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Revisionsberflttelse
Till liireningsstiimman i Brf Mossviigen I
Org.nr 769618-9088

Rapport om irsredovisningen
Uttalanden
Jag har utftirt en revision av irsredovisningen for
201 8-06-30.

Brf Mossviigen I ftir rtikenskapsaret 2017-07-01 -

Enligt min uppfattning har irsredovisningen uppriittats i enlighet
med arsredovisningslagen och ger en i alla
viisentliga avseenden riittvisande bild av foreningens finansie]la
stiillning per den zoi t-oo-:o och av dess
finansiella resultat ftir iret enligt irsredovisningilagen. Forvaltningsbera-ttelsen
iir forenlig med
irsredovisningens <ivriga delar.
Jag tillstyrker d?irftir att ftireningsstiimman faststiiller resultatriikningen
och balansriikningen

ltir ftireningen.

Grundfi)r uttolanden
Jag har utftjrt revisionen enligt International Standards on Auditing (lSA)
och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet Revisorn's
orru-or.Jag tir oberoende i
ftirhillande till ftireningen enligt god revisorssed i sverige och har i dvrigt
fullgjort

riitt

enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat ?ir

uttalanden.

yrkesetiska ansvar

tillriickliga och iindam6lsenliga som grund f<ir mina

Styrelsens ansvor
Det iir styrelsen som har ansvaret ftir att arsredovisningen upprdttas och
aff den ger en riittvisande bild enligt
arsredovisningslagen' Styrelsen ansvarar iiven for den interna kontroll som de
bedomer tir nodviindig ftir att
uppriitta en irsredovisning som inte innehiller nigra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror pi
oegentligheter eller pA fel.

Vid uppr?ittandet av irsredovisningen ansvarar styrelsen ftir beddmningen av ltireningens form6ga att
fortsiitta verksamheten. De upplyser, n6r si 2ir till2impligt, om ft;rhillanden som kan piverka ftiriigan
au
fortsiitta verksamheten och att anviinda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om iortsatt drift tillampas

dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns onsvar
Mina m6l iir att uppni en rimlig grad av siikerhet om huruvida Srsredovisningen som helhet inte inneh6ller
nigra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel, och att liimna en
revisionsberiittelse som innehiller mina uttalanden. Rimlig stikerhet tir en hog grad av siikerhet, men iir ingen
garanti ltir att en revision som utltirs 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 omdome och har en professionellt skeptisk
instdllning under hela revisionen. Dessutom:

jag riskerna for vdsentliga felaktigheter iirsredovisningen, vare sig dessa beror
pi oegentligheter eller p6 fel, utformar och utf<ir granskningsAtg2irder bland annat utifr6n dessa risker och

- identifierar och

bed<jmer
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revisionsbevis som iir tillriickliga och iindamilsenliga ltir att utgora en grund ftir mina uttalanden.
Risken ftir att inte upptticka en vdsentlig felaktighet till ftjljd av oegentligheter 2ir hdgre iin ftir en viisentlig
felaktighet som beror pA fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, lorfalskning,
avsiktl iga utel2imnanden, felaktig information eller Asidosiittande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en ftirstielse av den del av foreningens interna kontroll som har betydelse for
min revision
for att utforma granskningsitgtirder som iir l?impliga med hiinsyn till omstiindigheterna, men inte fbr att
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utviirderar jag liimpligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar.
- drar jag en slutsats om l2impligheten i att styrelsen anviinder antagandet om fortsatt drift
vid uppriittandet
av 6rsredovisningen. Jag drar ocksi en slutsats, med grund i de inhiimtade revisionsbevisen,
om iuruvida det
finns nigon vdsentlig osdkerhetsfaktor som avser sidana htindelser eller ftjrhillanden som kan leda
till
betydande tvivel om ftireningens ftirm6ga att fortsiitta verksamheten. Om jag drar slutsatsen
att det finns en
vlisentlig os?ikerhetsfaktor, miste jag i revisionsberiittelsen I?ista uppmiirksamheten p6 upplysningarna
i
irsredovisningen om den viisentliga osdkerhetsfaktorn eller, om sidana upplysningai ar oiiilrackliga,
modifiera uttalandet om irsredovisningen. Mina slutsatser baseras pi de ievisionJevis som inhiimtas
fram
till datumet fcir revisionsberiittelsen. Dock kan framtida htindelser eller ftrhillanden g<ira att en f6rening inte
l2ingre kan fortsiitta verksamheten.

