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Ftirvaltnin gsberattelse

Styrelson f6r BrfVilan 10.76960ffi096 far hamed avge e6redovisning f6r 2016
Arsredovisningen och bokslut har upprattats enligt regelv€*et K2.

Verksamheten

Allmdnt om ve*samheten
Foreningen regislrerades hos Boverkel2001-01-23 med andring 2008-02-27 till nuvarande beteckning
Vilan 10. Foreningens lSrma er Brfvilan 10.

F6reningen har till endamel att frdmja medlemmamas ekonomaska intressen genom att ifdreningens
hus uppieta bostader,l medlemmarna till nyttiande utan tidsbegdnsning till tiden. Medlems ralt i

fdreningen pa grund av sadan uppEtelse kallas bosladsrett. Medlem som innehar bostadsrafl kallas
bosladsrdttshavare.

Styrelsen har sft sate i Stockholm.

lnfomatlo n om fastig heteo
Fdreningen ager och ltirvaltar sedan den 1 oktober 2008 fastighelen Vilan 10 belrgen i Stockholms
slad. Av lagenheterna i fastigheien per den 31 decemb€r 201 6 air 42 legenheter bosladsr5tt och 4
Hgenheter hyresratt samt 1 lagenhet (f.d. hyresrett) som s6ldes i oklober och uppldts med bostadsratt
- uppEtelsen skrevs pe den 2 januari 2017, lotalt 47 bosladsldgenheter och 6 lokaler saml en
lagerlokal med hyresditt.

Registreringsbeteckning: Bosladsrettsfdreningen Vilan 1 0
Adress: Freigatan 16, Roslagsgatan 27
Byggnadseri 1936 Stambyte: 1998
Boaiadsldgenheter: 47 bostadslagenheter om totall 2 214 klm varcv 1921 kvm ar bostadsretb)'ta.
Lokaler: 6
Totalbosladsyla 5r 2 214 kvm och lokalyla 1143 kvm.
Fastigheten ei fullvdrdefdrsakrad hos lf Fdrsakringar och inkluderar ansvarsfdrsikring tllstyrelsen.
Anticimex fullservicetilligg, husbocksfdrsakring samtAnticimex Trygghetspaket'.
' A nti ci ma x T tygg hetsp a ket fd t
lletfamiljshus innehe er:
- Regelbundna besinningar av legenhetema vaft 3:e er. Besinningen ull(ns fa afl uwtdcka
evenluelta bristet och skadot som kan otsaka fuw och mdgelprcblem.
' Sjdlvriskerseflnig fttr dig som bosladsrrllsinnetavare.
Fiirsekingen ersgier den sjdlwisk som legenhelsinnehavaren belalat till annan fdrsLkingsgivere
och sotu regtetat skadan. Fdrsel'ringen gallet fdr Hckagoskadot och fel pe vilvafir.
. F,rsdkring mot elda hussvamq-
. Skadebesiktning och fu4mehing vid ldckageskada.

F(jreningen ager ma*en.

Slyrelsen
Styrelsen har hafl fdljande sammansaflning t.o.m. e6dilmman (registrerad hos Bolagsvorket
2016-07-2911

L6dam6ter
Anna Herbst Af Pelersens
Taina Salo
Victor Succo

Ordf6rande
Ledamot
Ledamot

/-s
4/'\ ,q

Suppleant
Suppleantor:
Chrislofer Markou
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Nima Zarbakhsh Passand Suppleanl

(Kilian Richtervaldes lill ledamot av slamman, men avbdjde sin plats islyrelsen)

Revisor
Peler Asheim/Allians Revision & Redovisning

Valberedning

Peka Bjurevad
Elisabeth de Piro

Fdreningens firma tecknas av styrelsen ell6r tvA styrelseledamdler ifdrening.
Styrelsearvoden har utb€talats med 31 807 kr (exkl. sociala avgiiier) av det stemman beslutade Na
basbelopp.
Styrelsen kan, ulover personlig kontakt, aven kontaktas genom f6reningens hemsida www.vilanl0.se
E-postadress till styrelsen; styrelser@vilan10-se
Hemsidan uppdateras konlinuerligt med aktuell information.

Don tekniska och ekonomiska f6rvaltningen har pe uppdrag av fdreningen handlagts av Valvet
Slockholm AB.

Kontakla alltid fdreningens ekonomiska fdrvaltare, Valvel Stockholm AB angeonde
1. Lagenhetensandelstal
2. Ligenhetens yta
3. Regislrerad aigare lill l6genheten
4. Ataganden motfdreningen - avgifter mm
5. Panter
6. Formdgenhetsvrrde

Fdljande demmor har dgt rum under aret 2016: Ordinane fdreningsstamma 2016-0S24 samt
Extra stamma 2016-0F08 de andnngen och fdrtydligande i stadgama betefiande 53, SS, S1O och 541
rdstades genom,
Styrelsen har under perioden haft 11 protokollfdrda slyrelsemdten saml kontinuediga kontakterom
f6renangens angelagenheter.

Otga o i sationsansl u tn i n g
Brf Vilan 10 er ansluten till Fastighehagarna. Syftet med medlemskapet er an erhAlla stdd i form ev
informalion och kurser samt tillgang tllekonomisk och juridisk erpertis.

