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Revisionsberflttelse
Till ftireningsstiimman i Brf Berghiillen
Org.nr 769612-1743

l5

Rapport om irsredovisningen
Uttalanden
Jag har utftirt en revision av irsredovisningen

2018-08-31.

ftir Brf Berghiillen l5 f<ir riikenskaps6ret 2017-09-01 -

Enligt min uppfattning har.irsredovisningen upprtittats i enlighet
med 6rsredovisningslagen och ger en i alla
viisentliga avseenden riittvisande bild av ftireningens finansie-lla
stiillning per den zoj s-os-: I och av dess
finansiella resultat ftir 6ret enligt Arsredovisningslagen. F<irvaltningsbera'ttelsen
iir lorenlig med
Srsredovisningens ovriga delar.
Jag tillstyrker diirltir att ftireningsstdmman faststiiller resultatriikningen
och balansriikningen

lor ftireningen.

Grundfi)r uttalanden
Jag har utltirt revisionen enligt International Standards on Auditing (lSA)
och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet Riirorns
onrior. Jag iiroberoende i
forhillande till foreningen enli$ god revisorssed i Sverige och har i civrigt
fullgjort mitt yrkesetiska

ansvar

enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat 2ir

uttalanden.

tillriickliga och iindam6lsenliga som grund f<jr mina

Styrelsens onsvor
Det iir styrelsen som har ansvaret ftir att arsredovisningen uppriittas och att den ger
en riittvisande bild enligt
irsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar iiven ftir den interna kontroll som de bedomer
tir ncidviindig ftir ati
uppriitta en irsredovisning som inte innehiller nigra viisentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror pi
oegentligheter eller pi fel.

Vid uppriittandet av irsredovisningen ansvarar styrelsen for bedomningen av foreningens florm6ga att
fortsiitta verksamheten. De upplyser, ndr si tir till6mpligt, om lorhillanden som kan piverka ftlrm6gan
att
fortsiitta verksamheten och att anviinda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tiliampas
dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.
Revisorns onsvor
Mina mil iir att uppni en rimlig grad av siikerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte innehiller
nigra vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel, och att lzimna en
revisionsberiittelse som innehiller mina uttalanden. Rimlig siikerhet iir en hcig grad av siikerhet, men iir ingen
garanti ltir att en revision som utfcirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka
en viisentlig felaktighet om en sidan finns. Felaktigheter kan uppsti pi grund av oegentligheter eller fel och
anses vara viisentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forviintas piverka de ekonomiska beslut
som anvdndare fattar med grund i irsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA anviinder jag professionellt omdcime och har en professionellt skeptisk
instiillning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedomer jag riskerna ltir vdsentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror
pA oegentligheter eller pi fel, utformar och utfor granskningsitgiirder bland annat utifrAn dessa risker och
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revisionsbevis som iir tillriickliga och iindamilsenl iga f<ir att utgcira en grund
for mina uttalanden
Risken ftir att inte upptdcka en viisentlig felakt ighet till floljd av oegentligheter
iir hcigre iin ftjr en viisentl ig
felaktighet som beror pi fel, eftersom oegentli gheter kan innefatta agerande i maskopi,
o
forfalsknin b.
avs iktl i ga ute liimnanden, fe lakti g i nformation eller 6sidosiittande
av intern kontroll.
- skaffar jag mig en ft)rstielse av den del av ltireningens interna kontroll
som har betydelse for min revision
for att utforma granskningsitgtirder som 5r liimpliga med hiinsyn till omstiindighetema,
men inte ftir att
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utviirderar jag llimpligheten i de redovisningsprinciper som anviinds
och rimligheten i styrelsens
uppskattn in gar i redovi sn ingen och ti I I hiirande upplyin ingar.
- drar jag en slutsats om liimpligheten i att styrelsen anvdnder
antagandet om fortsatt drift vid uppriittandet
av arsredovisningen. Jag drar ocksi en slutsats, med grund i de inhiimtade
revisionsbevisen, om huruvida det
finns-nigon viisentlig ostikerhetsfaktor som avser sidana htindelser
eller ftirhallanden som kan leda till
betydande tvivel om ftireningens ftirmiga att fortsiitta verksamheten.
om jag drar slutsatsen att det finns en
v?isentlig osiikerhetsfaktor, miste jag i revisionsberiittelsen ftista
uppmiirksamheten p6 upplysningarna i
arsredovisningen om den vtisentliga osiikerhetsfaktorn eller, om ,udunu
upplysningar iir otillriickliga,
modifiera uttalandet om irsredovisningen. Mina slutsatser baseras pn de ievisionJevis
som inhiimtas fram
till datumet fcir revisionsberiittelsen. Dock kan framtida hiindelser eller fttrhallanden g<ira att
en f<irening inte
Itingre kan fortsiitta verksamheten.

