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Medlemmar i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas här
med till ordinarie föreningsstämma 

Tid: Torsdagen den 11 maj 2017 kl. 18.30 

Plats: Olaus Petriskolans matsal, Olaus Petrigatan 1 -3 

Dagordning: 

§ 1 Stämmans öppnande 

§2 Godkännande av dagordning 

§3 Val av stämmoordförande 

§4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

§5 Val av två justerare tillika rösträknare 

§6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

§7 Fastställande av röstlängd 

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 

§9 Föredragning av revisorernas berättelse 

§ 10 Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning 

§ 11 Beslut om resultatdisposition 

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer samt valberedning för nästkom

mande verksamhetsår 

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleant 

§ 16 Val av valberedning samt sammankallande 

§ 17 Av styrelsen t i l l stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält 

ärende 

• Beslut om stadgerevision 

• Motioner 

§18 Avslutande 

Välkommen! 
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Förvaltningsberättelse 

Om föreningen 

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Mäs

sen i Stockholm får härmed avge redovis

ningen för föreningens verksamhet under 

året 2016-01-01 - 2016-12-31. Brf Mässen 

är en äkta bostadsrättsförening. 

Föreningen bildades den 12 oktober 1931 

och registrerades av Länsstyrelsen den 17 

februari 1932. Föreningens organisations

nummer är 702001-5017. 

Utsikt från Skeppargatan 79 gårdssida under slutet av 

1930-talet 

Föreningen äger och förvaltar fastigheterna 

kv. Mässen 7 - 13 i Oscars församling och 

omfattar 642 lägenheter samt 1 590 m 2 lo

kaler. Fastigheterna är uppförda mellan åren 

1932- 1938. 

Tomtmarken 
Bostadsrättföreningen äger tomtmarken på 

lilla och stora gården samt mellan punkthu

sen. Marken mitt i Skeppargatan ägs av 

Stockholms stad. Föreningen har ett brukar-

avtal om att utnyttja marken. 

Taxeringsvärden 
Taxeringsvärdet 2016-12-31: 731 734 tkr, 

varav byggnadsvärdet utgjorde 241 417 tkr 

och marken 490 317 tkr. 

Föreningens verksamhet och 

ändamål 
Föreningens syfte är att upplåta lägenheter 

åt medlemmarna utan begränsning i tiden. 

Detta ska ske med en effektiv förvaltning, 

där medlemmarna erbjuds en god standard 

och välskött ekonomi. Fastigheternas kultu

rella värden ska förvaltas väl med hänsyn 

ti l l aktuella krav och miljöpåverkan. 

Styrelse 
Styrelsen har sedan stämman den 12 maj 

haft följande sammansättning: 

Ordinarie ledamöter 
Anders Rickardsson, ordförande 
Daniel Gottberg (lämnade styrelsen den 

23 augusti) 

Lena Johnson 

Arne Olsson 

Rita Stetter 

Sven Themptander 

Dan Wiklund 

Suppleant 
Claes Carnefeldt 

Sophie Filipson (lämnade uppdraget den 

21 december) 

I tur att avgå är ordinarie ledamöterna Arne 

Olsson och Sven Themptander samt supple

anten Claes Carnefeldt. 

Firmatecknare 
Föreningens firma har tecknats, två i före

ning, av Anders Rickardsson, Lena John

son, Arne Olsson, Sven Themptander och 

Dan Wiklund / jY \ ^ 
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Revisorer 
Revisorer har varit Margareta Kleberg, som 

är auktoriserad revisor från Kleberg Revis

ion AB, med Madelene Sundell-Karlsson 

som revisorssuppleant samt Mats Htibner 

som ordinarie lekmannarevisor. 

Valberedning 
Valberedningen har bestått av Ulrika Johan-

nessen (sammankallande) och Henrik 

Wallérius. 

Sammanträden 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 

14 protokollförda sammanträden, varav ett 

per capsulam. Utöver dessa möten har sty

relsen eller delar av styrelsen träffats i olika 

arbets- och beredningsmöten. 

Årsavgifterna 
Årsavgifterna höjdes den 1 april med 2 %. 
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Arvoden till förtroendevalda 
Arvode har utgått med 7 prisbasbelopp 

(310 100 kr) t i l l styrelsen, 0,5 prisbasbelopp 

(22 150 kr) t i l l valberedningen och 0,5 pris

basbelopp (22 150 kr) t i l l lekmannarevi-

sorn. Den auktoriserade revisorn har debite

rat på löpande räkning. 