Avlal och l6ptide.
Fortum
Sl Enks Hiss
ComHem
Sale Team
AB Stokab
Sdderi(yl Ab/Electrolur
Valvet Stockholm AB
Atlas&Bore AB
lnitial Maltor

TrafikkonloreuliseLotl Lddf

Fjerrverme och El -Tillsvidare
serviceavtat 20't6-06-13 -- 2021 -06-13
Bredband+Telefoni Bas+Kabel tv 2016-07-01 -. 2019-06-30
Nycklar och Las - Tillsvidare
FiberkabelnSl - Tillsvidare
Serviceavtal torkskap+b*lumlare+lvattmaskiner 201&07{1 - 2024-0G30
Teknisk och Ekonomisk ftirvaltning - TilEvidare
Stddning - Tillsvidare
Hyrning av entremattor - Tillsvidare
Sndtakskottninq - 2016i/201 7
SophAmtning - Tillsvidare

Legenhets6verlAtels6r/upplalelser:
L,nder Arel har4 dvedalelser sketl
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Under aret beviliades 5 andrahandsuthymingar

Lokalar
Alla lokaler ifaslighebn er uthyrda.

Viisentliga hendelser

Fiire ktipst rv fasligheten

19S8 Stambyle

Efter k(ipet av tasitgheten:

2009

2010

2011

2012

2013

Stamspolning
Filmning av rdren tillspill-, och dagvattenledning.
Atgdrd av vallenlfuktskada itva lagenheter samt trappuppgeng€n pa Roslagsgatan 27.

lnskllation av vattenrennor pa taket ovanfor trappuppgengen Roslagsgatan 27.
lnspektion av taket.
OVruObligatorisk ventilataonskontroll.
lnstallation av en ny innergardsddr fren Freigatan 16 mot innergerden. Kontfolloch &gerd
av styrsystemel samt byte av trappljusautomater.

Ny tvetbbga byggdes och ferdigsUilldes i maj 2009
Lagenhetsnumrering enligt nya regler fran Lanheteriet
Energideklaration
Anticimex fuktbesiktning

Besiktning av Expansionskdrl.
lnstallalion av nycirkulalionspump.
Eyte av stalldon ventilwb sekunder
Byte av stdlldon ventilprimdr.
Besiktning av lakvSrmeslingor.
lnstallation av tidEs till portarna.

3(15)

Kontrolllfuhmahing av y(ervaggar i kellaren.
lnstallatron av nya ventilationsrdr med backspjell itvattstugan-
Malning av entreema, d6rar och hisskorgar.
Polering av golven i entreem6.
Anticirnex fuktbesiktning.
Repa6tion av trasiga slupr6r samt installalion av en grensmarkering pa taket intill
grannfastigheten.
TakvAningsns i6nster m6lades sommaren 2012.
Ett fdrmenlgt pris avtaladss med Seker Bostad AB fdr s5kerhetsddnar lill de medlommar
som, pa egen t€kostnad, valde alt installera 6n sedan.

M6lning av faslighetens fdnslebAgar mot gatan.
Sotning i alla lagenhetor, tvdttstugan och lokaler-
Stamspolning i hela fastigheten.
lnstiallation av nya varmekablar istuprdroch takrennor samt byte av kopplingsdosor, tetningar,
dragavlastningar och avslutningssatser.
Stiatusb€siklning av fasaden och balkongoma.
Filmning av r6ren tilldag-, och spillvattenledning ikallaren.
Delar av llllargolvet och lrappoma slipades och mabdes.
Fuhmatning i bade tvattstugan och skyddsrummet utf6rdes efler atten koppling lill
varmvattenroret i tvdltstugan slepd och orsakat en mindre vatten/fuktskada.
Sdkerhelsddn till restaurangens entr6 fren trapphuset installorades.

-fr
.1)
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2014

2015

2416

Hiindelser efter Aret:

4(15)

Elt hckande stamrdr i lageriokalen, restaurangen och upp till ldgenheten 1105 pa
Roslagsgatan 27 blttes ut samt inspektionsluckor inslallerades. Kostnaden fdr deta lackles till
stdrsta dolon av f6reningens fdrsekring.
Delar av kellargolvet och lrappoma mAlades om kostnadslfitt p.g-a. alt sprickor upptdcktes bara
n6gra manader efler ftirsta malningen.
Grundfasaden pa Frejgatan 16 fick Na nya ventilationsgaller.
I samband med obligatorisk ventilationskontroll ilokalema upaeches en del bdster som nu
helbr pa at aQardas.
Efferen kostnadsfri takbesiktning kompletterades taksakerhelen med lagstadgat sn6rasskydd,
Ne nya takslegar monterades och ett mindre leckage i lakel atgdrdades.
Releer byttes ut istyrsk6pet i hiss-maskinrummet pa Roslagsgatan 27.
En hyreslegenhet har salts fdr 4 450 000 kr.