- utvdrderarjag den overgripande presentationen, strukturen och innehillet i irsredovisningen,
diiribland
upplysningarna, och om irsredovisningen iterger de underliggande transaktionerna och handelserna
p6 ett
sdtt som ger en riittvisande bild.
Jag miste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning
samt
tidpunkten ftir den. Jag miste ocksi informera om betydelsefulla iakttagels", und". revisionen, diiribland
de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
Uttalonden
Utover min revision av irsredovisningen har jag iiven utlort en revision av styrelsens f<irvaltning ltir Brf
Mossviigen I Itir riikenskapsiret 2017-07-01- 2018-06-30 samt av forslaget till dispositioner beiriiffande
foreningens vinst eller lorlust.
Jag tillstyrker att ftireningsstfrmman behandlar ftirlusten enlig ltirslaget i ftirvaltningsberiittelsen och
beviljar styrelsens ledam<iter ansvarsfrihet ftir riikenskapsiret.

Grundfi)r uttalanden
Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs niirmare i
avsnittet Revisorns qnsvar. Jag iir oberoende i forhillande till ftireningen enlig god revisorssed i Sverige
och har i dvrigt fullglort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir

tillriickliga och iindamilsenliga som grund fcir mina

uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret ftir forslaget till dispositioner betrtiffande foreningens vinst eller forlust.
Vid lorslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedcimning av om utdelningen iir forsvarlig med
hiinsyn till de krav som ftireningens verksamhetsart, omfattning och risker st?iller pi storleken av
fcireningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stiillning i 6vrigt.
Styrelsen ansvarar for ft)reningens organisation och forvaltningen av ftireningens angeliigenheter. Detta
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bland annat att fortldpande bedoma ftireningens ekonomiska situation och att tillse att ftireningens
organisation ?ir utformad si att bokforingen, medelsftirvaltningen och foreningens ekonomiska
angeliigenheter i ovrigt kontrolleras pi ett betryggande siitt.

Revisorns ansvor
Mitt mil betriiffande revisionen av fcirvaltningen, och diirmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, iir att inhamta
revisionsbevis ftir att med en rimlig grad av siikerhet kunna beddma om nigon styrelseledamot i n6got

viisentligt avseende:
- fdretagit nigon itgard eller gjort sig skyldig
ersiittningsskyld i ghet mot ftiren
-

pi nigot

in

gen,

till nigon ltirsummelse som kan ft)ranleda

e I ler

annat siitt handlat i strid med lagen om ekonomiska fioreningar,irsredovisningslagen eller

stadgarna.

Mitt m6l betriiffande revisionen av fcirslaget till dispositioner av fcireningens vinst eller ftjrlust, och diirmed
mitt uttalande om detta, Zir att med rimlig grad av siikerhet bedoma om ftirslaget iir lorenligt med Iagen om
ekonomiska ftireningar.

