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Rapport om ârsredovisningen

Uttatanden

Jag har utfOrt en revision av àrsredovisningen fOr Brf Oversten 1 fOr ár 2017.
Enligt mill uppfattning har Arsredovisningen upprättats i enlighet med ársredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bud av fOreningens finansiella stallning per den 31 december
2017 och av dess finansiella resultat fOr àret enligt ãrsredovisningslagen. Förvaltningsberattelsen är
förenlig med rsredovisningens Ovriga delar.

Jag tilistyrker därfOr att fOreningsstamman fastställer resultaträkningen och balansrakningen.

Grundfór uttatanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet “Revisoms ansvar”. Jag är
oberoende i fOrhâllande till fOreningen enligt god revisorssed I Sverige och har I Ovrigt ffillgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat r tillrackliga och andamâlsenliga som grund fOr mma
uttalanden.

Styretseiis ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret fOr aft ársredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bud
enligt àrsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar àven for den interna kontroll som den bedömer är
nOdvändig fOr att upprätta en ârsredovisning som inte innehller nAgra väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror pa oegentligheter eller pa fel.

Vid upprattandet av ársredovisningen ansvarar styrelsen fOr bedOmningen av fOreningens formâga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när sã är tillämpligt, om förhállanden som kan páverka fOrmãgan
att fortsätta verksarnheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns aitsvar

Mina mAl är aft uppnà en rimlig grad av säkerhet om hurnvida ársredovisningen som helhet inte
innehâller nàgra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa feY, och att
lämna en revisionsberättelse som innehàller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hog grad av
säkerhet, men är ingen garanti fOr att en revision som utfOrs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
athid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sàdan finns. Felaktigheter kan uppsta pa
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tilisammans rimligen kan
fOrväntas páverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i àrsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professioneilt omdOme och liar en professioneilt
under hela revisionen. Dessutom:
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• identifierar och bedomer jag riskerna fOr vasentliga felaktigheter I ãrsredovisningen, vare sig dessa
beror pa oegentligheter eller pa fel, utformar och utför granskningsátgarder bland annat utifrân dessa
risker och iihämtar revisionsbevis som är tillrackliga och ändamàlsenliga fOr att utgöra en grund for
mina uttalanden. Risken for att inte upptacka en väsentlig felaktighet till fOljd av oegentligheter är
hOgre an fOr en vasentlig felaktighet som beror pa fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, forfalslming, avsildliga utelämnanden, felaktig information eller âsidosättande av intern
kontroll.

• skaffar jag mig en forstáelse av den del av fOreningens intema kontroll som har betydelse for mill
revision fOr att utforma granskningsàtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstandighetema, men
inte for att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• uWärderar jag larnpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten I styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhOrande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lampligheten I aff styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av ãrsredovisningen. Jag drar ocksà en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns nàgon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sádana händelser
eller fOrhàllanden som kan leda till betydande tvivel om fOreningens fOrmága att fortsätta
verksantheten. Omjag drar slutsatsen att det fmns en vasentlig osäkerhetsfaktor, màste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmarksamheten pa upplysningarna i àrsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktom eller, om sádana upplysrnngar är otillrackliga, modifiera uttalandet om
Arsredovisningen. Mina slutsatser baseras pa de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet fOr
revisionsberättelsen. Dock kan frarntida händelser eller fOrhâllanden göra att en fOrening inte langre kan
fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den Overgripande presentationen, strukturen och innehállet i ârsredovisningen,
däribland upplysningama, och om àrsredovisningen áterger de underliggande transaktionema och
händelsema pa ett sätt som ger en rättvisande bud.

Jag màste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunlden fOr den. Jag maste ocksâ informera om betydelseflilla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister I den interna kontrollen som jag identifierat.
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Rapport om andra krav enhigt lagar och andra förfaftnfngar

Uttatandeiz

Utöver mm revision av ârsredovisningen liar jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning for Brf
Oversten 1 fOr ár 2017 samt av fOrsiaget till dispositioner beträffande fOreningens vinst eller fOrlust.

Jag tillstyrker att fOreningsstamman disponerar vinsten enligt fOrslaget I fOn’altningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet fbr rakenskapsàret.

Grundfor uttatanden
Jag liar utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet “Revisorns ansvar”. Jag är oberoende I fOrliãllande till fOreningen enligt god revisorssed I
Sverige och har i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillrackliga och andamâlsenliga som grund for mina
uttalanden.