Lägenhetsärenden och juridiska per
soner 
Antalet medlemmar är 852 gentemot 835 

föregående år. Under verksamhetsåret har 

81 bostadsrätter överlåtits, jämfört med 91 

föregående år. Vid verksamhetsårets utgång 

hade 84 medlemmar tillstånd att hyra ut i 

andrahand jämfört med 60 föregående år. 

Sedan augusti 2015 får medlem, som ansö

ker om andrahandsuthyrning, betala en av

gift på 4 200 kr/år eller 350 kr/mån om ut

hyrningsperioden är mindre än ett år. 

Samtliga 642 lägenheter innehas av med

lemmar. Coop Sverige Fastigheter AB inne

har bostadsrätterna t i l l butiken (bostads

rättslokaler). Antalet bostadsrätter, som in

nehas av juridisk person, är 77. Detta är en 

minskning från 93 för 2015. Sedan den 1 

jul i 2014 godkänns inte längre överlåtelse 

av föreningens lägenheter t i l l juridiska per

soner. 

Information 
En informationskanal är Mässens webbsida 

www.massen.se. Här finns för medlem

marna viktig information och aktuella do

kument. Ett centralt sådant är t.ex. Vi som 

bor i Mässen - information och ordnings

regier. En annan viktig informationskanal 

ti l l medlemmarna är Mässenbladet, som un

der året utkom med 5 nummer. 

Fastigheternas 
förvaltning och skötsel 
Föreningens har sedan 2012 ett förvalt

ningsavtal med Valvet Förvaltning AB. 

Vårt avtal gäller både den tekniska och den 

ekonomiska förvaltningen. / 
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Lokaler för uthyrning 
I Mässen finns ca 30 lokaler för uthyrning. 

Dessa är i varierande storlek och standard. 

Vid årsskiftet var samtliga lokaler uthyrda. 

Underhållsplan 
Styrelsen har under året arbetat vidare med 

och aktualiserat den långsiktiga underhålls

planen, som visar på planerat underhåll för 

tiden 2016 - 2032. Med underhåll avses här 

sådana insatser som krävs för att behålla 

fastigheterna och dess funktioner i ur

sprungligt skick. Underhåll blir åtgärder 

med perioden ett år eller längre. Akuta fel 

och reparationer utförs löpande under året 

och klassas som driftskostnader. 

Investeringar under de senaste åren 
Under de senaste sex åren har ca 33 mkr in

vesterats i det långsiktiga underhållet av 

Mässens fastigheter. Det har bl.a. varit den 

stora fönsterrenoveringen, där sista etappen 

redovisas i det följande, samt modernise

ringen av Mässens elförsörjning med trefas 

el i alla lägenheter. Andra större arbeten har 

varit renovering och modernisering av fyra 

tvättstugor samt en genomgripande moder

nisering av Mässens undercentral för värme 

och varmvatten. Dessa investeringar har t i l l 

delar kassamässigt hanterats inom ramen 

för det löpande kassaflödet, men det blev 

också nödvändigt att utöka låneskulden un

der 2014. 

Den underhållsplan, som styrelsen arbetar 

med, visar på ett underhållsbehov för de 

kommande 15 åren på drygt 75 mkr. Under

hållsplanen revideras årligen och ligger t i l l 

grund för kommande års budget. 

En analys av kommande investeringsbehov 

och en finansieringsanalys redovisas i av

snittet Händelser efter verksamhetsåret. 
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Underhåll under året 

Fönster 

Under våren 2012 beslöts att påbörja ett mer 

omfattande fönsterunderhåll. Under våren 

2016 avslutades den tredje och sista etappen 

av fönsterrenoveringen. Denna etapp har 

omfattat Skeppargatan 75 -83. Fönsterreno

veringen har skett genom att ta bort all gam

mal färg och byta ena rutan t i l l energiglas. 

Det senare innebär en energibesparing och 

bättre komfort i lägenheterna. Tumba Glas 

genomförde även denna etapp. Ett brandtill

bud inträffade i samband med s.k. heta ar

beten, dvs. bortbränning av gamla färglager. 

