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Plats: Föreningslokalen, Skogalundsklippan 20 D 
Dagordning 

1. Stämmans öppnande 

2. Fastställande av dagordningen 

3. Godkännande av röstlängd 

4. Val av ordförande vid stämman 

5. Anmälan av ordförandes val av protokollförare 

6. V al av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika 
rösträknare 

7. Fråga om kallelse behörigen skett 

8. Styrelsens årsredovisning 

9. Revisorernas berättelse 

10. Beslut om fastställandet av resultaträkningen och balansräkningen 

11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Fråga om arvoden 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

15. Val av revisor och suppleant 

16. Val av valberedning 

17. 2:a Beslut ändrade stadgar (kräver 2/3 majoritet). l:a Beslutet, tagit vid extra stämma 
den 25/112016, var enhälligt att anta de nya stadgarna. 

18. Övriga anmälda ärenden. Styrelsens förslag till disponering av lokal 9001 i 
port 16 nedre botten. Motioner, 1 st. finns att behandla. 

19. Stämmans avslutande. 

Årsredovisningen samt motionerna med styrelsens yttrande kommer att 
finnas tillgängliga från 28 april på föreningens exp. 

Adress 
BrfSkogalundsklippan i Nacka 
Skogalundsklippan 208 

131 39 NACKA 

Telefon Orga11isations1111mmcr 
08-716 81 71 716418-0668 

e-post: skogalundsklippan@bredband.net 
www.skogalundsklippan.com 



Brf. Skogalundsklippan i Nacka 
Org. nr 7164180668 

ÅRSREDOVISNING 2016 

Sid l 

Styrelsen för Bostadsrättsförening Skogalundsklippan i Nacka (org. nr 7164180668) fär 
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2016 

Allmänt om verksamheten 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i 
föreningens fastighet upplåta bostadslägenheter med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. 
Föreningen är ett privatbostadsföretag (äkta bostadsföretag) enligt inkomstskattelagen 
(1999:1229). 

Fastigheter 

Föreningen äger fastigheterna Sicklaön 173 :3, Nacka. Fastigheten bebyggdes år 1984-1985. 
Föreningen upplåter lägenheter med bostadsrätt och en lokal med hyresrätt. 
Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar AB. I försäkringen ingår momenten, 
kollektiv bostadsrättstillägg (från 2016-10-01), styrelseansvar samt försäkring mot ohyra. 

Fastighetsbesiktning har utförts 2016-06-14. 

Föreningsfrågor 

Ordinarie föreningsstämma avhölls 2016-05-10. På stämman deltog 3 7 röstberättigade 
medlemmar. 
Extra föreningsstämma hölls 2016-11-29 där frågan om att anta nya stadgar behandlades. 
På den stämman deltog 14 röstberättigade. 

Föreningen hade vid årets slut 252 medlemmar. 

Styrelse 

Sören Lövkvist 
Hans Östlund 
Bengt Björkman 
Peter Andersson 
Monica Endermark 

Suppleanter 

Göran Andersson 
Päivi Nurminen 
Sture Billroth 

ordförande, hemsida 
vice ordförande, ansvarig för drift, hissar, belysning, brandskydd 
sekreterare, ansvarig för information, överlåtelser 
kassör, ansvarig för ekonomiförvaltning 
ledamot, ansvarig för gästlägenhet, föreningslokal , bastu, tvättstugor 

suppleant, ansvarig för utomhusmiljö, trädgård, miljöstuga 
suppleant, ansvarig för gästlägenhet, föreningslokal, bastu, tvättstugor 
suppleant, ansvarig för drift, el, värme, vatten, ventilation, brandskydd@.l.. 
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Brf. Skogalundsklippan i Nacka 
Org. nr 7164180668 

I tur att avgå vid föreningsstämman är Bengt Björkman och Peter Andersson. 

Sören Lövkvist, Hans Östlund och Monica Endermark har ett år kvar på sitt mandat. 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 11 protokollförda sammanträden. 