Styretsens ansvar

Det är styrelsen som liar ansvaret for forslaget till dispositioner beträffande fOreningens vinst eller
förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedomning av om utdelningen är
fOrsvarlig med liänsyn till de krav som fOreningens verksamlietsart, omfattning ocli risker ställer p
storleken av fOreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och staflning I övrigt.

Styrelsen ansvarar for foreningens organisation och fOrvaltningen av fOreningens angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma fOreningens ekonomiska situation och att tilise att
föreningens organisation är utformad sá att bokfbringen, medelsfOrvaltningen och fOreningens
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras pa ett betryggande sätt.

Revisorits ansvar

Mitt màl beträffande revisionen av fOrvaitningen, ocli därmed mitt uttalande om ansvarsfriliet, är att
inhämta revisionsbevis fOr att med en rimlig grad av säkerliet kunna bedöma om nãgon styrelseledamot
I nàgot vãsentligt avseende:

• foretagit nãgon âtgard eller giort sig skyldig till nâgon försummelse som kan fOranleda
ersattningsskyldigliet mot fOreningen, eller

• pa nãgot annat sail handlat I strid med bostadsrattslagen, tillampliga delar av lagen om ekonomiska
fOreningar, ársredovisningslagen eller stadgama.

Mitt mâl beträffande revisionen av fOrslaget till dispositioner av fOreningens vinst eller förlust, ocli
därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerliet bedöma om fOrslaget är fOrenligt
med bostadsrättslagen.
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Rimlig säkerhet är en hog grad av säkerhet, men ingen garanti fOr att en revision som utförs enligt god
revisionssed I Sverige alitid kommer att upptacka Atgarder eller fOrsummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot foreningen, eller att ett fórslag till dispositioner av föreningens vinst eller
forlust inte är fOrenligt med bostadsrattslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionelit omdOme och har
en professioneilt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av fdreningens vinst eller förlust grundar sig främst pa revisionen av
räkenskaperna. Vilka tilikommande granskningsâtgarder som utförs baseras pa mm professionella
bedOmning med utgàngspunkt i risk och vasentlighet. Det innebär att jag fokuserar granshingen pa
sàdana ãtgarder, omràden och förhàllanden som är väsentliga for verksamheten och där avsteg och
Overträdelser skulle ha särskild betydelse fOr fOreningens situation. Jag gàr igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna átgärder och andra forhallanden som är relevanta fOr mitt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag for mitt uttalande om styrelsens fOrsiag till dispositioner beträffande
foreningens vinst eller fOrlust har jag granskat om fOrslaget är fOrenligt med bostadsrättslagen.

) (O)
Uppsala den

Eva Andersson Dverstorp
Auktoriserad revisor
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BrfOversten 1 1 (11)
Org.nr 769604-1800

Styrelsen fOr BrfOversten 1 far harmed avge àrsredovisning fOr rakenskapsãret 2017.

Arsredovisningen är upprattad i svenska kronor, SEK.

Forvaltningsberattelse

Verksamheten

Aiim/bit om verksamheten

Foreningen liar till ändamãl och aft främja medlemmamas ekonomiska intressen genom aft i foreningens
hus upplãta bostadslagenheter och lokaler under nyttjanderäft och utan tidsbegransning. Upplãtelse far
även omfafta mark som ligger I anslutning till foreningens bus, om marken ska anvandas sorn
komplement till bostadslagenhet eller lokal.

Föreningen är eli privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229), d.v.s. foreningen är
en äkta bostadsrättsforening.
En bostadsrattsforening räknas som akta om den till minst 60 % bedriver kvalificerad verksamhet.

foreningens gal lande stadgar liar registrerats hos Bolagsverket 2017-12-12.

Foreningens fastighet, Oversten 1, bebyggdes 1969 och är belagen I Solna kommun.
foreningen forvärvade fastigheten 2000-11-30 fran Solnabostäder, fOr ombildning till bostadsräft.
Pa fastigheten finns 2 st bostadshus innehàllande $5 lägenheter, varav 1 Iagenhet är liyresräft.

Lagenhetsfordelning:
43 st 2 rum och kök
42 St 3 rum och kök

Total bostadsyta: 6 134 kvm

Foreningen betalar kommunal fastighetsavgift fOr flerbostadshus baserat pa Skatteverkets takbelopp per
bostadslagenhet.
Intäkter och kostnader avseende fastighetsfOrvaltning är inte skaftepliktiga, dock tas kapitalintakter,
kapitalvinster samt inlösta och sàlda bostadsrätter upp for berakning av inkomstskatt. Eventuellt taxerat
underskoft fran foregâende ãr avräknas, och är underlaget positivt sker beskattning med 22 %.