Gnistor fick då fåste mellan balkonggolv 

och dörrkarmen. En s.k. krypande brand och 

rökutveckling uppstod under golvet. Flera 

lägenheter rökfylldes. Detta innebar att de 

drabbade medlemmarna under flera måna

der fick erbjudas annat boende medan lä

genheterna sanerades och återställdes. 

Undercentralen 

Under våren genomfördes ytterligare ett an

tal kompletterande underhålls- och moder

niseringsarbeten i undercentralen. 

Elförsörjning 

Uppgraderingen och moderniseringen av 

fastigheternas elförsörjning har fortsatt un

der året med de allmänna utrymmena i käl

lare, vindar, lokaler och elcentraler. Detta 

projekt avslutades första halvåret 2016. I 

nästa etapp kommer det att ske en översyn 

och modernisering av belysningen i källar

gångar och vindar. 

Balkonger 

Under året genomfördes ett pilotprojekt 

med renovering av fyra balkonger med syn

liga skador på Skeppargatan 102. Arbetet 

avslutades före julhelgen med en g o d k ä n ^ 
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slutbesiktning. Bedömningen är att ska

dorna är jämförelsevis begränsade. De bä

rande balkarna var inte skadade, men viss 

förstärkning i ytterhörnen fick göras. Styrel

sen kommer att fortsätta analysen tillsam

mans med experter för bedömning av det 

fortsatta renoveringsarbetet och vilken om

fattning det kommer att få. Det finns ett an

tal balkonger som måste åtgärdas under 

nästkommande år. 

Taksäkerheten 
Det finns fastställda krav på säkerheten vid 

takarbeten, t.ex. takskottning. Under året 

har därför ett antal åtgärder genomförts för 

en säker arbetsmiljö. 

TV och bredband 
Mässen äger TV och bredbandsnätet och 

har avtal med Com Hem. Avtalet gäller 

t.o.m. den 30 april 2018 och innehåller för

utom TV-utbudet också bredbandsanslut-

ning t i l l alla lägenheter. Den obligatoriska 

avgiften för TV och bredband är 100 kr per 

månad och lägenhet. 

Försäkring 
Föreningen har ett försäkringsavtal med 

Trygg Hansa. Försäkringen omfattar även 

ett kollektivt bostadsrättstillägg för alla lä

genheter. Fastigheterna är fullvärdesförsäk-

rade. 

Bostadsrätterna 
Mässen är sedan 2015 medlem i Bostadsrät

terna, som är en rikstäckande organisation 

för Sveriges bostadsrättsföreningar. Idag är 

cirka 6 700 bostadsrättsföreningar medlem

mar i Bostadsrätterna. Som medlem får man 

bl.a. f r i ekonomisk, juridisk och teknisk 

rådgivning samt fria utbildningar för styrel

sen. Alla Boende i Mässen får genom före

ningens medlemskap tidningen Din Bo

stadsrätt fyra gånger per år. 
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Fond för yttre underhåll 
Avsättning ti l l fonden sker efter underhålls

planen i enlighet med 54 § i föreningens 

stadgar. Årets avsättning är 510 tkr. 

Fond för inre underhåll 
Det sker inte längre någon avsättning t i l l en 

fond för inre underhåll. Det finns dock en 

kvarstående tillgång på 697 (702) tkr, som 

kan ses som föreningens skuld t i l l medlem

marna. 

Lånepolicy 
Föreningens låneportfölj redovisas i Not 17. 

Här framgår aktuella villkor och förfallo

datum. Lån, som förfallit under året, har i 

regel omplacerats t i l l rörlig ränta med peri

oden 3 månader. Lånen har olika löptider. 

Detta har bedömts som mest fördelaktigt 

med hänsyn ti l l det under året rådande rän

teläget. Under år 2016 var medelräntan på 

föreningens lån 0,67 %. 

Kommentar till årets resultat 
Från och med den 1 januari 2014 tillämpar 

föreningen B FN AR 2012:1. 

Årets ekonomiska resultat är bättre än enligt 

budgeterad plan. De större genomförda re

noveringarna, bl.a. fönsterrenoveringen och 

elutbyggnaden, har bokförts som investe

ringar med årliga avskrivningar. Det fortsatt 

låga ränteläget har haft en positiv påverkan 

på resultatet. En del i överskottet är också 

en budgeterad kostnad för stamspolning, 

som dock inte kunde genomföras förrän i 

början av 2017 och därmed belastar nästa 

års resultat. 