Firmatecknare 

Sid 2 

Föreningens firma tecknas av styrelsens ledamöter Sören Lövkvist, Bengt Björkman, Hans Östlundh, 
Peter Andersson och Monica Endermark, två i förening. För utkvittering av försändelser till 
föreningen, ass, rek, tecknar ovanstående styrelsemedlemmar föreningen var för sig. 

Revisor 

Av föreningsstämma vald revisor är revisor anställd av Bo Revision AB. 

Valberedning 

Valberedningen har under året varit, Ebbe Lindström, Carl-Mikael Brännström, Claire 
El:fver-Bamaville och Ann-Sofie Thorsson som också är sammankallande. 

Lägenheter och lokaler 

Av föreningens 204 medlemslägenheter har under året 23 överlåtits. 
Att jämföra med 19 överlåtelser 2015 och 16 överlåtelser 2014. 

På föreningens fastigheter finns för uthyrning till medlemmar 100 parkeringsplatser, 
72 garageplatser samt 2 MC platser. 

Föreningen äger en föreningslokal, en bastuanläggning, en gästlägenhet och en lokal vilken 
hyrs ut till Pysslingen Förskolor och Skolor AB. 

Förvaltning 

Den administrativa, ekonomiska och delar av den tekniska förvaltningen har under året skötts 
av HSB Stockholm. 

Reviderade stadgar 

Den extra föreningsstämman, 2016-11-29, behandlade styrelsens förslag till ändring av 
föreningens stadgar. Skälet till revideringen av stadgarna är förändringar av Lag (1987:667) 
om ekonomiska föreningar. 

Stämman godkände enhälligt de föreslagna ändringarna. 

Då beslut om stadgeändringar måste tas på två på varandra följande stämmor, tas frågan upp 
för slutligt beslut på ordinarie föreningsstämma 2017. 4)..( 
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Brf. Skogalundsklippan i Nacka 
Org. nr 7164180668 Sid 3 

Ekonomi 

Resultat och ställning 

Si/frori/Vlkr 2012 2013 2014 2015 2016 

Nettoomsättning 12,6 12,5 12,7 12,7 12,7 
Resultat efter finansiella poster 0 0,5 -1,9 0,6 1,6 

Likvid (kvot} 1,2 1,4 1,1 1,7 1,4 
Rörelsekapital (Mkr} 0,5 0,8 0,3 2,2 1,6 

Soliditet (procent} 17% 18% 16% 21% 23% 

Likviditeten är omsättningstillgångar genom kortfristiga skulder. Likviditeten bör vara minst 
ett (1) för att betalningsförmågan ska anses vara god på kolt sikt 
Rörelsekapitalet visar med hur mycket omsättningstillgångarna överstiger de k01tfristiga 
skulderna. 
Föreningens goda likviditet och rörelsekapital innebär att föreningen inte behöver nyttja 
koitfristiga krediter för de löpande betalningarna. 

Soliditeten mätt som eget kapital genom totalt kapital, har efter en nedgång 2014 ökat och är 
nu högre än tidigare år, vilket är klrut positivt för föreningens ekonomi. 

Resultatet för 2016 hlev klatt bättre än budget,+ 1,6 Mkr mot budgeterat +0,7 Mkr. 

Övriga nyckeltal, ekonomi 

Nyckeltal syftar till att ge bostadsrättsföreningen ekonomiska incitament för styrning och ledning 
av den egna föreningen. 

Nyckeltalen speglar föreningens ekonomi över tiden samt jämförs med en likvärdig grnpp av 
bostadsrättsföreningru-, i detta fall mer än hundra föreningar i Stockholmsområdet. 
I jämförelsegruppen ingår bostadsrättsföreningar med samma storlek (+/-50 lägenheter). 

Nedre Övre 

Kronor per kvm 2012 2013 2014 2015 2016 kvartil Median kvartil 
Årsavgift 794 794 794 794 794 496 622 808 

Räntekostnad 195 172 156 131 94 45 88 169 
Belåningsgrad 5453 5 368 5468 5138 4911 1948 2898 4940 

Avskrivningar 87 83 82 76 75 64 88 139 

Räntekostnaderna har sjunkit under de senaste åren främst på grund av omförhandlingar av 
föreningens lån men också på am01teringru· av låneskulden. 
Föreningens lån har under 2016 minskat med 3,3 Mkr. 