- utvzirderarjag den <ivergripande presentationen, strukturen och innehillet
i arsredovisningen, diiribland
upplysningarna, och om irsredovisningen iterger de underliggande transaktionerna
och hiindelserna pA ett
sdtt som ger en riittvisande bild.
Jag m6ste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning
och inriktning samt
tidpunkten ltir den' Jag miste ocksi informera om betydeliefulla iakttagels". uid..
revisionen,

eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

diiribland de

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
Uttalanden
Utover min revision av irsredovisningen har jag iiven utftirt en revision av styrelsens f6rvaltning
ftir Brf
Berghiillen l5 ftir riikenskapsiret 2017 -09-01 - 201 8-08-3 I samt av ftirslaget till dispositioner betr?iffande
fdreningens vinst eller ftirlust.
Jag tillstyrker att ltireningsstdmman behandlar forlusten enligt forslaget i forvaltningsberiittelsen och
bevi ljar styrelsens ledam<iter ansvarsfrihet ftjr rtikenskapsiret.

Grundfdr uttalonden
Jaghar utftirt revisionen enliS god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs niirmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jagdr oberoende i forhillande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige
och har i dvrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat 2ir

tillriickliga och iindamilsenliga som grund for mina

uttalanden.
Styrelsens onsvor
Det iir styrelsen som har ansvaret ltir forslaget till dispositioner betriiffande ftireningens vinst eller ftirlust.
Vid forslag till utdelning innefattar detta bland annat en beddmning av om utdelningen iir ft)rsvarlig med
hiinsyn till de krav som foreningens verksamhetsart, omfattning och risker stiiller pi storleken av
fcireningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stiillning i civrigt.
Styrelsen ansvarar for ftireningens organisation och lorvaltningen av ftireningens angeliigenheter. Detta
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nnefattar bland annat att fortltipande bed<ima foreningens ekonomiska situation
och att tillse att ltireningens
organisation iir utformad si att bokftjringen, medelsft)rvaltn ingen och ltireningens
ekonomiska
angeliigenheter i ovrigt kontrolleras p6 ett betryggande siitt.

Revisorns ansvor
Mitt mel betr?iffande revisionen av {tirvaltningen, och diirmed mitt uttalande om ansvarsfrihet,
iir att inhtimta
revisionsbevis ltir att med en rimlig grad av siikerhet kunna bedoma om
nigon styrelseledamot i nAgot
viisentligt avseende:
- ftiretagit nigon Atgard eller glort sig skyldig
ersiittn ingsskyldighet mot ftirenin gen, e I ler
-

pi

till nigon

ftirsummelse som kan fijranleda

n6got annat sdtt handlat i strid med lagen om ekonomiska ftireningar,
irsredovisningslagen eller

stadgarna.

