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rORV¡.T,TNINGSBERÄ TTELSE

Styrelsen för Brf Dalen i Järfälla, Järfälla kornmun, får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret

20 17. föreningens trettiosjâtte verksarnhetsår.

Orl inte s¿irskilt anges, redovÌsas alla belopp i SEK. Uppgift inom parantes avser föregående år.

Verksamheteu

Allmänt orn verksantheten

Föreningens verksamhet
För'eningen har till ändalnål att främja rnedlemrnalnas ekonorniska intressen genom att i föreningens hus

upplåta bostadslägenhetel'under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får'även omfatta mark

sont ligger i anslutning till f'öreningens hus, orn lnalken skall användas soln komplement till bostadslägenhet

Föreningens fastighet
Föreningen äger fastigheten Viks.jö 9:255 i Järfälla komtnun.

Föreningens fastighet består av flerbostadshns med |olalt 142 (142) bostadsrätter med en total boyta
av 12 224 (12 224) l<vm.
Föreningen har även en föreningslol<al och en lä-qenhet för uthyrning till medlemmar.

Dessutonl finns l3 parkeringsplatser utan el, 74 parkerìngsplatser med el, 68 gara-qeplatser rned el

samt 3 mc-platser.

Lägenhetsfõr'delning
51 st.2 ruru oclr kök
52 st. 3 runr och kök
33 st. 4 runi och köì<

l( l3)

F asti ghetsadresser:
Astrakangrând 2 - 39
Aprikosgränd I - 48

Clementingrând I - 53
Pär'onvägcn 5 - 49

Fastighctcrr är fullvärdcsförsäkrad hos Länsf'örsäklingar och inkluderar ansvars- och

husbockslörsäklirrg. I försäla'irrgen ingår också firllscrviceavtal med Anticimex.
Dcnna försäkriug iukh,rdcrar ansvarf'örsåikring f'ör'styrelsen och bostadsrüttstillägg f'ör medlemmar

Fastighetens tekniska status
Avsãttning till t'ör'eningens fbnd f-ör yttre underhåll görs tned SEK 400 000:- f'ör 2017

cnligt undcrhållsplancn. Ingcn återföring görs då föreningen visar ett positivt resultat.

Fondcradc medel rcdovisas ttnder bultdet eget kapital.

Fastighetsförvaltnin g

Föreningen har avtal rned El & Fastighetsservice AB (EFS AB) orn teknisk förvaltning

inklusive fastighetsskötsel.

El & Fastighetsservice Ats utför löpancle besiktning och infoilnerar styrelsen. Styrelsen utför en årlig
yttre besiktning tillsarnrrtans nred EFS AB.

Markskötsel inklusive snöröjning har ombesörjts av Malrrr Trädgårdsanläggnirlgar AB.
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Mcdlcnlsinfornration
Förcrrirrgcn hadc vid årcts slut 171 (115) n.ìedlemmar. Ingen ertskild ägare inlrehar mer än lOVa av

lörerrirrgeus andelstal. Saurtliga bostadsrättcr i f'örenirtgert var vid årets utgång upplåtna.

Llncler år'et har 9 (5) överlâtelser och 2 ( I ) benef ika läng serìom arv, gåva eìler bodelning skett

och godkãnts av styrelserr.

Antalct anställda
Under året har 1'öreningen inte haft några anstâllda. Styrelscn arvoderas enligt arvoden fästställda av

förcningsstärnnlan.

Styrelse
Styrelsen har efter oldinarie föreningsstärnma,20l7-05-08 och pålOljande styrelsekonstituering
haft föl.j ande sammansättning:

Susanne Oberg
Olov Clernentz
Carl-Magnus Hohnqvist
Erik Th<¡rén

Rolf Svegby
Anrr-Marie Wånggren
Arja Onnos
Lena Sve-ulry
l)aniel Söderlund

Revisorer
Erik Davidsson, BoRevision i Sverige AB
Ove Brundin, från föreningen
Pär-Äke Clarlsson

Valberedning
Malle Malrn-{ren
Anna Wallman

Ledarnot Ordförandeiekonomi
Ledarnot HSB -ledarnot
Ledamot Webb-ansvarig
Ledamot Sela'eterare/informationsansvarig/förvaltning
Ledarlot Viceordförande/förvaltning
Suppleant I Delat lokalansvar
Suppleant 2

Suppleant 3 Delat lokalansvar
Suppleant 4

ordinarie
ordinarie
Suppleant

Sammankallande

Föreningens finna teckrlas av styrelsens ordinarie ledarnöter fiån föreningen, två i förening.