Fastigheten är fullvardeforsakrad 1 Trygg-Hansa via RB BrffOrsakring. I försakringen ingâr
ansvarsforsakring fOr styrelsen, skadedjursforsakring och tillaggsforsakring fOr bostadsrättshavare.
(Observera aft denna ej ersätter hemforsakringen.)

Stvrelsen har sedan ordinarie stärnma 20 17-05-30 bestãft av:

Ordinarie Marcus Nordstedt
Anders Bjerkén
Gabriela Broja
Klas Kockum
Kristofer Westerberg
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Suppleanter Ulrica Freijdh
Henrik Abraham

Fram tiLl fOreningsstamman vat Abbe Issa, Gunnar Ahlbom och Evelina Elfving ordinarie ledamöter.

Valda revisorer vid ordinarie stämma:

Ordinarie Eva Andersson Dverstorp Folkesson Râd och Revision

Suppleant Byrãn Folkesson Râd och Revision

Valberedning
Carolina Marjagangas Sammankallande
Anders Nordkvist

Styrelsen hat under ãret haft 13 protokollfOrda sammanträden samt härutover eft antal rãdslag och möten.
Den ekonomiska forvaltningen där lagenhetsfOrteckningen ingãr, har utförts av RB Fastighetsagare AB,
en del av Riksbyggen.

For fastigheten finns en lângsiktig underhâllsplan upprattad som ãrligen uppdateras av styrelsen, senast
reviderad under 2017.

Den ârliga konditionsbesiktningen av fastigheten utfördes under ãret av Nordstaden Forvaltning.
Energideklaration har i enlighet med gallande regler upprättats 20 17-03-20 (intervall vart 10:e âr).
OVK besiktning har skett 2017.

Vasenttiga händetser under räkenskapsáret

Lopande reparationer har utfOrts till en kostnad av 70 016 kronor.

Beslut har tagits om att Storholmen Forvaltning övertar den tekniska fOrvaltningen fr o m januari 2018.

Medlemsinformation

Under perioden har 6 st Overlãtelser ägt rum. Inga andrahandsupplãtelser hat beviljats.
Styrelsens policy fOr andtahandsupplãtelser at att fOlja Hyresnamndens praxis.Tillstãnd ftán styretsen
krävs fOr andtahandsupplãtelse.

foreningen bade vid árets slut 119 (119) medlemmar.

Arsavgifterna har varit ofOrändrade under áret. Senaste avgifishojning var 2015-04-01 med 1,5%. Nágon
ytterligare hojning är ej planerad.
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Flerãrsöversikt 2017 2016 2015 2014
Nettoomsattning (tkr) 4 282 4 246 4 197 4 311
Resultat efter finansiella poster (tkr) $51 -235 -76 -3 069
Soliditet (¾) 98,7 98,3 88,4 87,6
Kassalikviditet (%) 597,7 324,8 1 169,9 543,8
Reservering yttre reparationsfond (tkr) 450 450 276 116
Iansprãktagande yftre reparationsfond
(tkr) -241 0 0 0
Saldo yttre reparationsfond (tkr) 1 752 1 543 1 466 1190
Arsavgifi bostäder kronor/kvm per
balansdag 610 610 610 587
Lan kronor per kvm yta 0 0 1165 1170

for definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Foràndring eget kapital
Medlems- UppiMelse- Fond yttre Balanserat Arets
insatser avgifter nnderhi1I resultat resultat

Belopp vid ãrets ingâng 43 825 912 18 616 704 1 543 072 -3 703 877 -235 162
Resziltatdisposition enligt
foreningsstam,nan:

Reservering fond fOr yttre
underhãll 450 000 -450 000
Iansprãktagande av fond
fOryttreunderhâll -241 153 241 153
Balanseras i fly rakning -235 162 235 162
Arets resultat $50 907
Belopp vid ãrets utgtng 43 825 912 18 616 704 1 751 919 -4 147 886 850 907

Resultatdisposition
Styrelsen fOreslâr att den ansam lade förlusten (kronor):

ansamlad förlust -4 147 886
ârets vinst 850 907

-3 296 979

behandlas sâ att
reservering till yttre reparationsfond 450 000
i fly rakning OverfOres -3 746 979

-3 296 979

Foreningens resultat och stailning I Ovrigt framgâr av efterfOijande resultat- och balansrakning samt
kassaflodesanalys med floter.
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Resultatrakning Not 2017-01-01 2016-01-01
-2017-12-31 -2016-12-31

