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  Bera er are rie oo ee mee eR ST Eee] 

Styrelsen for BRF Hektografen 2 far 

Forvaltningsberattelse — wretrs semen rdikenskapsaret 

2021-07-01 till 2022-06-30 

Arsredovisningen ar upprattad i svenska kronor, SEK. Beloppen i 4rsredovisningen anges i hela kronor om inte annat 
anges. 

Verksamheten 
Allmdnt om verksamheten 

FGreningen har till andamal att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i fsreningens hus, mot 
ersattning, till féreningens medlemmar upplata bostadslagenheter for permanent boende om inte annat sarskilt avtalats, 
och i férekommande fall lokaler, till nyttjande utan begransning i tiden. 

FGreningen ar ett privatbostadsféretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgér dérmed en dkta 
bostadsrattsforening. 

FGreningen har sitt sate i Vallingby, Stockholms kommun. 

Fran och med 2014 giiller ny god redovisningssed, genom den nya normgivningen K-regelverken (de s k K1, K2 och 
K3). Tidigare har foreningen tillampat K2 men fran raékenskapsar 2016-2017 tillampas K3-regelverket. 
Foérandringen innebar att synen pa avskrivningar, investeringar och underhall har férandrats. Detta medfor att resultat 
och jamforelsetal samt nyckeltal i flerarsdversikten avviker fran tidigare arsredovisningar. 

I resultatet ingar avskrivningar med | 344 tkr, exkluderar man avskrivningarna blir resultatet 562 tkr. Avskrivningar 
paverkar inte foreningens likviditet. 

Fastighetsuppgifter 

Foreningen innehar med tomtratt fastigheten Hektografen 3 i Stockholm Kommun. Byggnaderna dr uppférda 1955. 
Fastigheternas adress ar Duvedsvagen 1-7, 11-17 och Harjedalsgatan 39-41 i Vallingby. 

Fastigheterna ar fullvardeférsakrade i Bostadsratternas Fastighetsférsakring. 

Hemférsakring bekostas individuellt av bostadsrattsinnehavarna och bostadsrattstillagget ingar i foreningens 
fastighetsforsakring. 

Fastigheten ar upplaten med tomtratt genom ett tomtrattsavtal med Stockholm kommun. Avtalet galler of6randrat i 10 ar 
t.o.m. 2025 med en arlig avgild pa 307 900 kr. 

  

Lagenhetsférdelning 

1 nok 2 ro.k 3 nok 4r0.k Antal Varav Br 

22 39 15 12 88 83 

Dessutom tillkommer 

  
Hyresritter Lokaler Garage 

5 5 8 

Total tomtarea 5 220 m? 

Total bostadsarea 5 134 m? 

Varav hyresrditter 294 m? 

Total lokalarea 436 m? V\ 
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Arets taxeringsvarde 

Féregaende ars taxeringsvarde 

95 758 000 kr 

71 180 000 kr 

Intakter fran lokalhyror utgér ca 5,23 % av foreningens nettoomsiattning. 
Foreningen ar frivilligt momsregistrerad for 113 m?, vilket motsvarar 2 % av fastighetens uthyrningsbara yta. 

Riksbyggen har bitratt styrelsen med f6reningens forvaltning enligt tecknat avtal. 

Foreningen har ingatt féljande avtal 

  

Avtal Leverant6r 

Ekonomisk forvaltning Riksbyggen 

Fastighetsskétsel, driftévervakning Riksbyggen 

Lokalvard MLN Office AB 

Yttre sk6tsel, snérdjning JG Tradgardsentreprenad 

Kabel-TV, bredband & telefoni Tele2 

Anslutningsnat bredband Stokab AB 

El Energikundservice AB 

Varme Stockholm Exergi AB 

Sopor Stockholm Vatten AB 

Vatten Stockholm Vatten AB 

Teknisk status 

Arets reparationer och underhall: For att bevara foreningens hus i gott skick utférs lépande reparationer av 
uppkomna skador samt planerat underhall av normala forslitningar. Foreningen har under verksamhetsaret utfort 
reparationer for 400 tkr och planerat underhall for 269 tkr. Eventuella underhallskostnader specificeras i avsnittet ’Arets 
utforda underhall”. 

Underhallsplan: Féreningens underhallsplan uppdaterades 2021-05-26 visar pa ett underhallsbehov pa 24 385 tkr for 
de narmaste 10 aren. Detta motsvarar en arlig genomsnittlig kostnad pa 2 439 tkr. 

Foreningen har utfért respektive planerat att utf6ra nedanstaende underhall. 

Arets utférda underhall (i kr) 
Beskrivning Belopp 
  

Installationer 

Planerat underhall 

268 656 

Ar 
  

Fasader, fonster, balkonger 
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Efter senaste stémman och darpa foljande konstituerande har styrelsen haft féljande sammansiattning 

  

  

Styrelse 

Ordinarie ledam6ter Uppdrag Mandat t.o.m. ordinarie stimma 

Lars Sjdberg Ordférande 2023 

Tony Nilsson Sekreterare/Vice ordférande 2023 

Jesper Billqvist Ledamot 2022 

Akram Wirdi Ledamot 2022 

Robert Dackéus Ledamot 2023 

Styrelsesuppleanter Uppdrag Mandat t.o.m. ordinarie stimma 

Leif Lengmo Suppleant 2022 

Maria Alfredsson Suppleant 2023 

Hanna Safstrém Suppleant 2023 

Filippa Méller Suppleant 2022 

Revisorer och é6vriga funktionarer 

  

  

  

Ordinarie revisorer Uppdrag Utsedd av 

Torbjérm Larsson Auktoriserad revisor Stémman 

Monica Husén F6rtroendevald revisor Stémman 

Revisorssuppleanter Utsedd av 

KPMG AB Stémman 

Adam Knutsson Stémman 

Valberedning Utsedd av 

Kenneth Johansson Stémman 

Eric Rallfors-Danielsson Stémman 

FGreningens firma tecknas forutom av styrelsen i sin helhet av styrelsens ledamdter, tva i forening. 

