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Ftirvaltn i n gsberdttelse

Verksamheten

Allmant om versamheten

I den har arsredovisningen anges belopp i SEK om inget annat sarskilt anges

Styrelse, firmateckning och revisorer

Styrelsen har under rakenskapsaret haft foljande sammansattning

Barbro Wikman valdes till revisor vid arsstamman den 6 april 2017

Bostadsrattsfaireningens ftirvaltning

Ekonomisk forvaltning
Service av hiss
Besiktning av hiss
Elleverantor
Fjirrvirmeleverantor
Atervinning
Vaflen och avlopp
Stedning
Snorojning av tak
Entr6mattor
lnternet
Kabel-TV
Forsakring

Ledamot
Ordforande (t.o.m. 2017-04-06), Ledamot (fr.o.m. 2017-04-06)
Ledamot
Ledamot (t.o.m. 2017-04-06), Ordfdrande (fr.o.m. 2017-04-06)
Ledamot (fr.o.m. 2017 -04-06)

SaveTime Ekonomikonsult AB, tidigare WST Fastighetsforvaltning
ManKan Hiss
Deckare
Fortum
Fortum
SlTfuSuez och Stockholm vatten
Stockholm vatten
Nordena entreprenad AB
PFF Plat Fastighetsforvaltning Friskverd, lidigare Nyholms Plat
Berendsen
ComHem
ComHem
Ldnsforsdkringar

Fcireningen har ingen inhyrd teknisk forvaltning eller triidg6rdsskdtsel. Dock har medlemmarna P-G
Farnlund och Gerd Larsson eterigen stallt upp och utfort ett fantastiskt arbete avseende underhalls-
och reparationsarbete pa fastigheten respektive skotsel av vixter och blommor p6 foreningens
innergArd.

Firmateckning

Foreningens firma tecknas av styrelsen samt av ordinarie styrelseledamdter, tvA ifcirening.

VerksamheUindamil

Foreningen har till iindamAl att fremja medlemmarnas ekonomiska intressen genom atl i ftireningens
hus upplata bostider och i forekommande fall lokal at medlemmarna till nyttjande utan
tidsbegrensning. Medlems ratt iforeningen pa grund av sadan upplatelse kallas bostadsret. Medlem
som innehar bostadsratt kallas bostadsrattshavare.

Sammantriden och f6reningsstiimma

Styrelsen har under 6ret haft fem protokollforda sammantraden. Ordinarie fdreningsstemma avseende
ftireg6ende rakenskapsar hdlls den 6 april 2017. En extra fdreningsst5mma avseende andring av
fdreningens sladgar och gruppanslutning gallande bredband hdlls den '16 november 2017. ly\Jt

Njal Roomans
Magnus Alm6n
Jonathan Hellslen
Gila Eriksson
Claes-Goran Pernhult
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Bostadsrattsftireningens fastigheter

Foreningen ager 1 fastighet med 16 bostadslagenheter och 3 lokaler som har en total bruksarea om 1

119 kvm. Av de 16 bostadslagenhelerna ar t hyresratt. Fastigheten ar uppford ar 1900. Senaste
stambytet utfordes 1986. Fastighetens gatuadresser er Markvardsgatan 4 och Markvardsgatan 44,
1 13 53 Stockholm.

Medlemsinformation

Under Sret har en tiverlAtelse skett

Vasentliga hindelser under rekenskapsaret

Under aret har foreningens stadgar andrats i syfte att sakerstalla att de dverensstammer med de
forandringar som nyligen inforts i lagen om ekonomiska foreningar samt for att mojliggora uttag av en
enhetlig avgift for bredbandstjanster i hindelse av en gruppanslutning. Beslut om stadgeandringarna
fattades i samband med den ordinarie och den extra foreningsstdmman som genomfordes under Aret.
Vid den extra foreningsstiimman beslutades Sven om en gruppanslutning gellande bredbandstjdnster.
Gruppanslutningen galler fran den 1 januari 2018 och medfor en betydande kostnadssankning for
fdreningens medlemmar. Utredningsarbetet vad galler en evenluell vindsbyggnation har fortsatt och i

bcirjan av 2018 forvantas en ansokan om bygglov att skickas in.