Styrelsen har under året håtlit femton plotokollförda sarlrnanträden.

Arvode sarnt övrig ersättning till styrelsen har under året uppgått till263 411 W (inkl arbetsgivaravgifter)

För styrelserls arbete finns en ansvarsförsäkling tecknad hos Länsförsäkringar.

Föreningens stadgar
Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket 2009-l l-16

Verksamhet under året som gått
U¡der verksarnhets ârct 2017 har följarrde uudcrhållsåtgärder gcttomtörs i förerlingen
{'Löpande underhåll
* Information från styrelsen har tillkännagivits l2 gånger
* Under året har fìberinstallationctl avslutas i alla lâgenheter
* Övcrsyn och åtgärder av taksäkerhet
* Arlig besiktning av tak och vindar
* Extra f'öreningsstämrna hölls 2011-09-25 för att inf öra nya stadgar

oclr för att besluta byte av fönster i föreningen. Stadagarnas ändring kommer

att beslutas på nâsta ordinarie stämrna.
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Verksamhet under det kommande året
Det planerade underhållet sorn syftar titl att erhålla lång livslängd på fOreningens anläggningstillgångar
finns med i underhållsplanen. Underhållsplanen har reviderats under 2017.

'ß Löpande underhåll
'F Fönsterbyte i lägenheter och allmänna utrymnìen
* Slatnsugning av bmlllar och eventuellt byte av brunnsbeteckningar till dito
* Bytc av soprumsdörrar Clcnrcttingränd, Aprikosgründ och Päronvägert
* År'lig besiktuing av tak och virtdar
x Rcparation av trappof till övcrvåniilgar

Föreningens ekonomi

Arsar¡gi l'tcr"

Ärsavgif'tenta har varit ofõrärrdrade sedan .juli 20 12. Senaste.justerirrg av årsavgiftertta skedde

derr I juli 2012 dä ¿1,gif'terna hö.ides med 5c/c. En höinirrg pìaneras att göras med27o frorn 2018-07-01

Fastighetsavgi fi
tinclerlag för bostäder & r'nark är O,3c/a pä 127 000 000;- ( 127 000 000:-) och l%o pâ 5 241 000-
(5 241000:-) avseende lokaler. Skatterr beräknas till 239 140 kl för 2017. Fastighetsavgiften är tnax

I 3 I 5 kr per lägenhet för taxering av hyreshusenltet.

Ekononlisk förvaltn i ng

Avtal clur ckonomisk förvaltuing firuls tecknat tned Ekotromianalys AB.
Byte av ekonomisk f'örvaltrring skedde 2011-12-15. Tidigare f'örvalt¿rre var Ekad Redovisning AB

3(r3)

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat
Fle riu'söversikl

2ll17

Nettoomsíil.tnirrg. tkr 1 333

Rörelseresultat, tk-r 2 424

RcsLrltat cfïcr finansiclla poster, tkl I 368

Soliditet 36
Balansonrslutning, tkr 91 584

Bokf'ört värde per kvm bostadsyta kr 3 873

fi¡ssr,gifter per kvrn bostadsyta kr -553

Lån per kvrn bostadsyta kr 4 608

Genornsnittlig skrildränta % 1,86

& ställning

2016
7 344
3 t84
r 915

35

90 868
3 966

553
4 663
2,lt

2015
1 336
2 5t3
l 004

-tJ
89 585
4 024

554
4 721

2,61

2014
7 322
r 88r

t7l
32

89 993
4l15

s54
4 781

3,03

2013
7 3t7

-r 90r
-3 363

34
84 924

3 806
553

4 44s
2,80

D e.f i t ti t i o rte r u v tt), c kc I t u I ett:

Soli{itet def irleras sorn summa eget k.lpital delat rned totala tillgångar (balansomslutning). Visar hur stor del

av tillgiurgalrìa som är fìnallsierade med egua medel (inte 1årr eller andra skulder). Talet bör aldrig vara under

0 vilkct inncbär att allt cgct kapital är fõrbrukat.
Genomsnitttig skuldränta defìnieras sorn bokförd räntekostnad i f'örhållande till genomsnittliga

fästighetslån. Under 20l2 &.2013 har uppskrivning sl(ett av mark till motsvarande taxeringsvärden.