Föreningen har dock ett fortsatt stort ränteberoende på grund av stora lån.~ 
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Brf. Skogalundsklippan i Nacka 
Org. nr 7164180668 Sid 4 

Övriga nyckeltal, drift 

Nedre Övre 

Kronor per kvm 2012 2013 2014 2015 2016 kvartil Median kvart Il 

El 65 58 48 23 20 17 30 

Värme 95 92 89 107 118 93 115 

Vatten 36 38 48 54 50 16 20 
463 450 434 461 448 253 368 

Tabellen visar de genomsnittliga driftkostnaderna för föreningens samtliga bostäder och 
lokaler och beräknas på driftkostnader exklusive kostnader för planerat underhåll. 

51 

143 
35 

563 

I relation till jämförelse med övriga bostadsrättsföreningar ligger våra kostnader för vatten på 
en betydligt högre nivå, vilket beror på att Nacka kommun har högre avgifter än Stockholm 
kommun. Sedan kan några föreningar i jämförelsen ha individuellt debiterat vatten. 
När det gäller kostnader för el har de minskat kraftigt i samband med att föreningen slutade 
producera varmvatten med hjälp av elpatroner under 2014. Då varmvattnet numera 
produceras med hjälp av fjärrvärme har kostnaderna för värme istället ökat. 

I övrigt hänvisas till den ekonomiska rapporten. 

Väsentliga händelser under året 

Ombyggnad och underhåll 

Föreningen har en 20-årig underhållsplan från 2008, vilken uppdateras kontinuerligt. Planen 
ligger till grund för föreningsstämmans beslut om fondering eller ianspråktagande av 
fondmedel. 

Pysslingen Förskolor och Skolor AB har i december 2016 sagt upp sitt hyreskontrakt för den 
lokal de hyr, i Skogalundsklippanl6, till 2017-09-30. 

Vi har nytt P-bolag från 2016-09-01, Parkeringsservice Svenska AB. 

Vågen Trädgård AB har ansvarat för vår utemiljö under sommaren samt för vinterunderhållet 
vad gäller snöröjning och sandning. Styrelsen är mycket nöjd med hm detta arbete har utförts. 

Tyrens AB påbörjade under hösten 2012 kontroll/mätning av mindre sättningar i 
gästlägenheten, Skogalundsklippan 26. Kontrollerna fo1tsatte sedan under kommande år. 
Den senast mätningen, vilken genomfördes under hösten 2015, visar på att det skett mindre 
rörelser i lägenheten/huset främst i en mätpunkt. 
Som en förebyggande åtgärd har Tyrens AB under hösten 2016 kontrollerat grunden runt 
gäst-lägenheten för att se att inga skador uppstått. Grunden, plintar m.m. är oskadda, men 
eftersom det finns uppmätta mindre sättningar kommer förbyggande åtgärder med att 
ytterligare förstärka grunden att genomföras under 2017. 

Samtliga garageportar är utbytta under sommaren. Därefter har paneler och stolpar på garagen 
reparerats. Målning av dessa kommer att ske våren 2017 .©{ 
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Brf. Skogalundsklippan i Nacka 
Org. nr 7164180668 Sid 5 

Underhållsmålning av fönster har påbötjats i tre trappuppgångar för att fortsätta med 
resterande trappuppgångar under de kommande åren. 

Arbete med att förbättra och åtgärda problem med trasiga/dåliga hängrännor och dåliga 
balkongtak, fortsatte under 2016 med fem åtgärdade balkonger. 

Ventilationen i S20-24 har förbättras genom mekanisk rensning av samtliga ventilations
kanaler både på vindar och i lägenheter. Därefter har en ny inställning av ventilationen utförts 
och en ny godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har utfärdats. 

Föreningens två gamla vattenmätare har blivit utbytta mot fyra nya under oktober av 
Nacka Vatten och Avfall AB. 