En särskild kommentar att nämna är ök

ningen av jurist- och konsultkostnader (not 

8). Här finns en kostnad för en konflikt och 

tvist mellan föreningen och en medlem som 

pågått i flera år. Ursprunget är ett fel vid / 
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stambytet i början av 90-talet. Styrelsen har 

gjort fler försök att finna en lösning, men 

det gick inte att nå en uppgörelse direkt par

terna emellan. Tvisten löstes i februari 2016 

med förlikning i Stockholms tingsrätt. För

eningens kostnader blev 90 000 kr och där

t i l l hörande juristkostnader på ca 53 000 kr. 

Händelser efter verksamhets
året 
I januari beslöt styrelsen att från den 1 april 

2017 höja årsavgiften med 1 %. Bakgrun

den t i l l beslutet är i första hand en bedöm

ning av behovet att långsiktigt höja intäk

terna för att bättre möta framtida högre kost

nader och de som styrelsen bedömer nöd

vändiga större fortsatta underhållsinveste

ringarna. Under 2017 kommer 

trapphusrenoveringen att påbörjas. Det 

måste också bli viss fortsättning med under

hållsrenovering av vissa balkonger. Andra 

planerade fastighetsinvesteringar under år 

2017 är renovering av ytterligare en tvätt

stuga. 

6(20) 

I nedanstående översikt redovisas en över
siktlig sammanställning och budget över ut

vecklingen av intäkter och kostnader fram 

ti l l 2020. Här finns antagandet om årliga 

kostnads- och intäktsökningar på 1 - 5 %. 

Styrelsens policy är att det årliga investe

ringsbehovet ska rymmas inom det löpande 

kassaflödet. Med tanke på det låga räntelä

get är utgångsläget därför att inte behöva 

öka låneskulden. Ett nu okänt och större in

vesteringsbehov ett visst år torde dock inne

bära att nya lån måste tas. I kalkylen ligger 

mindre men tätare höjningar av avgiften. 

Styrelsen ser detta som mer fördelaktigt än 

en stor höjning ett visst år. Finansieringsa

nalysen visar på ett successivt minskande 

resultat och om ytterligare några år visar 

analysen på underskott. Analysen är en pro

gnos och ska ses som en illustration och räk

neexempel. Utvecklingen för flera poster är 

naturligtvis osäker. Det gäller t.ex. ränteni

vån om 3-5 år. V i kan anta en högre ränta 

om några år, men hur mycket högre? Anta-

gandet i prognosen är 1 % ^ 
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Prognos 

Perioden 

2017-2020 

Intäkter 

Fastighetsskötsel 

Reparationer 

Underhåll 

Taxebundna kostnader 

Fastighetsförsäkring 

Fastighetsskatt 

Övriga förvaltnings

kostnader 

Arvoden 

Avskrivningar 

Avskrivn. nyinvest 

Räntekostnad 

Beräknat resultat 

2017 

20 176 000 

-1 768 000 

-1 000 000 

-750 000 

-6 572 000 

-450 000 

-1 046 000 

-1 865 000 

-473 000 

-4 472 000 

0 

-635 000 

1 145 000 

2018 

20 579 520 

-1 803 360 

-1 020 000 

-765 000 

-6 769 160 

-472 500 

-1 056 460 

- 1 902 300 

-477 730 

-4 472 000 

-166 667 

-936 485 

737 859 

2019 

20 991 110 

-1 839 427 

-1 040 400 

-780 300 

-6 972 235 

-496 125 

-1 067 025 

-1 940 346 

-482 507 

-4 638 667 

-166 667 

-936 485 

2020 

2 1 4 1 0 933 

-1 876 216 

-1 061 208 

-795 906 

-7 181 402 

-520 931 

-1 077 695 

-1 979 153 

-487 332 

-4 805 333 

-166 667 

-936 485 

630 928 7 
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Nyckeltal 

2016 2015 2014 2013 2012 
Nettoomsättning, tkr 20 022 19 024 18 424 18 492 18 445 
Resultat efter finansiella poster, tkr 1 547 1 360 207 632 706 
Soliditet *) 12% 11% 9% 9% 9% 

