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Att bo i en 
Bostadsrättsförening 
- vad innebär det? 
 
 
 

• I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som 
tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, 
”hyran” gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och 
fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll. 

 
• Med bostadsrätt ”äger” du inte din lägenhet i egentlig mening. 

Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga 
medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt 
bostadsrättslagen en ”i tiden obegränsad nyttjanderätt” till din 
bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina 
skyldigheter. Du bor tryggt. 

 
• Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark 

och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en 
styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta 
föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en 
ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och 
bostadsrättsföreningen – genom HSB-ledamoten – har hela 
HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB 
erbjuder också fortlöpande utbildning för nya 
styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för 
levande boendedemokrati.  
 
Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med 
och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning 
och ekonomi. 
 
 
 
 
 
På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar 
till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en 
årsredovisning. 



HSB bostadsrättsförening Eldorget i Solna 

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

Samtliga medlemmar i HSB brf Ektorget kallas till 
ordinarie föreningsstämma 

Tid: tisdagen den 23 maj 2017 kl: 18:30 
Plats: Restaurang Asplund, Gunnar Asplunds alle 2, Solna 

Förtäring serveras från Id. 17:30 

Stadgeförslag bifogas ! 

DAGORDNING 

1. Föreningsstämmans öppnande 
2. Val av stämmoordförande. 
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare. 
4. Godkännande av röstlängd. 
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 
6. Godkännande av dagordning 
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet. 
8. Val av minst två rösträknare 
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning 
11 . Genomgång av revisorernas berättelse 
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust 

enligt den fastställda balansräkningen 
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för 

styrelsen ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som 
valts av föreningsstämman 

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
18 Beslut om antal revisorer och suppleanter 
19. Val av revisor/er och suppleanter 
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
2 1. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
22. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter 

iHSB 



23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda 
ärenden som angivits i kallelsen 

a) Styrelsen förslag att anta nya stadgar, 2011-års normalstadgar version fem för 
HSB bostadsrättsförening. Stadgeförslaget i dess helhet bifogas denna kallelse 

24. Föreningsstämmans avslutande. 

REGLER FÖR RÖSTRÄTTEN 

På föreningsstämman har vmje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt 
har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har 
medlemmen en röst 

Medlem som inte betalt förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt 

En medlems rätt föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som medlemmens 
ställföreträdare enligt Jag eller genom ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. 
Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda 
en medlem. Medlem får på föreningsstämma medför ett biträde. 

Välkommen till ordinarie föreningsstämma! 

Styrelsen 



Org Nr: 769611-0613 

Styrelsen för 
HSB brf Ektorget i Solna 

Org.nr: 769611-0613 

får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 

2016-01-01 - 2016-12-31 
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Org Nr: 769611-0613 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR HSB BRF EKTORGET I SOLNA 

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 
2016-01-01 -2016-12-3 1. 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 
Föreningen bildades den 30 maj 20 J 3 genom namnändring från bostadsrättsföreningen Gröne Jägaren 
i Haninge. Det nya namnet registrerades hos Bolagsverket den 3 juli 2013. 

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 enligt inkomstskattelagen ( 1999: I 229). 

Före11illge11s fastigheter 

Föreningen äger fastigheten Skulptören 1, Solna kommun. 

Föreningens säte är i Solna. 

I föreningens fastigheter finns: 

Ob'ekt Antal Kvm 
Bostadsrätter 117 7 470 s 
H resrätter 0 
Lokaler 1 110 

77+38 

Föreningens fastighet var färdigställd 2016. 

Föreningen är fullvärdesförsäkrad i Folksam. I försäkringen ingår bostadsrättstillägg samt 
styrelseansvarsförsäkring. 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 

Ärsavgifter 
Efter fastställande av ekonomisk plan har årsavgifterna varit oförändrade. 

Ge110111jört och planerat mu/erhåll 
Inget planerat underhåll eftersom det är nyproduktion med 5-års garantitid och projektet var ej 
färdigstä llt vid bokslutsårets utgång. 

Extra före11i11gsstiinmw 

Extra föreningsstämma för att välja ny styrelse hölls den 3 februari 20 16. 