Rimlig sbkerhet 6r en h<ig grad av siikerhet, men ingen garanti ltir att en revision som utftirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka itgarder eller forsummelser som kan fciranleda
ersiittningsskyldighet mot ftireningen, eller att ett ftirslag till dispositioner av ftireningens vinst eller forlust
inte iir lorenligt med lagen om ekonomiska foreningar.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anviinder jag professionellt omdome och har en
professionellt skeptisk instiillning under hela revisionen. Granskningen av ftirvaltningen och ftirslaget till
dispositioner av ltireningens vinst eller ftirlust grundar sig friimst pi revisionen av rakenskup"rnu. Vilku
tillkommande granskningsitg?irder som utftirs baseras pi min professionella beddmning med utgingspunkt i
risk och vdsentlighet. Det innebtir att jag fokuserar granskningen pi sidana Stgarder, omriden och
fdrhillanden som 6r viisentliga for verksamheten och diir avsteg och overtrddelser skulle ha siirskild
betydelse ftir foreningens situation. Jagghr igenom och prdvar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
itgiirder och andra fcirhillanden som dr relevanta ft;r mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag for mitt
uttalande om styrelsens ft)rslag till dispositioner betriiffande foreningens vinst eller ft)rlust har jag granskat
om forslaget iir ftirenligt med lagen om ekonomiska ftireningar.

Uppsala den 22 november 2018

Niklas Feiff
Auktoriserad revisor
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Arsredovisning
for

Brf Mossvagen

1

styrelsen far harmed avge Srsredovisning for rekenskapsaret 1r/ zo17 - aor6 zo1a.

Fo rvaltn

i

ngsberitte lse

Verksamheten
Bostadsforeningen Mossvdgen

'1

registrerades 2OO8-08-.10. Foreningen ar ett privatbostadsfdretag, en se
kallad iikta bostadsrattsforening, och har sitt sate istockholms lan, stockholm kommun.
Foreningen har till andamal att lramja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i loreningens
hus
upplata bostader och lokaler at medlemmarna till nyttjande utan begransning i tiden.

Fastigheten
Foreningen nyniar tomtratten till lastigheten Ugnsrakan 1 med gatuadressen Mossvdgen 1 i Stockholm
kommun. Byggnaden ar uppford 1929 och bestar av ett flerbostadshus i 2,5 vaningar med kallare.
Foreningen upplater 10 legenheter med bostadsra , en lagenhet med hyresratt samt en lokal med
hyresratt.
Total bostadsarea uppgar till
Total tomtarea uppgar till
Total lokalarea uppgar till

.1

660 kvm
646 kvm

57 kvm

Till fastigheten finns lyra parkeringsplatser och ett garage.

Byggnadens uppvarmning ar fjarrvarme. Fastigheten er fullvdrdesldrs6krad via Trygg Hansa

Styrelsen
Niclas S0derlund
Martina Garback
Solia Carlestam
Christina Ekblad
Amanda Steinmann

Ordforande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Revisor
Feiff Revision &

Redovisning

Extern revisor

Stdimma och sammantrdiden
Foreningens ordinarie foreningsstamma hOlls 2017-12-11.

Styrelsen har under verksamhetsaret 2017l18 haft 5 st protokollforda sammantraden, inklusive
konstituerande mote efter ordinarie foreningsstamma.

4

Brf Mossvagen

1

Org. nr 769618-9088

2(10)

Avtal
Fastighetsskdtsel och jour
Ekonomisk forvaltning och lagenhetsregister
Fjarrvarme
Elnat och elhandel

POSFastighetsvardAB
POSFastighetsvardAB
Fortum varme
Fortum AB/Ellevio AB

OverlAtelser och medlemsinformation
under verksamhetsaret har ingen overratelse av bostadsratt skett (fdregaende ar o st).
overl6telse- och pantsettningsavgift tas ut enligt stadgar. overlatelseavgift betalas av kopare.
Antal medlemmar vid rakenskapsarets borjan var 10 st, under aret har ingat medlemmar
tillkommit och
ingen medlem har utratt. Antal medlemmar vid arets slut var 10 st.

FastighetsunderhAll under Aret
Kostnaderna for fastighetens underhall uppgAr till 46 475kt, varav reparatione t g 477 kt.
Den storsta
atgarden under Aret har varit: Brandsakra Norden AB, brandskyddsarbete, 28 188 kr.