FlerArscivers ikt Belopp i kr
2014 20132017 2016 2015

Nettoomsafining
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %
Arsavg ifUkvm bostadsraft syta
LAn/kvm bostadsrdftsyta
Rdnta/kvm bostadsrettsyta
Vdrmekostnad/kvm totalyta

960 624
148 954

82
631

7 126
73

150

946 219
76 758

82
615

7 126
120
154

992 012
-111 359

71

648
11 688

282
146

994 669
59 758

72
648

11 688
287
170

994 896
-116 847

72
648

11 688
JJt)
186

Dispositione ersst6mmobeslut
Dispos. av foregAende
arstammobeslut
Avsattning ytke fond
Arets resultat

Belopp vid Arets slut

74 004
76 758

-74 004

23 400 954 803 75'l 3 696 761 'l 194 977 -134 998 148 954.) J

-76 758

148 954

F<irdndringar i eget kapital
Balkong Yttre Bal. ,Arets

/nsatser fond Uppl. avg. rep. fond resuftat resultat
Belopp vid arets borian 23 400 954 803 751 3 696 761 1 120 973 -137 752 76758
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Belopp i kr
Styrelsen foreslar att det UaianseraAe. resuttatet
balanserat resultat
arets resultat

Totalt

-134 998
148 954

13 956

84 012

-70 056

13 956

Behandlas sa att
Avsattning till yttre underhallsfond
lansprakstagande av yttre underhallsfond
balanseras i ny rakning

Summa

Fdreningens resultat och stdllning framgAr av efterfoljande resultat- och balansrdkningar m
tillaggsupplysningar. 'w
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Nof 2017-01-01-
2017-12-31

2016-01-01-
2016-12-31

ROrelsein'.dkter
Nettoomsafining
Ovriga rorelseintakter

Summa riirelseintiikter

Riirelsekostnader
ovriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anlaggningstillgangar

Summa rtirelsekostnader

R6relseresultat

Finansielta poster
Resultat fran ovriga finansiella anlSggningstillgAngar
0vriga rtinteintdkter och liknande resultatposter
Ranlekostnader och liknande resultatposter

Summa fi nansiella poster

Resultat efter finansiella poster

B oks I utsd i s p os iti o n er
Resultat ftire skatt

Skatler

Arets resultat

-758 548 -775 010

2 960 624
1 125

946 219
2 433

948 652

-601 054

-173 956

3

961 749

-582 504

-176 044

203 201

4 258
3 679

-62 184

173 642

5 494
2

-102 380
-96 884-54 247

148 954 76 758

148 954 76 758

4 148 954 76 758

Belopp i kr
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Belopp i kr 2017-12-31 2016-12-31

TILLGANGAR

AnliggningstillgAngar

M ateriel I a a n liigg n i ng stillgd ngar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anldggningar
I nventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anlaggningstillgangar

Summa a nlegg n ingstillgangar

OmsdttningstillgAngar

Kortfri sti g a fo rd ri n g a r
Kundfordringar
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intdkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsattningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR

5 31 192 525
35 130

373 789

31 331 505
46 838

399 145

31 601 444 31 777 488

31 601 444 31 777 488

137 722
238

83 163

149 115
249

74 011
221 123 zz3 3tc

3762127 3 417 763
3 762 127 3 417 763

3 983 250 3 641 138

35 584 694 35 418 626

Nof
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Belopp i kr Nof 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Medlemsinsatser

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Yttre reparationsfond

Summa bundet eget kapital

Frift eget kapital
Balanseral resultat
Arets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Ldngfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut

Summa lengfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leveranlorsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intikter
Summa kortfristlga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6

7

29 096 443 29 022 439

27 901 466
1 194 977

-134 998
148 954

27 901 466
1 120 973

-137 752
76 758

13 956 -60 994

29 110 399 28961 445

6 000 000 6 000 000

74 079
96 048
I853

294 315

66 331
93 536
9189

288 125

474 295 457 181

35 584 694 ZS 418626.hrr)

6 000 000 6 000 000
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Noter

Not 1 Redovisn ingsprinciper
Arsredovisningen ar uppratlad ienlighet med Arsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Arsredovisning i mindre foretag.

Definition av nyckeltal

Soldr'tet
Eget kapital i forhAllande till balansomslutningen

Nettoomsettning
Rorelsens huvudintakter, fakturerade kostnader, sidointekter samt intektskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intakter och kostnader, men fore extraordinara intekter och kostnader.