Melning av f tinsterbagar utvendiguf6nstren mot innergerden
AEerd av ventilation ilokalerna enligt anmdrkningama iOVK
Kontroll/filmning av dag-, och draneringsvattenrdr i kallaren
Nytt styrsystemskap tll takvarmekablama
Ny molor och nytt styrsystem till flakten pa Roslagsgatan 27

Anticimex fuktmetningskontroll, utf6rdes i februari 2016.
OVK i fastigheten och legenheterna utfdrdes i februari 2016. Ombesiktning fdr lagenhetema
som fet nedslag kommer att ske ijanuari20l7
Ny molor och nytt styrsystem lillflakten pa Frejgalan 16 inslallerad€s.

- Modernisering av begge hissarna utldrdes av 51 Eriks Hiss Ab och serviceavtal med 5 ars fn
garanliseruice a\,.talades.
- Fdreningen a\,.lalade ett ldrmanligt gruppavtal med ComHem vilket innebdr att bredband,
telefoni/bas samt fler baskanaler nu ingar i menadsavgiften/hyroma. Derutdver kan de boenden
veilja fler tv-kanalerfdr ldgre kostnad.
- En ny portddr i ek till Frejgatan 16 installerades. Kostnad 83 120 kr ex moms.
- Reparalion i en hyresldgenhet utldrdes.
- Ny soplucka pa Roslagsgatan inslallerades. Kostnad 12 110 kr ex moms.
- Tvatstugan lraschades upp och nya tvettmaskiner, lo*tumlare och torkskep insliallerades
Koslnad 200 664 kr ex moms. Servic€a\,.tal gjordes med Eleclrolursdderkyl Ab.
- Lokalernas f6nster m6lades,4ackades samt 6n del av fasadens ekpartier bwes ul.
Kostnad 83 417 kr exklmoms.
-En Hgenhet pe Frejgatan frck vattenskador i kdk pga igenslammad rdrstam. Fdreningen stod fdr
rivning och avfuktning, sjeilvrisk 22 000 kr betalades av fdreningen och reslen av kostnaden
tdckles av fdreningens fdrsdkring-
Fdr att undvika fler stopp i stammama och yttedigare skador gJodes slamspolning i alla
Lagenheter pa Frejglatan, lokalerna Stald-Dax och Skdnhetssalongen samt samlingsledningama r

kallaren. Avluflningama i lakel rensades.
-Fortum fdrnyade vermeroren iv,rt omrade och aven d6 iv6rfasughet. Vattenskador uppt?icktes
hos Safeteam och skyddsrum efler atl Fortum gjort klart arbelet och t5lat gatan invid var
fastighetsgrund. Avfuktning och extra tatning har gjorts i Fortums regi. Fuktmdtning och kontroller
kommer att ske under varen 20'17. Arsndet pegar tlls vattenlackaget upphdr. F6reningen torde
inte belastas fdr negra kostnader betreffande detta.
- Brandsleckare anskaffades tillalla boenden fdr att dka sekerheten bade f6r den enskilde samt
fastigheten i dvhgt.

En tdigare hyresra( sabes av fdreningen i oktober till priset av 4 720 000 kr. Maklararvodet betalades
med 58 100 kr. Upplelelsen skedde den 2januari2017.
Hyran till en av lokalema har omldrhandlats med €n hdjning pa ca 13 % fr.o-m. 1 oktober 2017.

4l
vs'
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Hyroma ldr hyresgdsloma hdjdes med 0,65 % fr.o.m. 1 januari 2016

Tve avfdreningens sl6rre lan fdrfdll ijuni. Fdr att sakra ekonomin ffi en lengre period framdver valdes

3 300 000
6 424 495
4 0s9 000
5 500 000

2018-09-30
2021,06-30
2021{6-30
90 dagar rdrligl

5 ars bunden renb pa 1,83% fdr begge l6nen. Fdrseliningen av en tidigare hyresrel m
amortering med 4,3 milj. av det'rdrliga l6net i bdrjen pa er 2017, vilket innebar fortsatt
renteutgifr er fdr foreningen.

6jliggdr
laga

Lanesumma Rdnta Fdrfallodatum

o,475'/"
1,83%
1,83%
1,250/.

Ekonomin ifdreningen kan forlsatt betraklas som mycketgod. Att resultatet efter avskrivningar visar
ett st6ne underskott - vilket er helt enligt budget - beror pa att iera sldne och nddvandiga underh6ll
och fdrbettringar gjorts i fastigheten under aret. PA sikt kommer dessa atgdrder att l6na sig i form av
minskade reparalionskoslnader. under kommande 6rg6rs nagra stdne renoveringar och undefiall,
dessa bdr dock kunna planeras s6 att fnansieringen kan ske direkt ur fdreningens kassa.

lnga dnddngar av mAnadsavgiftema air planerade.

NedanstAende underhAll/investeringar har planerat3:

Ny port till Roslagsgatan (lik Freigatians) 2017
Fdmyelse av sophantedngssystemet pa Frejgatan 2017
Fdmyelse av utebelysningen vid portama 2017
Slipning/polering av golv i lrapphusen 2017
Underhellav laket lill clkebtalbt 2017
Brandskyddskontroll och besiktning samt ev. atgarder, enligt Brandskyddsmyndighetens rcgler 2017
Kontrollav radiatoroma mm. ialla liigenheter 201 7/2018
Fdmyelse av Ouc/styrsyslemet i undercentralen 2017/2018
Fdmyelse av belysningssystemet itrapphus€t - 2018V2019
LJnderhell fastighetsfasad mot gatan 2018/2019
Konlroll/filmning av dag/dreneringsvattenro(slam) samt ev. Sberder 2018/2019
Fdmyelse av sophanleringssystemet p5 Roslagsgetan 2018/2019
Kontrcll av vemesystemevkemisk analys av vattnet i roren - lidpunkt ej faststdlld

Ala etgerder och lorbeftingar prioriteras med hansyn tillfdreningens ekonomi.