Stiimma 
Ordinarie föreningsstämma hölls den 1 juni 20 16. N(" 
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Org Nr: 769611-0613 

Styrelse 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 

Ordförande 
Vice ordförande 
Sekreterare 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 

Thomas Karlsson 
Annie Carlefred 
Camilla Brännfors 
Hanna Bladsjö 
Tomas Hansson 
Gia Cameström 
Tord Steneros 
Anne Lindholm 

Hanna Bladsjö har avgått ur styrelsen under februari 2017 på grund av flytt utomlands. 

Fin11ateck11are 
Firmatecknare har varit Thomas Karlsson, Camilla Brännfors och Annie Carlefred och Gia 
Carneström, två i förening. 

Revisorer 
Följande personer varit valda som revisorer: 

Kerstin Sundström 
Carina Öberg 
BoRevision AB 

Represe11ta11ter i HSB:s fullmäktige 

Föreningsvald ordinarie 
Föreningsvald suppleant 
Av HSB Riksförbund utsedd revisor 

Föreningen har inte utsett någon representant i HSB:s fullmäktige. 

Valberedning 
Valberedning har bestått av Carin Leeo och Kristina Willhede. Carin Leeo har varit sammankallande. 

Samarbetskommitte 
Samarbetskommitten har bestått av Isabelle Carlsson, Tomas Grelsson, Beate Trollvik, Mats 
Ljunggren och Angelica Treiber. 

U11derhållspla11 
Underhållsplan för planerat underhåll har upprättats av styrelsen. Planen ligger till grund för 
styrelsen/föreningsstämmans beslut om reservering till, eller i anspråkstagande av, underhållsfond. 

Stadgeenlig fastighetsbesiktning genomfördes ej eftersom produktionen fortfarande pågår. 
Underhållsplanens syfte är att säkerställa att medel finns för det planerade underhållet som behövs för 
att hålla fastigheterna i gott skick. Under året utfört underhåll framgår av resultaträkningen. 

Hyreslokal 
Bostadsrättsföreningen har en hyres lokal som under 2016 hyrts ut till en mäklarbyrå. 

Finansiering 
Ett av bostadsrättsföreningens lån på 35 756 000 kronor som tidigare legat rörlig har bundits på ett år 
med en ränta på 0,48 %. Lånet löper ut den 10 maj 2017. ·'OI:' 
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OrgNr: 76961 1-0613 

/11jlytt11i11gar 
Inflyttning i bostadsrättsföreningen påbö1jades den 25 november 2015 och har fo1tsatt under 2016 
enligt nedan: 

Adress 
Teclrnarvägen 5 
Teclrnarvägen 5 
Teclrnarvägen 7 
Teclrnarvägen 7 
Arvid Tydens alle 16 
Arvid Tydens alle 16 
Diktarvägen 8 
Diktarvägen 8 
Diktarvägen 8 

Medlemsinformation 
Medlemmar 

Lägenheter 
60-62, 71-72, 75-78 
63-40, 73-74 
4 1-46, 56-59 
47-55 
22-26, 36-40 
27-35 
1-4, 19-21 
5-8, 15-17 
9-14, 18 

Datum 
25 januari 20 16 
26 j anuari 2016 
23 februari 2016 
24 februari 2016 
30 mars 20 16 
31mars2016 
2 maj 2016 
3 maj 201 6 
4 maj 2016 

Föreningen hade 181 medlemmar vid utgången av verksamhetsåret 20 15. Under året har 
27överlåtelser skett. 

Ettårsöversikt 

Nyckeltal 2016 

Nettoomsättnio 5359 
Resultat efter 

- 1469 
655 

Belånin kr/kvm 14 345 
Soliditet, % 73 

(Nyckeltal i tkr om inte annat anges) 

*Genomsnittlig årsavgift kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder och beräknas på årsavgifterna 
exklusive eventuellt separat debiterade konsumtionsavgifter (el, kabel-TV och lilmande ). 