Avskrivni ng spri nc i per f6r anldgg ni ngsti llglngar
Avskrivningar enligt plan baseras pa ursprungliga anskaffningsvirden minskat med beraknat
restverde, Avskrivning sker linjart over tillgAngens berdknande livslangd.

Fdljande avskrivningstider tillampas:

AnliaaninnstillnAnaar lr
Ivlateriella anldggningstillgAngar:
-Byggnader
-Byggnadsinventarier
-lnventarier

120
10
20 tu
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Not 2 Nettoomsattning

Nettoomsdtlning

Foreningens nettoomsattning under rdkenskapsAret var:
Arsavgifter
Hyresintakter, bostAder
Hyresintakter, lokaler

Not 3 Ovriga externa kostnader

Driftkostnader

Tomtrattsavgald
Uppvdrmning
EI

Vatten och avlopp
Hiss
Sophamtning
Stadning
Kabel-TV och Bredband
Hyra av mattor
Sndrbjning
Fastighetsforsakring
Forbrukningsmaterial, fastighet
Forbrukningsinventarier, fastighet

Gard
Vdrme
Tvettstugan
Ventilation
Hissar
Huskropp

Planerade underhAll

2017-01-01-
2017-12-31

530 991
74 448

355 185

2016-01-01-
2016-12-31

517 708
80 652

347 859

960 624 946 219

2017-01-01-
2017-12-31

132 000
167 394
32 462
25 971

1701
21 094
45 852
12 124
I217
2 157

28 106
1 717

399

2016-01-01-
2016-12-31

1 18 100
171 348
30 050
23 259

4 274
20 147
42744
11 880
8 033

18 950
31 040

2 826

479 194 482 651

2017-01-01-
2017-12-31

2016-01-01-
2016-12-31

14 973

2017-01-01-
2017-12-31

2016-01-01-
2016-12-31

N

Reparationer och underha

2 466
3 028
3 841

9 335

2 078

3 298
2 193
7 404



Administrativa kostnader

ovriga egna administrationskostnader
Revisionsarvode
Kameral fdrvaltning
Bankkostnader
Foreningsavgifter
Ovriga kostnader

Fastighetsskatt

Fastighetsskatt

Not 4 Resultat efter fondering
Arets resultat
Avsdttning till ytke underhellsfond

Resultat efter fondering

e(l1)

2017-01-01-
2017-12-31

12 325
29 680

1 400

1 490

2016-01-01-
2016-12-31

2 300
12 325
29 328

1 400
8 240
2 869

44 895

2017-01-01-
2017-12-31

4e 090

49 080

148 954
-84 012

56 462

2016-01-01-
2016-12-31

46 968

46 968

64 942 2 754P

Brf Helsokellan 9
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76 758
-74 004
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2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid arets borjan
-Arets avskrivning enligt ptan

Byggnadsinventarier

Ackumulerade anskaffningsvarden
-Vid arets borjan

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid erets borjan
-Arets avskrivning enligt plan

lnventarier

Ackumulerade ans kaffn ingsvarde n:
-Vid arets borjan

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

Mark

Redovisat viirde vid Arets slut

16 677 746 16 677 746
16 677 746 16 677 746

-591 92s
-138 980

-730 905 -591 925

117 087 117 087

-452 945
-138 980

117 087

-70 249
-11 708

117 087

-58 541
-11 708

-81 957 -70 249

507 138 s07 138

507 138

-107 993
-25 356

-133 349

15 245 684

507 138

-84 725
-23 268

-107 993

15 245 684

Not 6 Medlemsinsatser
lnbetalda insatser
Uppletelseavgifter
Balkongfond

Summa 27 901 466

Not 7 Ovriga skulder till kreditinstitut

3'.t 60't 444 31 777 488

2017-12-31
2016-01-01-
2016-12-31

23 400 954
3 696 761

803 751

Stadshypotek 141 240, renl.a 1 ,020 o/o fld 2019-01-30

Not 8 St5llda sakerheter

Stillda sdkerheter

6 000 000 6 000 000

6 000 000 6 000 000

2017-12-31 2016-12-31
Sftllda panter och sekerheter 12 200 000 12 200 000h,

Ackumulerade anskaffningsvArden:
-Vid Arets borjan
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Underskrifter

Stockhom den I I 7 2018

a

Magnus Alm6n

Ledamot
Njal Roomans
Ledamot

Ledamot

Min revisionsberdftelse har liimnats O"n1 tJ zOlA

Barbro Wikman
Godkdnd revisor
Allegretto revision AB

c4 nJ--
ctaes-Coranffiifufi
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Revisionsberiittelse Revision

