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förerffigens 17e wksqmhmsAr

F ö RVÅLTNINGSBER ÄTTELSE  2017

ÅnmMnt  om wrk«smhpten

Bostadsrättsföraaingen hartiu ändamål att i bostadsrättsföreningens husupplåta bosfödslägenheter f5r permanent
boende och lokaler åt medlemmartiu nyttlande utantidsbegränsmng odi dJhmed fdbnln mpd1pmmmtiaq

Bostadsrättfl5röngen är ett privatbostadsf»retag emligt inkomstskattelagan (1999:1229).

FÖreenbiklades  2000- 04-20 ochtiuträdde 2001-08-15 i  aambandmed attfastigheten köptes utmed dete
bostadåuienj!imte gm'age föln JM.

FÖreningens stadgar
Föremngenssfödgarhar I eftervissfl$rändringbea1utadav2015årssUlmma,registsemt, hos
Bolagsverket 2015- 08- 20

Från och med 2017- 05- 30 består styrelsen av:

Marie -Therese  Bäcknäs
Joaktm  Hflbel

Anna - MalinKarlsson
Håkmi  Wiman

Sara MargAsp
FredåLadberg
NUs Wemdund

Vi har inga 8uPP1ea!fö-

Revigor
(kd3wå,

Suppleant

BoRemonAB

Gusföv öhrn (föreningens valda 'visor)
Lars-Åke Bergström(fl5remngens vaIdamternrevisorsuppleat)

Va]beredning
JohanvonEssen (de)
BiHjemThed&z
MartinKlint

Försäkring
Fastigheten är fuuvärdesfl5rsäkrad hnq TJ!nqf?hWkringar. T f?hflkrinzm ingtlr mnmenten styrelseansvar samt
fl5rsäkrmg mfö ohyra.
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Fastighet och 1%nn'1CL&ai1u;u4,
Föremngen har.sitt säte I Stoö.  FÖremngens fastigheI Kräftan 9 (tidigare 5) bebyggdes 1997 av JM AB,
och är belägen s Stockholms kommun med adress Olof Dalins dg och upplåö  med tomträttsavföl, På
fastign  Bmm 3 bostadshus imxhåIlande 76 lägmföeter, varav 8 lägenheter ärhyresr!ltter. Dessutom finns 73
garageplamir odi8 carportplaföer.
Föreningens lägenhetar fördelar sigenligt fl55ande:

5 st 1 nun  och käk
23 st 2 rmn  odh kök
15 st 3 rum odi  kök
17 st 4 rum och kok
16 st 5 rum odi  kÖk Total bostadsyta 5 646 k

Verksamhet  under  året
Under perioden har styrelsen utÖver Rlpande verksamhet genomfilrt bl,a, följande aktiviteter:

Omvandlat fÖreningens sisfö hyreslägenhet (exkl, r1p Atm rwiurgsl%pnhsfp)ti11 hogfödstföt odi
uppdaterat midelstalen dm'efter
Med maföen fökn omvmidlingen amorberat irai%ens  lån med 7 mkr och i  smnband med det

Utett möjlighetematilI fe)rvärv av fastighetens mmk istäuet för forföatttomträtt
Invegterat » ny mas)anell utustmng I tvättstugan 1 hus 18
FÖr attsäkerställa ett Mlgott brandakydd bytt utrÖkdetektoreri fastiietens brandsäkerhetssystem
Upphmidlat entreprenÖr och genomflht planenugsarbete för renoen  av omsorgslägemheterna
Installerat laddstahoner fl5r elbilar på fyraplatser l det Övre garaget

m nppqtn11ningqp1mw fl'trutyckmngdordon med skyltar satnt synliggjort steruiattningen som
utniärker  dessa

Bytt fö armaturer i  allmänna u$nmen  oå  installerat rörelsedetektorer som styr beJysntngen
Etablerat bilpooli samarbete med Sunfleet
Konsulterat jundtak expertis för att komma vidare ) f?$rhmidlingarna med @  om nytt
pris påhyresavgift ir  de 50 garageplatsema i K -garaget (det nedre garaget)
Gemomfi5rt storsffldmng av sioprummai odx grovsoprummet
Genomfört städdag vår oö höst med föremngz  medlemmar

Planerad  verksamhet

Styrelaen harplanerm att genomfÖra följmide under 2018:
-  Nåettavslutmeddehprinflirmin@rnnnmderasavgiftförde50garagephibierviupp1åter
- Renovera postboxsystemet för en säkrare posfömiteruig
-  GanomfÖraavStockholmsSmdålagdob1igatoriskradomnatntngi20%pvmminzpmrnBmhsr
-  Renovera omsorgslägenhetarna i hus 16
-  Mäla om trapphusen och entr6er
-  a av fasadsockeln på ett antal platsar
-  Ranovem ytsktkt i tvattstugorna och forts«tta utbytet sv mnqkinp11 iitrudninz
-  Genomf!föi gtm förenhigsstämma fÖr att uppdatera fens  stadgar d att de Överenssfömmer med

ny lagay,
Fortsätbigenomfh underMU av v&ra fiuitigheter i mugbettned underhåusplanen

T,NBpnbpts!)vcrl!itcLicr
Underperiodenhar 7 st, Överlåtelserskett, Tm snr1rphpnr1mithyniinBma hnt skett, Styrelsens pougy f;f5r
andrahatidsuföyrtungar är att föja  bostadarättslagen. F«  attupplåta bostadsrätten i andrahmid krävs
bea!tansvärda skäl, tiu exempel tinfölligt arbete euer affllliga  gtudierpå annan ort dåmedlemmenunder en
tidsbesfflmd period inte själv harmöjlighet utiyttja :uigenheten. Nyttjander!ltten tnl lägenheten som innehu med
bostadsrätt är fi5rverkad oö fÖremngen således berättfgad att uppsäga bostadsrättsunnebavaren till avflytföing om
lägenhetenutan gtyrelsens tulståndupplåts 1 andrahand.