Vasentliga handelser under rakenskapsaret 

Féreningen har salt en hyresratt och nu aterstar 5 stycken hyresratter i foreningen. 
I den pagaende ombyggnader av lokaler sa har det tillkommit 5 stycken bostadsrattslagenheter. 

Under arets har stérre underhallsarbeten utforts: 

Duvedsvagen 1-7: Relining av avloppsledning under kallargolv. 
Duvedsvagen 13: Den i manga ar kranglade avloppsledningen har bytts ut mellan kdllare och gatubrunn, ca 25 meter. 
Duvedsvagen 13 : I] samband med ombyggnad av lokal till lagenhet har grundisolering utforts. 

Avloppslackaget i lokalen Charm Spa fardigstalldes och var fastighetsférsakring ersatte oss med en stor del av 
kostnaden 

Medlemsinformation 

Féreningens medlemsantal pa bokslutsdagen uppgar till 105 personer. 

Féreningen andrade arsavgiften senast 2021-07-01 da den hdjdes med 2%. 

Efter att ha antagit budgeten for det kommande verksamhetsaret har styrelsen beslutat att hdja arsavgiften med 2,0 % 

fran och med 2022-07-01. A 
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Flerarsoversikt 
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® Driftkostnader exkl underhall, kr/m2 

Resultat och stillning (tkr) 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 

Nettoomsattning 4 252 4 160 4159 4 100 4105 

Resultat efter finansiella poster -782 -1 172 -605 -1 119 -869 

Soliditet % 73 72 73 73 73 

Likviditet % 39 453 461 401 433 

Driftkostnader exkl underhall, kr/m? 546 608 455 565 517 

Lan, kr/m? 3 833 4 344 4 344 4 070 4 081 

*Féreningens likviditet har under aret fordndrats fran 87% till 39%. Kommande verksamhetsar har foreningen ett lan 
som villkorsdndras, dessa klassificeras i arsredovisningen som kortfristiga lan. Féreningens likviditet exklusive dessa 
kortfristiga lan (men inklusive ndsta ars amortering) har fordndrats under Gret fran 453% till 478%. Foreningen har 
valt att redovisa likviditeten exkl. det lan som har villkorscindringsdag under kommande réikenskapsar. 

Nettoomsattning: intakter fran arsavgifter, hyresintakter mm som ingar i foreningens normala verksamhet med avdrag 
for lamnade rabatter. 

Resultat efter finansiella poster: Se resultatrakningen. 

Soliditet: beraknas som eget kapital inklusive egen kapitalandel (f.n. 78 %) av obeskattade reserver i procent av \ 
balansomslutningen. 
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Forandringar i eget kapital 

Eget kapital i kr 

Bundet Fritt 

  

        

Medlemsinsatser Upplatelseavgifter | Underhallsfond Balanserat resultat Arets resultat 

Belopp vid arets bérjan 62 872 989 5 772 866 2 792 716 -8 467 403 -1 171 923 

Disposition enl. arsstammobeslut -1 171 923 1 171 923 

Reservering underhallsfond 601 000 -601 000 

Ianspraktagande av underhallsfond -268 656 268 656 

Nya insatser och upplatelseavgifter 548 325 1 001 675 

Arets resultat -781 953 

Vid arets slut 63 421 314 6 774 541 3 125 060 -9 971 670 -781 953 

Resultatdisposition 
Till arsstimmans behandling finns féljande underskott i kr 

Balanserat resultat -9 639 326 

Arets resultat -781 953 

Arets fondavsittning enligt stadgarna -601 000 

Arets ianspraktagande av underhallsfond 268 656 

Summa -10 753 623 

Styrelsen foreslar foljande behandling av den ansamlade forlusten: 

Att balansera i ny rakning i kr 

tillhdrande bokslutskommentarer. 

- 10 753 623 

Vad betraffar féreningens resultat och stallning i évrigt, hanvisas till efterfSljande resultat- och balansrakning med d 
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Resultatrakning 
  

  

  

  

  

  

2021-07-01 2020-07-01 

Belopp i kr 2022-06-30 2021-06-30 

R6relseintaékter m.m. 