Bostadsrättsyta 26 593 26 593 26 593 26 593 26 593 
Total yta (bostäder+lokaler) 28 085 28 085 28 085 28 085 28 085 
Årsavgift / kvm bostadsrättsyta 609 600 600 600 600 
Lån / kvm bostadsrättsyta 3 522 3 522 3 522 3 228 2 958 
Fastighetens belåningsgrad**, % 12,80% 15,15% 15,15% 13,86% 15,15% 

Taxeringsvärde, tkr 731 734 618 103 618 103 618 103 519 189 
Insatser och upplåtelseavgifter 1 989 1 989 1 989 1 989 1 989 

Avsättning underhållsfond / kvm total yta 18,24 27,81 27,85 27,81 27,81 
Avskrivning / kvm total yta 151 140 128 58 50 

Elkostnad / kvm total yta 16 15 16 17 15 
Värmekostnad / kvm total yta 142 149 148 158 161 
Vattenkostnad / kvm total yta 22 21 17 23 20 
*)Totalt eget kapital / Totala tillgångar 

**)Föreningens lån / Fastighetens taxeringsvärde 

Förändring i eget kapital 

Upplåtelse- Balanserat Årets 
Insatser avgifter Yttre fond resultat resultat 

Ingående balans 1 078 400 910 379 6 329 984 2 041 967 1 359 953 
Avsättning yttre fond 781 000 -781 000 
Resultatdisposition 1 359 953 _ i 359 953 
Årets resulat 1 546 909 

1 078 400 910 379 7 110 984 2 620 920 1 546 909 -
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Resultatdisposition 
Förslag till vinstdisposition 

Till förfogande för föreningens stämma står: 

balanserat resultat 2 620 920 

årets resultat 1 546 909 

4 167 829 

Styrelsen föreslår följande behandling av föreningens resultat: 

avsättning till yttre fond 510 224 

balanseras i ny räkning 3 657 605 

4 167 829 

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas t i l l efterföljande resultat-

och balansräkningar med tillhörande noter^/^/ ^ / 
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Resultaträkning  
Belopp i kr Not 2016-01-01- 2015-01-01-

2016-12-31 2015-12-31 

Nettoomsättning 2 20 021 825 19 023 989 
20 021 825 19 023 989 

Fastighetskostnader 
Fastighetsskötsel m.m. 3 -1 465 682 -1 494 211 
Reparationer 4 -1 447 457 -941 161 
Underhåll 5 -722 167 -288 688 
Taxebundna kostnader 6 -6 400 623 -6 324 268 
Försäkring och avgäld 7 -358 804 -316 509 
Fastighetsskatt -1 015 396 -929 036 
Förvaltningskostnader 8 -1 842 540 -1 620 586 
Styrelsearvode 9 -416 299 -438 065 

Fastighetskostnader -13 668 968 -12 352 524 

Resultat före avskrivningar och räntekostnader 6 352 857 6 671 465 

Avskrivningar -4 189 854 -3 934 492 

Rörelseresultat 2 163 003 2 736 973 

Finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande intäkter 11 018 1 681 
Räntekostnader och liknande kostnader 10,16 -627 112 -1 378 701 

Resultat efter finansiella poster 1 546 909 1 359 953 

Årets resultat 1 546 909 1 359 953 
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Balansräkning 
Belopp i kr Not 2016-12-31 2015-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 11 62 160 371 64 826 615 
Fastighetsförbättringar 12 42 587 850 36 122 021 
Pågående arbeten 13 553 206 2 578 955 

105 301 427 103 527 591 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga fordringar 1 177 1 177 

1 177 1 177 

Summa anläggningstillgångar 105 302 604 103 528 768 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 90 456 26 200 
Övriga fordringar 14 12 018 11 701 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 481 906 444 953 

584 380 482 854 

Kassa och bank 6 981 243 7 005 490 

Summa omsättningstillgångar 7 565 623 7 488 344 

SUMMA TILLGÅNGAR 112 868 227 111 017 112 

^Ay / 
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Balansräkning 
Belopp i kr Not 2016-12-31 2015-12-31 

E G E T KAPITAL OCH S K U L D E R 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Insatser 
Upplåtelseavgifter 
Fond för yttre underhåll 

1 078 400 
910 379 

7 110 984 

9 099 763 

1 078 400 
910 379 

6 329 984 
8 318 763 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 
Årets resultat 