Förvaltning
StyreIsen harunder perioden haft 12 st. protokonfÖrrla qsmmqntrWdpn
För den ekommiska förvaltnngen är HSB Sföddx»lm AB anlitad ochför föstighetsskÖtseln Valvet AB.
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N,konomi

Ft$wiingpw infflktn hsr under året Ökmmed 222 312 kr, ffömstti]l fÖljd av avgiftshöjgen somtädde i kraft
2017.

Föreningens driftskostnaderhar under perioden ökatmed269 989 kr tiu 3 600 863 kr och beror fstpä  hÖgre
kostnaderfl5rplmiermutiderhå1lmed287 158kr.Övrigadriftskostnaderharistortkunnathålhispåsammamvå
som fl5regående k,

Personalkostuiderna har ökattul flSljd av stämmobeslutet om höjt styrelsearvode.

Förening"nlQ föfffekotifnRr1Whmakunnat 8äfikas med 20 883 kra  870 692 krtaå  M  otnfl5rhand1ing aV lånMn
iredende  år som gav fu?l effektdetfö år samtden stÖrre amor'ng  som styreIsen genomflkt efter omvandling
av den sxstahyres%enheten (exk1 nmqnrBq1%mhptwnh)

ÅretskassaflÖde är åtarpositM med, netto, 1317 874 kr. Likvidamedel vtd årets slut uppgårtiu 4 629 188 kr.

2014 bytte fl5reningen avskrivningsprincip firånprogressiv til] Iinjär avskrivntng. Härigenom fflr fl5rentngen s
jämn årlig avsknmmg Övertiden oå utr3mune öunderh!lll kan lättare skapas med egnamedel. Fastigheten
anskdades år 1997 fÖr 148 103 700 kr, Taxenngsvärdet ärnu 172 267 000 kr.

Styrelsentil1ämparfrånodimed2014detnyaredovisningssystemet,K2,eri1 «f'hfmqhnkftlr%smImnrls
rekoendahon  f6r  bl.a. bostadsrältföföreningar. Enkonsekvens av detta blirbl.a, att avskrimtng ska ske påhela
anvördet,  inkl. det immatanella värdet avtomtdltten, attjämfl5ramed att om marken Mgts skulle ingen
avskrivmng ske på densamma. Avsknvningarpå byggnader för året uppgår ti111418 876 kr, Vidare harvi ett
nyckelsystem anskaffat fl5r732 500kr vilket avsknvs på 10 år, vilketbetyder med73 250 kr i år i  enughetmed
BFNAR 10.19. Avskrivntng på rnaskhier och mvantaner har glorts med 1763 kr. Det betyder m samlad
avskrivning fl$r 2017 om 1493 889.

FÖreningenhar enutestående fordru  på gramna  Mälm.i tand l och 2 pådel av garageavgifter (drygt
148 000 kr), som e) ännu befölats på gmnd av amkande uppfattmng om berätt.

Avsättning tiu underhållsfond
Styrelsenhar låtituppam en underhJkusplan, som sträcker sig 30 årframåt itids,  räknat från 2015, som senast
uppdaterafö uår  2018, Den ligger tul grund fÖr styreJsens förslag till år]iga avsättmngar t»l den yttre
underMllsfonden med ett riktvärde om 600 000 kr per år från 2017. Fonderade medel uppgiå vxd årsskiftet till
2 841 127 kr. Styrelsen fÖres]år att sfflmman medger attav balaserat resultat för 2017, Ö  600 000 tul dai
ytfö'i un«ieyM1lqfotvlen

Rmntor och Ij&n per 31/12 -17

fJneinmtätut

Stadshypotå

Sfödsh)ptek
SEB

Fut

Fast'rörljg
Fut

Räntesats

1,03%

2,94%

Ränteändrängsdag
2019 - 09- 30

2019 - 01- 04

2018 =12 - 28

IBelopp
16 625 000

2 320 000

18 620 000

StadAhypotek Fast 1,09% 2020 - 12 - 30 g OOO OOO

Summa  skulder  till  krediföistlhit 46 565 (XX)

En felaktig vfflkorsändring av lånet med fÖrfallodatum 2019- 01-04 och belopp 2 320 000 kr skedde i oktober av

knmpmqatinw hm' TTpnrlp1qhtmksn sMnkt «mtliga låns respektive räntesats med O,02 punkter mlket ilängden
genererar en besparu< om ca 5 600 kr per är. Från 2018-01-04 gäller rt!ntesats O,53 % på detta lån. Styrelsen
planemr att nyttja föraungens kakassa tin att anamtera avlånet helt då det fÖrfaller ibÖr3anav 2019 utöver
den årliga mnoen  om 700 000 kr som redan g!5rs. Vid fögången 2017 uppgick belåmng perkvm
bosbidsiyta tiu 8 247 kr.
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Taxeringsvärde ärdet förde på en fiistighet som ligger tUl grund fÖrfastighetsskatt. Detjusteras vart tredje år
oå3usteradessenastunder20l6.rähadesMmstmar)cvWetuppn'iednärmare  18mkr.Isatmnatföanget
kannotems att föremngen betaIarfull skattpå marken, även om vi e3 äger densamma, ufön det *entomtätt.

