byggkostnaden for resp balkong samt ett a conto
belopp for gemensamma overheadkostnader (bygglov, besiktning etc). Oessa belopp finns 
samlade i ett avrakningskonto i balansrakningen under "Kortfristiga skulder" och specificeras 
i not 11 . Enligt gallande plan kommer balkongerna att byggas under perioden mars till och 
med juni 2017. 

Tva andra projekt som aktualiserats under aret galler dels torbattrad taksakerhet, dels olika 
atgarder for att forbattra fastighetens brandskydd. I samband med olika arbeten uppe pa 
taket har det visat sig att vara installationer ej uppfyllt de krav pa personsakerhet som den 
statliga myndigheten Boverket staller idag. Darfor har gangbryggor komplettetats med hand
racken och skorstenar forsetts med stegar, plattformar, fallracken och andra sakerhets
detaljer. Vid en inspektion utford i februari patalades aven ett antal brister vad galler fastig
hetens brandskydd. Foreslagna atgarder har effektuerats. Bland annat har tatningsarbeten 
genomf6rts i hisschakt och vid brandavskiljahde dorrar i trapphusen och utrymningstrappan 
vid Riddarfjardsterrassen har aterstallts. Brandsakerhetsf6rbattrande atgarder ingar aven i 
Ventilationsprojektet (se nedan). En ytterl igare atgard som fortfarande diskuteras i Styrelsen 
galler lagenheternas ytterdorrar. Dessa motsvarar i flertalet fall inte dagens krav pa brand
sakerhet. Har star valet mellan brandskyddsmalning av befintliga dorrar alternativt byte till s k 
sakerhetsdorrar. Utvardering av denna problematik pagar. 

Ett stort projekt som engagerat Styrelsen under flera ar galler husets ventilation och det 
faktum att var fastighet annu saknar godkand s k OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll). 
Fragan har stotts och blotts under lang tid och olika konsultforslag till tekniska losningar har 
avlost varandra. 

Nu ser det ut som om vi antligen kan f6ra detta projekt i hamn, och detta till en 
kostnad som vasentligt understiger de belopp som tidigare diskuterats i sammanhanget. Den 
totala kostnaden vid full implementering i samtliga lagenheter ar dock fortfarande betydande 
och innebar sannolikt behov av ytterligare upplaning under aret. 

Via en entrepren6r, Skorstensbolaget i Stockholm AB, har vi presenterats en relativt 
ny teknik som i korthet innebar att en varmevaxlare ("Eco-Air'') monteras i resp kokskanal 
och att denna forser lagenheten med f6rvarmd tilluft. Tekniken medger ocksa att nuvarande 
obligatoriska kolfilterflaktar kan bytas ut mot moderna koksflaktar med individuell styrning. 
Samtidigt monteras brandavlastande ventiler i systemet vilket ger en bonuseffekt i form av 
f6rbattrad brandsakerhet. 

Projektet tick en "flygande start" mot arets slut och sker delvis i samarbete med den 
statliga Energimyndigheten, som star for vissa kostnader. Myndigheten viii gora matningar 
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da man tror att tekniken kan bli ett tekniskt och ekonomiskt mycket intressant alternativ for 
gamla fastigheter av var typ. En forsta etapp omfattande 12 lagenheter i B-huset ar i det 
narmaste klar och foreliggande matvarden visar mycket goda resultat. Etter utvardering av 
extern expertis hoppas vi kunna fortsatta projektet for Ovriga delar av huset och satta punk1 
for denna utdragna "langbank" mot slutet av aret. Med en godkand OVK! 

Utsikter tor 2017 
Som tramgatt ovan tokuseras arbetet 2017 till ovan namnda projekt: att fa till stand en klart 
forbattrad luftkomfort i fastigheten med godkand OVK. Och med battre brandsakerhet och 
lagre uppvarmningskostnader som bonuseffekter. Vi ska ocksa sakerstalla att de nya 
balkongerna byggs enligt beslutade riktl injer. Ett ytterligare fokusomrade ar att forbattra var 
interna information via hemsida och andra kanaler. 