20 1 2 skrevs rnarken upp med 26 016 000 kr och 20 1 3 med ytterligare 5 899 000 kf .

Regelverk redovisning

Irrån och nrcd räkcnskapsåret 2014 trädde ny rrormgivrring i krafi, vilket innebär att f'öreningen upprätt¿rr'

årsredovisning enligt ett så kallat K-regelverk. Förândringarna hal skett vad gäller synen på avsklivningar,

investeringar och underhåll. Föreningen har valt att frorn 2014 tillämpa BFNAR 2012:l (K3).

At)
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Bundet eget kapi(al Fritt eget kapital resultat

Insats-

kapitâl

Uppsklivnings-

fond

Fond yttr'c

under'hâll

Ralanscrât

resultat

Arcts

resr,lltat

Totalt

BeÌopp vid årets ingàng .3 l(r I 1{rÙ

Dis ¡to.si t i ort nv re s ull at c tt li g¡

b e,rl u r pti åre Ls .[ö rertin gs,s liintna :

Uppsl<r'ivnin-e av marl<

Balanscring av fg, Àrs rcsultat

Rcscrvcring till fondcr

Användning av fclnder

;ircts rcsultat

I I 915 {l(Xr {i .ì ìl t.1-5 r I 039 380 I 97"1 82ô

t 974826

350 000

- t 9'74 826

350 000

r 368 r2l

:\2 443 2lü

I 3ó8 I2r

Förändring av eget kapital

Bckrpp vid årcts utgång I161 20(| 31 915 0{}{} Õ 6$: 1.15

Resultatdisprrsition
Stylelsen fijrcslår att Lill l'ör'f'ogandc rnedcl:

llul¿r¡ist:r"a( rcsuìtut
Arct5 r"csilll;rl

disgr<lneras så att:
avsättning till yttre undcrhållsi'ond enligt underhållspÌan
uttag ur yttrc undcrhållsfond
i ny räkning iìverftires

Fo¡rd för yttre underhåll

Fon<l yttre underhål1 2011-12-31
Árcts f örändring

Foncl f'ör yttrc undcrlråll cftcr stämmans bcslut 2018-05'\\

q Jl-ì- {}5J t 36{ì l2r 3"1 8l l 4{}3

9 415 054
1368 t2l
8 046 933

400 000 kr
-kr

- 8446933 kr
-¡ffit

6 682 135
400 000

7 082 r35

l<l.

kr
le'

kr
kr

kr

Fiireningens ekouomiska ställning
lìiircningcns ckclnornisl<a ställning i övrigt liarngår av f i)llandc rcsttltat- och balansräkning samt notcl

a0
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RBSULTATRAKNING
Kl

Intäkter
Inbetalda avgifter
Hyresintäkter
Parkeringsavgif ter Q-park
Ovriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader för fastighetsförvaltning
Reparationer' (löpande underhål l)
Underhåll (planerat underhåll)
Drif tsltostnader
F iirvaltni ngsliost nader
Övriga onll<ostnader
F ast i ghetsskattiavgift
Summa kostnader för fastighetsförvaltning

Avskrivningar: e nligt platt

()vri ga ri.irelscl<osln¿der

RESULTAT FORE FINANSIELLA POSTER OCH
AVSIiTTNINGAR

Rcsultat frålr finansiclla poster
Rärrtcintäktcr
Räntekostrtader för f astighetslårt
Övriga räntckostrtadcr och likttartdc resultatposter
Sununa resultat från finausiella poster

ANBTS RESULTAT

Ti I I liggsupplysni ngar'

Not I

Not 2

2()16

6 764 256
512 503

56 839

9 942
7 343 540

-995 788
0

-927 525
-479 008
-33-s 861

-223 086
-296t 268

-891 16l

-300 755

3 184 356

28
-r 209 ss9

0
-t 209 531

Í 974 825

20r7

6 761 785
507 021
55 862

8 5s0
7 333218

Not 3

Not"i

Not 5

\<lt 6

Nr¡t 7

Not 8, 9

-t 290 304
0

-t 232 552
-559 426
-38r 600
-248 560

-37t2 442

-t t9t t32

0

2 423 644

0
-t 055 297

-226
-r 055 523

I 368 12t

sa
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BALANSRAKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