Period
2016  - 19

Totalt
172 267 000 94 600 000

Mark

7'1 667 000 kr

Fastighetsskatt och kommunal f& i12JujauvJi
Fastighetsskatt avskafflides delvis för flljshus  år2008 och ersattes aven kommunal fastighetsavgifL Den
kommunala fiistighetsavgifte upp@ckÖ 99 940 kr eller ca 1315 kr ppir hnqfprlqTWg,mhet unrlw 2017,
Föreningen betalade under penoden kommunal fastighetsavgitt odi fastiglmskatt påfötalt 172 610 kr,

TumäiäUaa'igäla
Vårfagtighetsmark disponeras medtomtätt. Gällande avföl om 700 100 krper år, 1Öpgti112026-09-30.
Styrelsen har under åretutett om förvärv av fastighetens mark vore gymisamt men det bud som m var mte
på ön*admvåvarpå stämman2017 beslutade att mte gå vidm'emed mvestermgen,

Årsavgifter
Fr,o.m, år 2017 har avgiften höjfö md 6 %, efter legat ofÖödrad iio  år fett att nÖjliggöra en god framtida
mvå på fastighetsunderhåll och högre amortenngstakt av fl$remngens k  rnga ytterligare hö)mngar ärpmerade.

Qsmffi11iBhptpn
FÖremngen ingår l fö1 gsmsnqsmh$qn1%ming li1kqmmanq med Thqffghptprnp 'Krflfhrn fi (RRF  1),

 7 (BRF Mälarstrand 2) ochKräftan 8 (BRF Mälarstrand 3).

Gamensiamhetsan1äggningen förvaltas av samfö11ighetsfl5raen Kräftan. Anläggningai omfiittar markytor,
kÖr-, gång- och qkelbanor, ledmngar och anordmmgar fÖr spill- O(Jl dagvatten samt @ovsopruunet mom vår
fashghel Kräftan 9 (BRF Kräftan 1620). Koöaden k  Brf Kräftan 1620 år2D17 uppgicktul 150 766 kr.

Flerårsöversikt

"Nfötao- t t  - - 6 1i51 272 5 906 960 , 5 W7 ,p14a ,- _5 829 s** _ -5-å-2")-0
RemubtefterBnansfella poster - 98 262 - 21 634 - 709 572 - 365 202 806 3%

,8oudföi t, % , , _ 67% '-ö'z% -' rai» ---mi4;,- "aa* a«i@/.;

Resultat
Åretsresu1tat*istort i Hqje med föregående års regultat. Under20]7 hksde kntttnprlprnn knpp1pr1p ffl1 planerat
underhåu, men dessa vägdes upp av forbiatt återhåusamheti 1$ande driftskostnader, l  räntekosföadar amt
hÖ@e intäkter kopplade tiu avgiftshÖjningen.

2014 genamf5rde fÖreniugen m om  av avskrivningsprincipen genom att gå Mn tidi@re under 13 år
tffl!lmpadprogressiv avskrivning till unjk sådmi. Det medförde att kostnaden f«  uvaknvnh»garna på ett år ökade
frän 93 000 krti111498 129 kr, men flhntryenkunde dämied redovisaen merrealistiak b«d av fhstigheternas
användrög. Det ligger oåå  ilin)e med aktueua riktlin3erfl5rredovisntng vanrid styrelsenvalt att tfflämpa de
s,k,K2-regletna. Samtidigtkannoteras,attavskrivmngamanumeramteräknasuiiunder1agfÖrattfaststä11a
medlemmars årsavg.  Det betyder attunderakott kanredovuias ett antal år t resultaträkmngen om fl5remngen
har ettpositivt kassaflÖde och » övngt en relativt god ekonomi, som vårfÖremng kan uppvisa 0fr bilagd
kassaflödesanalys och balansräkmng).

Ö'vrigt
Enugt styrelsebeslfö debiteras köparen vid vmje överlåtelse m expeditionsavgift på 2,5o/o av baabeloppet.
Pmitsättmngsavföl debiteras med 1% av basbeloppet vid vmje pantsättnuig,

r
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Belqpp vld årets.indng

Reserwring tlll fond 2017

ng till fond 2016

mnspråkta;)ame av tnd  2017

Ianspråktagame av ngnd 20I6

&ilariserad I ny räknlng

Upplåte)se lägenheter
Årets reailtat

. Qmqppv1a4reJ1ut

Irmtmer

84 7W  517

o

0

o

o

o

1584  244

o

06J74762

uppl
avglföar

4 st7gz4

o

o,

o

o

o

5 S15 756

o

9 8:33 (IQ

Yttrw  uh
%nd

2 ff  425

600 000

soo ooo

- 588 228

- 301 070

o

.O

o

2,%1 )27

aalamerat
raiultm:

472 673

- 6«)0 000

- soo ooo

588 228

301 070

- 21 M

o

0

fö  J:>7

raaultat

-21 M

o

Q

o

Q

21 M

Q

- 98 262

-9E1262

TOtalt

92189'A5

g 191 643

Rp«n1tqMispositjnn

Slyms*ns  dlsposltlon
Balanserat  resulföt

Arets resultat

Reserverlng tlll underhållsfond
I anspråkstagande av underhållsfond
Summa till stämmans förf'ogande

ffitäniman har att ta dllnlng  UII:
Balans I ny räkning

252 109

- 98 262

- 600 000

588 228

142 075

142  075

Föreningensresultat och ställning iövrigt framgår av efkerfÖljande resultat- och balansräkning medggsuppgifter.
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0mföJmäLL»röiwiluHöå'å Kj'äftan jA20