Nar dessa projekt ar genomforda kommer ordinarie underhall att ske enligt tidigare 
upprattad och successivt uppdaterad Underhallsplan. Arbetet att utveckla Hyveln fortsatterl 

Forslag till resultatdisposition 

Tiii FOrernngsslllmmans fOrlogande stAr fOljande medel· 

Balanserat resultat 

Arets resultat 

Totalt 

Styrelsen 16res1Ar 
att median dlsponeras enligt IOljande: 

Avsattnlng 1111 Fond fOr yttre under~ll 

lanspraktagande av Fond !Or yttre under~ll 

Balanseras i ny rakning 

Totalt 

215.610 

. 583.148 

-367.538 

600.000 

·885.118 

• 82.420 

. 367.538 

I ovrigt hanvisas till ettertoljande resultat· och balansrakningar, kassaflOdesanalys 
samt tillhorande noter och kommentarer pa sidan 9 · 14. 

Stockholm 2017·03-14 

ablo Valiente, ordforande 

l c. '-- (1 
0

cu2_ 
Hans Hellner 

k I' \I\. l vi.,, [)vvy ,,.~
Kristina Svahn Starrsjo, sekreterare 

&~ 

v•~:=:=~"'·~~g°'" 
Cecilia Carlsson, auktoriserad revisor Stuart West, intern revisor 

Convensia Revision AB 
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Resultatrakning 
Belopp l SEK 2016 2015 

Nettoomsiittning 

Arsavgifter m m (Nol I) 2.369.089 2.361.810 

Summa lntiikter 2.369.089 2.361.810 

Kostnader for fastighetsfoNaltning 

Driftskostnader (Nol 2) . 2.625.081 . 2.358.697 

Administrationskostnader (Not 3) . 199.541 ·167.572 

Summa kostnader • 2.824.622 • 2.526.269 

Avskrivning av materiella anlllggningstillgangar {Nol 4) - 98.614 - 98.614 

Resultat fore flnanslella poster • 554.147 . 263.073 

Resultat fran finansiella investeringar 

Ranteintakter 74 163 

Ovriga rl!ntekostnader och liknande resultatposter • 29.075 . 19.229 

Arets resultat - 583.148 . 282.139 

Fordelning av arets resultat enligt Styretsens forstag till resultatdisposition·: 

Arets resultat enligt resultatrlikningen (se ovan) . 583.148 - 282.139 

Uttag ur Fond fOr yttre underhAll 885.118 452.300 

Stadgeenlig avsiittning till Fond fiir yttre underhAll . 315.000 - 276.000 

Ytterligare avsattning till Fond for yttre underhall - 285.000 • 274.000 

Arets resultat 
efter foriindring av Fond for yttre underhall - 298.030 • 379.839 

• BBslutas av FOreningsstiimman vAren 2017 
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Balansrakn i ng 
86/cpp i SEK NO/ 2016-12-31 2015-12-31 

Tillgangar 

Byggnader & mark (Nol 5} 6.905.968 7.004.582 

Summa anlaggnlngstlllgangar 6.905.968 7.004.582 

Avgifts- & hyresfordringar (Nol 6} 47.214 43.375 

Ovriga kortfristiga fordringar 4.215 4.141 

F<lrutbetalda kostnader & upplupna intakter (Nol 7) 57.038 54.967 

Kassa& bank (No/ 8) 5.476.285 1.054.326 

Summa omsiittnlngstlllgangar 5.584.752 1.156.809 

Summa tlllgangar 12.490.720 8.161.391 

Eget kapital & skulder 

lnsatskapital 4.184.313 4.184.313 

Fond for yttre underhall 1.823.878 1.726.178 

Summa bundet eget kapital 6.008.191 5.910.491 

Balanserat resultat 215.610 595.449 

Arets resultat - 583.148 - 282.139 

Summa lrltt eget kapital • 367.538 313.310 

Summa eget kapital 5.640.653 6.223.801 

Skulder till kredilinslitut 2.725.000 775.000 

Summa langfristlga skulder 2.725.000 775.000 

Skulder till kreditinstitul (Nol 9. 10} 50.000 50.000 

Leverantorsskulder 178.921 488.083 

Balkongbyggare (svr6Jcningsl<0<1lo} (Nol 11) 3.235.738 

Skatteskulder 374 • 876 

Ovriga kortlristiga skulder 28.891 21.846 

Upplupna kostnader & f<lrutbetalda intakter (Nol 12) 631.143 603.537 

Summa kortlrlstlga skulder 4.125.067 1.162.590 

Summa eget kapltal & skulder 12.490.720 8.161.391 
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Kassaflodesanalys 
86/opp i SEK 