Mitt mil betrtiffande revisionen av fcirslaget till dispositioner av ltireningens
vinst eller ftirlust, och diirmed
mitt uttalande om detta, zir att med rimlig grad av sakerhet beddma om
ftirslaget iir ftirenligt med lagen om
ekonomiska ftireningar.
Rimlig siikerhet 6r en hdg grad av siikerhet, men ingen garanti for att en revision
som utf-cirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka itgarder eller ftirsummelser
som kan ftranleda
ersiittningsskyldighet mot foreningen, eller att ett fiirslag till dispositioner
av ftireningens vinst eller forlust
inte iir ftirenligt med lagen om ekonomiska ftirenin gar.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anviinder jag professionellt
omddme och har en
professionellt skeptisk instiillning under hela revisionen. -Granskningen -av
ftirvattningen och lorslaget till
dispositioner av ftireningens vinst eller forlust grundar sig friimst pi revisionen av rafenskaperna.
Vilka
tillkommande granskningsitgiirder som utftirs baseras pi min professionella beddmning
med utg6ngspunkt i
risk och vtisentlighet. Det innebtir att jag fokuserar granskningen pi sidana itgiirder,
omr6den och
fbrhillanden som iir viisentliga ftir verksamheten och diir avsteg och <ivertriidelser skulle
ha siirskild
betydelse for f<ireningens situation. Jag gir igenom och pr<ivar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna

atgarder och andra ftirhillanden som dr relevanta ftir mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag ftir mitt
uttalande om styrelsens lorslag till dispositioner betriiffande ftireningens vinst eller ftjrlust
jag

om ftirslaget iir forenligt med lagen om ekonomiska ftireningar.

.t

Uppsala

Ztltt -LctV

Niklas Fei
Auktoriserad revisor
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hiirmed avge irsredovisning itir riikenskapsaret

Arsredovisningen iir uppriittad i svenska kronor, SEK.

Ftirvaltnin gsberfl ttelse
Verksamheten
Allmrint om verksamheten
Fcireningen har till iindamil att friimja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att i ftireningens hus
upplata bosttider och lokaler f<ir nyttjande. upplitelsen f6r
iiven omfatta mark som ligger i anslutning till
ftireningens hus, om marken ska anvtindas som komplement till
bostadsliigenhet elleiiokal. F6reningen
klassificeras och beskattas enligt reglerna ftir privatbostadsftiretag.
Frireningen har sitt siite i Stockholms
liin, Sundbybergs kommun.
Ktip av fastigheten
Bostadsrattsftireningen bildades ar 2004 och. k6pte fastigheten
Berghiillen I 5 i Sundbyberg, av davarande
fastighetstigaren Alecta pensionsftirsiikring den r 6 juni I00g.
Ltiner och arvoden
F<ireningen har under 6ret inte haft n6gon anstalld personal.
Styrelsens arvode 56 000kr kr exklusive sociala avgifter.

Mtiten
Styrelsen har sammantriitt regelbundet under 6ret ca I gang i m6naden
och extra mciten vid behov.
Styrelsen kommunicerar ocks6 kontinuerligt via e-post o"h-t.l.fon.u*tal.

Informationsflridet
ftireningens medlemmar sker genom Sterkommande nyhetsbrev som skickas via
e-post.
Gemensamma aktiviteter
Under 6ret har ftireningen haft w6 stiiddagar, en p6 hristen och en p6 v6ren.

Ny Styrelse under rlikenskapsiret
Ordftirande
Zenita Kristiansson
Fastighetsansvarig
Roger M6ngs

Kommunikatdr
Ylva Landerfors
Sekreterare

Malin Jilken Tillftilligt
Erik Fr<iman, Flyttade Augusti 2018
Magnus Faxing, nuvarande sekreterare.

Suppleanter
Magnus Faxing (har tagit rollen som sekreterare under rlikenskapsiret).
Pontus Zeobo
Under 6ret har Peter Tammfelt avgitt och Malin Jilken tagit plats i styrelsen.

till
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Ftireningsfrigor
Teknisk fcirvaltare P.O.S. Konsult och fastighetsvird
Ekonomisk ftirvaltare Mediator
Revisor, Niklas

Feiff

Fastighet och liigenhetsfiirdelning
Fastigheten betecknas Berghiillen l5 med adress Gjuteribacken 4-6 i stadsdelen Lilla
Alby, Sundbyberg.
Det finns tvi flerbostadshus, ett sophus och 611a parkeringsplatser pa tomten. Fastighetens
byggar
1950 med ombyggnadsir 1996, Tomtareal 2620 kvm. oei finns i fbreningen
44 l:iienheter (2 st l:or, 4l
st 3:or och I st 4:a) med bostadsyta 2610 kvm, och sju lokaler om 382 kvm.
Totalt 2992kvmi husen.

ir

vid

6rets utging uppliit ftireningen 4 st bostadsliigenheter med hyresriitt.