**Genomsnittlig drift kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder och lokaler och beräknas på 
driftskostnader exklusive eventuellt kostnader för planerat underhåll. ~ 
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Org Nr: 769611-0613 

Förändring av eget kapital 
Uppi. Yttre uh Balanserat 

Insatser avgifter fond resultat 

Belopp vid årets ingång 84 935 000 0 0 1209 
Resultatdisposition 226 700 -263 573 
Upplåtelse 
lägenheter 238 720 000 0 0 0 
Årets resultat 
Belopp vid årets slut 323 655 000 0 226 700 -262 364 

Förslag till disposition av årets resultat 

Styrelsens disposition 
Balanserat resultat -35 664 
Årets resultat -1 469 033 
Reservering till underhållsfond -226 700 
I anspråkstagande av underhållsfond _______ --=-0 
Summa till stämmans förfogande -1 731 397 

Stämman har att ta ställning till: 
Balanseras i ny räkning -1 731 397 

Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat
och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.y 

Årets resultat 
-36 873 
36 873 

0 
-1 469 033 

-1469 033 

4 
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ÅRSREDOVISNING 

HSB bostadsrättsförening Ektorget, organisationsnummer 7 69611-0613. 

BILAGA TILL FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE 2016 

VERKSAMHETEN 

Allmänt om verksamheten 
Föreningen bildades den 30 maj 2013 genom namnändring från bostadsrättsföreningen Gröne 
Jägaren i Haninge. Det nya namnet registrerades hos Bolagsverket den 3 juli 2013. 

Bostadsrättsföreningen är ägare till fastigheten Skulptören 1 i Solna kommun. Fastigheten är 
belägen i det så kallade Ingenting-området i Solna. Det är ett expansivt område där det uppförs 
flertalet bostäder och kommersiella lokaler. I bostadsrättsföreningens byggnad finns en hyreslokal 

Gemensamhetsanläggning/samfällighetsföreningar/servitut 
Bostadsrättsföreningen ska ingå i tre gemensamhetsanläggningar (varav en kan komma att ersättas 
med servitut): 

* En gemensamhetsanläggning avseende parkeringsgaraget i fastigheten Konstnären 1 (HSB 
bostadsrättsförening Diktaren). I anläggningen ingår förutom HSB bostadsrättsförening Diktaren 
och HSB bostadsrättsförening Ektorget även fastigheten Konstnären 2. Gemensamhetsanläggningen 
kommer att delägarförvaltas. 

* En gemensamhetsanläggning avseende garageinfart belägen på ovan fastighet. Samma delägare 
ingår och även denna anläggning kommer att delägarförvaltas. 

*En gemensamhetsanläggning, eller servitut som ska inrättas, avseende fördröjningsmagasin för 
dagvatten placerad på Solna Stads mark. I anläggningen ingår fastigheterna Skulptören 1 och 
Skalden 2. 

Avtal Core Park AB 
Styrelsen har tecknat avtal med Core Park AB gällande hantering av bostadsrättsföreningens 
garage. Det innefattar bland annat köhantering, avisering och bevakning av garaget. Avtalet sträcker 
sig till 31 oktober 2018. 

Förvaltningsavtal 
Styrelsen har tecknat avtal med HSB Stockholm gällande ekonomisk, administrativ och teknisk 
förvaltning. Avtalen gäller till och med 31 december 2017. 

Tillstånd balkonginglasning 
Solna Kommun har beviljat bostadsrättsföreningen tillstånd för inglasning av 
21 stycken balkonger. 

1 

6



Information från samarbetskommitten 
Under året har bostadsrättsföreningen bland annat undersökt möjligheten att installera laddboxar för 
laddning av elbilar i garaget. Det har föreslagits att tio parkeringsplatser i garaget ska utrustas med 
laddboxar. Föreningen har ansökt om bidrag för del av investeringskostnaden från Naturvårdsverket 
via Klimatklivet. 

Utöver detta har föreningen utrustat garaget med mottagare för automatisk öppning av portar, som 
medlemmarna kan beställa dosor till, för att underlätta in- och utpassage till garaget. 

Föreningen har även imett styrelserummet och anordnat ett glöggmingel med möjlighet för 
medlemmarna att träffas under trevliga fo1mer. 