M a te ri e ll u u nl ¿ig g¡i t I gs f i I I g tittg ar
Byggnadcr
Mark
Markanläggningar
Invcntaricr

S un m a n t a t c ri cIIu a ttl ti g, gn itt g st ill g irrtgar

Summa anläggningstill gångar

Orrrsättnin gstill gångar

Avgiftsfordringar'
Kundf'aktura 1ìlrdli n gar

Övriga fbr<lringar'
Þ'örutbetalcla kos tn aclcr och upplupna i n täkLer

St untttu ko rt li i s t i g u J'o rd r ir t gtt t

Kassa oclt bculk

Summa onnättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

I"il läggsupplysni ngar

Not fì

Not fì

Not 9

Not l()

2$t'7-12-31

47 348 334
34 915 000

226 694
r2l 828

82 6t I 856

82 611 856

r98 919
I 250

995

358 275

559 439

I 41 2 9-50

8972389

91 584 245

2016-t 2-3 I

48 484 330
34 9 15 000

256262
153 395

83 808 987

83 808 987

t66260
250
652

280 746

447 908

661t 08e

7 058 997

90 867 984

Not Il

0Q
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BALANSRÃKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDBR

Eget kapital

Bwdet eget kapital
Insatskapital
Uppskrivningslbnd
Föreningens lbnd för yttre undelhåll

Suntntct bwt¿lct eget kapiterl.

Fritt eg,et liapital
Balanscrat rcsultat
Arets lesultat

Surnnru fritt e get ku¡;iurl

Summa eget kapital

Skulder

Ltir t glií s r i g u s h t I d e r
Fastighetslån

Stutttttrt I ån,e,fri s I i guskul d e r

KortfrisÍigu ,rhilrler
Kortfristig del av fastighetslån
Leverantörsskulder
Skatteskdder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förr¡tbetalda intãkter

SunmuL ko rt [t'i s t igtt shil d e r

Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Tilläggsupplysningar

Not 12

2017-12-31

3 26t 200
3l 9r5 000
6 682 r35

4t 858 335

-94r5054
r 368 r2l

-8 046 933

3381t 402

55 650 t92

55 650 192

20 16- t2-3 I

3 26t 200
3l 915 000

6 332 t35

41 508 335

-l r 039 880
t 914 826

-9 065 054

32 44328L

56 328 060

56 328 060

Nl)t

Not l3

Not 14

677 868
543 403

33 615
108 504
159 201

2 122 651

617 868
526 538

15 308
84 l16

792 8t3
2 09() 643

l

57 772843

9t 584245

s8 424703

90 867 984

e0
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KASSAFLODESANALYS

Kr

DEN LOPANDB VERKSAMHETEN

Resultat fiir:e fi nansiella poster

Justering fijr poster sonl inte ingår'i kassaflödet :

Avskrivn i ngar'/u{ rangeri ngar

Erhållen ränta
h,rlagd ränta

Kassaflöde från dcn löpande verksamheten fiirc
fiirändringar av riirclsekapital

Förürldring i rörelsekapital :

Ökning/minskniug av övliga kortfristiga fordlirrgar'
Minskning/ökrtirtg av övriga kortfiistiga skulder (inkl. kortfiistig
deì av långfristig skuld)

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter
förändring av rörelsekapital

INVESTERINGSVERKSAMHETBN
Orrrbyggnad nya dörrar

Kassaflöde fråu investet'ingsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring långa skulder

Kassafl öde från finansieringsverksamheten

Arets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medelvid årets slut

1 80r 862 2 t32245

2Ùt7

2 423 644

I r97 I3I

2l)llr

3 r84 356

| 191 9t6
3 620 775

0
-l 055 523

2 565 252

-1 il 531

26 008

2 479 730

-617 868

-677 868

4 382 272

28
-t 209 559

3172741

85 3r9

-t08 424

3 149 636

-433 909

-433 909

-583 482

-583 482

0

0

4 418 844
6611089

I 80r 862 2132245

6 6ll 089
8 4r2 950

A0
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper
De redovisrrirtgsprinciper sorn tiìlämpats överensstämmer med årsredovisniltgslagert, sarnt de som

arrges i BFNAR 2012:1. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

At tl Ìi g g r t ir t g s t i I L g h ry tt r
Föreningens anläggningstillgångar består av byggnad, mark & inventarier'

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde rninskat med avsklivningar.