Allmant
Kontinuitel, dariera personer ar insatta if6reningens sk6tseloch even kanner till fastighelens historik
ar dnskvart. MAlot er ddrldr att styrelsen under kommande 6r skall besta av minsl5 engagerade
ordinarie ledamdler samt 1 suppleant, jdmnt f6rdelat mellan bagge portar.

J\'B
.4e ll
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2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsetuing, tkr
Resultat efter fnansjella posler, tkr
Solidilet. % '

2 419
472

76

2 555
16
70

2 534
463

64

2 509

64

Bostadsr5ttsyta
Total yta (bost?ider och lokaler)
Arsavgift / kvm bostadsratsyta
LAn / kvm bosiadsriittsyta
Fastighetens beEningsgrad, %
Taxeringsv:trde, tkr
lnsatser och uppEtelseavgiftor, lkr
Avs5ttning tillfond f6r yttre underhAll / kvm total yta
Avskrivning / kvm total yta

')Totalt egel kapital/ Totala lillgengar

Resultatdisposition

Elkostnad / kvm total yta
Varmekostnad / kvm total yta
Vattenkostnad / kvm total yta

'14

143
2A

18
131
20

18
128

19

18
131
20

1 987
2 657

585
I804
23,08

u4u
64 486
95,30

191

1 987
2 657

585
I804
23.53

65 967
64 486

74,48
191

1921
2 657

604
12 485
36,36

65 967
59 486

74,48
189

1 855
2 657

15 665
44,05

65 967
55 036

66,31
94

1 855

609
15 665
fi,42

57 633
55 036

66,34
93

Belopp i kt

balanserat resultat
arels resullat
Totall

Styrlesen fdresEr fdljande behandling av fdreningens resultat:
avsettning tllfond fdr yttre underhall
balanseras i ny rekning

Summa

Till fdreningstemmans f6rfogande st6r f6ljande medel

-3 155 801
-1 043 759

-4 199 560

253 212
4 452 772

Bolagets resultat och stallning framger av efterf6ljande resultat- och balansrakningar med
tlEggsupplysningar.

Eget kapital
Upple,ebe- Fond 16r yttrc

avgifter underhell
Balanserct Arets

resullat

4 199 560

-2 48s 589 472311

-670 212

lngaende belans 56 835 113
Erlagda ins./upplatelseavs. -
Avsdttning tillfond fd. yttre underhall
Resultatdispositon
luets resultat

7 55{) s6s 510 54r
472 000

197 901
472 31 1

-1 043 759

56 835 113 I 122 565 708 442 -3 155 801 -1 043 759

ls+ht/

2 366
-1 044

75

1S

133
20
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2016-01-01-
2016-12-31

2015-01-01-
201r12-3t

Rdrelsein,jkter
NettoomsAttning

Summa riirelseintAkter

R6rclsekos?nadet
Fastighetskostnader
Ovriga erdema koslnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar

Summa 16relsekoslnader

2 366 391 2419182
2 366 391 2419182

2
3

-2 250 711
-248 421
-4r 800

-508 574

-t 473 086
-290711

-76 692
-508 574

Finansiella poster
Ovriga dnteintakter och liknande resullatposter
Rantekostnader och liknande resultalposter

Summa f inansiella posler

5 006
-365 250

7149
-549 579

R6relseresultat

Resullat efrer finansiella poster

Resultat f6re skatt

-3 M9 906 -2 349 063

683 515 70 119

-360 2M -542 430

,1 043 759 472311

-1 043 759 472 311

-1 043 759 472 3',11

.l,1
4p
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2016-12-31 2015-12-31

TILLGANGAR

Anleggningstillgengar

Meterlell. aniflggningsti gengat
Byggnader och mark

Summa mateiella anHggningstillgangar

Summa anliggningstilbengar

Omsattningstillgengar

Ko r{ri s tig a fo rdri ng er
Ovriga fordringar
F6rutbelalda kostnader och upplupna inukler
Summa kortftistiga fordringar

Kassa och benk
Kassa och bank

Summa kassa och bank

79 431 369 79 939 943

79 431 369 79 939 943

79 431 369 79 S39 943

5

6

1 670
83 405

720
57 748

summa omsattningstillgangar

SUMMA TILLGANGAR

85 075 58 468

1 995 595 209t 376
1 995 59s 2 091 376

2 080 670 2149 U4

81 512 039 82 089 787

,trry
-Az "t/t
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BalansrAkning
Belopp i kr 2016-12-31 201112-31

