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Förvaltningsberättelse
Styrelse och förtroendevalda

På stämman den 10/5 valdes följande medlemmar till
styrelsen:
Ordinarie ledamöter: Britt-Marie Rosén, Ann-Sofie
Karlsson, Lars Lindholm och Per Fåhraeus.
Anders Sävborg, Helena Jonsson och Johan
Bergström kvarstår som ordinarie ledamöter ett år.
Suppleanter: Pelle Ahlberg (två år), Maryam
Haghighi Mobarhan (kvarstår ett år) och Ivan Gosijer
(fyllnadsval på ett år efter Bengt Ekström).
Förutom arbetet i de olika grupperna
(Administration, Teknik och Miljö) har nedanstående
ledamöter haft följande uppdrag:
Britt-Marie Rosén, Anders Sävborg, Helena Jonsson
och Ann-Sofie Karlsson har haft till uppgift att
förutom skötseln av föreningskontoret, tillsammans
med Pelle Ahlberg, ansvara för kontorets
öppethållande för medlemmarna. Till sin hjälp har
de haft övriga styrelsemedlemmar. Britt-Marie
Rosén har fungerat som styrelsens sekreterare och
kontaktperson med Bolagsverket. I olika projekt och
arbetsgrupper har intresserade ledamöter deltagit.
Helena Jonsson har haft huvudansvaret för vår
hemsida och Anders Sävborg för vår interna TV.
För introduktionen av nya medlemmar har Ann-Sofi
Karlsson och Helena Jonsson varit ansvariga.
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Suppleantinträde

Suppleantinträdesordningen har varit Pelle Ahlberg
(förste suppleant),
Maryam Haghighi (andre suppleant) och Ivan Gosijer
(tredje suppleant).

Attesträtt, firmateckning

Ordföranden har haft full attesträtt. BrittMarie Rosén och Anders Sävborg har haft full
attesträtt gemensamt. Ansvar för övriga post och
bankrutiner (t.ex. bankfack) fördelades mellan
styrelseledamöterna. Föreningens firma har tecknats
av två ordinarie styrelseledamöter i förening. BrittMarie Rosén, Anders Sävborg och Johan Bergström
har ansvarat för kontorets säkerhetsrutiner samt
nyckelhanteringen.

Styrelsemöten, besiktningar

Under arbetsåret har 12 protokollförda möten hållits,
varav ett konstituerande möte. I maj månad utförde
styrelsen den sedvanliga områdesbesiktningen i
syfte att kartlägga omedelbara och kommande
renoveringsbehov.

Protokoll

Styrelseprotokoll har utdelats till styrelse, revisorer
och föreningens förvaltare. Då protokollen ej
är offentlig handling har inga, utöver berörda
mottagare, erhållit protokoll.

Utbildning

Under året har styrelsemedlemmar deltagit i olika
informationsmöten med leverantörer samt vid
genomgång av nya projektidéer. Styrelsen skall agera
långsiktigt. Därför poängteras att kvalité, utförande,
trygga och pålitliga leverantörer går före lågt pris vid
föreningens investeringar.

Områdeskontoret

Expeditionstiden har varit onsdagar 18.00-19.30
samt den sista lördagen varje månad 11.00-12.00.
Akuta ärenden har utförts av styrelseledamöter
under kvällar och helger fram till kl. 21.00 i mån av
tillgänglighet. Nattetid (efter kl. 21.00) dock via
Relita Jouren. Jouren har också haft till uppgift
att avgöra om ärendet är av akut karaktär eller
ej. Om inte har ärendet åtgärdats under normal
arbetstid. Dygnet runt har felanmälan kunnat
göras till Relita Jouren eller till områdeskontoret
via e-post, telefonsvarare eller genom att använda
föreningens brevlåda. Styrelsemöten, arbetsmöten,
leverantörsmöten etc sker i lokalen vid gaveln
Bg 134. Även de företag som utför arbeten åt
föreningen är välkomna att använda lokalen.

Valberedning

Föreningens valberedning har bestått av Tomas
Andersson (sammankallande), Eva Forslund och
Ellena Papaioannou.

Revisorer

Ordinarie externrevisor är Heléne Ragnarsson, PwC.
Suppleant, Andreas Mattson, PwC. Internrevisor har
varit Rune Larsson med Karl-Gustav Jonsson som
suppleant.