Nettoomsattning Not 2 4251 799 4 160 487 

Ovriga rdrelseintakter Not 3 605 213 276 241 

Summa rorelseintakter 4 857 012 4 436 728 

R6relsekostnader 

Driftskostnader Not 4 -3 485 572 -3 508 184 

Ovriga externa kostnader Not 5 -446 255 -410 336 

Personalkostnader Not 6 -172 595 -164 237 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anlaggningstillgangar Not 7 -1 344 317 -1 321 812 

Summa roérelsekostnader -5 448 739 -5 404 569 

Ro6relseresultat -591 727 -967 841 

Finansiella poster 

Ovriga ranteintakter och liknande resultatposter Not 8 10 136 4 844 

R&ntekostnader och liknande resultatposter -200 362 -208 926 

Summa finansiella poster -190 226 -204 082 

Resultat efter finansiella poster -781 953 -1 171 923 

Arets resultat -781 953 
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Balansrakning 
  

  

  

  

  

  

  

Belopp i kr 2022-06-30 2021-06-30 

TILLGANGAR 

Anlaggningstillgangar 

Materiella anliggningstillgangar 

Byggnader och mark Not 9 80 539 110 80 397 683 

Inventarier, verktyg och installationer 0 0 

Summa materiella anlaggningstillgangar 80 539 110 80 397 683 

Summa anlaggningstillgangar 80 539 110 80 397 683 

Omsittningstillgangar 

Kortfristiga fordringar 

Kund-, avgifts- och hyresfordringar 7 247 63 905 

Ovriga fordringar Not 10 13 326 8 420 

F6érutbetalda kostnader och upplupna intakter Not 11 365 346 286 788 

Summa kortfristiga fordringar 385 919 359 113 

Ixassa och bank 

Kassa och bank Not 12 5 373 601 5 121 886 

Summa kassa och bank 5 373 601 5 121 886 

Summa omsiattningstillgangar 5 759 520 5 481 000 

Summa tillgangar 86 298 630 
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Balansrakning 
  

Belopp ikr 2022-06-30 2021-06-30 
  

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

  

  

  

  

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Medlemsinsatser 70 195 855 68 645 855 

Fond for yttre underhall 3 125 060 2 792 716 

Summa bundet eget kapital 73 320 915 71 438 571 

Fritt eget kapital 

Balanserat resultat -9 971 670 -8 467 403 

Arets resultat -781 953 -1 171.923 

Summa fritt eget kapital -10 753 623 -9 639 326 

Summa eget kapital 62 567 292 61 799 245 

SKULDER 

Langfristiga skulder 

Ovriga skulder till kreditinstitut Not 13 8 860 144 17 807 687 

Summa langfristiga skulder 8 860 144 17 807 687 

Kortfristiga skulder 

Ovriga skulder till kreditinstitut Not 13 13 744 265 4 868 574 

Leverantérsskulder 163 004 191 965 

Skatteskulder 316 221 308 864 

Ovriga skulder Not 14 26 643 24 925 

Upplupna kostnader och forutbetalda intékter Not 15 621 061 877 423 

Summa kortfristiga skulder 14 871 194 6271 751 

Summa eget kapital och skulder 86 298 630 85 878 683 
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Noter 

Not 1 Allmanna redovisningsprinciper 
Arsredovisningen har upprattats enligt 4rsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). 

Redovisning av intakter 

Arsavgifter och hyror aviseras i forskott men redovisas sA att endast den del som beldper pa rakenskapsaret redovisas 
som intakt. Ranta och utdelning redovisas som en intakt nar det ar sannolikt att foreningen kommer att fa de 
ekonomiska férdelar som ar forknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beraknas pa ett tillférlitligt sétt. 

Skatter och avgifter 
En bostadsrattsf6rening ar i normalfallet inte f6remal for inkomstbeskattning. 

Pagaende ombyggnad 
I férekommande fall redovisas ny-, till- eller ombyggnad som pagaende i balansrakningen till dess att arbetena 
fardigstallts. 

Varderingsprinciper m.m. 
Tillgangar och skulder har varderats till anskaffningsvarden om inget annat anges nedan. 

Fordringar 
Fordringar har efter individuell vardering upptagits till belopp varmed de beraknas inflyta. 

Avskrivningsprinciper for anlaggningstillgangar 
Avskrivningar enligt plan baseras pa ursprungliga anskaffningsvarden och beraknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker 
vid bestaende vardenedgang. 

Materiella anlaggningstillgangar 

Materiella anlaggningstillgangar redovisas som tillgang i balansrakningen nar det pa basis av tillganglig information dr 
sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som ar forknippad med innehavet tillfaller foreningen och att 
anskaffningsvardet for tillgangen kan berdknas pa ett tillférlitligt satt. 

Byggnaderna bestar av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. Féljande huvudgrupper av komponenter har 
identifierats och ligger till grund for avskrivning pa byggnader. 

Avskrivningstider for anlaggningstillgangar 

  

  Anlaggningstillgangar Avskrivningsprincip Antal ar 

Stomme Linjar 120 

Stompkompletteringar Linjar 50 

Sanitet Linjar 50 

Fasad Linjar 50 

Tak Linjar 50 

Installationer Linjar 50 A 

Mark ar inte foremal for avskrivningar. 
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Beloppen i arsredovisningen anges i hela kronor om inte annat anges. 