R*lföliäkulny

NeLLuuiiiThLLiilii

Råin'il»  iliaiuil'im<mql, s
Drtft odi umerhäll
övr5a externa kostnader
Personalkostnader  och arvoden

Avskrlvningar av rnaterlella anläggnIngstlIIgångar
Sumrna rörelsekostnader

Römswwultal

Flnansiiella p
Räntefntäkmr och llknande resubtposter
Räntekosföader och liknande resultatposter
Summa flnansfella poster

resiulföt

2017 - 01 - 01
2017 -12 - 31

2016 - 01 - 0:t
2016-12-31

NOt 1 6 119 272 5 906 960

NOt 2
N0t 3
NOt 4

- 3 600 863
-124  301
-139  900

-1 493 889
- 5 358 953

760  319

NOt 5
NOt 6

12 1ll
- 870 692
- 858 581

-08  262

- 3 330 874
- 95 549

- 119 510
-1 493 889
- 5 039 822

867  I:s

2 803
- sgi  575
- 888 772

- 21 634
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Balansräknlng

Tlllgångar

Anläggnlngstlllgångar
t4ah  anMkynl//gångar
mgnader

Inyntarler  Th  masklner

Summa anläggnIngsUIIgångar

0mdttnlngstlllgångar
K«,»UiM5,pa fudihiyai
Avgifts-, hyres odi andra kundfbrdrlngar
Övnga fordringar
Förutbökta kostnader odi upplupna Intäkter

Kassa och bank

Summa omsäthiingstiIIgångar

Summa tlllgångar

2017 -12 - 31 2016 -12 - 3:i

Not 7
NOt 8

142 327 138
1764

142 328 902

142 328 902

143 819 264
3 527

143 822 791

143 822 791

NOt 9
N0t 10

Not 1l

173  518
4 872 388

323 262
5 369 168

Il  710

5 380 878

40 862
3 609 057

289 675
3 939 594

14 571

3 954 165

147  709  :ao  147  776  gss



Org Nr: 769605-8477

Balansräknlng

Eget kapltal och skulder

Eget kapltal
Bundetegetkapl/;al
Medlemslnsaföer
Yttre underhällsfond

Ffflegetkap/bal
Balanserat resultat
Årets resulföt

Sumrna eget kapföil

Skulder

Lås/at/der
Skukfer  till kreditinsUtut

Kofft  skukkr
Skukler  till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder

Övrk)a skuider
Upplupna koder  odi förutbetalda Intäkter

Summa skulder

Summa eget kapital och skufder

2017 -12 - 31 2016-12-31

Not 12

96 208 +41
2 841 127

gg 049 568

240 337

- 98 262
142  075

gg 191 643

89 108 44I
2 630 425

91 738 866

472 673
-21 634
451 039

92 189 905

Not 13 45 865 000
45 865 000

53 565 ooo
53 565 ooo

NOt 14

NOt 15
fö)t  16

700 000
360 515
341 648

3 750
1247  224
2 653 137

700 000
187  225
327 506

o
807 320

2 022 051

48 518 137 55 587 051

147  709  :ao  147  776  956
f
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RnsImlpuÅlImröiviö:uyuu I(iärL«u :LG20

&amflö'då! i ialyb
2017-01-01
2017 -12 - 31

zO:g.64 - Ox
2016 -12 - 31

LöpaiiJw wöi lyuiiiliöL
Resultat efter finansiel[a poster - 98 262 - 21 634

Justerlng för  positer som Inte ingår i kassafiödet
Avskr'tvnlngar
Kassaflöde från lÖpande wrksamhet

1493  889

1395  627
1493  889
1472  255

Kaflödl  från  förändrängat I i!!mlwi1umBJ141
öknlng ( -) /mlnsknlng (+) koförlst1ga fordrlngar
Ökning (+) /mlnsknlng ( -) koför1st1ga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet

-108 838
631 086

1917  874

- ios  249
-164  581

1202  425

KassaflÖde från 1nvesteringsverksamhet

Plnanslarlngsvarksamhet
öknlng (+) /mföskning ( -) av lån till kreditinsUtut
Inbetalda  Insatser
KassaflÖde frän finanslerlngswrksamhet

- 7 700 000
7 100  000

- 600 000

- sso ooo
o

- sso ooo

k  kassaflöde 1317  874 652  425

Llkvida medel vid årati  början 3 311  314 2 ssa  am»

Ukvlda  medel  vid  å  slut 4 629  :iss 3 311  314

1 keimnöJe*iizlyxii  iiitdräknas förenlngens avräknlngskorföo, kortf'rlstlga plaoeringar samt plaa.ringskonto
hos HSB Stockholm  In I de (lkvlda medlen.
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auamföJaii älh!f6musi;%åi ! g(s2iftan 1620

RedovJsnlngas och vämerlngaprlnclpar samt öwlga boölubikommantarer

Årsredovlsnlngen är uppräföid I enllghet med årsredovlsnIngslagen odi BFNAR 2016:10
årsredovbning I mlmre fl5retag (K2),
Bebpp anges I kronor om Inget annat anges,
Tlllgångar och skulder har värderats tlll anskaffölngsvärden orn Inte annat anges nedan.
Fomrlngar har upptagtts tlll de bek)pp varrned de beräknas Infiyta,
Un rned en blndnlngstld på ett åreller mlndre fösl åra'edovlsnlngen upp som långfrlstlga skukkir,

Avskrlvnlng fadghat
Prlndpen för K2 är att endast ny- odi Ullbyggnader kan akttwras, De t)dlgare aktlverade komponenter som I enllghet med
god redovlsnlngssed odi tldk)are norrngfvnlng akttverats som sepamta avskrivnlngsenheter ligger fortsatt kvar md
separata avskrlvnlngsplaner,

Byggnadsn skrlvs av lln%rt över nyttjandeperloden rned O,% % av anskaffnlngsvärdet årllgen och total livslängd har
bedömts tlll 120 är Mn färdk)ställandetlden.