AVSKRIVNING BYGGNAD, K3 JÄMFÖRELSE MED K2 

Avskrivningen år 2016 är gjord enligt K3, rak plan, pga ändrade regler. I föreningens ekonomiska 
plan som är registrerad år 2015 beräknades avskrivningen enligt K2 rak plan enligt gällande regler. 

Konsekvensen pga nya avskrivningsregler redovisas enligt nedan: 

Korrigering för avskrivningar K3, rak avskrivningsplan 120 år 
Avskrivningar innan konveiiering K3, K2 rakavskrivningsplan 120 år 
"Ökad kostnad" pga ny avskrivningsregel 

3 687 125 kr 
-2 229 217 kr 

1 457 908 kr 

Resultat justerat för avskrivningar =(årets resultat+ ökad avskrivn.kost - 11 125 kr 

Resultat exklusive avskrivningar byggnad = (årets resultat+ avskrivningar)+ 2 218 092 kr 
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HSB brf Ektorget i Solna 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

Rörelsekostnader 
Drift och underhåll 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader och arvoden 

Org Nr: 769611-0613 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Summa finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 
Skatt på årets resultat 

Årets resultat 

Not 1 

Not 2 
Not 3 
Not 4 

Not 5 
Not 6 

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

5 359 042 131 787 

-2 074 816 -113 949 
-102 785 -10 212 
-69 711 -33 050 

-3 689 985 0 
-5 937 297 -157 211 

-578 255 -25 424 

13 935 26 549 
-904 713 -37 976 
-890 778 -11 427 

-1469 033 -36 851 
0 -22 

-1469 033 -36873µ-" 
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HSB brf Ektorget i Solna 

Balansräkning 

!Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Inventarier och maskiner 
Pågående nyanläggningar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 
Avräkningskonto HSB Stockholm 
Placeringskonto HSB Stockholm 
Övriga fordringar 

Org Nr: 76961 1-0613 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kortfristiga placeringar 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 7 
Not 8 
Not 9 

Not 10 

Not 11 
Not 12 

Not 13 

2016-12-31 2015-12-31 

427 235 875 109 915 773 
11440 0 

0 103 779 227 
427 247 315 213 695 000 

500 500 
500 500 

427 247 815 213 695 500 

533 198 43 795 130 
786 944 3 614 563 

10 207 887 16 002 479 
932 186 110 497 119 
451 781 93 132 

12 911 996 174 002 423 

1400 000 0 

14 311 996 174 002 423 

441559 811 387 697 923.* 
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• Org Nr: 769611-0613 

HSB brf Ektorget i Solna 

Balansräkning 2016-12-31 2015-12-31 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital Not 14 
Bundet eget kapital 
Insatser 323 655 000 84 935 000 
Yttre underhållsfond 226 700 0 

323 881 700 84 935 000 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat -262 364 1209 
Årets resultat -1469033 -36 873 

-1 731 397 -35 664 

Summa eget kapital 322 150 303 84 899 336 

Skulder 
L§ngfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut Not 15 106 962 600 0 

106 962 600 0 
Kotfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut Not 16 203 600 107 268 000 
Leverantörsskulder 233 574 70 895 
Skatteskulder 876 000 356 600 
Övriga skulder Not 17 10 363 907 194 826 503 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 18 769 827 276 589 

12 446 908 302 798 587 

Summa skulder 119 409 508 302 798 587 

Summa eget kapital och skulder 441559 811 387 697 923 ·y 

10



Org Nr: 769611-0613 

HSB brf Ektorget i Solna 

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer 

Föreningen tillämpar sig av av årsredovisnlngslagen och bokförlngsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1(K3). 
Belopp anges i kronor om inget annat anges. 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Avskrivning fastighet 
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och därmed har 
fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna bedöms vara 
mellan 15 till 120 år. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i SABOs vägledning för komponentindelning 
av hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar. 

Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under året skrivits av 10 månader med 1,15 % 
av anskaffninosvärdet. 

Avskrivning inventarier och maskiner 
Avskrivning sker med 20% på anskaffningskostnaden. 