• Den 16pande verksamheten 

ROrelseresultat 

Justering for poster som inte ingar i kassaflooet 

Erhallen ranta m m 

Erlagd ranta 

Kassaflode Iran den lopande verksamheten 
IC>re IC>riindringar av rt>relsekapltal 

• Kassafl6de fran f6riindringar av r6relsekapital 

Minskning ( +) I okning (-) av kundfordringar 

Minskning ( +) I okning ( ·) av fordringar 

Minskning (-) I okning ( +) av leverantorsskulder 

Minskning (·)I Okning (+)av kortfristiga skulder 

Kassaflt>de Iran den IC>pande verksamheten 

• Finansieringsverksamheten 

Upptagna langtristiga Ian 

Amortering langfristiga Ian 

Kassallode Iran linansieringsverksamheten 

Forandring av likvida medel 

Likvida medel vid arets b6rjan 

Likvida medel vld arets slut 

2016 

• 554.147 

98.614 

74 

. 29.075 

• 484.534 

. 3.839 

• 2.145 

• 309.162 

3.271 .639 

2.471 .959 

2.000.000 

. 50.000 

1.950.000 

4.421.959 

1.054.326 

5.476.285 

Sida 11av16 

2015 

• 263.073 

98.614 

163 

• 19.229 

• 183.525 

83.491 

2.307 

271 .369 

16.319 

189.961 

. 50.000 

• 50.000 

139.961 

914.365 

1.054.326 
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Noter och kommentarer till bokslutet 
Arsredovisningen ar upprtlttad i enlighet med Arsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, 
Arsredovisningar i mindre f/Jretag. 

Not 1. Nettoomsattnlng 

Arsavgifter 

Ovriga avg1tter 

Not 2. Drl ftskostnader 

8 

FJilM<me 

Vanen & avlopp 

H1SS8r 

Repatation & unde<hltl 

Kommunal fasltghe1savgott 

~rS<lkrlng 

Kabel· TV 

M01eskos1nad/\Jppva1<tning 

Revlsionsarvode 

Konsul1tjans1er 

Ovriga kostnader 

Not 3. Personalkostnader 

LOrlerllOrvaJ1are 

Styrelsearvoden 

Arbetsgivaravgifter 

Not 4. Avskrivnlngar 

2016 2015 

2.300.000 2300.000 

69.089 61 810 

2.369.089 2.361.810 

2016 2015 

83.526 85.787 

606.226 564.479 

55.021 45.408 

131 .064 129.094 

16.448 39.136 

1 417.966 1.149.879 

63.400 62. 150 

42.563 40.540 

29.935 37.207 

29.553 40.096 

16.000 19 375 

89.746 11)4 oe6 

41,632 41,460 

2.625.081 2.358.697 

2016 2015 

139.950 123 200 

28.800 25650 

30.791 18.722 

199.541 165.572 

Avskrivning pA Bmnad har Skett med 1% pa anskattnlngsvrudel. PA F)Arr· 
~rmecenttal har avSknvnlng skelt med 5%. pa Va11enbehandlingssys1em 
med 10%oc11 pA FaS1Jghe1sna1 med 12.5%. 

Not 5. 
Anliiggnlngstlllgangar 

Byggnad 

AnSkaft""'9SViltde 

Adtumulerade avsknvningar 
Vld Arets bC<jan 

Arets avsknvmng enllgt pgn 

Aekumulerade avskrrvningar 

Boldllll vArde Byggnad 

2016 

4.237.504 

• 1.382.252 

• 42.375 

• 1.424.627 

2.812.877 

2015 

4.237.504 

• 1.339.877 

• 42.375 

• 1.:ia:!.252 

2.855.252 

Sida 12 av 16 
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Not 5. Forts ... 2016 2015 