Ersättningar

Till samtliga förtroendevalda (styrelse, valberedning
och internrevisorer), totalt 15 personer, har
utbetalats 487 353 kr. I detta belopp ingår
lagstadgade arbetsgivaravgifter med 111 973 kr.

Arvodesersättningar

Per styrelsesammanträde
500 kr
Ordförande inkl. 20 timmar
10 000 kr
Övrig tid, per timme
190 kr
Övriga förtroendevalda per timme
170 kr
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Antalet lägenheter är 396 och
alla, utom en, innehas med
bostadsrätt. Denna lägenhet är
föreningens egendom och hyrs ut
av föreningen.

Föreningen
Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ägde rum den 10 maj
2016, då stadgeenliga ärenden behandlades. I
stämmoförhandlingarna deltog 133 röstberättigade
medlemmar. Stämman beslutade bl.a.:
att överföra 5 074 556 kr i ny räkning
att i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015
att arvodet till förtroendevalda lämnas oförändrat
att styrelsens sammansättning skall vara sju
ordinarie ledamöter och tre suppleanter

Föreningens stadga

Denna är registrerad hos Bolagsverket (Sundsvall)
2014-10-28. Utöver stadga finns ordningsregler.

Medlemsantal

Antalet lägenheter är 396 och alla, utom en, innehas
med bostadsrätt. Denna lägenhet är föreningens
egendom och hyrs ut av föreningen.

Överlåtelser och andrahandsuthyrningar

Under året har 24 lägenhetsöverlåtelser skett,
varav 3 genom gåvor och arv på 25-100 %.
Styrelsen har beviljat ut- och inträde för säljare
och köpare efter noggrann granskning av samtliga
överlåtelsehandlingar. I samtliga fall har upplysningar
tagits på köparna före beslut om medlemskap. I
enlighet med gällande föreningsstadga har avgifter
för överlåtelser och pantsättningar uttagits av
köparen. Avgiften har varit 2.5 % respektive 1.0 %
av gällande prisbasbelopp (44 300 kr). Alla nya
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medlemmar har personligen hälsats välkomna till
föreningen, samt fått ett välkomstpaket som bl.a.
innehåller områdesinformation, stadga och en
välkomstpresent. Vid årsskiftet 2016-12-31 hade
föreningen fem beviljade andrahandsuthyrningar.

Försäkringar

Samtliga fastigheter har varit fullvärdesförsäkrade
i Folksam, där även försäkring för kulvert,
skadedjur, miljö och ansvarsförsäkring för
styrelsen ingått. Försäkringspremien uppgick till
351 590 kr. I kostnaden ingår tilläggsförsäkringen
för bostadsrätter och den gäller alla lägenheter
i föreningen. Den ersätter inte den vanliga
hemförsäkringen utan är som namnet säger ett
tillägg för boende i bostadsrätter.

Lokaler

Inom fastigheterna finns sexton lokaler (9m²63.5m²), av vilka flertalet varit uthyrda hela året.
Beroende på standard har lokalerna delats in i
tre olika kategorier. Samtliga lokaler är av enklare
modell. Flertalet har varit uthyrda till föreningens
medlemmar.

Parkeringsplatser

Föreningen har tillgång till 190 garage- och 130
parkeringsplatser (Löten 11:13-15). Kötiden uppgick
till ca 4 år resp. 2 månader. Medlemmar utan
parkeringsplats har haft möjlighet att utnyttja
parkeringsplatser ägda av Uppsala kommun till
reducerat pris (boendeparkering).

7

Ekonomi
Resultatdispositioner

Bokslutet för verksamhetsåret 2016 visar ett
överskott på 11 393 kr före avsättning till yttre
underhållsfond. Styrelsen har beslutat att 752 000 kr
överförs till yttre underhållsfond. Styrelsen föreslår
stämman att -5 815 163 kr överförs i ny räkning.

Månadskostnaden per lägenhetsstorlek
framgår av vidstående tabell.

Avskrivningar

Lägenhetsstorlek

Föreningens byggnader har skrivits av med 422 000 kr.
Om och tillbyggnader har avskrivits med 2 936 259 kr.
I den summan ingår fönsterrenoveringen som skrivits
av med 793 803 kr, balkongerna med 556 667 kr
samt stamrenoveringen med 1 585 789 kr. Samtliga
avskrivningar uppgår till totalt 5 358 797 kr.

Bankkonto och handkassa

ISS Facility Services AB har haft tillgång till
ett klientmedelskonto för dagliga betalningar.
Föreningen har ett penningmarknadskonto hos
Handelsbanken (SHB) där överlikviditeten placeras.
Likvida medel 2016-12-31 var 6 958 673 kr.
Handkassans maxbelopp har varit 6 000 kr.