EGET KAPITAL OCH SKI.JLDER

Egot kapltel

Bundel eget kapilal
Medlemsavgiffer
Yttre fond

Summa bundet eget kapital

Ans.mlad vinst / f6 usl
Balanserat resultal
Arets resultal

Summa fritt eget kapiial

64 957 678
708 442

64 485 678
510 541

65 666 120 64 996 219

-4'tgg 560 -2 957 900

61 466 560 62 038 319

-3 155 801
-1 043 759

-2 485 589
472 311

19 283 495
196 143

19 283 495
196 143

Summa 096l kapital

Lenghistiga skulder
Skulder till kreditinstilut
Ovriga lAngfristiga skulder

Summa Engfdstiga skulder

Korffistig. skulder
L6v6rant6rsskulder
Skalteskulder
Ovriga kortfristiga skulder
lJpplupna kostnader och fdrutbetalda intekter

Summa kortf stiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7,10

19 479 638 19 479 638

I
9

47 089
21 900
43 506

M7 346

136 366
6 674

47 533
381 257

565 841 571 830

81 512 039 82 089 787

h
9'4c1
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Kassaflaidesanalys

2016-01-01-
2016-12-31

2015-01-01-
201112-31

r0(15)

Den l(ipande verksamheton
Resullat efter f nansiella posler
Justeringar f6r poster som inte rngAr r kassaflddet, m m

-1 043 759
508 574

472 3'11
508 574

,535 185 36 263

Kassafl6de trn den ldpande vorksamhoten fdre
t6rendringar av 16rebekapital

Kassafbde lran l1dndnngat i rltrclsekapilal
OkninsC)/Minskninq (+) av rorelsefordrinsar
Okning(+yLilinskning C) av rdrelseskulder

KaBBafldda tran den ltipande verksamheten

lnvesledngsve*samheten
KasBaf ltid6 tran investering5veltsamheten

Finansiedngsverksamheton
lnbelalda in$tser
lnb€talda uppBtelseavgifter
Amorteing av lan
Mottagna depositroner

Kassafl dd6 fnin Iinansieringsvark3amheten

Arets kassafl6de

Likvida medel vid arets bairjan

Likvida medelvid arets slut

-567 781 176 786

-535 185 36 263

-26 606
-5 SS0

-8S3
141 416

472 000
1 950 473
3 049 527

-4 700 000
42 6',t8

472 000 342 618

-95 781

2 091 376

519 404

1 571 971

1 995 595 2 091 375

,h
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Noter

Redovisningsprinciper
Arsredovisningen upprSltas enlighet med EFNAR 2016:1 Arsredovisning i mindre ekonomiska
l6reningar.

lnkomsaskatt
En bostadsrdttsforening, som skattemassid er ait belrakla som pivatbostadsf6retag, belastas
vanliqNis inte med inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % fdr va*samheter som inte kan hdnforas
tllfastgheten. t ex avkaslnrng pe en delplaceringar.

F6reningen har inga ansldllda.

Nyckeltal
Nyckeltalen har bereknats genom att anvenda faslsuillda ytor enligl laxoringsbesked ften Skatteve*et
samt faktiskt kostnad fdr fdrbrukning.

Faslighetens belaningsgrad dolineras som fastighetsldn i fdrhellande tjll fastighelens bokfdrda vdrde.

Soliditet defineras som iusleral eget kapital i fdrha ande lill balansomslutningen.

Avskdvningsp.incipet fdr an/dggningsti gAngar
Avskrivningar enligt plan baseras pa ursprungliga anskathingsverden. Avskrivning sker linjert tiver
lillg,ngens bereknande livsEngd.

F0ljande avskrivningstider lilldmpas:

Anleggningstilbengar Ar
Materi-AE;nteggnina$ttgAngar
-Byggnader
-Fastighetsforbiittringar
lnstallationer

Noter till resultatrakning

Not I Nettoomsattning

Arsavgifter, bostaider
Hyresintakter, bosteider
Hyresintekter, lokaler
Ovriga intekter

100 6r
10 20 er

10 ar

2016-01-01-
2016-12-31

2015-01-O1-
2015-12-31

1 114 032
318 924
913 810

19 625

2 366 391 2 419 142

tl

r1p
4p

1162851
340 413
s09 s65

5 953
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Not 2 Driftskostnader

97 584
117 068

1 228 273
624 800
29 350

153 636

12(15)

98 169
't84 635
486 090
538 167
27 933

138 092

2016-01-01-
2016-12-31

2015-01-01-
2015-12-31

Fastighelsskdtsel
Reparaljoner
lJndefiAll
Taxebundna kostnader
Fdrsdkring
Fastighetsavgift och fastighetsskatl

22fi711 1 ,173 086

Not 3 Ovriga externa koslnader

F6lbrukningsinventarier
Adminislralionskostnader
F6rvallningskostnader
Ovriga exlerna tj5nsler
Ovriga exlema kostnader

Not 4 Anstallda och personalkostnader

Ldner, andra erceftningat och sociala kostnadet

Ldner, aNoden och andra ersAttningar:

Sociala kostnader

2016-01-01-
2016-12-31

201r01-01-
2015-12-31

19 900

141021
64 462
23 438

27 572
.140

141 863
95 099
26 037

2016-01-01-
2016-12-31

2015-01-01-
201U12-31

248 421

31 807 58 356

31 807 58 356

18 336

41 800 76 692

-AL.)