Fond för yttre underhåll 
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens 
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av styrelsen. 

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, t ex avkastning på en del 
placeringar. 

Uppskjuten skatt 

Föreningen köpte samtliga aktier I Ingenting Mark D AB av Ingenting Holding AB som ägde fastigheten Solna Skulptören 1 
för 29 680 227 000 kr. I slutet av 2014 tog FAR SRS policygrupp för redovisning fram ett uttalande, RedU9 
Bostadsrättsföreningars förvärv av fastighet via bolag. Förvärvet är redovisat i enlighet med RedU9, vilket innebär att 
övervärdet för aktierna förts direkt till fastigheten. 
Fastigheten har ett redovisat anskaffningsvärde som överstiger det skattemässiga värdet med 29 640 000 kr. Föreningen 
har i och med det en uppskjuten skatteskuld. Om föreningen skulle sälja fastigheten uppstår det en skatt. Då föreningen 
inte har för avsikt att sälja fastigheten värderas den uppskjutna skatteskulden till Okr.y 
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Org Nr: 769611-0613 

HSB brf Ektorget i Solna 
2016-01-01 2015-01-01 

Noter 2016-12-31 2015-12-31 

Not1 Nettoomsättning 

.llrsavgifter 4 125 978 109 306 

.llrsavgifter el 282 685 5 000 

.llrsavgifter vatten 154 807 2 000 
Hyror 347 553 26 
Bredband 193 354 6 552 
Övriga intäkter 254 665 8 903 
Bruttoomsättning 5 359 042 131 787 

Not 2 Drifts och underhåll 

Fastighetsskötsel och lokalvård 256 896 19 344 
Reparationer 137 840 4 422 
El 535 963 29 794 
Uppvärmning 336 191 15 000 
Vatten 72 422 5 738 
Sophämtning 107 893 9 684 
Fastighetsförsäkring 62 962 6 593 
Kabel-TV och bredband 210 162 2 645 
Förvaltningsarvoden 205 254 20 729 
Övriga driftkostnader 149 233 0 

2 074 816 113 949 

Not3 Övriga externa kostnader 

Bevakningskostnader 14 312 0 
Förbrukningsinventarier och varuinköp 56 398 849 
Administrationskostnader 16 025 2 363 
Extern revision 7 000 7 000 
Konsultkostnader 3 050 0 
Medlemsavgifter 6 000 0 

102 785 10 212 

Not4 Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 44 800 22 150 
Revisionsarvode 4 480 0 
övriga arvoden 4 480 3 000 
Sociala avgifter 15 951 7 900 

69 711 33 050 

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 3 578 2 566 
Ränteintäkter HSB placeringskonto 7 887 2 479 
Ränteintäkter HSB bunden placering 1 671 21488 
Övriga ränteintäkter 799 16 

13 935 26 549 

Not6 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader långfristiga skulder 900 811 0 
Övriga räntekostnader 3 902 37 976 

904 713 37976~ 
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Org Nr: 769611-0613 

HSB brf Ektorget i Solna 

Noter 2016-12-31 2015-12-31 

Not7 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Anskaffningsvärde mark 109 915 773 109 915 773 
Årets investeringar 217 228 000 0 
Omklassificering från pågående nyanläggningar 103 779 227 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 430 923 000 109 915 773 

Årets avskrivningar -3 687 125 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 687125 0 

Utgående bokfört värde 427 235 875 109 915 773 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 72 000 000 0 

Taxeringsvärde mark - bostäder 58 000 000 0 
Summa taxeringsvärde 130 000 000 0 

Nots Inventarier och maskiner 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Årets investeringar 14 300 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 300 0 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Årets avskrivningar -2 860 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 860 0 

Bokfört värde 11440 0 

Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott 

Ingående anskaffningsvärde 103 779 227 0 
Årets investeringar byggnad 0 103 779 227 
Omklassificering till fastighet -103 779 227 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 103 779 227 

Not10 Aktier, andelar och värdepapper 

Ingående anskaffningsvärde 500 500 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 500 500 