En filmning av spillvattenledningarna i området har genomfördes under december 2016. 
Filmningen visade att huvuddelen av ledningarna är i gott skick. Men det finns ett problem 
med sättningar/svacka i huvudledningen under gångvägen mellan föreningslokalen och 
garagen, vilken måste åtgärdas under våren 2017. 

Trädfällning av två gamla träd, utanför S20, genomfördes under hösten. Nya träd kommer att 
planteras under våren 2017. 

Föreningen har köpt in en hjärtstaiiare som nu är uppsatt på väggen bredvid dö1Ten till 
föreningens expeditionen. 
Det har i samband med inköpet genomförts två, mycket uppskattade, kurser i HLR plus 
hjättstartare för cirka tjugo medlemmar. 

Aktiviteter 

Styrelsen har under året genomfört två möten för nyinflyttade i området. Detta för att 
informera om föreningen och för att ge nyinflyttade möjligheten att träffa styrelsen. 

Avgifter och hyror 

Under året har ingen förändring av avgifterna för lägenheterna genomförts. 
Föreningen har inte genomfört någon avgiftsförändring gällande lägenheterna sedan 2005. 

Förväntad framtida utveckling 

Budget för år 2017 

Budgeten för 2017 visar på ett resultatutfall efter finansiella poster på 1,1 Mkr. 
Fastighetskostnadema, exklusive avskrivningar, uppgår till 8,4 Mkr medan räntekostnaderna 
uppgår till 1,3 Mkr. 

Ingen höjning av lägenhetsavgifterna planeras under 2017. 
~ 
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Brf. Skogalundsklippan i Nacka 
Org. nr 7164180668 

Framtida underhåll 

Sid 6 

Av större planerade underhållsåtgärder i framtiden kan nämnas fortsatt renovering/ 
ombyggnad av hissar. Det återstår 5 hissar att renovera. 

Arbete med att förbäth·a och åtgärda problem med hängrännor och balkongtak på övre 
våningarna kommer att fortsätta under 2017. 

Underhållsmålning av fönster fortsätter i tre trappuppgångar. Resterande trappuppgångar 
(9 återstår sedan) kommer att åtgärdas under de kommande tre åren. 

På grund av problem med sättningar/svacka i huvudledningen för spillvatten, under 
gångvägen mellan föreningslokalen och garagen, kommer en del av ledningen att grävas upp 
och ersättas med ny under våren 2017. 

Pysslingen Förskolor och Skolor AB har sagt upp sitt hyreskontrakt för den lokal de hyr i 
Skogalundsklippan 16 till 2017-09-30. Då styrelsen ser svårigheter med att hyra ut lokalen, 
till annan hyresgäst, är styrelsens förslag att bygga om lokalen till lägenhet och sedan sälja 
den nya lägenheten på den öppna marknaden. 

Underhållsplanen visar på ett behov av underhållsåtgärder på ca 1,2 Mkr årligen fram till år 
2028. 

Övrigt 

Förslag till resultatdisposition 

Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor: 

Balanserat resultat 
Årets resultat 

Styrelsen föreslår följande disposition: 

Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad 
Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan 
Balanserat resultat 

3 562 382 
1 612 815 

5 175 197 

- 1657456 
2 000 000 
4 832 653 

5175197~ 
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Org Nr: 716418-0668 

Styrelsen för 
Brf Skogalundsklippan i Nacka 

Org.nr: 716418-0668 

får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 

2016-01-01 - 2016-12-31 
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Org Nr: 71 6418-0668 

Brf Skogalundsklippan i Nacka 
2016-01-01 2015-01-01 

Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning Not 1 12 744 659 12 692 418 

Rörelsekostnader 
Drift och underhåll Not 2 -8 162 407 -8 495 681 
övriga externa kostnader Not 3 -240 886 -323 051 
Personalkostnader och arvoden Not 4 -272 875 -241125 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 090 343 -1103 588 
Summa rörelsekostnader -9 766 510 -10 163 445 