Verksamheten under 2012

l2O1 g

Arsavgifterna hdjdes med 4 7o tr o m 1 juli 2017.
Vi har ytterligare 2 parkeringsplatser uthyrda, a 3OO krl manad.
sedvanligt underhallsarbete av fastighet och tradgard. Fastghetsskotseln skots tonsan av po.s.
Fastigheter. Tradfallning p g a grenar som lag mot tak och fasad. lnkop av brandvarnare
och brandfiltar,
hanvisningsskyltar plus material for gjutning, koner/band f6r avsparrning vid sno-/isras samt
kop av
material for tredgardsskdtsel/bevattning. Ny belysning uppsatt mot Mossvagen. Stockholm Vatten har
satt
upp en ny vattenmatare. Energiekonomi har lagat ett lackage i fjerrvarmeanlaggningen.
Brandskydd etgerdat.

Skadedjursforsakring har lagts till.
Badonmatning dr utford.
Stokab och Nettel har utfort markarbetenlnstallation for framtida fiber, vilket vi borjat ta in offerter for.
Snordjningen skones av en ny leverantor men da kostnaderna borjade bli fdr stora avslutade vi samarbetel
och ser 6ver alternativ till 2018/2019.
Fortsatt arbete av styrelsen att ta in otferter fOr mark- och takarbeten. Vi fick endast en offert gellande
markarbeten, 6vriga tilllragade leverantdrer aterkom ej.
P g a skadedjur i kallaren har rorfilmning utforts av Avloppsservice AB samt even rojning/sanelng av
Nomor AB i ett kdllarutrymme. Nytt betonggolv kommer att laggas in.
Ekonomiska fdrvaltningen har Mediator skott. Bevisor: Feiff Revision och Redovisning.

Avgiftsdindringar
Arsavgifterna med hojdes med 4 % den 1 juli 2017.

Hyresintdkter lokaler
Hyresintakter for lokalen svarar for 7 7" av loreningens totala intaker.

,z
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Ekonomi, jiimforelsetal

(tkr)

Nettoomsattning
Resultat efter linansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (eget
Bankskuld/bostadsrattsyta
Genomsnittlig arsavgift bostader juni

(tkr)

(tkr)
kapital/balansomslutning)
(krlkvm)
krlkvm

2 1712018

2016t2017

201512016

514
-Sl I

492

408

_328

gO 461

31 256

32 094

BO,7y"

79,80/"

78,80k
10 147

9 319

I

338
614

638

614

Nettoomseftning och resultat for 2015/2016 innefattar endast 1O manader.

Fastighetsforvdrv
Foreningens lorvarv av fastigheten Ugnsrakan 1 i Stockholm kommun skedde genom att forst forvarva
samtliga aktier iQA Fastigheter BrommaAB. Darefter flyttades fastigheten over if6reningens ago och
OA Fastigheter BrommaAB har likviderats. Genom denna overforing av fastigheten uppslod
skatteskuld som faller ut vid en eventuell forsaljning av lastigheten.
"rll"t"nt

Verksamheten under

2O1 Bl2O1

g

Arsavgifterna hojs med 15%tuan 1 oktober,2O18.
svenska Vdg har utfort markarbeten; tatning runt brunnar, lagning av "potthal,'samt anlaggning av ny

trappa.

Fler otferter gallande takarbete har kommit in. Vi har aven kontaktat AF for att fa hjalp med beslktning av
fastigheten och revidering av tidigare underhallsplan, och utefter den se over det mest akuta.
Arbetet med nytt golv i kdllarutrymmet har paborjats.
OVK ska utforas under hdsten 2018.
Etter ett dodsfall i huset har hyresgastens legenhet sanerats. Nar kontraktet ar uppsagt lagenhet och
fdrrad ar tomda ska ldreningen ta in offerter for renovering av lagenheten, som sedan kommer att siiljas.
Otferter fran fiberleverantorer ses 6ver och beslutas om.
Medlemmarna i foreningen kommer skota stiidningen sjalva.