Not 2 Nettoomsattning 

  

  

  

  

  

  

2021-07-01 2020-07-01 
2022-06-30 2021-06-30 

Arsavgifter, bostader 3 627 802 3 446 424 

Hyror, bostader 353 160 383 031 

Hyror, lokaler 222 554 275 376 

Hyror, garage 75 552 75 552 

Hyres- och avgiftsbortfall, bostader -7 962 0 

Hyres- och avgiftsbortfall, lokaler -12 672 -29 620 

Rabatter -15 711 0 

Bransleavgifter, bostader 5 076 5 724 

Debiterad fastighetsskatt- 4 000 4 000 

Summa nettoomsattning 4 251 799 4 160 487 

Not 3 Ovriga rérelseintakter 

2021-07-01 2020-07-01 
2022-06-30 2021-06-30 

Kabel-tv-avgifter 170 348 162 804 

Ovriga lokalintakter 67 970 63 905 

Ovriga avgifter 6 336 6 336 

Ovriga ersattningar 27 882 16 344 

Ovriga rérelseintakter 79 176 26 852 

Forsakringsersattningar 253 501 0 

Summa 6vriga rérelseintakter 605 213 276 241 

Not 4 Driftskostnader 

2021-07-01 2020-07-01 
2022-06-30 2021-06-30 

Underhall -268 656 -334 904 

Reparationer -399 550 -656 880 

Fastighetsavgift och fastighetsskatt -160 619 -155 602 

Tomtrattsavgald -365 975 -343 300 

Forsakringspremier -87 596 -85 276 

Kabel- och digital-TV -220 181 -161 558 

Systematiskt brandskyddsarbete 0 -1 302 

Obligatoriska besiktningar -4 674 0 

Sn6- och halkbekaémpning -78 135 -75 878 

Forbrukningsinventarier -12 670 -7 016 

Vatten -179 464 -141 294 

Fastighetsel -234 304 -147 380 

Uppvarmning -1 096 618 -1 066 990 

Sophantering och atervinning -134 405 -113 292 

Forvaltningsarvode drift -242 724 -217 513 

Summa driftskostnader -3 485 572 -3 508 184 
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Not 5 Ovriga externa kostnader 

  

  

  

  

  

  

  

  

2021-07-01 2020-07-01 
2022-06-30 2021-06-30 

Foérvaltningsarvode administration -210 815 -203 102 

IT-kostnader -64 442 -61 409 

Arvode, yrkesrevisorer -39 000 -41 338 

Ovriga forvaltningskostnader -49 255 -70 320 

Kreditupplysningar -210 -156 

Pantférskrivnings- och dverlatelseavgifter -29 883 -18 029 

Kontorsmateriel -1 176 -469 

Telefon och porto -4 456 -4 366 

Medlems- och foéreningsavgifter -7 260 -7 190 

Bankkostnader -3 923 -3 122 

Ovriga externa kostnader -35 834 -834 

Summa Gvriga externa kostnader -446 255 -410 336 

Not 6 Personalkostnader 
2021-07-01 2020-07-01 
2022-06-30 2021-06-30 

Styrelsearvoden -101 850 -99 840 

Sammantradesarvoden -15 020 -14 060 

Arvode till 6vriga fortroendevalda och uppdragstagare -26 400 -22 028 

Sociala kostnader -29 325 -28 309 

Summa personalkostnader -172 595 -164 237 

Not 7 Av- och nedskrivningar av materiella-och 
immateriella anlaggningstillgangar 

2021-07-01 2020-07-01 

2022-06-30 2021-06-30 

Avskrivning Byggnader -1 344 317 -1 321 812 

Summa av- och nedskrivningar av materiella och immateriella -1 344 317 -1 321 812 
anlaggningstillgangar 

Not 8 Ovriga ranteintakter och liknande resultatposter 
2021-07-01 2020-07-01 
2022-06-30 2021-06-30 

Ranteintikter fran bankkonton 9613 4818 

Ranteintakter fran hyres/kundfordringar 523 26 

Summa 6vriga ranteintakter och liknande resultatposter 10 136 4 844 
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Not 9 Byggnader och mark 
Anskaffningsvarden 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2022-06-30 2021-06-30 

Vid arets borjan 

Byggnader 89 700 574 89 700 574 

89 700 574 89 700 574 

Arets anskaffningar 

Byggnader 1 485 744 0 

1 485 744 0 

Summa anskaffningsvarde vid arets slut 91 186 318 89 700 574 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid arets bérjan 

Byggnader -9 302 891 -7 981 079 

-9 302 891 -7 981 079 
Arets avskrivningar 

Arets avskrivning byggnader -1 344 317 -1 321 812 

-1 344 317 -1 321 812 

Summa ackumulerade avskrivningar vid arets slut -10 647 208 -9 302 891 

Restvarde enligt plan vid arets slut 80 539 110 80 397 683 
Varav 

Byggnader 80 539 110 80 397 683 

Taxeringsvarden 

Bostéader 92 000 000 67 000 000 

Lokaler 3 758 000 4 180 000 

Totalt taxeringsvarde 95 758 000 71 180 000 

varav byggnader 59 248 000 44 670 000 

varayv mark 36 510 000 26 510 000 

Not 10 Ovriga fordringar 
2022-06-30 2021-06-30 

Skattekonto 13 326 7 938 

Momsfordringar 0 482 

Summa 6vriga fordringar 13 326 
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Not 11 Férutbetalda kostnader och upplupna intakter 

  

  

  

  

  

  