övrlga komponenter skrtvs aV llnjärt rnellan 10 år, Under äret har komponenterna skrMts aV rned 10 s av
anskaffnlmsvärdet.

Avskdvnlng Inventarkiroch  m»kinar
Avskrtvnlng sker rned 20% pä aröffnlngskosbiaden.

Pond för yttre underfiåll
Reserverlng för framtlda underhäll av r'bnlngens fasUgheter sker genom resutföb:lisposiUon pä basls av förenlngens
underhållsplari, Avsättnlng och lanspråkstagande frän underhälldonden beslutas av stämrnan,

Famuyliavylå%»LIHltufömkak
Förenlngen beskaföis genom en kommunal fastlghetsavglfl: på bosföder som högst fflr vara O,3 % av taxerlngsvärdet för
bostadsdelen, FÖrenlr+gens fastJghetsavglft var för räkenskapsäret 1315 kronor per Jent+et.

För lokaler bölar  ffirenlngen statllg fastk;lhetsskatt med 1 % av taxerlngsvf!rdet för lokaldelen,

Inkonuökatt

En bostadsrättsfl5renIng, som skattern!sslgt är att betrakta sorn ett prIvatbastadsfe)retag, belastas *nllgtvls Inte rr+ed
InkomsUikatt, Beskattnlng sker rned 22 % för verksamheter SOm Inte kan hänförastlll rastigheten, t ex avkashiing pa en del
placerlngar.
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NOt2

Årsanibr
HyrOr
Bredbam

Övrlga Intäkter

Avgtb- adi hyresbortfall

Drlftodi  undarhåll

FasUghetsskl  och lokaivärd
Reparatloner

uppvMrrnnlng
Vattai

Soph!lmtrilng
rablkllxLbröi!kifi
Kabel-TV och bredband

Förvafö'ilngsarmen
TornträU  kf
ervrlga drlflkostnader
Planerat underhäll

Nm3 ÖVW5m aaffiiuai kua+!iadwi

FörbruknIngslnventak odi wruWd5p
miiiiiilbu.:lt)!)li!1;)aLiiiJwi
Extem radsion
Korisultkosbiader

Med)amsavglfter

Not4 P Ån il :uilil'nWlmill!iiiiaJui  uJt  åjl s iiJuii

Arvode tyrelse
Railskiimrme
Löner odi e)vrlga ersttttnlrigar
Sodala avglflar

NOt5 Rlölntälktar  och Ilkwnde  mult$mbar

Rärföelntäktar adknlngskonto HSB Stockholm
Rflntalntäkter HSB plaairlngskoföo
RjiilJi'ifflkLei  bk«uekuiilu

Rfinte)nUlkter HSB bunden p)acerJ
övr%la räntelntåkter

N@t 6 nJöiiuikumumilii' och Illmmntlm ramuhtprm'wr

Räntekostmder långfrlstlga skukler
övrlga rämekostnader

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
201&12-31

3 ggg zgs
2 0Ö9 908

55 005
55 063

6119  272

o
6 119  272

3 638 736
2 0ag 473

50 540
38 771

5 817 5X1

89440
S 906  HO

384 161
238 098
177 203
eog w
114 iia

56 417
51 891

154 301
172 610
132 127
7fö» löO
21 765

588 228
360ffl3

274 797
371 2B3
175 478
821 596
1C13 788

59 373
48 901

152  960
169 222
116 820
700 100

35 48S
301 070

3 330  874

12 783
96 202
12 038

2 026
1251

124301

26 780
41 885
12 000
14  m

o
9Ä M

104 600
2 000

o
33 300

139  900

76 100
2 00«)

17 500
23 910

iig  sio

1861
1068

8 875
306

12  1ll

796
1070

600
o

3
2 sos

869 973
719

ayo  692

890 325
1250

l91  575
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NOt7 8yggmder

'P&llfölllal'adM ThiJmffiiliiHiiiuiJuii
Ingäerxle am!adhilngsvärde byggnader
%unilu  ai&iuuluiuJu  åmJWffliliiHuJliJwiÅ

Ingåeme anlngar
km i  aningar
uiuiiJw  .i(lriimiilsir*d*  fflnlJlJ'mtllll}g&i

Lltgåanda mo  väma

Taxerlngailnle
Taxerlngsvärde byggnad - bostäder
Tmering*ärde byggnad - lokaler

Taxerlrx)sväme mark - bostäder
Taterlngsväme mark - lokaler
&imma bmrlngsminl«i

Nm8 Jmsr  <vh mmmnsr

Not  9

Adaimularad* amafhilngmimen
Ingäende arlngsvärde
lliyJffiiiJu imikuiiiJsiaJw miiaMffl}l}lgffll!!lån

Admmularad* awkrtvnlngar  mnllgt plan
Jående  ahinlngar
Arets anlngar
Utgå!andai adaimulamda amkrlvnlngar