Till ftreningsstiimman i Brf Hiilsokiillan 9

Org.nr 769617-2118

Rapport om fl rsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfort en revision av f,rsredovisningen ftr Brf Hdlsoktillan 9 for rdkenskapsiret 2017'

Enligt min uppfattning har irsredovisningen uppriittats i enlighet med Arsredovisningslagen och ger en i alla

vasentliga avseenden r6ttvisande bild av foreningens finansiella stdllning per den 2017-12-31 och av dess

finansieila resultat for iret enligt &rsredovisningslagen. F6rvaltningsberdttelsen 6r ftrenlig med

irsredovisningens 6vriga delar.

Jag tillstyrker d6rfor att ft)reningsstamman faststdller resultatrakningen och balansrlkningen ftir ft)reningen.

Grundfi)r uttalanden
Jag haiutftrt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige'

Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jagdt oberoende i

forh6llande till ftireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i dvrigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar

enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat 6r tillrEckliga och dndamilsenliga som grund lor mina

uttalanden.

Styrelsens ansvar
plt ar styrelsen som har ansvaret for att flrsredovisningen uppriittas och att den ger en riittvisande bild enligt

Arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar iiven lor den interna kontroll som de bedomer 6r n6dviindig for att

uppriitta en flrsredovisning som inte innehAller n6gra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller Pi fel.

Vid uppriittandet av irsredovisningen ansvarar styrelsen for bedomningen av ftireningens florm6ga att

forts6tta verksamheten. De upplyser, nar sA tir tilltimpligt, om forhillanden som kan piverka formAgan att

fortsiitta verksamheten och att anviinda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilltimpas

dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Revisorns onsvilr
Mina mil 6r att uppn6 en rimlig grad av stikerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte innehtller

nigra v6sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pA fel, och att liimna en

revisionsbertittelse somlnnehaller mina uttalanden. Rimlig stikerhet iir en hdg grad av sdkerhet, men 6r ingen

garanti lor aff en revision som utfrrs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka

Jn vasentlig felaktighet om en sidan finns. Felaktigheter kan uppsti pi grund av oegentligheter eller fel och

anses vara vasentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan ftlrviintas piverka de ekonomiska beslut

som anvdndare fattar med grund i irsredovisningen.

Som det av en revision enligt ISA anviinder jag professionellt omddme och har en professionellt skeptisk

instiillning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bed6mer jag riskerna frr viisentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror

pA oegentligheter eller pA iel, utformar och utfdr granskningsAtgiirder bland annat utifrin dessa risker och

inhiimtar revisionsbevis som 6r tillrdckliga och dndam6lsenliga for att utgdra en grund fbr mina uttalandfl

tul
Brf H6lsok6llan 9, Org.nr 769617-2118
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Risken for att inte upptiicka en viisentlig felaktighet till frljd av oegentligheter 6r hogre 6n for en viisentlig
felaktighet som beror pA fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, florfalskning,

avsiktliga uteliimnanden, felaktig information eller Asidosiittande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en forst6else av den del av foreningens interna kontroll som har betydelse for min revision
fdr att utforma granskningsitgiirder som iir ldmpliga med hdnsyn till omstindigheterna, men inte for att

uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utviirderar jag lAmpligheten i de redovisningsprinciper som anviinds och rimligheten i styrelsens

uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar.

- drar jag en slutsats om liimpligheten i att styrelsen anvdnder antagandet om fortsatt drift vid uppriittandet

av irsredovisningen. Jag drar ocks6 en slutsats, med grund i de inhtimtade revisionsbevisen, om huruvida det

finns nigon viisentlig osiikerhetsfaktor som avser sAdana hiindelser eller ftirhillanden som kan leda till
betydande tvivel om fldreningens formiga att fortsatta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en

vdsentlig ostikerhetsfaktor, m6ste jag i revisionsberiittelsen fiista uppmdrksamheten pA upplysningarna i
irsredovisningen om den viisentliga osdkerhetsfaktorn eller, om sidana upplysningar 6r otillrtckliga,
modifiera uttalandet om irsredovisningen. Mina slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhiimtas fram

till datumet fdr revisionsberiittelsen. Dock kan framtida hiindelser eller lorhtllanden gdra att en forening inte

Itingre kan fortsdtta verksamheten.