ÅRSAVGIFTEN

Ett rum och kokvrå
Ett rum och kök
Ett rum och kök
Två rum och kök
Två rum och kokvrå
Två rum och kök
Tre rum och kök
Tre rum och kök
Fyra rum och kök
Fem rum och kök
Fem rum och kök

Yta m2

Kronor

29.5
32.5
41.5
45.5
47.0
49.5
81.0
81.5
97.0
112.0
113.0

1843
1954
2281
2391
2328
2594
3985
4032
4422
5187
5296

Ett obligatoriskt tillägg på 140:-/mån. tillkommer på månadskostnaden
ovan. Tillägget är knutet till ombyggnaden och inglasningen av balkongerna och kommer att utgå när balkongerna har avskrivits.

Värdepapper

Föreningens värdepapper löses efter löptiden med
minst det nominella beloppet och är placerade i:
Handelsbankens räntefond
(nominellt belopp) 

500 000 kr

Bokfört värde 2016-12-31

577 323 kr

Intäktsräntor

På likvida medel i Handelsbanken (SHB) har ingen
ränta erhållits. Totalt har 1 294 kr erhållits.

Lån och låneräntor

Vid årets slut uppgick fastighetslånen till 113 008 635 kr.
Räntekostnaden uppgick till 2 461 688 kr.
Amortering har skett med 1 194 084 kr. För löptid,
räntenivå samt lånebelopp se not 11. Fastighetslånen
har minskat då vi under året har avslutat två lån till en
kostnad av 6 582 209 kr.

Fastighetsskatt

BRF Bellmans totala skatter, fastighetsskatt/
fastighetsavgift uppgick till 550 928 kr. Räknat per
bostadsrätt, oberoende av storlek, blev skatten 1 391 kr

Parkeringsplatser

Hyresavgiften för garageplats är 310 kr samt för
parkeringsplats 150 kr. Tillgång till motorvärmare har
ingått hyresavgiften.

Energi

Totalt förbrukades 1 193 MWh fjärrvärmeenergi till
uppvärmning. Föreningens kostnad uppgick till
932 437 kr. Elförbrukningen (ej lägenheter)
uppgick till 1 575 350 kWh till en kostnad av
2 173 388 kr. Den ökade användningen av fjärrvärme
beror på att vi under perioden maj - sept. lät
bergvärmeanläggningen vila. Detta då Vattenfall
erbjöd oss att köpa fjärrvärme till ett kraftigt reducerat
pris under den perioden. Av den totala elförbrukningen
står bergvärmeanläggningen för ca 68%.

Vattenförbrukningen

Vattenförbrukningen uppgick till 51 716 m³ till en
kostnad av 1 041 796 kr. Oavsett storlek förbrukades
130,60 m³ vatten/lägenhet. En anledning till den
ökade förbrukningen är att vi under året hade två
stora vattenläckor som var svåra att lokalisera.

Renhållning

Kostnaden för den totala renhållningen (tömning
av kärl i 8 sophus samt sopcontainer) uppgick till
664 826 kr. I kostnaden ingår också bortforsling av
trädgårdsavfall, städning av sophus, rengöring av kärl
m.m.
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För att både undvika och upptäcka
vattenskador och andra läckage
som kan uppstå på trycksatta
vattenledningar i tid, är det viktigt att
regelbundet kontrollera både ledningar
och kopplingar.

Inre och yttre åtgärder
Tvättstugor

Under året har en ny tvättmaskin installerats,
tvättstugan Bg102. I övrigt så har trasig/krånglande
utrustning reparerats efter anmälan. Utrustning
som det inte lönar sig att reparera byts ut mot nya
miljövänliga maskiner.
Vi har nu kunnat konstatera orsaken till att det blev
översvämning i mangelrummet, tvättstugan Bg 138.
Det visade sig vara ett hål genom ytterväggen
vid grunden som gjorde att vatten, vid ymnigt
regnande, trängde in i mangelrummet och orsakade
översvämning. Därför kommer vi med start nästa år
att fräscha upp rummen i tvättstugan samt därefter
bygga om ventilationen som vi gjort i den andra
tvättstugan. Inomhusklimatet har där förbättrats,
vilket har lett till en bättre miljö i tvättstugan, kortare
torktid för tvätten samt en minskad elförbrukning.