Ftirsiikring
Fastigheten iir fullviirdesftirsiikrad hos Trygg Hansa Fdrsiikrings AB.

Vdsentligo htindelser under ruikenskapsdret

Arsavgifter och hyror
Inga avgiftsh<ijningar iir planerade i dagsliiget.
Fcireningen har amorterat 1 000 000kr under 6ret och de gemensamma
linen f<ir ftireningen uppg6r nu

25 500 000kr.

Underhill och reparationer
Milning av nederdel av fasaden. Omlackering och underhill av 6st entred6rrar Ca 60
000kr.
Utciver ldpande drift och underhill har inga mer omfattande arbeten utf6rts.
Medlemsinformation
Antal
Antal
Antal
Antal

medlemmar vid riikenskaps6rets bdrjan: 55 medlemmar (fcir 40 liigenheter)
tillkommande medlemmar under riikenskapsiret: 6 medlemmar
avg6ende medlemmar under riikenskapsiret: 6 medlemmar
medlemmar vid riikenskapsirets slut; 55 medlemmar (ftir 40 liigenheter)

Flerirstiversikt (tkr)

2017n8

Nettoomsiittning
Resultat efter avskrivningar
Resultat efter finansiella poster

Soliditet (%)
Balansomslutning
Genomsnittlig irsavgift bost?ider/
kvm per bokslutsdatum (kr)
Lineskuld/ totalyta kvm per
bokslutsdatum
Fdr definitioner av nyckeltal, se Not

I

2016n7
2 452

2015t16

2014/15

2 462

2 455

2 436

457

313

-2 263

767

40

- 163

-2 753

109

65

65

64

67

7s 612

76 519

77 088

77 726

728

728

728

728

8 523

8 857

9 024

8 356

Redovisningsprinciper.

till
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Ftiriindring av eget kapital
Fond ftir

Belopp vid 6rets inging
Disposition av
ftiregiende

Medlems-

Upplfltelse-

yttre

Balanseret

Arets

insatser

avgift

underhill

resultet

resultat

47 745 500

4 182 787

651 577

-2 955 760

-162 978

49 461 126

-162 978

162 978

0

40 160

40 160

40 160

49 501286

irs resultat:
avsiittning till yttre fond
Arets resultat
Belopp vid Srets utging

Ftirslag

s9 75s
47 745

500 4182787 711332

-59 755

-3 178 493

0

till behandling av ansamlad ftirlust

Styrelsen f<ireslir att den ansamlade fcirlusten (kronor):
ansamlad fcirlust
6rets vinst

si att
till fond frir yttre underh6ll
ianspriktagande av yttre fond ftir underhAll
behandlas
avsattning

i ny riikning dverftires

Totalt

-3 178 493
40 160
-3 138 333

60 950
-259 625
-2 939 658
-3 138 333

Fdreningens resultat och stiillning i civrigt framgir av efterfriljande resultat- och
balansriikning med
noter.
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Resultatriikning

Not
I

2017-09-01
-2018-08-31

20r6-09-01
-2017-08-31

R0relseint?ikter
Nettoomsettning
Summa riirelseintiikter

2

2 461 868
2 461 868

2 451 612
2 451 612

R0relsekostnader

Drift- och fastighetskostnader
Ovriga extema kostnader

4

332 623
-108 978

Personalkostnader

5

-73 595

3

Avskrivningar av materiella anliiggningstillgengar
Summa rtirelsekostnader
Rtirelseresultat

-t

-489

-1 470 034

-t0s 704
-73 595

4

-489 776

-2 004 970

-2 139 109

456 898

3r2 503

-416 738

-47 5 481

-416 738

77

Finansiella poster
Rentekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

w
w

6

Resultat efter finansiella poster

40 160

-475 481
-162 978

Resultat ldre skatt

40 160

-162 978

Arets resultat

40 160

-162 978
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Not

2018-08-31

2017-08-31

5t

928 287

51 928 287

711 332

651 577

52 639 619

52 579 864

-3 178 493
40 160
-3 138 333
49 501 286

-2 955 760
-3 118 738
49 461 126

25 s00 000

26 500 000

25 500 000

26 500 000

1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond fbr yttre underhill

Summa bundet eget kapitat

Fritt

eget

kapitol

Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Lingfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Summa lingfristiga skulder