- utviirderarjag den dvergripande presentationen, strukturen och innehillet i irsredovisningen, diiribland
upplysningarna, och om irsredovisningen Aterger de underliggande transaktionerna och htindelserna pi ett

siitt som ger en riitfvisande bild.

Jag mAste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt

tidpunkten for den. Jag mAste ocksA informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, dtiribland de

eventuella betydande brister i den interna kontrollen somjag identifierat'

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar

Uttalanden
Utdver min revision av &rsredovisningen har jag iiven utfort en revision av styrelsens fdrvaltning for Brf
Hiilsokiillan 9 for riikenskapsiret 2017 samt av ftirslaget till dispositioner betr6ffande ft)reningens vinst eller

fdrlust.

Jag tillstyrker att foreningsstiimman behandlar forlusten enligt forslaget i forvaltningsber[ttelsen och

bevi lj ar styre lsens ledamdter ansvarsfrihet ft)r rtikenskaps6ret.

Grund jiir uttalanden
Jag har utfdrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs ndrmare i

avsnittet Revisorns ansyar. Jagdr oberoende i forh6llande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige

och har i dvrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat 6r tillriickliga och dndamAlsenliga som grund for mina

uttalanden.

Sltrelsens ansvar
Det tir styrelsen som har ansvaret for ftrslaget till dispositioner betr[ffande loreningens vinst eller frrlust'
Vid forslag till utdelning innefattar detta bland annat en bed6mning av om utdelningen [r ft)rsvarlig med

htinsyn till de kav som loreningens verksamhetsart, omfattning och risker st6ller pi storleken av

fdreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stiillning i dvrigt.

Styrelsen ansvarar fbr foreningens organisation och lorvaltningen av ftireningens angeltigenheter' Detta

innefattar bland annat att fortlopande bedoma foreningens ekonomiska situation och att tillse att floreninge\s" 4')
Brf Halsokallan 9, Org.nr 769617'2118
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organisation 6r utformad si att bokftiringen, medelsfdrvaltningen och ft)reningens ekonomiska

angeliigenheter i ovrigt kontrolleras pA ett betryggande stitt.

Revisorns ansvar
Mitt m6l betriffande revisionen av forvaltningen, och d?irmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, iir att inhiimta

revisionsbevis for att med en rimlig grad av sdkerhet kunna beddma om n6gon styrelseledamot i nigot

v6sentligt avseende:

- fdretagit nAgon Atgdrd eller gjort sig skyldig till nigon ftirsummelse som kan foranleda

erstittn in gssky ldi ghet mot forenin gen, e I ler

- pA nigot annat sdtt handlat i strid med bostadsrlittslagen, tilltimpliga delar av lagen om ekonomiska

foreningar, Arsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mil betrtiffande revisionen av forslaget till dispositioner av foreningens vinst eller fbrlust, och ddrmed

mitt uttalande om detta, ar att med rimlig grad av siikerhet beddma om forslaget 6r forenligt med

bostadsriittslagen.

Rimlig sZikerhet iir en hdg grad av siikerhet, men ingen garanti for att en revision som utfdrs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka Atgiirder eller forsummelser som kan foranleda

ersiittningsskyldighet mot floreningen, eller att ett florslag till dispositioner av lcreningens vinst eller forlust

inte iir ldrenligt med bostadsriittslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anv6nder jag professionellt omdome och har en

professionellt skeptisk insttillning under hela revisionen. Granskningen av forvaltningen och ftrslaget till
dispositioner av ftireningens vinst eller florlust grundar sig friimst pi revisionen av riikenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsitgArder som utfrrs baseras pA min professionella beddmning med utg6ngspunkt i

risk och viisentlighet. Det innebiir att jag fokuserar granskningen pi s6dana Atgtrder, omriden och

forhAllanden som 6r viisentliga lor verksamheten och diir avsteg och dvertrddelser skulle ha stirskild

betydelse ft]r floreningens situation. Jag gtr igenom och provar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna

itgarder och andra frirhAllanden som 6r relevanta for mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag for mitt

uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betrtiffande foreningens vinst eller fiirlust harjag granskat

om lorslaget iir ftrenligt med bostadsrittslagen.

den 9 mars 2018

Barbro Wikman
Godkiind revisor
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