Trapphusen

Under året installerades ett system för styrning
av temperaturen i trapphusen. Tidigare styrdes
radiatorerna i trapphusen manuellt och hade två
lägen, full värme eller avstängda. Att låta värmen
vara på för fullt jämt var inte försvarbart, varken
ekonomiskt eller miljömässigt. Inte heller att någon
gick runt och kollade om radiatorerna var på eller av
fungerade. Den kalkylerade besparingen per år på att
styra temperaturen i trapphusen är ca 90.000:-. Det
innebär att investeringen är betald på 4-5 år, därefter
tjänar vi på installationen.

Brandvarnare

Under första kvartalet installerades brandvarnare
med batterier som har tio års livslängd i alla
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lägenheter. Detta för att föreningen skall vara
garanterad att det finns fungerande brandvarnare i
alla lägenheter. Dessutom, enligt MSB (Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap), anser man att
det ligger på fastighetsägarens ansvar att installera
brandvarnare. Den boende skall ansvara för skötseln,
så som batteribyte, testning, rengöring.

Inre rörsystem

Värmesystemet har avgasats och trimmats för att
få bättre flöden och därmed bättre värmeeffekt.
Inre synliga rörledningar med tillhörande ventiler för
värme, kallt och varmt vatten har kontrollerats och
reparerats vid upptäckta läckage.

Undercentraler

I samtliga fem gamla undercentraler har
översyn av elektronik- och VVS -utrustning
skett enligt serviceavtal med DRiftservice AB.
Cirkulationspumparna samt ledningar och ventiler
för varmvattencirkulationen har kontrollerats.
Läckage och felinställningar har åtgärdats.
Våra nya expansionskärl med inneslutna system
och avgasare har kraftigt bidragit till att vårat
värmesystem fungerar bättre med färre problem
med kalla radiatorer. Vi har haft ett par större
läckage med resultatet att vi fått in mycket luft i
systemet. Detta har avhjälpts med extra avgasning.
Vårt värmesystem är ett s.k. enrörssystem med en
liten dimension på rören. Detta gör att systemet är
väldigt känsligt när det är syre i vattnet. En avgasares
funktion är att ta bort syret i vattnet. På så sätt
minimeras risken för att syrebubblor ska fastna i
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Under året genomfördes den
obligatoriska ventilationskontrollen
OVK. Kontrollen skall genomföras
vart 6:e år.
ventiler och på så sätt stoppa flödet. Det är en av
de vanligaste orsakerna till att en radiator blir kall.
Dessutom gör syret att systemet fungerar sämre.

Trapphusen Bg 74-78 har fått sin armatur utbytt. Viss
utebelysning har också bytts ut. Nästa år kommer
fler alternativ att testas på olika ställen.

Sophanteringen

Utemiljö

Ragn-Sells har helhetsansvaret för vår
avfallshantering. Det innebär bl a att man tömmer
alla behållarna i sophusen, tar hand om insamlade
batterier och lampor, ansvarar för att det finns
information uppsatt om vad som får slängas
i respektive behållare, och att vi har rätt antal
behållare för de olika materialen. Den årliga
rengöringen av behållarna gjordes. Under maj
och november månad tillhandahölls container
och burar för bortforsling av både grovsopor och
elektronikmaterial.

Bergvärmeprojektet

Anläggningen har nu varit i drift i tre år.
Fintrimmningen av systemet har fortsatt under året
för att den skall fungera så optimalt som möjligt.
Vi kan med glädje konstatera att den fortsätter att
fungera bättre än det årliga effektivitetstal (COP)
den är projekterad för.
Värmepumpanläggningen har sedan start återvunnit
8156 MWh (8.156.000 kWh) ur berget och
frånluften. Från maj t.o.m sept. vilade anläggningen
då vi använde fjärrvärme istället.
UC1 sedan start COPmedel 3.2
UC2 sedan start COPmedel 3.2

LED belysning

(vid Bg 94-106)
(vid Bg 130-142)

Kvalitén på LED belysning blir bättre och bättre
samtidigt som priset går ner. Att använda LED
istället för annan typ av belysning reducerar
elkostnaden radikalt, samtidigt som driftstiden är
väsentligt mycket längre. Vi har därför börjat titta
på olika alternativ för att framöver byta ut den
belysning vi har ute på gårdarna och i fastigheterna.