Mark 

AnskaffningsvArde 3.897.696 3.897.696 

BoklM vArde Mark 3.897.696 3.897.696 

Fj§rrviirmecentral 

Anskaffningsv8rde 314.985 314.985 

Ackumulerade avskrivningar 
vid Arets bOrjan - 191.505 - 175.755 

Arets avskrivning enligt plan - 15.750 - 15.750 

Ackumulerade avskrivningar • 207.255 - 191.505 

BokfOrt vArde Fjarrvllrmecentral 107.730 123.480 

Vattenbehandlingssystem 

AnskaffningsvArde 203.374 203.374 

Ackumulerade avSkrivningar 
vid A1e1s b6rjan - 145.749 • 125.412 

Aiets avSkrivning enligt plan - 20.337 • 20.337 

Ackumulerade avskrivningar - 166.086 - 145.749 

BokfOrt vArde 
Vattenbehandlingssystem 37.288 57.625 

Fastighetsnat 

Anskatfningsvllrde 161.2 13 161.2 13 

Ackumulerade avskrivningar 
vid Arets bOrjan - 90.684 - 70.532 

Arets avskrivning enligt plan - 20. 152 - 20. 152 

Ackumulerade avskrivningar • 110.836 - 90.684 

BokfM varde Faslighelsniil 50.3n 70.529 

Summa bokfort v§rde 6.905.968 7.004.582 

Taxeringsv8rden 

Byggnad 35.000.000 38.000.000 

Mark 70.000.000 54.000.000 

Summa taxcrlngsvarden 105.000.000 92.000.000 

Not 6. Fordringar 2016 2015 

Arsavgilter 41.220 41.895 

Ovriga fordringar 5.994 1.480 

47.214 43.375 

Not 7. Forutbetalda kostnader/upplupna intiikter 

2016 2015 

FOrulbelalda fOrsakringar 40.759 38.858 

6vriga fOrutbelalda koslnader 16.279 16.109 

57.038 54.967 
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Not 8. Kassa och bank 2016 2015 

Kassa 1.889 869 

Bank (Nordea) 5.474.396 1.053.457 

(- varav konto Balkongbyggare 3.235.738) 

5.476.285 1.054.326 

Not 9. Fastighetslan 2016 2015 

HypotekslM i Nordea Hypotek AB 

- kortfristig del av IAn 1 50.000 50.000 

- IAngfristig del av !An 1 725.000 775.000 

-1An2 2.000.000 

2.775.000 825.000 

LAn 1 amorteras med 50.000 kr/Ar. Rantan cir r6rtig och har under Ate1 vatierat 
mellan 1,33 · 1, 16 procent. 
LAn 2 Ar amorteringsfritt och 16per med fast ranta om 1,05 procenl tram till 
2019-04·17. 

Not 10. Stiillda slikerheter 

Fastighetsinteckrlingar 

Not 11. Balkongbyggare 

Forskottsbetalda byggkostnader 

FO<skottsbetalda OH·kostnader 

BokfOrda OH-kostnader 2016 

2016 

4.250.000 

4.250.000 

2016 

3.131.008 

174.000 

• 69.270 

3.235.738 

Not 12. Upplupna kostnader/forutbetalda intiikter 

Revisionsarvode 

Rant or 

Forutbetalda Arsavgitter 

F6rutbetalda ovriga avgifter 

2016 

15.000 

4.443 

600.000 

11.700 

631 .143 

2015 

4.250.000 

4.250.000 

2015 

2015 

15.000 

1.837 

575.000 

11.700 

603.537 
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REVISIONSBERA TTELSE 
Till foreningsstamman i Brf Hyveln 129, 

org.nr 716417-8399 

Rapport om §rsredovisningen 

Uttalanden 
Vi bar utlbrt en revision av arsredovisningcn lllr Brf Hyveln 
129 ilir dr 20 16. 

Enligt vAr uppfattning bar Arsredovisningen upprattats i 
enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alla 
vllsentl iga avseenden rlittvisandc bild av fOreningens 
finansiella stallning per den 3 l dccember 2016 ocb av dess 
finansiella resultat ocb kassaOOde llir Aret enligt 
Arsredovisningslagen. FOrvalmingsberattelsen ar lbrcnlig 
med arsredovisningens Ovriga delar. 

Vi tillstyrker d!lrfbr alt lbreningsstll.mman fastsUIUcr 
resultatr!lkningen ocb balansrakningcn lbr Rlrcningen. 