UnderhAllsplanering
Avsettning for foreningens fastighetsunderhall skall goras arigen med motsvarande minst 0,3 % av
fastighetens byggnadsvarde, taxeringsverde eller entigt upprattad underhallsplan.
Foreningen har under aret am

oieral lz 0oo kr (0,2 %)

av foreningens ingaende skuld

j

juli 2017.

Fordndring av eget kapital
lnsatser

031

Belopp vid 6rets ingring
Disposition av 2O16h7 ars resultat
Arets resultat

25 545

Belooo vid erets utqanq

25 545 031

Yttre repara-

tionsfond

Balanseral
resultat

Utgaende
resultat

38 229
38 229

-294 799
-366 442

-328 213
328 213
-370 774

76 458

-661 241

-370 774
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:

Avsattning och uttag ur yttre reparationsfonden gors inom resultatdispositionen
efter beslut av behorigt
organ. Behorigt organ i denna bostadsrettsforening dr foreningsstdmman.
Till fdreningsstammans disposition star:

Balanserat resultat

Arets resultat

-661 241 kt
-370
4kt
-1 032 015 kr

Styrelsen f6reslAr att:
Till yttre reparationsfonden avsettes
Ur ynre reparationsfonden ianspraktas
Till balanserat resultat overfores

38 229 kr

0kr
-1 O70 244 kt
-1 032 015 kr

/-
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RESULTATRAKNING

Verksamhetsar 2017.07.01 - 2018.06.30

INTAKTER

Nettoo satninq

2017 t18

Arsavgifter

394 440

Hyresintakter

116 664

6vrioa

2016117

104

1

2814

2

511

379 260
1 10 664

489 924

lseintekter

Ovriga intakter
SUMMA INTAKTER

513

91

2 346

8

492 270

RdRELSENS KoSTNADER

Kostna

ldr lastiq hetsldrvaltninq

Drifiskostnader
Administrationskostnader
Fasti ghetsskatt/avgift

-356 496
-30 750
-17 357

3

-404603 4

-306 459
-30 000
-17 115

-353 574

-33 888
0

-33 888

Reparation och u nderhillskostnader
Reparationer
UnderhAll

-9 477

-36 998

-46 475

Avskrivninoar. an laqq n inqstillqanqa r

033

Byggnad

-352

RORELSERESULTAT

-289 193

-3s2 033

5

-247 225

Resultat fran f inansiella poster
Renteintakter
Rantekostnader

0
-81 581

31

-81 581

-81 019

-80 988

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-370 774

-328 213

Aners nesurmr

-370 774

-328 213
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BALANSRAKNING

VerksamhetsAr 2017.07.01 - 2018.06.30

TlLLGANGAR
Not

2017hA

2016117

Materiella an ldgq n inqstillgi nqar
29 685

Byggnad

Omsettni

794

30 037 827

5

stilloanoar

Kortlristiga fordrinqar
0
0

Hyres- och avgiftsfordringar
Avrekning skatter och avgifter
F6rutbet. kostnader/uppl. intakter

28 486

0
16 629

28

486

6

28 058

07

Aktier i dotterbolag
Kassa och bank
SUMMA TILLGANGAR

44 687
421 428

747 1'18

752 355

30 461 398

31 256 297

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eqet kapital
lnsatskapital
Yttre reparationsfond

25 545

25 545 031

03.1

76 458

25 621 489

3A 229

25 583 260

-661 241
-370 774

-1 032 015

-294 799
-32A 213

-623 012

Fritt eqet kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Lenqfristiga skulder

5742887 8,9

Skulder till kreditinstitut

5 770 887

Kortfrist a skulder
Kortfristig skuld till kreditinst.
Skuld dotterbolag
Leverantorsskulder
6vriga kortf ristiga skulder
Egna skatteskulder
Upplupna kostnader
Forskottsinbetalda hyror/avg
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

16 000
0

36 589
0

1388
15 141
59 919

10

129 037
30 461 398

0
389 285
26 838
0
19 453
22 684
66 898

525 162

31 256 297

ffi
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NOTER

Redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprdttats enligt irsredovisningslagen (1995:1554) och Bokfdringsndmndens
allmflnna rAd BFNAR 2012:1(K3). lnkomster och utgifter dr periodiserade enligt god redovisningssed.
Principerna dr ofordndrade frAn f6regAende rdkenskapsAr.