Rörelseresultat 2 978149 2 528 973 

Finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 5 7 952 2 459 
Räntekostnader och liknande resultatposter Not 6 -1 373 286 -1 907 518 
Summa finansiella poster -1 365 334 -1 905 059 

Arets resultat 1612 815 623 914 
~ 
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Brf Skogalundsklippan i Nacka 

Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningsti/!g§ngar 
Byggnader och mark 
Inventarier och maskiner 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 
Övriga fordringar 

Org Nr: 716418-0668 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 7 
Not 8 

Not 9 
Not 10 

Not 11 

2016-12-31 2015-12-31 

90 994 021 
55 492 

91049513 

91049513 

201 295 
5 460 644 

380 521 
6 042 460 

45 809 

6 088 269 

97137 782 

92 071918 
67 938 

92 139 856 

92 139 856 

114 051 
5 102 743 

180 728 
5 397 522 

28 760 

5 426 282 

97 566138 

~, / ( 

' 10 

~ 
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Brf Skogalundsklippan i Nacka 

Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundetegetkapftal 
Medlemsinsatser 
Yttre underhållsfond 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 
L§ngfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörsskulder 
Skatteskulder 
Övriga skulder 

Org Nr: 716418-0668 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Not 12 

Not 13 

Not 14 

Not 15 
Not 16 

2016-12-31 2015-12-31 

16 816 045 16 816 045 
902 264 1175 617 

17 718 309 17 991 662 

3 219 838 2 322 571 
1 612 815 623 914 
4 832 653 2 946 485 

22 550 962 20 938 147 

70 133 128 73 379 697 
70 133 128 73 379 697 

1 317 420 1 292 399 
1 250 390 368 824 

21987 16 921 
108 940 203 498 

1754955 1366 652 
4 453 692 3 248 294 

74 586 820 76 627 991 

97137 782 97 566 138 
~ 
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Brf Skogalundsklippan i Nacka 

Kassaflödesanalys 

Löpande verksamhet 
Resultat efter finansiella poster 

Org Nr: 71641 8-0668 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
Avskrivningar 
Kassaflöde från löpande verksamhet 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning (-) /minskning ( +) kortfristiga fordringar 
Ökning ( +) /minskning (-) kortfristiga skulder 
Kassaflöde från löpande verksamhet 

Investeringsverksamhet 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

Finansieringsverksamhet 
Ökning ( +) /minskning (-) av lån till kreditinstitut 
Inbetalda insatser 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

2016-01-01 2015-01-01 
2016-12-31 2015-12-31 

1 612 815 623 914 

1 090 343 1 103 588 
2 703 158 1 727 502 

-186 866 -107 591 
1180 377 -565 243 
3 696 669 1054668 

0 0 

-3 221 548 -4 790 240 
0 5 000 057 

-3 221 548 209 817 

475 121 1264485 

5 002 307 3 737 822 

5 477 429 5 002 307 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto 
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen~ 

12



1~7 
\9 ! 

Brf Skogalundsklippan i Nacka 

Org Nr: 716418-0668 

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 
årsredovisning i mindre företag (K2). 
Belopp anges i kronor om inget annat anges. 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffnlngsvärden om inte annat anges nedan. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Avskrivning fastighet 
Principen för K2 är att endast ny- och tillbyggnader kan aktiveras. De tidigare aktiverade komponenter som i enlighet med 
god redovisningssed och tidigare normgivning aktiverats som separata avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med 
separata avskrivningsplaner. 

Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med 0,92 % av anskaffningsvärdet årligen och total livslängd har 
bedömts till 120 är från färdigställandetiden. 

Övriga komponenter skrivs av linjärt mellan 10-60 år. Under året har komponenterna skrivits av med 1-10 % av 
anskaffningsvärdet. 

Avskrivning inventarier och maskiner 
Avskrivning sker med 10 % på anskaffningskostnaden. 

Fond för yttre underhåll 
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition pä basis av föreningens 
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av styrelse. 