Arbetet med förnyelse av vår utemiljö fortsätter.
Under året förnyades norra sidan av
hus 17 väsentligt, samt området mellan hus 16 och 17.
Träd som börjat ruttna har tagits bort av
säkerhetsskäl och ersatts av nya.

Ventilation

Den årliga kontrollen av systemet för återvinning
av den energi som vi blåser ut genom
ventilationssystemet är klar och godkänd. I
rörledningarna som dragits från taken cirkulerar en
frostskyddad vätska som leder ner den tillvaratagna
värmeenergin till bergvärmecentralerna. Därför
måste det av miljöskäl göras årliga kontroller av
systemet. Systemvätskan har renats.

Stamrenovering

Renoveringen av de vertikala stammarna i föreningen
samt kall- och varmvattnet avslutades 2009.
Därefter har vi fortsatt med ett par hus per år när
det gäller de horisontella stammarna i källarna.
Arbetet kommer att fortsätta nästa år.

Skadedjursbekämpning

I Uppsala byggs det som aldrig förr. Mycket och tätt,
vilket skapar problem för omgivande bebyggelse
när det gäller skadedjur som blir störda och får sitt
boendemiljö skövlad. Problemen med råttor har ökat
kraftigt i Uppsala. Där det byggs runt Industristaden
och i Gränby är områden som drabbats mest för
närvarande. Vi har varit förskonade från problem hittills,
andra föreningar omkring oss har drabbats. Anticimex
har därför satt ut en första fälla i ett av våra avlopp
där det ansluter till kommunens stam. De resterande
kommer att få fällor installerade i början av 2017.
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Leverantörer
Fastighetsskötsel

Riksbyggen har haft ansvar för fastighetsskötseln.
Företaget har haft fast personal på plats under
året. Under sommaren har ungdomar från
föreningen, som anvisats av styrelsen, tjänstgjort i
området. Arbetet har varit skötsel av föreningens
markytor och rabatter. Riksbyggen har ansvarat
för anställningarna och arbetsledande funktioner.
Arvodet för Riksbyggens tjänster uppgick till
1 856 837 kr, inkl. ersättning till sommarjobbare. I
kostnaden ingår även städning/entreprenad.

Ekonomisk förvaltning

ISS Facility Services AB, Uppsala har ansvarat för
föreningens förvaltning under året. Arvodet för detta
uppgick till 239 132 kr. Utöver detta tillkommer
kostnader för handläggning av överlåtelser
och pantsättningar. Föreningen erhåller dock
motsvarande intäkter från berörda medlemmar då
dessa tjänster är avgiftsbelagda. Föreningen har
även utnyttjat andra tjänster som förvaltaren har
tillhandahållit.

Bank och förvaltningstjänster

Handelsbanken (SHB) City Uppsala har levererat
föreningens samtliga banktjänster. Hos banken är
även föreningens värdepapper tecknade. Samtliga
fastighetslån har varit placerade i Handelsbanken.

Revision

Externt revisorsarvode (PwC AB) har utbetalats med
34 150 kr.

Elinstallationer

El-Ljus i Uppsala AB och J&C El AB har ansvarat för
elinstallationer och genomgång av anläggningarna
vid behov.

Tvättutrustningar

Uppsala Elektriska Lindareverkstad AB har ansvarat
för service på maskinparken i tvättstugorna..

Serviceavtal

Föreningen har haft förebyggande serviceoch underhållsavtal med nedanstående
leverantörer under året:
DRiftservice AB, styr- och reglerutrustningar
JenVic AB, kabel-TV, föreningens
internetkopplingar
Securitas
Klotterkonsulten AB Stockholm (Skipdal),
klottersanering
Certego AB, lås
Incoax

ÖVRIGT
Bellmanbladet

Medlemstidningen ”Bellmanbladet” har utkommit
med 5 nr. under 2016

Bevakning

Securitas har ansvarat för nattlig ronderande
bevakning av området. Q-PARK har haft ansvaret för
parkeringsbevakningen inom föreningen.
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Ordlista
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNA

är tillgångar i föreningen

avsedda för långvarigt bruk.
är den kostnad som motsvarar värdeminskningen på bl.a. föreningens byggnader och inventarier.
Avskrivningarna görs för att fördela kostnaderna på flera år.
AVSKRIVNINGARNA

visar föreningens samtliga tillgångar,
skulder och eget kapital per bokslutsdagen.

visar föreningens samtliga intäkter
och kostnader för perioden och hur resultatet uppkommit.
Om intäkterna har varit större än kostnaderna uppstår ett
överskott och omvänt uppstår således ett underskott.
RESULTATRÄKNINGEN

avser pantbrev/inteckningar, som föreningen
lämnat som säkerhet för lån.
STÄLLDA PANTER

BALANSRÄKNINGEN

är den del av årsredovisningen
som återger styrelsens redovisning av verksamheten som
text. Övriga delar av årsredovisningen är resultaträkning,
balansräkning och bokslutskommentarer.