Vdrderingspranciper
TillgAngar och skulder har vdrderats till anskaffningskostnaden.
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de berdknas inflyta.
Materiella anldggningstillgingar redovisas till anskaffningsvdrde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvdrdet ingAr utgifter som direkt kan hEinforas till fdrvdrvet av tillgAngen.
Foreningen tillAmpar komponentavskrivning vilket innebdr att byggnaden delas upp i olika utbytbara
delar, komponenter, med olika nyttjandeperioder. Ndr en komponent i en anldggningstillging byts ut
resultatfdrs eventuellt restvdrde och den nya komponentens anskaffningsvdrde aktiveras.
Utgifter for ldpande reparationer och underhAll redovisas som kostnader.
Materiella anldggningstillgAngar skrivs av systematiskt over tillgAngens bedomda nyttjandeperiod.
Ndr tillgAngarnas avskrivningsbara belopp faststdlls, beaktas i fdrekommande fall tillgAngens
restvdrde.
Linjdr avskrivningsmetod anvinds fdr 6vriga typer av materiella tillgingar.
Fdljande avskrivningstider anvdnds:
Byggnad:
- Stomme: 100 Ar.
- Fdnster, dorrar, portar, el, ventilation: 50
- Tak, fasad, balkong: 40 6r.
- Ovriga byggnadsdelar: 15 - 25 hr.

&r.

UtifrAn byggnadens Alder och skick anses att vdrde i huvudsak kvarstAr i byggnadens stomme, varfor
storre delen av hela anskaffningsvirdet lagts pA stomme och byggnaden skrivs av 6ver BB 6r.
Belopp anges i hela kronor (SEK).

NOT NR

Hvresintdkter

1

HyresintAkter, bostider
Hyresintdkter, lokaler
Hyresintdkter, garage
Hyresi ntdikter, p-platser
SUMMA

2017118

2016117

59 064
36 000
12 000
I 600

59 064
36 000
12 000
3 600

116 664

110 664

6vriga rcirelseintdkter

NOT NR 2
2017118

2016117

Elintdkter
Ovriga intdkter

2254
560

2 106
240

SUMIVA

2 814

2346

Brf Mossvdgen
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NOT NR 3

Driftskostnader

Fastighetssk6tsel, entreprenad
Fastighetsskotsel, 0vrigt

stad
Obllgatoriska besiktningar

2016117

16 878
34 262
16 250

16 500
8 633
12 500

1 130

Serviceavtal

0
11 250

7 299
2 500
19 249
106 090
16 376
16 752
13 756
43 700
4 845
30 750

53 524

7 509

356 496

306 459

2 500
23 885
104 966
15 567
17 414

EI

Vdrme
Vatten

Sophiimtning
Forsakring
Tomtraftsavgald
Forbrukningsinventarier
Revisionsarvoden
Ovriga fOrvaltningskostnader

15170
43 700

SUIVIMA

NOT NR

2017118

4

Fastiqhetsskatyavqift

Fastigheten har asatts vardeer 1930 och betalar darmed full fastighetsskatt (1% for tokaler) for
2016117 samltdt 2017/18. Fastighetsskatten baseras pa gallande taxeringsvarde. Taxeringsverdet
lramgar av annan not. Fdr bostader betalas kommunal fastighetsavgift som for 20.17 uppgick till
1 315 krlegenhevar och for 2018 uppgick den
I 337 kr/egenhet/ar.