Andel i HSB Stockholm 500 500 

Not 11 Övriga kortfristiga fordringar 

Skattekonto 60 0 
Momsfordran 0 2 471 993 
HSB Bostad förskott 0 401126 
Utlåning HSB Bostad 0 107 268 000 
HSB Bostad fastighetsskatt tax 2016 356 000 356 000 
HSB Bostad eventuell fastighetsskatt tax 2017 520 000 0 
Övriga fordringar 56 126 0 

932186 110 497119 

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 253 304 86132 
Upplupna intäkter 198 477 7 000 

451 781 93132 

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt 
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår. ')Y' 
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Org Nr: 769611-0613 

HSB brf Ektorget i Solna 

Noter 

Not 13 

Not14 

Not15 

Not16 

Not 17 

Not 18 

[Not 19 

Kortfristiga placeringar 

Bunden placering 3 månader HSB Stockholm 

Förändring av eget kapital 
Uppi. 

Insatser avgifter 
Belopp vid årets ingång 84 935 000 0 
Resultatdisposition 
Upplåtelse lägenheter 238 720 000 0 
Ärets resultat 
Belopp vid årets slut 323 655 000 0 

Skulder till kreditinstitut 

Låneinstitut Lånenummer Ränta 
Swedbank hypotek 2856727124 1,28% 
Swedbank hypotek 2856727223 1,63% 
Swedbank h~~otek 2857711499 0,48% 

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 långfristig skuld 

övriga skulder 

Depositioner 
Momsskuld 
Skattekonto 
Förskott insats 
Förvärv av aktier i Ingenting Mar D AB & överlåtelse av fastigheten 
HSB Bostad a canto fakturor 
Momsåtervinning HSB Bostad 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Förutbetalda hyror och avgifter 
övriga upplupna kostnader 

Yttre uh 
fond 

0 
226 700 

0 

226 700 

Ränteändr 
dag 

2018-06-01 
2020-06-01 
2017-05-10 

2016-12-31 2015-12-31 

1400 000 
1400 000 

Balanserat 
resultat 

1 209 
-263 573 

0 

-262 364 

Belo~~ 
35 756 000 
35 6S4 200 
3S 756 000 

107166 200 

107 268 000 

203 600 

68 750 
26157 

0 
0 
0 
0 

10 269 000 
10 363 907 

10 087 
479 470 
280 270 

769 827 

0 
0 

Ärets resultat 
-36 873 
36 873 

0 
-1 469 033 

-1469 033 

Nästa års 
amortering 

0 
203 600 

0 
203 600 

106 962 600 

106 148 200 

107 268 000 

107 268 000 

0 
0 
3 

63 594 500 
109 956 000 

18 804 000 
2 472 000 

194826 503 

37 975 
129 135 
109 479 

276 589 

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

Väsentliga händelser efter årets slut 

Inga väsentliga händelser har skett efter årets sluty 
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• Org Nr: 769611-0613 

HSB brf Ektorget i Solna 

Noter 2016-12-31 2015-12-31 

lm, den .. r!J!/-l~(/2. ... ~.22 
cilld/C! () ('--_ / 

·····ami·r··· .. rännfö'rs ... &.:~ 

Q.~.Q.~ .......... . 
Tomas Hansson 

Vår revisionsberättelse har2d1 -O ~ · tY-1 lämnats beträffande denna årsredovisning 

afvuc~ 
'kers.iliJ''Sfi~sfröm ........................ . -~ 

Joakim Häll 

Av föreningen vald revisor Av HSB Riksförbund förordnad revisor 
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i HSB Brf Ektorget i Solna, org.nr. 769611-0613. 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Ektorget i 
Solna för år 2016. 

Enligt vår uppfattning 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 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 att 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 rättvisande 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 fortsätta 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 styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta. 

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 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 lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt 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 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 revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att 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 iakttagelser 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. y 
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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 Ektorget i Solna 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 

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 är 
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. 

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 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. 

Stockholm den 4 maj 2017 

BoRevision AB 
Av HSB Riksförbund 
utsedd revisor 

Av föreningen vald revisor 
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