är intäkter som tillhör räkenskapsåret,
men som föreningen inte erhållit per boksluts-dagen.
UPPLUPNA INTÄKTER

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN

KORTFRISTIGA SKULDER

är skulder som föreningen skall

reglera inom ett år.

är kostnader som tillhör räkenskapsåret, men som föreningen inte har fått någon faktura per
boksluts-dagen.
UPPLUPNA KOSTNADER

är en fond som föreningen gör avsättning till
varje år, enligt stadgarna. Denna fond skall resultatmässigt
täcka framtida reparationsbehov.
YTTRE FONDEN

är skulder som föreningen skall
reglera efter ett eller flera år.
LÅNGFRISTIGA SKULDER

är andra tillgångar än anläggningstillgångar. Dessa kan omvandlas i rena pengar inom ett
år, t.ex. bankmedel.
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGARNA
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FLERÅRSÖVERSIKT 		

RESULTATRÄKNING
Not
		

2016

2015

2014

2013

2016-01-01
- 2016-12-31

2015-01-01
- 2015-12-31

Nettoomsättning (tkr)		19 912

19 900

19 353

18 745

11

-174

-509

-1 795

Soliditet (%)			6

6

6

6

Nettoomsättning				 19 911 941

19 900 353

Kassalikviditet (%)			185

243

126

58

Reservering yttre reparationsfond (tkr)		

752

730

713

696

Saldo yttre reparationsfond (tkr)		

10 129

9 377

8 647

8 442

581

581

564

564

Drift och underhållskostnader			

3 444

3 681

3 603

3 464

Rörelseintäkter			2
Resultat efter finansiella poster (tkr)		

Årsavgift bostäder kronor/kvm per balansdagen
Lån kronor per kvm yta		

Förändring eget kapital

		
Medlems		insatser
Belopp vid årets ingång

Fond yttre
underhåll

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Total

9377148

-4901029

-173527

7403242

3100650

Resultatdisposition enligt
föreningsstämman:

1 313 585

677 328

Summa rörelseintäkter				

21 225 526

20 577 681

3, 4

-12 165 943

-11 274 138

Övriga externa kostnader			

5

-703 644

-496 002

Personalkostnader			

6

-525 356

-596 804

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar			

-5 358 797

-5 537 243

Summa rörelsekostnader				

-18 753 739

-17 904 187

Rörelseresultat				
2 471 787

2 673 494

Rörelsekostnader

Finansiella poster

Reservering fond för
yttre underhåll			

752000

Balanseras i ny räkning			

-173527

10129148

1 294

4 381

Räntekostnader och liknande resultatposter			

-2 461 688

-2 851 402

Summa finansiella poster				

-2 460 394

-2 847 021

Resultat efter finansiella poster				
Resultat före skatt				
Årets resultat				

11 393
11 393
11 393

-173 527
-173 527
-173 527

173527

Årets resultat					
11393
3100650

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
-752000

Ianspråktagande av fond
för yttre underhåll

Belopp vid årets utgång

Övriga rörelseintäkter				

-5826556

11393

7414635

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
ansamlad förlust
årets vinst

behandlas så att
i ny räkning överföres

-5 826 556
11 393
-5 815 163

Företagets resultat och ställning
i övrigt framgår av efterföljande
resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.

-5 815 163
-5 815 163
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BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING

Tillgångar

Eget kapital och skulder

Anläggningstillgångar			

Not

2016-12-31

2015-12-31

Materiella anläggningstillgångar

Eget kapital

Not

2016-12-31

2015-12-31

Medlemsinsatser		 3 100 650

3 100 650

Yttre reparationsfond 		

10 129 148

9 377 148

Summa bundet eget kapital		

13 229 798

12 477 798

Balanserat resultat		

-5 826 556

-4 901 029

Årets resultat		

11 393

-173 527

Summa fritt eget kapital		

-5 815 163

-5 074 556

Summa eget kapital		

7 414 635

7 403 242

11, 12

111 976 007

119 590 844

Övriga skulder		

5 900

7 200

Summa långfristiga skulder		

111 981 907

119 598 044

1 032 628

1 194 084

Leverantörsskulder		 752 339

906 574

Skatteskulder		 44 435

45 898

Övriga skulder

13

35 793

65 723

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

14

2 185 267

1 758 492

Summa kortfristiga skulder		

4 050 462

3 970 771

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

123 447 004

130 972 057

Bundet eget kapital

Byggnader och mark			

7

113 796 723

119 155 520

Pågående nyanläggningar och förskott 				
avseende materiella anläggningstillgångar