2 620 920 
1 546 909 
4 167 829 

2 041 967 
1 359 953 

3 401 920 

Summa eget kapital 13 267 592 11 720 683 

Skulder 

Långfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut 

16 
93 648 455 

93 648 455 

93 648 455 

93 648 455 

Kortfristiga skulder 
Inre fond 
Leverantörsskulder 
Skatteskulder 
Mottagna depositioner 
Övriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 

697 331 
1 904 270 

137 266 
207 204 

59 507 

2 946 602 

5 952 180 

701 897 
1 800 034 

55 229 
172 380 
48 905 

2 869 529 

5 647 974 

Summa skulder 99 600 635 99 296 429 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 112 868 227 111 017 112 
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Kassaf lödesanalys 

2016-01-01- 2015-01-01-
Belopp i kr Not 2016-12-31 2015-12-31 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 1 546 909 1 359 953 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 4 189 854 3 934 492 

5 736 763 5 294 445 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

5 736 763 5 294 445 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning(-)/Minskning (+) av långfristiga fordringar 
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 

-101 527 
304 206 

599 
-97 277 

1 354 824 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 939 442 6 552 591 

Investeringsverksamheten 
Investering fa stighetsförb ätt ringar 
Pågående arbeten 

-5 410 484 
-553 206 

-1 374 779 
-2 578 955 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 963 690 -3 953 734 

Finansieringsverksamheten 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -

Årets kassaflöde -24 248 2 598 857 

Likvida medel vid årets början 7 005 491 4 406 633 

Likvida medel vid årets slut 6 981 243 7 005 490 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Belopp i kr om inget annat anges 

Allmänna redovisningsprinciper 

Redovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 (K3). 

Värderingsprinciper m m 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet. 

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter 
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna, byggnaden, har skillnaden i förbrukningen av 
betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter 
vilka skrivs av separat. 

Skatter 
En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som privatbostadsföretag, belastas 
vanligtvis inte med inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % för verksamheter som inte kan hänföras 
till fastigheten, t ex avkastning på en del placeringar. 

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen. 

Fastigheten År 

Andel av 
bokf värde 

i% 
Stomme, grund och restpost 
Stammar, vatten 

50 
32 100,0 

100,0 

Övriga anläggnignstillgångar 
Fastighetsförbättringar 
Markanläggningar 

6 
20 

50 
30 
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Not 2 Nettoomsättning 

Nettoomsättning 

Årsavgifter, bostäder 
Årsavgifter, lokaler 
Hyresintäkter, lokaler 
Övriga hyresintäkter 
Kabel-TV 
Övriga intäkter 

2016-01-01-
2016-12-31 

15 997 791 
190 536 

2 361 611 
315 545 
771 060 
385 282 

20 021 825 

2015-01-01-
2015-12-31 

15 761 328 
187 728 

2 111 515 
104 321 
683 762 
175 335 

19 023 989 

Not 3 Fastighetsskötsel 

Material 
Trädgårdskostnader 
Snöröjning och sändning 
Städning 
Besiktningskostnader, sotning OVK etc. 
Övriga kostnader för fastighetsskötsel 

2016-01-01-
2016-12-31 

61 108 
501 587 

83 923 
766 644 

28 869 
23 551 

1 465 682 

2015-01-01-
2015-12-31 

90 211 
393 255 
179 015 
714 731 

86 105 
30 894 

1 494 211 

Not 4 Reparationer 

Hyresbostäder 
Hyreslokaler 
El, värme, vatten och ventilation 
Vattenskador 
Tvättstuga, tvättutrustning 
Hissar 
Fönster, portar och balkonger 
Tak och fasader 
Övriga reparationer 

2016-01-01-
2016-12-31 

4 426 
47 416 

240 860 
489 884 

81 723 
120 795 
47 416 

3 221 
411 716 

1 447 457 

2015-01-01-
2015-12-31 

6 542 
8 055 

311 139 
377 073 

79 115 
97 208 
15 050 
10 726 
36 253 

941 161 

Not 5 Underhåll 

Hyreslokaler 
El, värme, vatten och ventilation 
Hissar 
Fönster, portar och balkonger 
Tak och fasader 
Övriga underhållskostnader 