2022-06-30 2021-06-30 

Forutbetalda forsaékringspremier 77 206 72.155 

Forutbetalt forvaltningsarvode 53 247 52 161 

Férutbetald kabel-tv-avgift 55 383 54 705 

Foérutbetald kostnad bredbandsanslutning 19 140 18 992 

Ovriga forutbetalda kostnader och upplupna intakter 67 970 0 

Forutbetald tomtrattsavgald 92 400 88 775 

Summa férutbetalda kostnader och upplupna intakter 365 346 286 788 

Not 12 Kassa och bank 
2022-06-30 2021-06-30 

Bankmedel 3 282 919 3 244 356 

Transaktionskonto 2 090 682 1 877 531 

Summa kassa och bank 5 373 601 5 121 886 

Not 13 Ovriga skulder till kreditinstitut 
2022-06-30 2021-06-30 

Inteckningslan 22 604 409 22 676 261 

Nasta ars amortering pa langfristiga skulder till kreditinstitut -32 888 -41 391 

Nasta ars amortering pa langfristiga skulder till kreditinstitut -13 711 377 -4 827 183 

Langfristig skuld vid arets slut 8 860 144 17 807 687 

Tabellen nedan anges i hela kronor. 
  

  

  

  

  

Kreditgivare Rantesats’ Villkorsandringsdag Ing.skuld Nya lan/ Arets amorteringar Utg.skuld 

Omsatta lan 

SBAB 0,88% 2022-08-15 8 934 492,00 0,00 19 906,00 8 914 586,00 

SBAB 1,27% 2022-11-17 4 827 183,00 0,00 30 392,00 4 796 791,00 

SBAB 0,92% 2023-08-15 8 914 586,00 0,00 21 554,00 8 893 032,00 

Summa 22 676 261,00 0,00 71 852,00 22604 409,00 

*Senast kanda rantesatser 

Not 14 Ovriga skulder 
2022-06-30 2021-06-30 

Mottagna depositioner 22 724 22 724 

Skuld for moms 1 753 2 201 

Skuld sociala avgifter och skatter 2 166 0 

Summa Ovriga skulder 26 643 
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Not 15 Upplupna kostnader och férutbetalda intakter 

  

  

  

2022-06-30 2021-06-30 

Upplupna sociala avgifter 15 431 12 447 

Upplupna elkostnader 32 687 8 329 

Upplupna vattenavgifter 41 54] 36 437 

Upplupna varmekostnader 24 964 42 606 

Upplupna kostnader fér renhallning 30 917 27 019 

Upplupna revisionsarvoden 30 000 28 500 

Upplupna styrelsearvoden 49 111 39 616 

Ovriga upplupna kostnader och férutbetalda intakter 8 800 338 531 

Ovriga upplupna kostnader och férutbetalda intakter 2619 0 

Foérutbetalda hyresintakter och arsavgifter 384 990 343 937 

Summa upplupna kostnader och férutbetalda intakter 621 061 877 423 

Not 16 Stallda sdékerheter 2022-06-30 2021-06-30 

Foretagsinteckning 40 000 000 40 000 000 

Not 17 Eventualférpliktelser 

Féreningen har inte identifierat nagra eventualférpliktelser 

Not 18 Vasentliga handelser efter rakenskapsarets utgang 

Sedan rakenskapsarets utgang har inga handelser, som i vasentlig grad paverkar foreningens ekonomiska stallning, j 
intraffat. 
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aX@ViSiOnsberatlelse 
Till f6reningsstamman i Bostadsrattsforeningen Hektografen 2, org. nr 769616-8918 

Rapport om arsredovisningen 
  

Uttalanden 

Vi har utfért en revision av arsredovisningen fér Bostadsrattsforeningen Hektografen 2 fér rakenskapsaret 2021-07-01—2022-06-30. 

Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande 
bild av féreningens finansiella stallning per den 30 juni 2022 och av dess finansiella resultat for rakenskapsaret enligt Arsredovisningslagen. 
Férvaltningsberattelsen ar forenlig med arsredovisningens évriga delar. 

Vi tillstyrker darfér att f6reningsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen. 
  

Grund for uttalanden 

Vi har utfért revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs narmare i avsnitten Det registrerade 
revisionsbolagets ansvar samt Den fértroendevalda revisorns ansvar. 

Vi ar oberoende i forhallande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har fullgjort vart yrkesetiska 

ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat 4r tillrackliga och 4ndamalsenliga som grund fér vara uttalanden. 
  

Styrelsens ansvar 

Det ar styrelsen som har ansvaret for att arsredovisningen upprattas 
och att den ger en rattvisande bild enligt arsredovisningslagen. Sty- 
relsen ansvarar aven fdr den interna kontroll som den bedémer ar 
nédvandig for att uppratta en arsredovisning som inte innehaller 
nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentlig- 
heter eller misstag. 

Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen for bedém- 
ningen av féreningens férmaga att fortsatta verksamheten. Den upp- 

lyser, nar sa 4r tillampligt, om forhallanden som kan paverka fér- 
magan att fortsatta verksamheten och att anvanda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillampas dock inte om sty- 

relsen avser att likvidera foreningen, upphéra med verksamheten el- 

ler inte har nagot realistiskt alternativ till att gora nagot av detta. 
  

Det registrerade revisionsbolagets ansvar 

Vi har att utféra revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart mal ar att uppna en rimlig 
grad av sakerhet om huruvida arsredovisningen som helhet inte in- 

nehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oe- 
gentligheter eller misstag. Rimlig sakerhet ar en hég grad av saker- 
het, men ar ingen garanti fér att en revision som utférs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig 
felaktighet om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara vasentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska be- 
slut som anvandare fattar med grund i arsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdéme 

och har en professionellt skeptisk installning under hela revisionen. 