^/J 
\-

.*r4

290 71'l
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Noter till balansrekning

Not5 AnlSggningstillgangar

lngaende anskaffningsverden byggnad
Fdrend ingar av ansktrningsvdde
Utgaendo anskaffningsverden

lngaende avskrivningar:
-Arels avskhvning

UtgAende avskrivningar

lngaende avskdvningar:
-Arels avskrivning

Utgeende avskrivningar

Redovasat verde vid 6rets slut

Taxe ngsvArden

r3(15)

49 406 164 49 406 164

2016-12-31

49 406 164

201G12-31

49 406 164

lngaende avskrivningar:
-luets avskivning
Utgaende avskrivningar

lngSende anskaffningsverden fastighetsfdrbeft ingar

l.rlg6ende anskaflningsverden

-2 2U 914
-494 062

-1 790 852
-494 062

-2 774 976

76 961

-2 2U 914

76 961

76 961 76 961

-8 372
-7 020

-1 352
-7 020

-15 392

74 921lnge€nde anskaffningsverden installationer
Fdrendringar av anskaff ningsvarde

Ulqaende anskaffningsvarden 74 921 74921

-17 481
-7 492

-9 989
-7 492

-24 973

32692664

-17 481

32 692 664

Bostzider

79 431 369 79 939 943

Summa

Byggnad
Mark

Summa

35 000 000
40 000 000

5 800 000
3 604 000

40 800 000
43 6M 000

75 000 000 9 404 000 84 404 000

$9
/'r2"fi

-a 372

74 921
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Not 6 Fdrutbetalda kostnader och upplupna intakter

Not 7 Skulder till kreditinstitut

Len $ialet
Renbsats 1-S er

Momsskrld
Personalskatl
Avrakning sociala avgifler
Ovriga kortfristiga skulder

F6rutbstald foEekrigspremie
Fdrvaltararvode
ComHem
lnitial
Stokab

2016-12-31
23 026
27 929
27 551

2015-12-31
21 674
27 612

2 949
613

4 900

14(1s)

4 899

83 405

Stadshypolek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

1,83
0,875

1,83
1,25

2021{S30
201&09-30
2021-09-30
2016-12-30'

6 424 495
3 300 000
4 059 000
5 500 000

6 424 495
3 300 000
4 oss 000
5 s00 000

Lingivarc m15-12-31 F(rt1dnng 201G:12-31

19 283 495 19 283 49s
'rorliqt 90 dgr

Lenen ldper ldr nSrvarande ulan amo(edngar

I samband med att 6n l6per ut inom etl ar, eger banken en ensidig ratt att s6ga upp 6net. Dock
fdrutsater vi an se inte kommer atl ske

Not 8 Ovriga kortfrisliga skulder
2016-12-31 2015-12-31

47 53329 047
I542
I 9S4

923
49 506 47 s33

\s&
42,/

57 78
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Not 9 Upplupna kostnader och ftirutbetalda intakter

130 000

17 000

15(15)

201t12-31

58 356
18 336
50 021

175 796
36 059

9 000
13 457
3 232

17 000

lJpplupna ldner
Upplupa sociala avgift er
Upplupna renbr
Fdrutbelalda hyror/avgifter

S:t Eriks Hiss
EI
Revisionsaruode

2016-12-31

22 265

52 967
185 356

39 758

Not 10 Stallda sakerheter och ansvarsfiirbindelser

Stallda sekerheter f6r skulder till kreditinstitut

Fastighelsinteckningar

Eventualldrbindelser

Ort och dalum Jra*"-r- 4+ -rz-

447 346 381257

36 000 000 36 000 000

lnga

2016-12-31

36 000 000

2015-12-31

36 000 000

Inga

a Herbsl
Styrelseordrdrande

Succo
Styrelseledamot

l\,{in revisionsberettelse har ldmnats den /z/q torl

Taina Salo
Styrelseledamot

kr-k^/
Auktoriserad revisor

Underskrifter
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Revisionsberiittelse

Till lireringsstimmer i BrfViled l0
Org.ff 769606-6096

Rapport oD nrsredovisnirgrD f tar med grund i dmrcdovisninSe,

I (2)

Jag har umrn cn r.vision av n srcdovisning.n lbr Brfvilan
l0 tur rakcukrpsrEl2016-

Som del av en.cvision enligt ISA arvdrdqjrg
professionelll omdome o.h har en profdsionellt skeptisk
iniehing udcr hch rclisionen. DessuroD:

Enligl min uppfannin8 he 6Nedolisringcn upprAtab 
'enlighel med arsredovisningslasen och 8er cn i alla

vlise liga alse€nden rattvisnnde bild av forcninSens
finansiella stdlln ir8 per dm 201 6- 12-3 I och av dess
finosiella rcsultal t& ,rer enliSL ,^rcdovisningslagen
,ag tillstlykcr d&lIr att ldretingsssmma falslsller
resultardlninSen @h balarsratningcn tbr lbreningen