Avsklivning på byggnad görs med en komponentavskrivningsplan från och rned 2014.

20ll har avskrivningar gjorts med ca 1,777o (l,72Vo) av anskaffningsvärdet.

Markvärdet âr inte förernål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genorlì

nedskrivning. Markvärdet har skrivits ttpp under 2013 till taxeringsvärdet.

Följande avsklivningsprocent tillärnpas:
Byggnader
Markanllig-eningar
Inventarier
Instal I ati oner

Vo

t,71
10,0
20,0
10,0

Restvärden på inventarier utgör en ovâsentlig del och har inte tagits upp till något värde.

F u.s t i g I rc ts.fö rv u l Í t ti t t I
Bostadsrättsföreningen anses inte bedriva fastighetsförvaltning då syftet rned föreningen inte är

att skapa någon avkastning utan tillhandaha bostäder till föreningens medlemmar.

Fordriugar
Fordrin-qar har. efter individuell prövning, värderats till belopp varmed de beräknas inflyta.

Fontl fiir ¡,ttre wulerltcill
Reservering för frarntida underhåll av föreningens fastighet sker enligt $25 i föreningens

stadgar. Avsättning ska göras enligt fastställd underhållsplan.

Intiikte r
Inkonrster redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller beräknas få. Det innebär

att fcjrenin-sen redovisar inkomster till nominellt belopp (fakturabelopp).

K u.s.s t(l ti tl e.s u nu I y s

Dct rcdovisadc kassaflödet omfattar cndast tlansaktioner som medför in- och utbetalningar

Skuttcr
Fas ti ghetsavgift/lìasti ghets skatt
Förcrrirrgcu bcskattas gellom err kommnn¿rI fìrstighetsavgift på bostäder som högst fär vara 0,3o/a av

taxerirìgsv¿irdet för bostadsdelen. Föreuirtgens fästighetsavgift var för räkenskapsåret I 3 l5 kI per

lägcrrlrct. För lokalcr bctalar föreuingcn statlig fästighetsskatt med lVo av taxeriugsvärdet för

lokaldelen.
Inkorlstskatt
En bostadsrätisf'örenirrg, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsf'öretag, bclastas

varrligtvis int"e rnecl iukornstskatt. Beskattning sker med 22o/o för verksamheter som inte kan

hänföras till fästigheterì, t ex avkastnirtg på en deì placeringar'
Förerrilgerr har sedan tictigare år ett skatternässigt underskott på 4l 840 080 (41 840 080) kr.

Shilcler
Skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annal anges.

"%
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Not I

Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

Not 6

Not 7

Inbetalda avgifter
Arsavgitier
Overlátelseavgifter
Pantsättni n gsavgifter

Hyresirrtäkter
Garage och parkeri ngsplatser

Reparationer (löpande underhåll)
Underhåll f'astighet & fastighetsskötsel EFS AB

tlnderhål I tv.lttutrynlrltelt

Underhåll yttre rnilj ön/snöröj ning

Undcrhåll parkering & garagc

Underhåtl (planerat underhåll)
Fastighet & rniljö

Driftskostnader
EI

TV-nät
Vatten
Pappershiirntning
Rcnhiillning och stiidrtirrg

Förvaltrrin gskostnader
Adrninisttativ lör'valtni ng

Revisionsarvode inkl. konsttltationer
Övriga föreningskostnader
Styrelsearvode
Soc. av-Q.

Ovriga omkostnader
Föreningsavgifter HSB
Fastighetsförsäkring
Övriga omkostnader (konto 52 10-6250, 6540-6992)

-1 290 304 -995 788

0

-252 368
-434 264
-351649
-t6'790

-t77 48t

-231 821
-141 024
-345 225
-r5 600

-r8l 855
Æ-t 232 552

20t7

6 742 145
l0 080

8 960
Æ

507 02r

2016

6 144 097
5 538

14 621
6764 256

512 503

507 021

-836 420

-56'796

-392 850

-4 238

512 503

-557 310

-t9 t34

-3e3 640

-25104

00

0

-257128
-19 500
-r8 78r

-205100
-57 1 l1

-260 631)