Rörelseintäkter 2
Nettoomsattning 4 282 185 4245 630
Ovriga rörelseintäkter 6 623 27 280
Summa rörelseintäkter 4 288 808 4 272 910

Rörelsekostnader

Drift och underhãllskostnader 3, 4 -2 373 904 -3 326 761
Ovriga extema kostnader 5 -182 479 -221 447
Personalkostnader 6 -146 781 -139 156
Avskrivningar av materiella anlaggningstillgãngar -740 310 -748 991
Summa rörelsekostnader -3 443 474 -4 436 354

Rörelseresultat 845 334 -163 444

finansiella poster

Ovriga ränteintäkter och Iiknande resultatposter 5 573 42 240
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -113 95$
Summa finansiella poster 5 573 -71 71$

Resultat efter finansiella poster 850 907 -235 162

Resultat fore skatt 850 907 -235 162

Arets resultat $50 907 -235 162
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgángar

Materiella antaggningstitgángar
Byggnader och mark
Summa materiella anIäggningsti11gingar

Summa anlaggningstillgàngar

OmsättningstiI1gtngar

Kortfristigafordrbzgar

Hyres-. avgifts- och kundfordringar
Ovriga fordringar
förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa ocit bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgàngar

SUMMA TILLGANGAR

7 57026204 57766514
57026204 57766514

57026204 57766514

0 78188
8 1 257 743 1 $09 910
9 253 $92 274 159

1511635 2162257

3 137 501 1 132 161
3 137 501 1 132 161

4 649 136 3 294 418

61 675 340 61 060 932
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Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Buudet eget kapital
Medlemsinsatser 62 442 616 62 442 616
Yttre reparationsfond 1 751 919 1 543 072
Summa bundet eget kapital 64 194 535 63 985 688

fritt eget kapita!
Balanserat resultat -4 147 886 -3 703 877
Arets resultat $50 907 -235 162
Summa fritt eget kapital -3 296 979 -3 939 039

Summa eget kapital 60 897 556 60 046 649

Kortfristiga skulder
Leverantorsskulder 145 175 192 $01
Skatteskulder 10 091 6 667
Upplupna kostnader och fOrutbetalda intäkter 10 622 518 814 815
Summa kortfristiga skulder 777 784 1 014 283

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 61675340 61060932
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Kassaflödesanalys Not 2017-01-01 2016-01-0 1
-2017-12-31 -2016-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 845 334 -163 444

Justeringar fOr poster som inte ingãr i kassaflödet
Avskrivningar 740 310 748 991

Erhãllen ränta 5 573 42 240
Erlagd ränta 0 -136 523
Kassaflöde frin den Iöpande verksamheten fore
forandring av rörelsekapital 1 591 217 491 264

Kassaflöde frin fdrändring av rörelsekapitatet
Okning (-)/Minskning (+) av roretsefordringar 98 454 19 509
Okning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -236 499 235 405
Kassaflöde fran den lüpande verksamheten 1 453 172 746 177

Finansieringsverksamheten
Amortering av fastighetslân 0 -7 146 775

Arets kassaflöde 1 453 172 -6 400 598

Likvida medel vid arets början
Likvidamedel vid árets bOrjan 2937433 9338031
Likvida medel vid arets slut 11 4 390 605 2 937 433
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Arsredovisningen är upprättad I enlighet med àrsredovisningslagen ochBokfOringsnamndens aiim anna
rãd. BFNAR 2016: 10 ulrsredovisning I mindreforetag (K2).

Föreningens fond for planenhigt underhâll
Reservering och iansprãktagande av underhàllsfonden ingár i styrelsens forslag till resuitatdisposition
och overforing sker efter beslut, melian balanserat resultat och yttre reparationsfond.

Anläggningstillgãngar
Anlaggningstillgãngar skrivs av enligt plan over den fOrväntade nyttjandeperioden Utgifter fOr
reparation och underhált redovisas sorn kostnader.

Markvardet är inte fOremãl fOr avskrivning.

Byggnader lOOâr
Om- och tiiibyggnader fOre 2014 20-50 ãr
Markanlaggningar 10-30 ãr
Maskiner och andra tekniska anlaggningar 5 ãr
Inventarier, verktyg och installationer 5 ãr

Finansielia anlaggningstillgangar värderas till anskaffningsvarde. Bestãende vardenedgâng hanteras
genom nedskrivning.

Nyckeltaisdefinitioner
Neftoomsattning (tkr)
ROrelsens huvudintäkter.

Resultat efter finansielia poster (tkr)
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader.

Soliditet (¾)
Eget kapital I procent av balansomsiutning.