Fastighetsavgift/fastighetsskatt 
Föreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift på bostäder som högst får vara 0,3 % av taxeringsvärdet för 
bostadsdelen. Föreningens fastighetsavgift var för räkenskapsåret 1 268 kronor per lägenhet. 

För lokaler betalar föreningen statliga fastighetsskatt med 1 % av taxeringsvärdet för lokaldelen. 

Inkomstskatt 
En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag, belastas vanligtvis inte med 
inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % för verksamheter som inte kan hänföras till fastigheten, tex avkastning pä en del 
placeringar. 

Föreningen har sedan tidigare år ett skattemässigt underskott uppgående till 70 039 263 tkr m{ 
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'• I Org Nr: 716418-0668 

Brf Skogalundsklippan i Nacka 
2016-01-01 2015-01-01 

Noter 2016-12-31 2015-12-31 

Not 1 Nettoomsättning 

Årsavgifter 11 543 376 11 543 376 
Hyror 960 238 950 182 
Övriga intäkter 270 155 235 766 
Bruttoomsättning 12 773 769 12 729 324 

Avgifts- och hyresbortfall -29 110 -36 900 
Hyresförluster 0 -6 

12 744 659 12 692 418 

Not 2 Drift och underhåll 

Fastighetsskötsel och lokalvård 1439 552 1474 178 
Reparationer 851 657 1 004708 
El 287 992 325 995 
Uppvärmning 1715492 1 581 435 
Vatten 722 263 792 127 
Sophämtning 292 125 290 119 
Fastighetsförsäkring 126 604 119 764 
Kabel-lV och bredband 168 329 153 343 
Fastighetsskatt 289 673 310 962 
Förvaltningsarvoden 531165 569 910 
övriga driftskostnader 80 100 82 243 
Planerat underhåll 1657 456 1790897 

8162 407 8 495 681 

Not3 övriga externa kostnader 

Bevakningskostnader 2 974 2 500 
Förbrukningsinventarier och varuinköp 103 702 105 501 
Administrationskostnader 78 824 129 219 
Extern revision 16 486 22 650 
Konsultkostnader 33 950 58 231 
Medlemsavgifter 4 950 4 950 

240 886 323 051 

Not4 Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 216 000 198 000 
övriga arvoden 4 500 5 720 
Sociala avgifter 47 821 37 405 
övriga personalkostnader 4 554 0 

272 875 241125 

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 2 735 1 721 
Ränteintäkter skattekonto 0 139 
Övriga ränteintäkter 5 217 599 

7952 2459 

Not6 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader långfristiga skulder 1 373 286 1 907518 
1373 286 1907 518 

~ 
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'V 

Org Nr: 716418-0668 

Brf Skogalundsklippan i Nacka 

Noter 

Not 7 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffnlngsvärden 
Ingående anskaffningsvärde byggnader 
Ingående anskaffningsvärde mark 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 
Taxeringsvärde byggnad - lokaler 

Taxeringsvärde mark - bostäder 
Taxeringsvärde mark - lokaler 
Summa taxeringsvärde 

Not 8 Inventarier och maskiner 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärde 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Bokfört värde 

Not 9 övriga kortfristiga fordringar 

Not 10 

Skattekonto 
Avräkningskonto HSB Stockholm 
övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 
Upplupna intäkter 

2016-12-31 

105 577 095 
6 214 000 

111791095 

-19719177 
-1 077 897 

-20 797 074 

90 994 021 

132 000 000 
2 871 000 

89 000 000 
2 880 000 

226 751000 

228 755 
228 755 

-160 817 
-12 446 

-173 263 

55 492 

11 085 
5 431 619 

17 939 
5 460 644 

372 117 
8 404 

380 521 

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt 
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår.~ 

2015-12-31 

105 577 095 
6 214 000 

111791095 

-18 615 589 
-1103 588 

-19 719177 

92 071918 

129 000 000 
3 291 000 

82 000 000 
2 448 000 

216 739 000 

228 755 
228 755 

-160 817 
0 

-160 817 

67 938 

11 559 
4 973 547 

117 637 
5 102 743 

170 742 
9 986 

180 728 
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ze; Org Nr: 716418-0668 