Dessutom: 

— identifierar och bedémer vi riskerna for vasentliga felaktigheter i 
arsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller 
misstag, utformar och utfér granskningsatgarder bland annat ut- 
ifran dessa risker och inhamtar revisionsbevis som r tillrackliga 
och andamalsenliga fér att utgéra en grund fér vara uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av 
oegentligheter ar hégre an fdr en vasentlig felaktighet som beror 
pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, férfalskning, avsiktliga utelamnanden, felaktig inform- 
ation eller asidosattande av intern kontroll. 

—— skaffar vi oss en férstaelse av den del av féreningens interna 
kontroll som har betydelse for var revision fér att utforma 

granskningsatgarder som 4r lampliga med hansyn till omstan- 
digheterna, men inte fér att uttala oss om effektiviteten i den in- 
terna kontrollen. 

— utvarderar vi lampligheten i de redovisningsprinciper som an- 
vands och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis- 

ningen och tillhdrande upplysningar. 

— drar vien slutsats om lampligheten i att styrelsen anvander an- 

tagandet om fortsatt drift vid upprattandet av arsredovisningen. 

Vi drar ocksa en slutsats, med grund i de inhamtade revisions- 

bevisen, om huruvida det finns nagon vasentlig osakerhetsfak- 
tor som avser sadana handelser eller férhallanden som kan 
leda till betydande tvivel om féreningens férmaga att fortsatta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en vasentlig 
osakerhetsfaktor, maste vi i revisionsberattelsen fasta uppmark- 
samheten pa upplysningarna i arsredovisningen om den vasent- 
liga osakerhetsfaktorn eller, om sadana upplysningar 4r otill- 
rackliga, modifiera uttalandet om arsredovisningen. Vara slut- 
satser baseras pa de revisionsbevis som inhamtas fram till da- 

tumet for revisionsberattelsen. Dock kan framtida handelser el- 
ler forhallanden gora att en férening inte langre kan fortsatta 
verksamheten. 

—— utvarderar vi den 6vergripande presentationen, strukturen och 

innehallet i arsredovisningen, daribland upplysningarna, och om 
arsredovisningen aterger de underliggande transaktionerna och 

handelserna pa ett satt som ger en rattvisande bild. 

Vi maste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 

omfattning och inriktning samt tidpunkten fér den. Vi maste ocksa in- 
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie- 
rat. 

  

Den fortroendevalda revisorns ansvar 

Jag har att utféra en revision enligt bostadsrattslagen och tillampliga delar av lagen om ekonomiska féreningar och darmed enligt god revis- 
ionssed i Sverige. Mitt mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsredovisningen har upprattats i enlighet med arsredovis- 
ningslagen och om arsredovisningen ger en rattvisande bild av foreningens resultat och stallning. fA 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar 
  

Uttalanden 

Utéver var revision av arsredovisningen har vi ven utfért en revision av styrelsens forvaltning for Bostadsrattsforeningen Hektografen 2 for 
rakenskapsaret 2021-07-01—2022-06-30 samt av férslaget till dispositioner betraffande féreningens vinst eller férlust. 

Vi tillstyrker att foreningsstamman behandlar forlusten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledaméter ansvarsfrihet 
for rakenskapsaret. 
  

Grund for uttalanden 

Vi har utfért revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar obero- 
ende i forhallande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i évrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat r tillrackliga och 4ndamalsenliga som grund fér vara uttalanden. 
  

Styrelsens ansvar 

Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner be- 
traffande foreningens vinst eller férlust. Vid forslag till utdelning inne- 
fattar detta bland annat en bedémning av om utdelningen ar forsvar- 
lig med hansyn till de krav som féreningens verksamhetsart, omfatt- 

ning och risker staller pa storleken av féreningens egna kapital, kon- 
solideringsbehov, likviditet och stallning i 6vrigt. 

Styrelsen ansvarar for foreningens organisation och férvaltningen av 

féreningens angelagenheter. Detta innefattar bland annat att fortld- 
pande bedéma féreningens ekonomiska situation och att tillse att fér- 
eningens organisation ar utformad sa att bokféringen, medelsférvalt- 

ningen och féreningens ekonomiska angelagenheter i 6vrigt kontroll- 

eras pa ett betryggande sAatt. 
  

Revisorns ansvar 

Vart mal betraffande revisionen av férvaltningen, och darmed vart ut- 

talande om ansvarsfrihet, ar att inhamta revisionsbevis for att med en 

rimlig grad av sakerhet kunna bedéma om nagon styrelseledamot i 
nagot vasentligt avseende: 

— f6retagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till nagon forsum- 
melse som kan foranleda ersattningsskyldighet mot foreningen, 

eller 

— pa nagot annat satt handlat i strid med bostadsrattslagen, till- 

lampliga delar av lagen om ekonomiska féreningar, arsredovis- 
ningslagen eller stadgarna. 

Vart mal betraffande revisionen av forslaget till dispositioner av fére- 
ningens vinst eller forlust, och dérmed vart uttalande om detta, ar att 

med rimlig grad av sakerhet bedéma om férslaget ar forenligt med 
bostadsrattslagen. 