BokflirtvMnla

"  BI "  ltÅl l@ii PJtulliryu

Skattekonto

Avräknlrigskordo HSB Stockholm
f'lciu.iIipkuiiAuII:JD ZluJJJiii
övr%)a fordrlngar

2017-12-31  2016-12-31

149 126 486
m126416

- 5 307 222
-1 492 126

- 6 799 340

142  327  138

88 (X)O OOO
s mo  aoa

77 0(IO OOO
667 000

172  267  000

30 008
30 om

- 26 481
-1 763

- 28 244

1764

160  255
3 548 121
1069  357

94 655
4 872  m

NmlO  rEliuumalJmbiaddödliipplupiialulffldar

NOt Il

Fe)rutbetaIdakosföader 
323 262

Chmstående paster batår av fl5rskottsbå1da kostnader avsaeme kommande räkenskapsår samt
Intäkbdbrdrlngar fl)r Innevarande räkenskapsär.

Kam  och gank

Hamkaai
Handelsbanken

3 319

83S)1
Il  710

Nat  12 FWnddng  av egat öpltal

p v)d åretx Irigäng
Rauföatdb,posttlon
Aretsi reailtat
Wopp  vld bwts alut

Medkmslnsatser

Insatser uobnr aiirlHter
84 790 sxy  4 317 924

före  uh
fOm

2 630 425
210 702

sa  374  761  *  L13  aso 2 841  127

Ba!anserat
reaiM

472 673
-232 336

240  337

149 126 486
14I126416

- 3 815 (196
-1 492 126

- 5 307  2;!2

143  819 264

as ooo ooo
6 eö  (IOO

77 000 0(XI
667 000

172267000

jQ%
:»ooa

- 24 718
- 1 763

- »«a:i

159  708
2 228 454
s 068 289

152 fö)6
3 6H  057

289 675
2W  675

4 930
9 641

:L4 571

Areb, resuttat
- 21 634
21 634

- 98 262
- ea  262
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Notar

NOt 1!  !aliukföi ull L!ldfön#tlW  '

LånelnstitLit
S! -Banken BolÄn
Sfödshypobek
Sfödshypotek
S55dSJ,ii:ir'pk

Lår+enumrner
30151178
115047
X11189
245262

Ränfö

2,94%
1,03%
1,09%
0 g8%

NOt  14

Ungfrlstlga skulder adduslve kortfristlg del

Om fem år beräknas nuvarande skulder tlll kredfönstltut uppgå tlll

SNl«da  dkerheter

Faatlghetslnteckningar sthlkla för skulder till kredförmtut

(mlga  skulderUll kredtUmtltut

KortfrLgtig del av längg  skuld

Not IS  övrlga skulder

Mornsskuld

NOt  16 upplupm  kostnmder  odi  ffirutbafööda  Int!äkbar

Upplupna räntekosföader
R)rutbetalda hyror oa  avglflm
Övrlga upplupna kostnader

Räföeändr

dar,
2018-12-28
zoig-o*ao
zazo-xz-sa
2019-01-04

2017-12-31  2ÖjA-12-31

Be)oiie
18 620 000
16 625 000

g aaa (}OO
2 320 000

4ä  iss  ooo

Nästa ärs

amorterlnq
o

700 aoo
o
o

7W  OOO

45 865 000

43 065 000

6s 066 ooo 68 066 000

7oo ooo
73aOC1(1
700 0CIO

3 zso
3 750

27 425
577 807
641 'j92

1247  224

34 263
520 61B

.zqz3ag
807  320

NOt  17

Ovanstående pasber batär avfi5rskottslnbetalda Intäkter maeende kommande räkenskapsär samt skulder
soiii zvxi  iiii*w'vieiiiJv iäkeimr  rnen betalas under nästkommande år.

Wsantälga händalsar dtar  årwtm dfö

Inga väsentllga händöer har skettefberårets slfö

Av ff5re1ngen vald revlsor Av HSB Rikdorbund  flkordnad  revlsor

F%a»äuwavnmm



Revisionsberättelse

TIII förenlngsatämman I Bostadsrät!sförenIr@en KrWan 1820, oy.nr. 769605-6477

Rapport om årsredovisningen

Uhlandan

Vi har utört en revlsion av årsredoJsningen feir
BoatadsråttsförenIryen Kråftan 1620förräkenskapaåret20170101
-20171231.

En15tvår uppfattning harårsredovisnlngen uppråttatsl enllghet
med åtsredavIsnIngslagen odi ger en i alla vasenQ)a gvseenden
rövsande bild av föreningens finanalella stållnlng per den 31
de»ber2017  oö  av dess finansiella resu)tat oå kassafkxki fär
åretml%)t åmredovianingaIagen. FörvaItnIngsberåblsen år
fi5ren11g rted årsret$ov!snlngans öqa  delar.

Vi tilIstyrkerdärlerat!f6reningsståmmanfaatståIIer
resuhaträknlngen oah balansräknlngen förfömnlngen.

Grund fi3r uWanden

Vi har utfdrt msionen enllgt god redslo  I Sverlga
Revlsoremas ansvarenllgtdenna m  beskrhrs nämiarel a'nnitien
Raviwn  från BoRevysxm ansvartx,h Den ff5rfroendevekJa
ravs  ansvar.

M k obemendeiförhållande till ff)renlngen enligt god remaorssedl
Svs$  Revleom fråri Bof%vbilon harfullglon sm yrkesetlska
ensvar en$t desaa krav.