Grundfljr u//a/anden 
Vi bar utfbrt rcvisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisoremas ansvar enligt denna sed beskrivs narmare i 
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den 
interna revisorns ansvar. Vi !Ir oberoendc i forhallande till 
ilireningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som 
auktoriserad revisor bar fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
en! igt dessa krav. 

Vi anser an de revisionsbevis vi bar inhamtat !Ir tillr!lckliga 
och lindamAlsenliga som gnmd for vara uttalandcn. 

Styrelsens ansvar 

Del lir styrelscn som bar ansvaret for att drsredovisningen 
uppriittas ocb att den ger en rattvisande bild enligt 
drsredovisningslagcn. Styrelsen ansvarar liven llir den interna 
kontroll som den bedomer !Ir nOdv!lndig lbr an upprlina en 
Arsredovisning som inte innebAller nagra v!lsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eUer p11 

fel. 

Vid upprattandet av 11rsredovisni ngen ansvarar styrelsen llir 
bedOmningen av fbreningens formaga att fortsatta 
verksamheten. Den upplyser, n!lr sa !Ir tilllimpligt, om 
lbrhAllanden som kan pAverka fom1agan att forts!ltta 
verksarnhetcn och au anv!lnda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsall drift tilH!mpas dock inte om beslut 
bar fanats om att avvcckla verksamhctcn. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag bar att utibra revisionen enligl International Standards on 
Auditing {ISA) och god revisionsscd i Sverige. Mitt mAI !Ir 
att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida 
Arsrcdovisningen som helbet inte innebiller nagra v!lsentliga 
fclaktigheter. vare sig dessa beror pa oegentligheter cllcr pa 
fcl. Rimlig s!lkerhet llr en hog grad av siikerbet, men lir ingen 
garanti for an en revision som utlbrs enJ igt ISA ocb god 
revisionssed i Sverigc alltid kommer an upptlicka en 

vasentlig felaktighet om en sactan rums. Felaktigbeter kan 
upps1A pa grund av oegenllighcter cller fel och anses vara 
vllsent liga om de enskilt eller tillsammans riml igen kan 
ft)rvllntas pAverka de ekonomiska beslut som anviindare 
fattar med grund i Arsredovisningen. 

Som del av en revision enlig1 ISA anvllnder jag 
professiooellt omdOme och har en professioaell1 skeptisk 
installning under hcla revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedOmer jag riskerna fl)r vascntliga 
fclaktigheter i Arsredovisningen, varc sig dessa beror pll 
oegentligbeter eller pa fel, utformar och utfOr 
granskningsAtgl!rder bland annat utifrAn dessa risker 
och inh!lmtar revisionsbevis som ar tillrlickliga och 
lindamalsenliga fur att utgOra en grund ft)r mina 
uttalandcn. Risken lbr alt intc upptacka en v!lsentlig 
felaktighet till ft)ljd av oegcnllighcter lir Mgre lin fur en 
v!lsentlig felaktighct som bcror pa fel, eftersom 
oegentligheter kan inncfatta agerande i maskopi, 
forfulskning, avsiktliga uteliimnanden, felaktig 
infonnation eller asidoslittande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en !Orstl'lelse av den dcl av lbrcningens 
intema kontroll som har betydelse ft)r min revision lbr 
att utforma granskni.ngsatgarder som ar l!lmpliga med 
hansyn till omstlindigheterna, men in1e lbr an uttala mig 
om efTektiviteten i den interna kontrollen. 

• uMlrderar jag lampligheten i de redovisningsprinciper 
som anvllnds och rimligheten i styrclsens 
uppskattningar i redovisningen ocb tillMrande 
upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lampligbeten i alt styrelscn 
anviinder antagandet om fortsatt drift vid uppr!lttandct 
av arsredovisningen. Jag drar ocksa en slutsats, med 
grund i de inh!lmtade revisionsbevisen, om buruvida det 
finns nAgon v!lsentlig osakerbetsfaktor som avser 
sadana hllndelser ell er furhfillanden som kan leda till 
betydande t vi vel om !Oreningens lbrmAga att fortsatta 
vcrksamhctea. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
v!lsentlig osllkerhetsfaktor, mAstc jag i 
revisionsberattelsen fasta uppmarksambeten pll 
upplysningarna i Arsredovisningen om den vasentliga 
os!lkerhetsfaktom eller, om sAdana upplysningar ar 
otill rlickliga, modifiera uttalandet om arsredovisningen. 
Mina slutsatser baseras pa de revisionsbevis som 
inhll.mtas fram till datumct for revisionsberlittclscn. 
Dock kan fram tida hiindelser eller forhallanden gOra att 
en foren ing intc Ulngre kan fortslitta verksarnheten. 