Rimlig sakerhet ar en hég grad av sakerhet, men ingen garanti for att 

en revision som utférs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptacka atgarder eller férsummelser som kan féranleda ersatt- 
ningsskyldighet mot féreningen, eller att ett forslag till dispositioner 

av féreningens vinst eller férlust inte ar forenligt med bostadsrattsla- 

gen. 

Solna den 25 november 2022 

  

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander 
det registrerade revisionsbolaget professionellt omdéme och har en 

professionellt skeptisk installning under hela revisionen. Gransk- 
ningen av férvaltningen och férslaget till dispositioner av foéreningens 

vinst eller forlust grundar sig framst pa revisionen av rakenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsatgarder som utférs baseras pa det 
registrerade revisionsbolagets professionella bedémning och évriga 

valda revisorers bedémning med utgangspunkt i risk och vasentlig- 
het. Det innebar att vi fokuserar granskningen pa sadana atgarder, 
omraden och férhallanden som ar vasentliga fér verksamheten och 
dar avsteg och évertradelser skulle ha sarskild betydelse fér fore- 
ningens situation. Vi gar igenom och prévar fattade beslut, besluts- 
underlag, vidtagna atgarder och andra férhallanden som 4r relevanta 

for vart uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag for vart uttalande 
om styrelsens férslag till dispositioner betraffande foreningens vinst 
eller forlust har vi granskat om forslaget ar forenligt med bostads- 
rattslagen. 

KPMG AB 

CRPUNG ¢ eas 
Torbjérh\\Larsson Monica Husén 

Auktorisérad revisor 
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Ordlista 
Anlaggningstillgangar 

Tillgangar som ar avsedda for langvarigt bruk inom foreningen. Den viktigaste anlaggningstillgangen dr foreningens 
fastighet med byggnader. 

Avskrivning 

Kostnaden for inventarier fordelas dver flera ar. Normal avskrivningstid for maskiner och inventarier 4r 5 - 10 ar och 
den arliga avskrivningskostnaden blir da mellan 10 - 20 % av anskaffningsvardet. Byggnader skrivs av under en 
betydligt langre period, 120 ar ar en vanlig period for nybyggda flerfamiljshus. 

Balansrakning 
Visar foreningens ekonomiska stallning vid verksamhetsarets slut. Den ena sidan av balansrakningen (den s.k. 
aktivsidan) visar foreningens tillgangar (kontanter, fordringar, fastigheter, inventarier m.m.) Den andra sidan av 
balansrakningen (den s.k. passivsidan) visar finansieringen, d.v.s. hur tillgangarna finansierats (genom upplaning och 
eget kapital). Verksamhetens resultat (enligt resultatrakningen) paverkar det egna kapitalets storlek (foreningens 
formégenhet). 

Bransletillagg 

En separat avgift som féreningen kan ta ut och som skall motsvara kostnaderna for uppvaérmningen av féreningens hus. 
Bransletillagget fordelas efter varje lagenhets storlek eller annan lamplig fordelningsgrund och skall erlaggas manadsvis 
av féreningens medlemmar. 

Ekonomisk férening 

En féretagsform som har till andamal att framja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bedriva nagon form av 
ekonomisk verksamhet. En bostadsrdattsférening ar en typ av ekonomisk frening. 

Folkrérelse 

En sammanslutning som arbetar for att framja ett gemensamt intresse bland medlemmarna. En folkrérelse har en 
utvecklad idé om hur samhaillet bor utvecklas, man bildar opinion, arbetar demokratiskt och utan vinstintresse. En 

folkrérelse har stor anslutning, geografisk spridning och medlemskapet ar frivilligt. 

Fond for inre underhall 

Fonder, som i de fall de finns, ar bostadsrattshavarnas individuella underhallsfonder och medel i fonden disponeras av 
bostadsrattshavaren fér underhall och forbattringar i respektive lagenhet. Den arliga avsdttningen paverkar foreningens 
resultatrakning som en kostnad. Fondbeloppet enligt balansrakningen visar summan av samtliga bostadsratters 
tillgodohavanden. Uppgift for den enskilde bostadsrattshavaren lamnas i samband med aviseringen varje kvartal. 

Fond for yttre underhall 

Enligt foreningens stadgar skall en arlig reservering géras till foreningens gemensamma underhallsfond. Fonden far 
utnyttjas for underhallsarbeten. Kostnadsnivan for underhall av foreningens fastighet (langsiktig underhallsplan ska 

finnas) och behovet att vardesakra tidigare fonderade medel, paverkar storleken pa det belopp som reserveras. 

Foérlagsinsats 
Foérlagsinsats ar en kapitalinsats som icke medlemmar tillf6r en ekonomisk férening. 

Genom férlagsinsatser kan foreningen skaffa kapital utan att behva ta in nya medlemmar. Férlagsinsatser har en 
mellanstallning mellan skulder och eget kapital. Den som har en forlagsinsats har en efterstalld fordran pa foreningen. 
Skulle foreningen ga i konkurs/likvideras far man bara aterbetalning efter att alla andra fordringsagare fatt betalt, om 
det finns pengar kvar. 
For varje forlagsinsats maste foreningen utfarda ett forlagsandelsbevis. 

Férvaltningsberattelse 

Den del av arsredovisningen som i text férklarar och belyser ett avslutat verksamhetsar. I forvaltningsberattelsen 
redovisas bl.a. vilka som haft uppdrag i féreningen och arets viktigaste handelser. Férvaltningsberdattelsens innehall 
regleras i Bokféringsnémndens K-regelverk. 