-18 500
-10 609

-148 550
-40 1 lo

-559 426 -479 008

-43 895
-243 298

-94 407

-43 895
-237 952

-54 014
-38r 600 -335 8ól

9a
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2017-tz-il 2016-l2-31

Not 8

Not 9

Not l0

Byggnader

Byggnad
A cku nutl e r u tl e a r n k ffi ti n g sv ü rd e r t

Vid årets början
Ornbyggnad under året K3 Nya dörrar
Avgår årets utrangeringar

U t ¡4 ti e rul e a uska.ffning.st' ti rtJ e

A c'kunt ul e rutle rtv s kri vtin ¡4 u r
Vid årcts början
Avgår' ing. avsklivrtirtgar på utrallgcrilìgar
Ärcts avskrivuiugar cnligl, plarr

LI t g it e n d e u c: k Lun t il e n t d e tt t,s k r i w t i tt I a r e r il i g t 1t I a r t

Bokfiirt värdc byggnad

Mark
AnskaiTnin gsvârde rnat k
Uppskrivning rnark

Bokfört värde mark

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad
Taxeringsvärde mark

F as Í i g lrc t e n s f ttxe rin g stt ä r'tl e ti r up¡t d el acl e rtl i g t föli an d e

Bostäder
Lol<aler

Markanläggningar
Ar:ku nt ul e rttcl e utskcffi ti n g s t, ti rtlen
Vid årets början
Ärets inköp
U t g åt e t ul e ut sk ttffni ng s v ä r tl e

A ckunn i e ratle u v skrí ving a r
Vid årets bör'jan
Ärcts avskrivningar cnligt plan
IJ t 14 å c n tl e a ckwu il e rû d e u v,sk ri t, tti n I a r e r tl i g,l ¡tl tut
Rokfiirt värde invcntarier

Inventarier & Installationer
A ckunu|e r¿ttlc anska.ffnin gsv ti rden
Vid årets början
Ärets inköp
Arets utrangering
U t gå en d e un skoffit ing svti rtle

Acku ttui e r u rl e u v s kri v t ti r t g ur
Vid årets början
Avgår ing avskrivningar på utrangering
Ärets avskrivnirtgar enligt plarr

U t g tt e nd e tt cktunul e r¿t d e tt v skri w û t t I tr r e r il i g t ¡t I tu t

Rokfört värde inventarier

63 987 150 63 987 150

63 987 r50
0
0

63 853 99s
433 909

-300 755

-15 502 819
0

- r r3-s 997

-t4 661 s18
0

-835 24 I

-16 638 8r6

47 348334

3 000 000
3t 915 000

-15 502 819

48 484 33r

3 000 000
3t 915 000

34 915 000 34 915 000

127 000 000
5 24r 000

96 621 000
35 620 000

295 686
0

96 62t 000
35 620 000

127 000 000
5 24r OOO

295 686
0

295 686

-39 424
-29 568

295 686

-9 856
-29 568

-68 992
226 694

24t 631
0
0

-39 424
256 262

241 631
0
0

24r 63r 24t 631

-88 236
0

-3t 567

-55 884
0

-32352
-r 19 803
t2t 828

-88 236
153 395

en
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Not ll Förutbetalda kostnader och uppluplra intäkter
Upplupna avgifts-ìntäkter
Förutbetalda försäkri ngsprernjer
Upplupna räntei ntäkter
Förutbetalda kostnader, Telia

Not 12 Långfristiga skulder - Fastighctslån

Ftiljande belopp förfaller till betalning senare än f'em år efter balansdagen:

Skulder till l<reditinstitut ifastighetslån)

Ftiljande beloptrr förfaller till betalning mellan ett & f'enr år efter balansdagen:

Skulder till hreditinstitut (fastighetslån)

Föl.lancle belopp förl'aller till betalning ino¡n ett år efier balansdagen:

Skulder ti I I kreditinstitut (fastighetslån)