• utv!lrderar jag den Overgripande presentationen, 
strukturen och innehallet i Arsredovisningen, dliribland 
upplysningarna, och om Arsredovisningcn Aterger de 
underliggandc transaktioncma och hiindelsema pa ett 
s!lll som ger en rattvisande bild. 

Forts pa nasta sida 



Foru fr!n fbreg stda 

Jtg m!stc iniormcra st)Ttl<cr1 orn bland annat rcvisioncns 
plancrldc omfatto1"1 och in11.,.1nin& saint tidpunktcn fbr den 
J1g ndotc ocksl mfonncn om bcl)<klsefulla oaklWj!cbcr 
miler" R'\"lSKlDCIL danbbnd de bd) dlndc bnstcr 1 den antcma 
l.onlrollal ........ -6cnl 

1-~~ 

J• lltar m ULt:in 01 r'C\1st0n mh&t m '1\ionslap och 
dinned cnhgt .god rc'uimwed 1 \\cngc: Miu nlil tr 1u 
uppd. m nmhg grad I \ ~ahc:t Qin huruv1<b 
~lSrungcn bar upprtuati 1 cnl1ghc1 med 
"'5n:do,1.snangsltgen och om 6,ycdo' 11n1ngcn gcr en 
rah1sandc bdd ., ~UlfCN rnuh111 odll st.Allni.ng. 

Rlpport om andra ~,., teh1.1 l1t.•r ec• ••dn 

mrfttt•i~ar 

( ttolandtlf 

l UhU \S re"\1SI09 a'\~·~ bis \1 A\-mutft!rt ca 

..,,._" ">""'_, fl!rnlm .. Ill< Orfttp'CI• 129 fl!r le 
2016 Simi '" flml•IC' toll dospo<ll_, bcntTmdc 
mrco1ngcns \1ftSC cller R>rfuS1 

Vj 11llst)'l'ktt an fbrcninassctnnun bdmwlar Rktustcn cnhgt 
lbrol•&d 1 Rlrvaluunasbcrluclsen och ~il1ar st)Tdscm 
lcJom(ll<.T lftS\'111'friJtcl R)r ralcn•~ 

Gf'vndfr ,;1tolondnt 

Vt har utRkt ft"-1SIC)nC'ft cnhst Sod l'C\lSIOD.S.SCd 1 S'Ulg'IC" 
Vjn MS\"lf cnhgt dmna bcsl.n\') nltalR I l\'50Jtld 

Rt•·1sorns onS\'tN V1 .. obaocudc 1Wllnde1dl 
~rcmngcn cnfigt god rc\'l5C)rS5.Cd 1 S' 'Cngc J-a som 
auktonscrad rcVIsor bar 1 (l \T1g.1 full8JM1 min }Tkesctiska 
tu'S\111r enligt dcss11 krav. 

V1 anser au de revisioi:,sbevis vi hnr inhllmlnt llr 1illric.kh,ga 
och tlndam!lscnliga som grund fbr \11\ra unalanclcn. 

Styr~ls~ns ann-ar 
Oct 1r st)mscn _, i... ""'""' lbr Rlnlagd n11 
dllp>s""*' bcutiTandc R>mi1ngcns """ ellcr lbrtust Vtd 
Rlrsbg tilt Uldeln"'s ...,.r.u. ddta bllnd annal m 
bed6mning""om "'ddntngenlr lbrm11hg med hlnS)'ll Utl 
de kra' som fOCcnmgem ' 'Ct\.samhcts11rt. om fanning och 
nskcr $14lla pl SU>rlclen 1v fbrcn1nac11~ cgrut kip1l31, 

tonsohdenogsbchov. hk"1d11ct och s1alhu11j 1 O"n&I 

SC)TClscn IDS""afV ~ fbn:11ulJC:M oraauu;iuon och 
R>n-.J- a• lbrmllll"ns ..,..1&phdcr Dc.11a 
,_ramr blood - .,. font.lj>endc beclOma ~•nacns 
d-'1wod& .. 1dbe1ttlbmuag<ns 
~ ... ..-.......... 111r.,..... 
mcdchQlo~ ...... oc:lo ~.i.-sb 
~...-. ... o.,.....-1craplcttbcU)~-