Brf Skogalundsklippan i Nacka 

Noter 

Not11 

Not 12 

Not 13 

Not14 

Not15 

Not16 

Not 17 

Kassa och bank 

Nordea plusgiro 

Förändring av eget kapital 
Medlemsinsatser 

Insatser LiEEI av2ifter 
Belopp vid årets ingång 8 719 851 3 096 137 
Resultatdisposition 
Årets resultat 
Belopp vid årets slut 8 719 851 3 096137 

Skulder till kreditinstitut 

Låneinstitut Lånenummer Ränta 
Swedbank 2653001582 0,35% 
Swedbank 2653751640 0,88% 
Swedbank 2655395263 2,39% 
Swedbank 2759300573 2!07% 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 

övriga skulder till kreditinstitut 

Kortfristig del av längfristig skuld 

övriga skulder 

Momsskuld 
Inre fond 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Förutbetalda hyror och avgifter 
övriga upplupna kostnader 

Yttre uh 
fond 

1175 617 
-273 353 

902 264 

Ränteändr 
da2 

2017-02-28 
2017-09-25 
2020-08-25 
2021-06-23 

2016-12-31 

45 809 
45809 

Balanserat 
resultat 

2 322 571 
897 267 

3 219 838 

BeloEE 
16 236 833 
21440 049 
17 800 000 
15 973 666 

71450 548 

98 095 000 

1 317 420 
1317420 

-20 774 
129 714 

108 940 

99 898 
1015279 

639 778 
1754 955 

2015-12-31 

28 760 
28 760 

Årets resultat 
623 914 

-623 914 
1 612 815 

1612 815 

Nästa års 
amortering 

0 
317 420 

0 
1000000 

1317 420 

70 133 128 

64 863 448 

98 095 000 

1292 399 
1 292 399 

0 
203 498 

203 498 

60 329 
971 364 
334 959 

1366 652 

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsär samt skulder 
som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år. 

Väsentliga händelser efter årets slut 

Inga väsentliga händelser har skett efter årets slut~ 
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Brf Skogatundsklippan i Nacka 

Noter 

Stockholm, den. ............ ~l2: .. ::: .. ~P..i..J:: .. . 

0tt:=?1~~ Be~~~~ 

~J±L 
Peter Andersson 

Av föreningen vald revisor 

Org Nr: 716418-0668 

2016-12-31 2015-12-31 

I ,. y/_,,f tA/U,._.j>. 
"Hä" .s .. ostrli.n<rii········· ·······t ················· 

Söii::tl4L---
..... ........... ..... ................. .. 1 .. ................. ............... . 

Av HSB Riksförbund förordnad revisor 
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i HSB Brf Hagalundsklippan, org.nr. 716418-0668 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf 
Hagalundsklippan för år 2016. 

Enligt vår uppfaltning 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 och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar och Den 
föreningsvalda revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser alt de revisionsbevis vi 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 rältvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de 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 fortsälta 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 beslut 
har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar 

Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 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, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. 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 till 
omständigheterna, men inte för alt ultala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskaltningar i redovisningen 
och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprältandet 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 revisionsberältelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra alt 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 iakltagelser under revisionen, däribland de 
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Den föreningsvalda revisorns ansvar 

Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god 
revisionssed i Sverige. Mitt 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. 
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Rapport om andra krav enligt lagar, andra 
författningar samt stadgar 
Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för HSB Brf Hagalundsklippan för år 2016 
samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har i övrigt fullgjort sitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget ti ll dispositioner av föreningens vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på revisorn utsedd 
av HSB Riksförbunds professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt 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. 

Nacka den / 9 I 'I- 2017 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till ut ning 

--::-=---__,,,,,.. 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är ~E försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

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, 
medelsförvaltningen 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 bostadsrättslagen, 
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, 
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 
bostadsrättslagen. 

Niclas Wärenfeldt 

BoRevision AB 

Av HSB Riksförbund 

utsedd revisor 

Tommy Martensson 
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