1 577 039

1 577 039

Summa materiella anläggningstillgångar			

115 373 762

120 732 559
Fritt eget kapital

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav			

8

577 323

577 323

Summa anläggningstillgångar				

115 951 085

121 309 882

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Långfristiga skulder
Hyres-, avgifts- och kundfordringar				

4 112

63
Övriga skulder till kreditinstitut

Övriga fordringar			

9

2 227 133

4 772 954

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		

10

500 340

206 688

Summa kortfristiga fordringar				

2 731 585

4 979 705
Kortfristiga skulder

Kassa och bank
Övriga skulder till kreditinstitut
Kassa och bank				

4 764 334

4 682 470

Summa kassa och bank				

4 764 334

4 682 470

Summa omsättningstillgångar				

7 495 919

9 662 175

SUMMA TILLGÅNGAR				

20

123 447 004

130 972 057
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NOT 2 RÖRELSEINTÄKTER

Noter

2016

2015

Hyresintäkter bostäder

62 880

62 421

Hyresintäkter lokaler

76 012

75 962

944 070

941 670

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Hyresintäkter garage och p-platser

Allmänna upplysningar

Hyresintäkter övriga

38 115

35 260

Årsavgifter bostäder

18 795 124

18 795 130

Hyresbortfall ./.

-11 530

-10 090

Debiterade avgifter

663 600

663 600

64 052

13 728

593 203

0

21 225 526

20 577 681

2016

2015

784 580

1 007 986

1 615 498

1 063 806

2 400 078

2 071 792

2016

2015

1 856 837

1 823 679

0

558 511

132 188

125 534

Bevakning

56 772

55 282

Yttre skötsel / Snöröjning

16 469

0

Övriga utgifter för köpta tjänster

32 838

0

583 527

561 697

Uppvärmning

2 522 298

2 318 657

Vatten

1 041 796

844 019

664 826

651 771

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre
ekonomiska föreningar.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Föreningens fond för planenligt underhåll

Reservering och ianspråktagande av underhållsfonden sker av beslutande organ
som enligt stadgarna är styrelsen och omföring görs via balanserat resultat.
Reservering har skett under året med 752 000 kronor och ianspråktagande med
0 kronor.

Övriga ersättningar och intäkter
Försäkringsersättningar

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden
med hänsyn till väsentligt restvärde. Utgifter för reparation och underhåll
redovisas som kostnader.
Markvärdet är inte föremål för avskrivning.

Byggnader
Om- och tillbyggnader före 2014
Markanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

50 år
20-30 år
10-20 år
5-10 år
5 år

Nyckeltalsdefinitioner

NOT 3 UNDERHÅLLSKOSTNADER
Löpande reparationer
Reparationer och underhåll enligt underhållsplan

NOT 4 DRIFTKOSTNADER

Nettoomsättning (tkr)
Rörelsens huvudintäkter.

Resultat efter finansiella poster (tkr)
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter
och kostnader.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Fastighetsskötsel / städning entreprenad
Obligatorisk ventilationskontroll
Besiktning / Serviceavtal

Fastighetsel

Sophämtning

22

23

Fastighetsförsäkring

351 590

345 762

Självrisk/reparation försäkringsskador

715 504

125 235

4 340

4 340

1 235 951

1 235 951

550 928

551 908

9 765 864

9 202 346

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

171 089 504

171 089 504

-51 933 983

-46 575 186

-5 358 797

-5 358 797

-57 292 780

-51 933 983

Utgående redovisat värde

113 796 724

119 155 521

Taxeringsvärden byggnader

198 330 000

175 473 000

77 950 000

61 695 000

276 280 000

237 168 000

Ingående avskrivningar
Avgälder, arrenden och avgifter

Årets avskrivningar
Kabel-TV / Internet

Utgående ackumulerade avskrivningar
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift

NOT 5 FÖRVALTNINGS- OCH ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER
Administration, kontor och övrigt
Revisionsarvode
Förvaltningsarvode
Övriga externa tjänster/kostnader
Övriga förbrukningsinventarier/material

Taxeringsvärden mark

2016

2015

201 456

206 776

34 150

37 469

239 132

227 664

3 725

18 451

225 181

5 641

703 644

496 001

NOT 8 AKTIER OCH ANDELAR, LÅNGFRISTIGA INNEHAV
Namn		

Antal Anskaffningsvärde

Bokfört värde

Marknadsvärde

Handelsbanken räntefond		

5 634

577 323

577 323

588 637

			577 323

577 323

588 637

NOT 9 ÖVRIGA FORDRINGAR

NOT 6 PERSONALKOSTNADER

			 2016-12-31		2015-12-31
2016

2015

4 860

3 000

Styrelsearvoden

375 380

415 555

Sociala avgifter

111 973

132 075

33 143

46 174

525 356

596 804

Löner övriga

Avräkning skattekonto			

26 794		

26 642

Andra kortfristiga fordringar			

0		

863 892

Avräkningskonto ISS Facility Services AB			

2 200 339		

3 882 420

			 2 227 133		4 772 954
Övriga personalkostnader

NOT 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
			 2016-12-31		2015-12-31

NOT 7 BYGGNADER OCH MARK
2016-12-31

2015-12-31

165 112 092

162 291 806

0

2 820 286

3 833 112

400 546

Nyanskaffning Markanläggningar

0

3 432 566

Ingående anskaffningsvärde mark

2 144 300

2 144 300

Ingående anskaffningsvärden byggnad
Nyanskaffningar
Markanläggningar

Förutbetalda försäkringspremier			

379 477		

0

Förutbetald renhållningsavgift			

23 471		

0

Förutbetald vatten o avlopp			

87 298		

0

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		

10 094		

206 688

			 500 340		206 688

24
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NOT 11 SKULDER TILL KREDITINSTITUT

NOT 14 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Långivare		
Räntesats %
Datum för
			ränteändring

Lånebelopp
2016-12-31

Lånebelopp
2015-12-31

Stadshypotek		

3,15

2017-10-30

4 421 953

4 492 797

Stadshypotek		

5,22

2019-06-01

5 591 250

5 685 750

Stadshypotek		

3,48

2016-10-30

0

2 919 913

Stadshypotek		

1,98

2018-12-30

2 208 028

2 258 212

Stadshypotek		

2,96

2017-03-30

1 642 013

1 658 897

Stadshypotek		

1,98

2018-12-30

4 811 208

4 890 512

Stadshypotek		

3,24

2017-09-30

4 920 788

4 972 180

Stadshypotek		

rörlig

3-månader

4 415 395

4 460 915

Stadshypotek		

3,48

2016-10-30

0

3 823 752

Stadshypotek		

1,47

2020-09-01

17 618 000

17 802 000

Stadshypotek		

1,21

2018-09-01

18 192 500

18 382 500

Stadshypotek		

1,55

2019-03-30

24 187 500

24 437 500

Stadshypotek		

1,37

2018-09-01

25 000 000

25 000 000

				 113 008 635

120 784 928

			 2016-12-31		2015-12-31
Upplupna löner och arvoden			

42 250		

22 530

Upplupna sociala avgifter			

7 143		

7 078

Upplupna räntekostnader			

14 150		

39 548

Förskottsbetalda hyror och avgifter			

1 664 751		

1 123 794

Upplupna uppvärmningskostnader			

323 838		

297 821

Upplupna elavgifter			

53 768		

187 949

Upplupna renhållningsavgifter			

10 323		

6 751

Upplupna reparationer och underhåll			

17 279		

35 214

Beräknat arvode för revision			

35 000		

35 000

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		

16 765		

2 807

			 2 185 267		1 758 492

Kortfristig del av långfristig skuld				

-1 032 628

-1 194 084

2016-12-31		

2015-12-31

Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 107 845 495 kronor.

NOT 12 STÄLLDA SÄKERHETER
För skulder till kreditinstitut:			

Fastighetsinteckningar			 123 700 000		123 700 000
			 123 700 000		123 700 000

NOT 13 ÖVRIGA SKULDER
			 2016-12-31		2015-12-31
Källskatter			 17 020		31 287
Avräkning lagstadgade sociala avgifter			

18 773		

30 264

Övriga skulder			

0		

4 172

			 35 793		65 723

26

27

28

29

30
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