fi

NOT NR 5

Taxeringsvdrde:
Byggnadsvarde
Markvarde
SUIVMA TAXERINGSVARDE

Uqnsrakan

1

2017 t1A

2016t17

12 743 000

12 743 000

I

029 000

47140
12 743 000

I 029 000
4 714 000
12 743 000

Fastighetens taxeringsverde dr uppdetat enligt f6tiande:

Bostader
Lokaler
Bokfdrt viirde:

lngiende anskaff ningsvdrde byggnad

p

479 OOO
265 o0o

12 478 000

2017nA

2016117

26s 000

30 683 221

30 683 221

a

o

30 683 221

30 683 221

-645 394
-352 033
-997 427

-293 361
-352 033
-645 394

Utgeende restvarde enligt plan

29 685 794

30 037 827

SUMMA BOKFORT VARDE

29 685 794

30 037 827

Anskaffning under aret
Anskaffningsvarde
lngaende ackumulerade avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgaende ackumulerade avskrivningar

Z

Brf Mossvdgen

1
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e(10)

Fastighetsf6rvarvet skedde genom att foreningen fOrvarvade samtliga aktier i eA Fastigheter Bromma
AB, som Agde tomtratten till fastigheten Ugnsrakan 1, for 17 356 997 kr. Tomtratten saldes till foreninger
l0r skattemassigt varde 13 082302kr. Vid forvarvet var marknadsvardet pa fastigheten 30 000 0OO kr.
Enligt BedU I kan forsaljningen av tomtratten till fastigheten enligt K3 ses som en utdelningsintakt
och en motsvarande nedskrivning som redovisas isamma post i resultatrakningen.
NOT NR 8

Fdrutbet. kostn"/uppl.intekter

2017118

2016t17

311
10 925
1 250
28 486

Forutbetalda f0rsakringspremier
Forutbetald avgald tomtratt
F0rutbetald stad

16

SUMIVIA

NOT NR 7

14 633
10 925
2 500

28 058

Aktier i dotterbola q

Aktier i QA Fastigheter Bromma AB, 556555-1305

0

421 428

Bolaget har likviderats under verksamhetsaret.

Nof llR

q

Skulder kreditinstitut
B nte ust.

Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

Ranta

Skuld

2018.09.01

1

,26%

20'18.09.01

1

,150/"

1 588 000
2 100 000

2020.09.01

1

,80%

207 887

SUI\iIMA FASTIGHETSLAN

57588

Kortfristig del av fastighetslan - ndsta 6rs amortering

7

-16 000

SUT/MA LANGFRISTIGA LANESKULDER

5 742 887

Harav del som f0rfaller till betalning senare an 2023.06.30

5 678 887

NOT NR 9

Fastighetsinteckni ngar
NOT NR

Stiillda sdkerheter
2017118

2016117

6 271 000

6 271 000

1O

UDDluDna k oslnader
2017118

2016117

Beraknat revisionsarvode
Upplupen fastighetsskotset
Upplupen kostnad ekonomrsk forvaltning
Upplupen kostnad el
Upplupen kostnad fjarrvarme
6vriga upplupna kostnader

120 00

12 000
1 375

0

3 138
843

SUMi/A UPPLUPNA KOSTNADER

15141

22 688

NOT NR

11

0
0

2 500
2 832

3141
0

Medelantalet anslellda

Foreningen har inte haft nagon anstalld personal under verksamhetsaret

Brf Mossvdgen
Org. nr

1

769618-9088

NOT NR
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12

Vdsentliga hdndelser efter rdkenskapsirets slut

lnga vdsentliga hdndelser har intrdiffat efter rdkenskapsArets slut fram till styrelsens undertecknande.

Bromma

den

22/

iO

-

Zo t8

Martina Garback

ot4^ f,#Lr,il
Christina Ekblad

S0derlund

Amanda

n

REV!STONSPATECKNING
Revisionsberdttetse har tdmnats

Feiff Revision & Redovisning
Niklas Feiff

Auktoriserad revisor

den ZZ/t / -Zo/ (