2016-01-01-
2016-12-31 

67 287 
110 903 
42 740 
58 457 

343 624 
99 156 

722 167 

2015-01-01-
2015-12-31 

183 638 

42 048 
17 133 

45 869 

288 688 
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Not 6 Taxebundna kostnader 

El 
Uppvärmning 
Vatten 
Sopor, grovsopor 
Kabel-TV 
Gas 

2016-01-01-
2016-12-31 

463 274 
3 990 134 

620 720 
555 352 
771 143 

6 400 623 

2015-01-01-
2015-12-31 

423 065 
4 171 104 

580 630 
536 289 
608 031 

5 149 

6 324 268 

Not 7 Försäkring och avgäld 

Fastighetsförsäkring 

2016-01-01-
2016-12-31 

358 804 

358 804 

2015-01-01-
2015-12-31 

316 509 

316 509 

Not 8 Förvaltningskostnader 

Administrationskostnader 
Självrisker, hyresförluster etc. 
Förvaltningskostnader, avtal 
Revision 
Förvaltningskostnader 
Jurist-, konsult- och bankkostnader m.m. 
Övriga förvaltningskostnader 

2016-01-01-
2016-12-31 

36 571 
20 

1 164 962 
35 289 

324 349 
177719 
103 631 

1 842 541 

2015-01-01-
2015-12-31 

31 362 
6 434 

1 164 962 
13 544 

231 193 
110 675 
62 415 

1 620 585 

Not 9 Arvoden 

Arvoden och sociala kostnader 
2016-01-01-
2016-12-31 

2015-01-01-
2015-12-31 

Löner och andra ersättningar: 
Styrelsearvoden 
Arvode internrevisor 
Sociala kostnader 

317 800 
22 250 
76 249 

416 299 

327 125 
22 250 
88 690 

438 065 

Not 10 Räntekostnader och liknande kostnader 

Räntekostnader, bank 
Räntekostnader, övriga 

2016-01-01-
2016-12-31 

626 614 
498 

627 112 

2015-01-01-
2015-12-31 

1 378 410 
291 

1 378 701 
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Byggnad 
Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början 

Vid årets slut 

Ackumulerade avskrivningar 
-Vid årets början 
-Årets avskrivning 

Vid årets slut 

Mark 

Redovisat värde vid årets slut 
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2016-12-31 2015-12-31 

100 592 853 

100 592 853 

100 592 853 

100 592 853 

-36 455 260 
-2 666 244 

-39 121 504 

-33 789 016 
-2 666 244 

-36 455 260 

689 022 

62 160 371 

689 022 

64 826 615 

Taxeringsvärden 
Bostäder Lokaler Summa 

Byggnad 230 600 000 10 817 000 241 417 000 
Mark 481 000 000 9 317 000 490 317 000 

711 600 000 20 134 000 731 734 000 

<4 
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Not 12 Fastighetsförbättringar 
2016-12-31 2015-12-31 

Fastighetsförbättring 
Ackumulerat anskaffningsvärde 
-Vid årets början 45 152 126 30 210 102 
-Nyanskaffningar 7 989 439 14 942 024 

Vid årets slut 53 141 565 45 152 126 

Ackumulerade avskrivningar 
-Vid årets början -9 159 546 -7 896 323 
-Årets avskrivningar -1 518 585 -1 263 223 

Vid årets slut -10 678 131 -9 159 546 

Markanläggningar 
Ackumulerat anskaffningsvärde 
-Vid årets början 142 090 142 090 

Vid årets slut 142 090 142 090 

Ackumulerade avskrivningar 
-Vid årets början -12 649 -7 624 
-Årets avskrivning -5 025 -5 025 

Vid årets slut -17 674 -12 649 

42 587 850 36 122 021 

Not 13 Pågående arbeten 
2016-12-31 2015-12-31 

Vid årets början 2 578 955 13 567 246 
Årets nyanläggningar 5 963 690 2 622 241 
Årets aktivering 
Elprojekt -1 135 199 -7 926 013 
Fönsterprojekt -6 674 804 -5 684 519 
Ta kfot/St u p rö rs vä r m e -179 436 -
Redovisat värde vid årets slut 553 206 2 578 955 

Not 14 Övriga fordringar 
2016-12-31 2015-12-31 

Skattekonto 12 018 11 701 

12 018 11 701 
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Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
2016-12-31 2015-12-31 