11n.--
V6n mil bctrl1J'udc mis.~ av Rw\-allnutp. och 

dltmcd ,., ut\llandc om IRS'*"''"~· tr 1u mhamta 
tcv1sK>1~·1s lbr llC ntcd (11 umhJ and I \ s.akerhcl t \IMI 

btMm• om nl.gon st)Tdsclc<b.mot 1 Mgot , l:scMJ•,gt 
1\-).C(:ndc 

lbrdlgll ~ i\Pd dlcr IJO" sig st)1dlg till Digce 
Rlmlmmclse som I.an Q)nnkda ~idogbel 

moc lbrcnangal. titer 

• p6 Mg<lC ..-st11 -·I Jhl med 
bostadsranslagcn.. talllmphp dcl• a\ ltge11 om 
ekonom1~ka Riircnmgar, "1n:do'\1srungslag.cn ctk:t 
s1adgarna. 

Vdrl nuU beLrllffande revi.sionen av l'brsl"get till d ispos111oncr 
av tbreninge,115 vinsL e-ller R)tlusl. och <IAnncd Wn uttalandc 
om dcu:i. Ir au med rimlig grad av st1kcrhe1 bcdOma om 
tlinlog<t II< lbmttigt med bos1a<brllt1slagcn 

Rwnlag s!tcrhet Ir en hOg: grad., J.11.erhct. men angcn 
pnmo lbr ID CD f'e'\1S'°'1 .som ~lbn ml1p Sod ~lSiom.sed 
, ~·- allud t ommcr 111 uppctct.a l1$1rdcr cllcr 
RlrsurNnelscr SOOl bn lbr>nlcda O"<•nn1nass~tld1gl&d moi 

fbrau~ dlcr 111 ctt lbrsl• oll d1,pth111oncr av 
Rlrcrungcns \ inst cUcr ibrlust 1111c tr rhrcollat med 

bostadlnlnslagcn. 

Som en dcl av c:n rc"U1on enhgt aod rt\ t!IK>n.)Sed i Svcrige 
81\'indcr den 1uk.IOnSCnldr/plka.nde rev1K1rn pruf~sionclh 

omdOmc oda bar m pr0fcuionc:llt '1cptisk 1n~UUln1na un<kr 

lldam~ 

~"' RI<>~-- o.;b .,,....... 1111 
.,._.....,.. .. ~·-ctter111<1""~·as 
-.. p6 m-'" rtl.""Upcml V1!t.a ull~ 
.,...>1.n1ogsllprdcr som &albn boocn> pli elm 
1Ul.10n~eodUnde """''"" r<o rn.oonc111 bcdOmmng 
°'h 0\Tlg.I \'I.Ida f"C'\1sorcn beck'l1nn11• n~J ul&JnJ.ipunkt 1 

ri'k och "'...,11""" Det 1J1ncb# Ill" f.lluscnt 
ar•nsknuigcn pil sltdonl .dcr. onridcn odl lbrl&itbndm 
som 11 •i..<nll1p lli< ,..,l.>onW!ce odt dlr l">l<g odl 
O•UV*'<bcul.ullc hi """1Jd bct)dche 11:.r Q);c ; • 

'"""""' V1pr-odtpr6\wfamdcbt:sl ... 
bc<lut.....icma. "~ iCpda oc:1o ..n -
\M1 ... re:k'\'W'll Rlr '"" ~ Olll eftS'WS:&lba.. Som 
...i..1aa Ill< •in 1111alandc om >1yrrlS<M lbn;Jig oil 
d•'PMUIOncf bctrlfTandc fbmuna.ms \lMI dler R'irlust llar ,, 

1J111n1il a1 om lbrst1gct ar fbrcnhgt med boslldsrlnslagcn. 

Intern l"CVlSOI" 