- idertifietu och b€domer jag riskema tdr llsentliga
lelakigheer i arredovisningen, vare sig dcssa beror pa
oeSetrtlidcl.r cllcr pd fel. utfom och utftr
granskiingsdrgdrder bland mnat ulifran dessa risker och
inhrmtar revisjonsbevis sm 6r tilldickliga och
ardmasenliSa ltr an utgdo en grund tfi minautulanden.
tusten Lratl intc uppucta en lits€nllig lelakrigherlill
ftljd av oe8enrlighctcr & h68rc ,n ftr m vlrnrliS
felattiglet som b.ror pa fel. enersom o.sentligheter kan
innefatta agerand. i maskopi, forfahkning, avsihliga
uleliim dcn, fclaltig informalion cller asidostittmde av

GtundJb, txolaad.n
iag hd utfdn revisionen enligt Inr€malional StMddds on
Auditing(lSA) och 8od revisions$d i Sverig.. Mitt rnsve
enligt dess sl.ndardn boskivs narmu. i avsnitet
Rdisom owrar. )agr! ot*roende i foftAllude till
ldreningen enligl 8od rcvieB$d i Svcra8e och he i dvngl
tullgjon mi1t yrke*liska ansla. enligl des kEv.

la8 rer an dc rcvisionsbevis jag he irhAmtat Ar
tillriLkliga och drdmehenliga som grund ftr mina

- skafrarjas mi8 cn foriack av d.n dclav tlEniosens
in0ema tontroll lom har bctydel$ Ibr man rcvisiotr lbr aft
udolm Sr.rskningsdlgIrds som ar hnpli8a med hdrsyn
lill omsEndigh€tcrnq men i . for an u[ala mi8 om
eff€hiviteren i dcn intema kootrollen.

- utvrrderar jag ldmpligheten i de redovisningsprinciper
som an\drds Gh rimliglelen i sDrels.n: uppskaflninga
edovisnirSen o.h Iillhorande uppl)snin8d.

- drdjag m slursars om ldmpligh.ren i ari si)aelsn
anvalder antagard€t om foflsan drin vid uppdfledet av
armdovisniDsen. ,a8 dE ockld en slureb, med grund i dc
inh&ntade rclisionsbevis.n, om huruvids del finns nagon
v{senllig osnkerh€tsfaktor som avser sadana hdndeh eller
forhdlladen som kan lcda till betydard.lvilel om
ldreninSens Lma8a afi forEdlla rerksamhelrn. OmjaS
dE slursalsen an det finns en vds€nllig os{.erhebfakor,
mdstcjaa i r.visionsb..Ittels€n ftr$a uppmerksamheren pa
upplysnirgama i ersrcdoyisninSen om den vas€nttiSa
osskerhehfakrom eller, om sidana upplysningar iir
otilracklS4 modifiem unalmdel om dEredolisningen.
Mina slutsatsor bascr.! p{ de rovisionsbcvis som itrhamts
fiam till datumcl ltr rcyisionsbere&k n. Dock kd
lmridr hdndelr$ dler lbrhalhnden 8oa a( en fdrcnn8
inte l6x8rc kan fonsftta verksoheren.

- utv,rde'll jag dcn ove.gripande prcssnlationen,
strukturen och innchdllel i arsredovisningcn. dAribland
upplysninSam4 och om dNedovisningen Arerge. de
underliggande tosaltionema och hexdchcma pA ett s? t
em ger en rfilisand. bild.

Jag m{ste informcm sq,rel*n om bland annsr revisionens
plaftEde omfanning och itrikhing samr ridpunkh ft,r
dm- JaA masre ock$ infom€m om b€tyd.ts€tulla
iaktagel$. undd rcvisiorcq d&iblard d. b€rydande
briner i den intcma kontrollen son jss idcriifierar.

Del ,r sgrcls.n som h8r EnsvaEt for an ersr.dovisninSen
upprittos och atl d.D 8d m rr'fivisande bild .rli8t
aEredovisningslasm. Sl)aElsen ansvar lvcn lb. dm
inlema koolroll lom de b€ddm.r lr nodvdrdig f6r att
upp.&t! en Arsrcdovisning som inrc innchAllcr ndgra
vas€ntligs fclallighaer, var€ sig dcssa b.ror pe
@genlliShctcr cllcr pe fel

Vid upprrt nd.t av drsredovieinScn ansvarar sBr.lsn fdr
beddmingen av Oreningens lbrm6ga !n fons{Oa
ve*samhelcn. De upplyse., nIr sl & tillrmpliel. om
fofiallanden lrm kan pAverka fomASan an fonsena
lertenhet€n och att Envrnda elagand.t om fortstt drifl_
AnBgardet om fonett drift tilhmpas dock inte om
styrclsen avser att likvidera fdreDinsen. upphora med
ve*sarnheten cller irte hd negot reilisthkl altemativ liU
atl gora nASol av dett&

Mina mal ar att uppna.n rinni8 8md av sdkerier om
hurulida ,isr€dovisningen som helhct inte inn.hal.r naSE
v&€ntliga felakliShetcr vare sig dessa beror pA

oegentliSheter ell.r pa fcl @h att l{mna en
revisionsb.rdnche som innehaller mina ultalarden. Rimlig
silkertet sr en hd8 Srad av sAkerhe! mcn dr ing.n B@ti
f6r att en revision som ufds.nligr ISA och god
r€visionsd i S!ffige alltid kommcr a1t upptlck! e,
vas€ntlig felakish.t om .n sadan finns. Felahid.ter ke
upp$A pa grund av @gdlliShetcl ellcr f.l o.h anses vm
va!€ntliga om dc cnskilt eller tillsammos rimligen kan
furydntas pdverka de ekonomiska b.slut som anvdndare

Brfvil4 10. Or8.n. 769606-6096 /i
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Ut6vcr min revision av drsredovisningen harjag dyen utaon

en revision av sqrelsens ANaltning Brfvilan l0 tur
rik.nskapsarer 2016 samr av tuclager rill disposiriontr
bdralTande tureningens vinsl elln firrlun.