Förutbetald försäkringspremie - 79 399 
Förvaltning 183 601 97 080 
Com Hem 190 978 192 421 
Elkraft 73 568 45 593 
ITK 7 139 7 044 
Initial, mattor 6 094 
Bostadsrätterna 14 820 14 820 
Övrigt 11 800 2 502 

481 906 444 953 

Not 16 Skulder till kreditinstitut 

Långivare Räntesats % Löptid 2015-12-31 Förändring 2016-12-31 

Nordea 1,350 % 2018-11-21 20 000 000 - 20 000 000 
Nordea - 2016-11-16 20 000 000 -20 000 000 
Nordea 0,260 % 2017-12-19 23 238 585 - 23 238 585 
Nordea 0,800 % 2019-11-13 - 20 000 000 20 000 000 
Nordea 0,177 % 2017-08-28 30 409 870 - 30 409 870 

93 648 455 - 93 648 455 

Kortfristig del av långfristig skuld till kreditinstitut 

Långivare 2016-12-31 

Nordea 0 

Not 17 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Ställda säkerheter 2016-12-31 2015-12-31 
Fastighetsinteckningar Mässen 7 

Mässen 8 
Mässen 9 
Mässen 10 
Mässen 11 
Mässen 12 
Mässen 13 

17 116 110 
12 637 850 
24 186 500 
10 341 100 
9 361 000 

11 126 600 
11 468 450 

96 237 610 

17 116 110 
12 637 850 
24 186 500 
10 341 100 
9 361 000 

11 126 600 
11 468 450 

96 237 610 

Eventualförpliktelser Inga Inga 
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Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2016-12-31 2015-12-31 

Upplupna arvoden 356 000 356 000 
Upplupna social avgifter 111 855 111 855 
Upplupna räntor 39 501 31 590 
Förutbetalda hyror och avgifter 1 805 406 1 742 765 
Upplupen revisionskostnad 33 000 30 000 
Övriga upplupna kostnader: 
El - 1 620 
Värme 600 840 539 398 
Sopor, sopstopp - 39 454 
Snöskottning - 4 370 
Övrigt 12 477 

2 946 602 2 869 529 

Underskr i f ter 

Stockholm den 9 < X f t i I '10 17 

Styrelseledamot 
Arne Olsson 
Styrelseledamot 

Styrelseledamot 

Styrelseledamot 

revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats den /0 

ireta Kleberg 
Auktoriserad revisor, 

Mats Hubner 
Lekmannarevisor 



REVISIONSBERÄTTELSE 
Ti l l föreningsstämman i 

Brf Mässen i Stockholm 
org.nr 702001-5017 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

V i har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Mässen i Stockholm för år 2016. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 

och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 

den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

V i tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen 

för föreningen. 

Grund för uttalanden 

V i har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna 

sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Ljkmannarevisorns ansvar. 

V i är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som 

auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

V i anser att de revisionsbevis v i har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 

för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en 

rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 

som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens 

förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 

kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 

drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera 

föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 

något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god 

revisionssed i Sverige. Mit t mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 

årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 

garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 

att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 

oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 

förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 



Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en 

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 

bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 

ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka 

en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 

som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 

avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse 

för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn til l 

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

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 

styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift 

vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 

inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 

som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 

föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 

väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 

upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 

upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser 

baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 

Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan 

fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i 

årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 

underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och 

inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 

under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Lekman narevisorns ansvar 

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i 

Sverige. Mi t t mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har 

upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande / 

bild av föreningens resultat och ställning. 
A 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har v i även utfört en revision av styrelsens 

förvaltning av Brf Mässen i Stockholm för år 2016 samt av förslaget till dispositioner 

beträffande föreningens vinst eller förlust. 

V i tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

V i har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs 

närmare i avsnittet Revisorns ansvar. V i är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 

revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 

ansvar enligt dessa krav. 

V i anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 

för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 

eller förlust. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens 

angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens 

ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att 

bokföringen, medels förvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt 

kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om 

ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 

bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot föreningen, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med årsredovisningslagen eller stadgarna. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller 

förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om 

förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs 

enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 

kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av 

föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med b o s t a d s r ä t t s l a g e n . ^ ^ ^ 
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Som del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller 

förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 

granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella 

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att v i fokuserar 

granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens 

situation. V i går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 

andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för 

vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 

förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 
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