10,

ll

-162 978

Kortfristiga skulder
Leverantdrsskulder
Skatteskulder

Ovriga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12

t2t

141 167

104

168 908

165 872

44 979
2s5 375

44 979
242 859

610 429

557 831

75611715

76518957
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Not

2018-08-31

2017-08-31

5t

5t

I

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond frir yttre underhill

Summa bundet eget kapital

928 287
711 332

928 287
651 577

52 639 619

52 579 864

-3 178 493
40 160
-3 138 333
49 501286

-2 955 760
-3 118 738
49 461 126

25 500 000

26 s00 000

25 s00 000

26 500 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

Arets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Lingfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Summa lingfristiga skulder

10,11

-162 978

Kortfristiga skulder
Leverantcirsskulder

Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och ftrutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12

t2t

141 167

104

168 908

165 872

44 979
255 37s

44 979
242 859
s57 831

610 429

75611715

76518957
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Noter
Not I Redovisningsprinciper
Allmiin na upplysningar
Arsredovisningen iir uppriittad i enlighet med Ersredovisningslagen
och Bokftiringsniimndens allmiinna
rid (BFNAR 2016:10) om 6rsredovisning i mindre ftiretag.

Anliiggningstillgin gar
M aterie lla an ltig gn in gstiltg dng ar
Anliiggningstillgingar redovisas till anskaffningsviirde minskat
med ackumulerade avskrivningar enligt
plan' Avskrivningsunderlaget
utgors av anskaffningsviirdet. Det avskrivningsbara beloppet

periodiseras
linjiirt dver tillgingens ftirvtintade nyttjandeperiod. Ingen avskrivning
sker p6 mark vars nyttjandeperiod
bedrims
som obegriinsad.

Till?impade avskrivningstider: (6r)

Byggnader
Fiberoptisk stadsniitsanslutning
Projekt utemiljri
Renovering av lokal
Byte av entr6partier
Eluttagsinstallation

Frirrid pi vinden/staket
Friliiggning av avloppsrdr
Milning av trapphus och el i trapphus
Projekt tviittstugor
Installation av kodlis till entr6portar
Installation av termostater
Byggnation av ramp

150

l0
10

l0
25
25

25
50
15

l5
15
15
15

Nyckeltalsdefi nitioner
Nettoomsiittning
Rcirelsens huvudintiikter, fakturerade kostnader, sidointiikter samt intiiktskorrigeringar.

Resultat efter avskrivningar
Resultat efter avskrivningar men ftire finansiella inttikter och kostnader.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intiikter och kostnader men frire bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag ftir uppskjuten skatt) i procent
av

balansomslutning.
Balansomslutning

Friretagets sam lade tillgangar

(Genomsnittlig irsavgift bost2ider
(Lineskuld/ totalyta kvm per bokslutsdatum
Arsavgift bostiider/ uppl6ten yta med bostadsrtitt) total l6neskuld per bokslutsdatum/ totalyta)

BRF BERGHAI.T,pN Is
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Not 2 Nettoomslittningens fiirdelning
2017-09-01
-2018-08-31

Arsavgifter, bost?ider
Hyresintiikter, bostiider
Hyresintiikter, lokaler

Hyresintiikt, frirrid
Ovriga intiikter
Hyresintiikter, parkeringsplatser

I

725 048
328 512
350 448

2016-09-01
-2017-08-31

I

725 048
328 512
339 312

l4 600

15 000

60

540

43 200
2 461 868

2 451 612

43 200

Not 3 Drift- och fastighetskostnader
2017-09-01

-2018-08-3r

Fastighetsskdtsel, entreprenad
Fastighetsskritsel, extra tj iins

stad

OVK besiktning
L<ipande underhill
Periodiskt underhill
El, fastighet
Uppviirmning
Vatten
Soph2imtning
Fasti ghetsftirsiikringar