Kassalikviditet (¾)
Omsattningstillgãngar I procent av kortfristiga skulder.
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Not 2 Rörelseintäkter
2017 2016

Hyresintakter bostäder 70 593 67 656
Hyresintakter övriga 40 870 43 600
Arsavgifter bostäder 3 701 472 3 701 472
Vattenlavlopp, ej momsregistrerade 54 061 51 484
El. ej momsregistrerade 61 686 0
Uppvarmning, ej momsregistrerade 358 976 379 318
Hyresbortfall ./. -5 473 0
Ovriga ersattningar och intäkter 5 308 804
Vidarefakturering 775 25 616
Inkasso/avhysning 540 $60
Ovriga debiterade kostnader, ej momsreg 0 2 100

4288808 4272910

Not 3 Underhâllskostnader

2017 2016
Lopande reparationer 70 016 43 $77
Reparationer och underháll enligt underhâllsplan 0 495 375

70016 539252

Not 4 Driftkostnader

2017 2016
fastighetsskotsel / stadning entreprenad 397 631 680 735
Besiktning / Serviceavtal 47 792 45 296
Yttre skötsel / Snorojning 61599 46 555
Fastighetsel 174 363 160 384
Uppvarmning 1 026 221 1 083 $89
Vatten 156695 149233
Sophamtning 73 085 74 023
fastighetsforsakring 153 039 145 752
Kabel-TV / Internet 101 689 103 324
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift 111 775 107 780
Sjalvrisk/reparation fdrsakririgsskador 0 190 538

2 303 889 2 787 509

Not 5 Ovriga externa kostnader
2017 2016

Administration, kontor och övrigt 30 547 30 $74
Revisionsarvode 13 625 13 625
forvaltningsarvode 114 816 111 036
Ovriga extema tjänster/kostnader 6 770 15 495
Ovriga forbrukningsinventarier/material 7 971 41 666
Möteskostnad stämma $ 750 $ 750

182 479 221 446
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Not 6 Personalkostnader
2017 2016

Styrelsearvode 113250 106850

Sociala avgifter 33 531 32 306
146 781 139 156

Not 7 Byggnader och mark
2017-12-31 2016-12-31

Ingãende anskaffningsvarde byggnad 46 24$ 244 46 24$ 244

Ingaende anskaffningsvarde markanlaggningar 1 845 000 1 $45 000

Ingãende anskaffningsvard mark 19 250 000 19 250 000

Utgãende ackumulerade anskaffningsvarden 67 343 244 67 343 244

Ingáende avskrivningar -9 576 730 -8 $27 739

Arets avskrivningar -740 310 -748 991

Utgàende ackumulerade avskrivningar -10 317 040 -9 576 730

Utgáende redovisat värde 57 026 204 57 766 514

Taxeringsvarden byggnader 55 000 000 55 000 000

Taxeringsvarden mark 44 000 000 44 000 000
99 000 000 99 000 000

Not 8 Ovriga fordringar
2017-12-31 2016-12-31

Avrakning skattekonto 1139 1138

Andra kortfristiga fordringar 3 500 3 500

Avrakningskonto RB Fastighetsagare AB 1 253 104 1 805 272
1257743 1809910

Not 9 förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2017-12-31 2016-12-31

Förutbetatda forsakringspremier 132 802 126 472

Förutbetald kabel-TV 9 880 9 874

Ovriga ffirutbetalda kostnader och upplupna intäkter 111 210 100 560

Förutbetald fastighetskostnad 0 37 247
253 892 274 159
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Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2017-12-31 2016-12-31
Upplupna loner och arvoden 112 000 110 750
Upplupna sociala avgifter 35 190 34 797
fOrskottsbetalda hyror och avgifier 303 854 315 532
Upplupna uppvarmningskostnader 134 193 142 860
Upplupna elavgifter 14 732 16 000
Upplupna reparationer och underháll 0 94 269
Beräknat arvode fur revision 15 000 15 000
Ovriga upplupna kostnader och fOrutbetalda intäkter 7 550 85 608

622 519 814 816

Not 11 Likvida medel

2017-12-31 2016-12-31
Avrakning Klientmedel 1 253 104 1 805 272
Banktillgodohavanden 3 137 501 1132 161

4 390 605 2 937 433

Solna 201$

‘I I
/

‘‘ it
I’’Iarcus Nordstedt Anders Bjerkén/

/
Gabnela Broja Kias Kockum

Kristofer Westerberg

Mm revisionsberättelse har lämnats 2018 - V b

4
Eva Andersson Dverstorp I
Auktoriserad revisor