- LretaSil n68on [tg,fd eller gjot sig skyldig till naSon
ftBu,nmel$ som ke lBroleda €Blttnirssskyldishct mot
fdrcningen. ellcr

Jag tilhtyrks an f6rcninSslammu behardlor fdrluston
enliSl fo.slaget i fddaltDinssbsat .lsn @h bevilju
st]rcls.ns ledamdl€r osva frihet ftr .rtcrskops!ft1.

- pA nngot annar sat handlar i strid med lagen om
ckonomiska ltreningd, drsrcdo!isringslaSen eller

Jag hd utldrt r isionen .nli8t 8od revisionsscd i Svffige.
Mitt rnsvar €nligt denna b.skivs ntunare i avsnittet
Revkorb a&ot- lry& obaoende i lbrhelkndc tiu
lbreningcn enligl god revisorssed i Sverige och he i itvrigt
fullaion miit ykeEtiska eslar enlier dessa kav.

Mitt mal belrliTrrde rcvisioncn a! lirslag€t till
disposilioncr av foreninsens vinst eller fdrlusl @h d{med
mitl urlalande om den4 & an m.d rimlig grad av slkerhet
b€doma om f66la8cl & f6r.nli8 med lag€n om
ckonomiska lbreninsu.

tumlig s{.erhet & en hdg gmd av sukerhe! men inSen
gamti ftlr a(r cn revision som urfd6 erliSt 8od
rcvisionssd i Sverige alhid kommcr att uppta.ka etSarder
elle. ltsumtnels.r en ko ft,r.nlcda crsarhingsskyldigler
mot forcningcn. eller att eo firlslag till diQosilioner av
IbreninSens vinsl eller ftrrlusl inte dr tircnligr med laSco
on ekonomiska toreningar.

Iag Ens€r an de revhionsb€visjaS he inhemd ,,
iillr&kliga och dndarnals.nlisa $m sond ftr mina

Rrpport om {trdrr krsv eoligt lagsr och
sodm fdrfattningar

2 (2\

Som en d€l av en relision enligt 8od relisions!€d i Svcd8e
dvrnde.jag prof.sion€llr omdot e 6h he.n
prcfessionellt skcptisk inst{lning under hela revisioncn.
Cranskningcn a! IbrvalEringcn och tlrslaget till
disposilioncra\ f0reningeDs \inst eller tdrlusl grunde 5ig
firrDst pa revisionen av r{kmskapema Vilka iillkommmde
gnNkninsslglrder sm urlbls bascras pn min
p.ofessaonclla b€domning m.d ul8angspu r i nsk och
v,slli8het. Dct im€b& atrjag fohsetu gnnskninsm pA
sadana gardcr, omrAden eh f0rnalluden som Aj
ldsenlliga lbr vcrksamheten och d{f avsreg och
dvetuedeher skulle ha sarskild berydetse for lbrcningcns
situalion. ,a8 gdr igenom ch pdvlr fanade beslut,
beslutsunderlsg, vidlagna dqlldcl och ardE ftrrhdtaDdcn
som 5r rel.vank ft r min utlaland. om mslarsftih.t Som
underlag llr mitt utralande om sty.cls€ns fr61a8 iill
dispositiond bctdffede fdreninScrs vinsletter lt rtusr har
jag grarskat on forslager & forenli8 med lasen om
ekonomiska foreninAar.

,srfilla dcn 12 apd12017

Z*.r4*

D.t ,r si)rclser som har ansvffit for fd6laAet till
disposirionq betraltmdc {brcningens vinst.ll.r f0rlusr
Vid lbrslag till udelning innefa(d d€na bland amal o
b.ddmning av om urdelringen ,r f6^v&li8 mcd hdnsp rill
de kmv som Ibreningcns v.rk$mhetsai, omfannin8 eh
risk r soller pe $o.leken a! forcninSeds cgna kapitsl,
konlolidcringsb€ho!, likviditct och stallning i 6rig!

St],relsen ansvatu 16r f6rcning.ns organisstion och
lopalhingen av forening.ns angeltgenherer. Dena
innefata, bland mnat att fodldpade bedoma forcnirycns
ekonomiska situalion och alt tilh€ atl llrreningms
orgeietio, ,r utfomad sd an bokforinscn,
medelsforvalEingen eh f0rcninge6 ekonomiska
ag.llg.nh.rq i 6vn8t konrrclleB pe en barySgade setl.

Min mal b.tr{trede revisioneD av fbdaltningcn, och
dAmed milt uttalande om ansv0rsfrihel. dr ail inh,rnl!
revisionsbevis tur att med .n rimliS grad av s{k.rhei kmna
bedoma om ndgon stlrels.lcdamor i ndgot vAsenrligl
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