20t7-12-31

0
273 326

84 949

2016- t2--1I

0
243 298

0
31 448

358 275 2811746

52938120 s3 616 588

21tt 472 211412

671 868 6't1 868

Lårt-qivare och

aktuell ränta
Lånebelopp
20t1-ol-31

OrnsätLnings

daturn
Räntan är

bunden t.o.rn.
Amortering

tu 2011

Lånebelopp
2011-12-3t

199152-088706 l,12Vc

t99152-235506 2,t807a
I 99 152-035-s 9 1 l,J 4c/o

t99152-t43699 I,tOCl
199i52-051199 I 61%

t2 tt] 632
t2 t05 892
I I 861 846
t2207 t60
8 720 398

2015-06-30
20 l7-10-30
20t4-to-30
2016-03-01
2014-t2-t7

122 640
t26 432
247 t20

0
t&t 676

tt 981 992
rt 919 460
tt 614126
t2201 t60
8 538 122

2020-06-30
2025-06-30
2018-10-30
2018-03-01
20t9-12-01

57 00s

Total arnortering under 20ll ár 617 868 kr (709 330 k)

Not 13 Ovriga kortfristiga skulder
Skatt & Sociala avgifter
Õvriga skulcler

868 s6 328 060

105 057
3 441

84 l16
0

Not 14 Up¡rlupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplu¡rna nintor
F-örskottsbetalda årsavgifier och hyror
Revi sionskostnader
Övriga poster

t08 504 84 116

1410r9
604 608

l7 000
30 186

105 549
604 668

17 000
31 984

759 201 7928t3

qD
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Not L7 Skulder för vilka säkerheter ställts

Utnytdad
kredit

20t7-12-31
ställd

säkerhet
Utnyttjad

kredit

20t6-t2-31
srälld

säkerhet

NotlS Ansvarsfürbindelser

Järfäfla 2018-04-N

HSB:s BRF Dalen i J

nnc Obcrg

arl-

Övriga skuldcr från krcditinstitut
Säkerhet: Fastighetsinteckn ing

har avgivits 201 8-04-.1î

0

C)ú/4,ü>-d

56 328 060

Olov Clcrnentz
HSB-ledamot

59 394 800

Inga

57 005 928

Erik Tþr¡ñn

59 394 800

Inga

¿

êue
Erik Davidsson
Revisor
BoRcvision i Sverigc AB

Ove Brundin, från föreningen



Revisionsberättelse
Tillföreningsstämman i HSB Brf Dalen i Järfälla, org.nr. 716417-6625

Rapport çm ärçrcdavisn i ngen

Attalandon

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Dalen i

läríällaför àr 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseônden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 201 7 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 utförl revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
Revisorn ufsedd 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 att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrr;lsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvarel för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inle 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 forlsätta verksamheten.
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift, Antagandet om fortsatt drifl tillämpas
dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternaliv till att göra
något av detta.

Reyisorn utsedd av l.lî8 lliksfrirtsunds ansv*r

Jag har utfort revisionen enligt lnternational Standards on Auditing
(lSA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet
inle 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 väsenfliga 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 väsenfliga

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgårder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och

åndamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.

Risken för att inte upptäcka en väsenilig fetaktighet tilt fötjd av
oegentligheter är högre än för en väsenflig felaktighet som
beror på fel, eftersom oegeniligheter kan innefatta agerande i

maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig

information eller åsidosältande 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 inle 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 låmpligheten i att styrelsen använder

antagandet om fortsalt 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 belydande tvivel om

föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsenilig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på

upplysningarna i årsredovisningen om den väsenfliga

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är

otillråckliga, 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.

o utvärderarjagdenövergripandepresentationen,strukluren

och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna,

och om årsredovisningen återger de underliggande

lransaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en

rättvisande bild,

Jag måste informera slyrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som jag identifierat.

üen fd ren ing sv ald a reiisçrns an sva r
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 resultal och ställning.



Rapporl am andraT<,rav *nligtlaEar, an5ra
fr5rfattn i n gar samt xtadgar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en

revision av slyrelsens förvaltning för HSB Brf Dalen i Järfälla för år
2017 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.

Qrund för uttalanrlen

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revlsorns ansyar,
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,

S$relsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner

beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen år
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhelsart,

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 belryggande sätt.

Revisarns ansvar

Vårt mål beträffande rev¡sionen 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:

o företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig lill 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 disposilioner 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,

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 till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på

revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utfors 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.

a den 25 april 2018

6'tø.M
Erik Davidsson

BoRevision AB

Av HSB Riksförbund
utsedd revisor

Ove Brundin

Av föreningen vald revisor