VI anser a!t de revtslansbevla vi harinhåmtat är Ullrd%ls odi
åndarnå1sen15a som grund fe+r våra ublanden.

upp!ysnlng av s»mklkj betydelse

Utan att dei påverkar v&a uttalandm ovan vill vl fästa
upprnårksamhet på klassiffmringen m foreningens skulder tiil
kreditinski åraredovisningen. Förenlngm hatlån som
k1assffl»rsssom långfrhiUga men för!allerinom ettårfrån
balansdag« och som dämim år koförtstlga.

8@amarm ansvar

Detärstyrelaen som hatansvaretfördåmredovIsnIngan
uppråttas och gtl den geren råtMande bild enl%p
åmredowsnlngslagen. sm ansvararåven f6r den !ntema
kontoll som de bedömer ar nödvåndigfoi att uppråb M
årsmoJsnlnO som Inte Innehåller några *eri$a  fmakllgheter,
vare sig dma beroy på oegmtl%)hetereller påfel.

V:J upprå!jmdet av årsredovlsnlngen ansvararstyrelsen for
bedömnlngen as fingena  bmåga dfortamta *rksamheien.
Den upplyser, rahy så år tlllömpligl om föföållsnden sorn kan
påverka frnågan att föa!ta  verksamheten odi atf anvånda
antagydet om ft,föid drif! Antagandet om btsatt dr'fi hllåmpas
docx ihte om bes!u! harmm  att awedtla  verksaniheten.

Revlsarn från kRevlslons  ansvar

Jeg har uM reiiisonen enligt Intemattonal Standards on AudRing
ltlSA) r:dn god revislonssed ! Svedge. Mti måi år a'!t uppnå en
nmlig grad av säkerhetorn hptwxla ånredovmnlngen som tmhel
m4.einnehå11er några väsenQ)a %akt4he'ier. vare 819 a becr
på nt%)heter eller på fel, d  at! låmna en revlslonsberåblse
sorn 'nnehåt)er våra gtfölanden. Rlm%) såkerhet m en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för at! en revlslon »m utft5ra en$t
ISA Th god revlsicnsse+d : S  alltd kommer mt upptäcka en
våsenulg%iakaa4heiririersåiiahflnris FeIak!%;)heterkanuppstå

på grund av oegentligheter ellerfel aö anaes vara våsentllga om
de maklH elkirtillsamrnens rlmllgen kan fenäntas pherka de
ekonomiska beslutsorn anvåndarefattar med grundi
Avredovisningen.

Som del eu en revmmn mligt 18A andnderjeg professionell(
ornt$time och haren pro%ssonelttskeplmk Inställnlng undei hela
reviskinen. Dessuföm:

* identifierarodibedömerjagnskemaflkväsen$
felaktgheter i åmradovisningen, vare a$ dease beror på
oegenU%)hetereIlerpåfel, utforrnarodi uk
gransknirärder  bland annat uttfrån dessa imkatodi
inhåmtar remsionsbevis som årlillräöl%)a och
ändamålsenll(;la för ati u!qöra en 0nind förmina uttalanden.
Riskm r6ran inte upptåcka m våsen$felak$hettill följd av
oegemllgheter år högre ån för an vfmenU5 fe1a2hetsom
bemr på fel, åmom oegentligheter kan Innefab agerande I
maskod, fÖrfatsknlng, anlkll%)a uie!ämnanden, felaktig
infomiation eller åsidosättande av Intern kontroll.

* skaffa2egrmgenförståe!aeavderideIavförenIngens
intema kontrolt som har betydelse for min rmsion feir stt
åma  gransknings4rder som år 1öp15a med hånsiyn tlll
omständighetema, men Inte j5r att uttala mlg om
effektlvbten I den In!ema konUollen.

* utvårdera2aglämpIighatenideredovisningsprindpersarn
används och riml%lheten I styrelsens uppskaföiirx)ar i
radovlsnlngen och tillhörande upplysningar

dra2ag en slutsö orn låmpl%)hateni d$elsm  anvärider
amagmdetom forbiattdriflvM upprättandet av
öedovisningen Jagdrarodaiåensluhiå,medgrundide
inhkntade nav%lonsbevisen, om hurumda % finns någon
väsertl%) osäkerhetsfaktorsom amr sMana händehier år
feirhållanden sorn kan ledatill betydandetvlmom
feimnlngens förrnåga dfortsåb »rksamheten. Om jag dm
slutsatsen attdetfinns en våaentlig osåkerhetafaktor, måste
jag i revtsionsberåt!eIsen fåshi uppmär)aiamheten på
upplysnl1ama i åraredovisningen om öen våsentl%;)a
osåkerhetgfaktomeIIer, omsklanauppiysnIngarär
otillråck!ga, mod!flera ålandet om årsredoösningen Mina
slutsahier baseras på de revisiorsbevö som InMmtas fram
!ill datumföför re*lonsberåtlelssn.  Dock kan framtida

hänåmer eller for)iållanden göra au en ferening inte längre
kan Thrkaåtta amheten.

utyärderg jag aen övergrlpande presenmonm, shukturen
å  Innehållet i årsredovisrirqen, dånbland upplyanlngama,
och om årsredovisningen återger de pnderlJande
transakbnema oö håndelsema på @ såtf som ger em
rsahde  bild,

Jag måste Infomiera styrslssn orn blard annfö rew<nens
pIaneradeorrifat!ningdinrlkhiinOsamttldpunktenförden Jag
måste å informera om betydebefulla iaktfögelser ur+der
reionen, dåtiblend de eventueila betydarde brmter i ån interna
kmlmlleri som jag iddfierat



Jag hgutR)rten rmslm en15t ravlslor+slagm och därrned ml%lt
god revönssed I E%$e. Mltt mäl är g!a uppnå en rim%) grad av
säkerhetorn huruwda årsmoysningen har uppr  ienllghet
med årsredovlsnIngslagen och om årsredovbiningen ger en
råtMsande blld avfönaningem resultatodi stållning.