Kabel-TV, internet
Fasti ghetsavgi ftl- skatt

Fdrbrukningsinventarier

2016-09-01
-2017-08-31

46 500
25 888

45 043

56 500

60 000

22 500

0

6t

924

t6 413

1

11 410

259 625

386 044

55 233

51 004
438 958

427 251
108 691

70 483

48 443
63 028

87 t92
63 s97
45 541

84 938

74 202
83 970

1 619
1 332 623

I 470 034

6 660

Not 4 Ovriga externa kostnader
2017-09-01

-20r8-08-31

2016-09-01
-2017-08-31

Revisionsarvoden

l1

875

10 000

Redovisningstj iinster

74 691

dvriga ftirvaltningskostnader

22 4t2

72 400
23 304
105 704

108 978

BRF BERGHATLE,N Is
Org.nr 769612-1743

e(lr)

Not 5 Medelantalet anstiillda
2017-09-01
-2018-08-31

-2017-08-3r

0

0

2017-09-01
-2018-08-31

2016-09-01
-2017-08-31

416 738

475 481

416 738

475 481

Medelantalet anstiillda

2016-09-01

Kostnad utgcirs av styrelsearvoden och sociala avgifter

Not 6 Riintekostnader och liknande resultatposter

Riintekostnader

Not 7 Byggnader och mark

2018-08-31

2017-08-31

77 636 816
77 636816

77 636816
77 636 816

Ingiende avskrivningar
Arets avskrivningar

-2 6s0 183

-2 174 415

Utgiende ackumulerade avskrivningar

-475 766

-3 125 949

-475 768
-2 6s0 183

Utgiende redovisat viirde

74

Ingiende anskaffningsviirden
Utg6ende ackumulerade anskaffningsviirden

Taxeringsviirden byggnader
Taxeringsviirden mark

510867

74986633

32 869 000

32 869 000

22 142 000

22 142 000

55 011 000

55 011 000

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

2018-08-31
Ingiende anskaffningsvdrden

2017-08_31

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

210 125
210 125

Ingiende avskivningar
Arets avskrivningar

-75 382

-61 374

Utgiende ackumulerade avskrivningar

-14 008
-89 390

-14 008
-75 382

Utgiende redovisat viirde

120 735

134 743

210 125
210 125

BRF BERGHAI-LPN IS
Org.nr 769612-1743
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(r

1)

Not 9 Ovriga fordringar

2018-08-31
Saldo f<ireningens skattekonto

2017_08_31

85 142

82 614

85 142

82 614

Datum ftir
rlinteiindring

Linebelopp

Linebelopp

2018-08-31

2017-08-31

9 000 000
5 000 000

9 000 000
6 000 000
3 000 000

Not 10 Skulder tilt kreditinstitut
Nedan framgir frirdelning av lingfristiga l6n.

Lingivare

Riintesats
o/
/o

Handelsbanken Stadshypotek
Handel sbanken Stadshypotek

0,920

Handel sbanken Stadshypotek

0,900

2022-01-30
2018-10-30
2020-01-30

Handelsbanken Stadshypotek
Handelsbanken Stadshypotek

0,920

20 I 8-09-03

1,220

2021-01-30

Handelsbanken Stadshypotek

0,920

201 8-09-03

1,380

3 000 000

2 500 000
4 000 000
2 000 000
25 500 000

F<irfaller senare tin fem 6r efter
balansdagen

25 500

2 500 000
4 000 000
2 000 000
26 500 000

000

26 500 000

Not 1l stiitlda siikerheter ftir skulder till kreditinstitut

Fastighetsinteckning

2018-08-31

2017_08_31

30 000 000
30 000 000

30 000 000
30 000 000

2018-08-31

2017-08-31

Not 12 Ovriga skulder

Depositioner lokalhyresgiister

44 979
44 979

44 979
44 979

Not 13 Viisentliga hiindelser efter r$kenskapsirets slut
Inga viisentliga hiindelser har intrtiffat fran riikenskaps6rets slut fram

till

styrelsens undertecknande.
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