Rapport om andra krav enligt lagar, andra
författningar samt stadgar

uhlend*n

lJtvår  mn av årsredovmningen harvi äwin uHörten
mnion av atyrelsens förvaHning Bt Bostadsråbföreningen
Kräftan 1820R)rräkmikapaåm20170101-20171231 samtav
förslagettill disposffkinerbetrånde förenlngens mnste11erff5r1ust.

VitiIIstyrkerdffineningsståmman behandlarresuItatetenlIgt
försIagetIförvalhiingsberåt)eIsen odi bevlllarstynalsens ledamäter
amqrafrihetförräkenskapsåm

Grundföruhhnden

Vi har Ört revmlonen mllgtgod nevlalorased I Sverl.gt Vårt
ansvaten(%;)t dennabeskrln nämmrei gnnittet/?ewms ansvar.
Vi åroberoendeiförhåIIandetIIIförenIngen en%)tgod revisorasedi
8ver1ge, FWsom från BoRwecn hari övr%ltfulJorisitt
yrkesebka ansvarenl%)tdeasa krav,

Vi anaerdde remslonsbms vi harinhämlat ärtilWk*l%)acch
ämamålsenffga som grundfÖrvåra utfölandan.

Sprahiens mnsvar

Detårstyretsensom hararmvamförfe)alagettIIIdmposItioner
ande förenJev vimt ellerförlust Wdförslag lill ;e!nlng

innefaföirdetta bland annaten bede)mning av om utdelningen sir
försmig med hånsyntIIIdekravsomforeningens*i'ksamhetsarl
omhdfning odi mkerstäIIerpåatorIeken avfeiraningens egna
kapbl, konsolIderJngsbehov,likvklitetodi ställningiemigt

8tymb+en ansvararfeirföreningena organisation odi förva)tnlngeri
avfl5renIr4ensangeIågenhör. Debinnehdtarblandannmd
fofööpandebedämaf6rening;ekonomkkaaHudonoch dtillse
attfbnlngens orHanmation arutFomiad så attbokföringen,
medslåvaRnirigen odi Breningens ekonomlska angslägenheter i
ovriglkontrolleraa påattbetr4gandesK

Ravlmorm ansvar

Vårl mål behWande mvmkinen avR)rvaltrilngen, och dårmed vårt
ublandeorn ansvamfrihet, årattinhpmtaransimsbamsfeiratt
med en rlm%) grad av säkerhet kunna bedörng om någon
atyrmsekmamotl n%otväsentjlmeende:

RlratagR någm å%)ärd elkirgjortaig skyltflg ull n%)m
emummebieaom kan R)ranleda era!mningsskyld%)het mot
fi5ren1ngen, mler

på någa! anriatsl haridladi strM med boatmsrålagen,
tillämpl)gadelar avlagan om ekonornIskafl)renlngar,
åtaredovisningsJan elleratadgama.

Vårtmål behåffande revislonen av föralagettiil åposttionerav
ffireningens vlmtelmrforlusl di  därmed drt utfalame om då,
äratt rned nml%) gradpsäkerhet bedörnaomfomlagetårf6ren]%)t
mm bostadsräthifagan.

%I%) såkerhatåren hey grad avaåkerhe!, men ingen garantif6r
att en reiion sorn utR!irs enligl god revlaiansaed I Sn$e alt)ld
kommer attupptåd«aåtgärdereIIeArsumrnelsersorn kan

feiranleda eraåttningaskyIdghetrmi förenir4en, ellerdettfömlag
tilföispoaffloneravföreningens wngtelIerförIustInteärförenl)gt
med bosfödsälagen.

Som en del aven remsion enl%)tgad na&slmsaediSver%p
anv!lmer msorn från BoRewsion profeaskinalItomdörneoch har
en pmfessionelnakepUsk instållnJ) under hela revmcnen.
Gransknlngen avfbaltnlngen odiföralaggltlll $sposltlor+arav
R)reningsns vinste!lerförIustgrundarayfrärmtpå revmonen av
räkanakaperna Sf)Ika.tIIlkomrnande grarmknlrp%ärdersom
utFirsbaseraspåreiwsomfrån.BoRewIonsprofessmelIa **

bedömning med u%)ångspunkt irisk a,h väsentl%;lheL Detlnnebar
atföfokuserargramkningenpåddanaåtg!lrder, ornrådenoö
förhållamen aom ärvåaenUlga förvebamheten och dåravsteg
odi överlrklelserskulle hasarskild betydeIseförfeirenlngans
aihiaUon. Vigår5enom odi prÖvarfattede beslut, basluföunda'lag,
vidtagna åtg!lmeroö andraMållanden som är rekivantaförvårl
ölandeom ansvamfrihet Som underlagförvårt ölande om
styrebienslag tlll dIsposlUonerbetrJåndef6reningem vlnst
anererlust harvi granakatomfe)rslaget arforen%lt med
bostadsräblagen.

Stockholm den 271q 2fö8

Antus S(orrnskökl
BoRevasion iSverlgeAB

iJ:
.L, /(/  [ ]l/

Örlroendevald revlsor