Interimsfordringar 
Interimsfordringar ar av tva slag, forutbetalda kostnader och upplupna intakter. (\ 
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Om en frening betalar for t.ex. en forsakring i forvag sa ar det en forutbetald kostnad. Man kan saga att foreningen har 

en fordran pa forsakringsbolaget. Denna fordran sjunker fér varje manad férsakringen giller och vid premietidens slut 
ar den nere i noll. 
Upplupna intakter ar intakter som foreningen annu inte fatt in pengar for, t ex ranta pa ett bankkonto. 

Interimsskulder 
Interimsskulder ar av tva slag, forutbetalda intékter och upplupna kostnader. 

Om féreningen far betalning i forskott for en tjanst som ska lSpa en tid kan du se detta som en skuld. En vanlig 
forutbetald avgift ar hyra/avgift som vanligtvis betalas en manad i forskott. 
Upplupna kostnader ar kostnader f6r tjanster som foreningen har konsumerat men 4nnu inte fatt faktura pa. En vanlig 
upplupen kostnad ar el, vatten och varme som faktureras i efterskott. 

Kortfristiga skulder 

Skulder som féreningen betalar inom ett ar. Om en fond for inre underhall finns raéknas aven denna till de kortfristiga 
skulderna men det dr inte troligt att samtliga medlemmar under samma ar anvinder sina fonder. 

Likviditet 

Féreningens formaga att betala kortfristiga skulder (t ex el, varme, rantor och amorteringar). Likviditeten erhalls genom 

att jamfora foreningens omsattningstillgangar med dess kortfristiga skulder. Ar omsattningstillgangarna stérre an de 
kortfristiga skulderna, ar likviditeten tillfredsstallande. 

Langfristiga skulder 

Skulder som féreningen betalar forst efter ett eller flera ar. I regel sker betalningen lépande dver aren enligt en 
amorteringsplan. 

Resultatrakning 
Visar i siffror foreningens samtliga intaékter och kostnader under verksamhetsaret. Om kostnaderna dr stérre an 
intakterna blir resultatet en frlust. I annat fall blir resultatet en vinst. Bland kostnaderna finns poster som inte 
motsvarats av utbetalningar under aret t.ex. avskrivning pa inventarier och byggnader eller reservering till fonder i 
féreningen. Kostnaderna ar i huvudsak av tre slag: underhallskostnader, driftskostnader, personalkostnader och 
kapitalkostnader. Ordinarie foreningsstémma beslutar hur verksamhetsarets resultat ska behandlas. 

Skuldkvot 
Ovriga skulder till kreditinstitut dividerade med summa rérelseintikter. Ger ett matt pA hur skuldtyngd fSreningen 4r, 
d.v.s. foreningens mdjlighet att hantera sina skulder. 

Soliditet 

FGreningens langsiktiga betalningsformaga. Att en forening har hég soliditet innebdr att den har stort eget kapital i 
forhallande till summa tillgangar. Motsatt innebar att om en forening har lag soliditet ar det egna kapitalet dr litet i 
forhallande till summa tillgangar, dvs att verksamheten till stor del ar finansierad med Ian. 

Stallda sakerheter 

Avser i féreningens fall de sakerheter, i regel fastighetsinteckningar, som lamnats som sdkerhet for erhallna lan. 

Avskrivning av byggnader 

Avskrivning av foreningens byggnader baseras pa beraknad nyttjandeperiod. Den arliga avskrivningen paverkar 
resultatrakningen som en kostnad. I balansrakningen visas den ackumulerade avskrivningen som gjorts sedan 
byggnaderna togs i bruk. 

Arsavgift 
Medlemmarnas arliga tillskott av medel for att anvandas till den l6pande driften och de stadgeenliga avsattningarna. 
Arsavgiften ar i regel férdelad efter bostadsratternas grundavsifter eller andelstal och skall erlaggas manadsvis av 
féreningens medlemmar. Arsavgiften ar féreningens viktigaste och stérsta inkomstkalla. 

Arsredovisning 
Redovisningen styrelsen avger dver ett avslutat verksamhetsar och som skall behandlas av ordinarie foreningsstaémma. 
Arsredovisningen skall omfatta forvaltningsberattelse, resultatrakning, balansraikning och revisionsberattelse. 

Skatter och avgifter 
En bostadsrattsforening ar i normalfallet inte foremal for inkomstbeskattning. En bostadsrattsférenings ranteintakter ar 
skattefria till den del de ar hanforliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalinkomster samt i forekommande 
fall inkomster som inte ar hanforliga till fastigheten. Efter avrakning for eventuella underskottsavdrag sker beskating/) \\ 
med 22 procent. 
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Bostadsrattsforeningar erlagger en kommunal fastighetsavgift motsvarande, det laégsta av ett indexbundet takbelopp per 
lagenhet eller 0,30 % av taxerat varde for fastigheten. 
For smahus giller istallet ett indexbundet takbelopp per smahus eller 0,75 % av taxerat varde for fastigheten. 
Nyligen uppférda/ombyggda bostadsbyggnader kan ha halverad fastighetsavgift upp till 5 ar, eller vara helt befriade 
fran fastighetsavegift i upp till 15 ar. 

For lokaler betalar foreningar en statlig fastighetsskatt som uppgar till 1 % av taxeringsvardet pa lokalerna. 

Underhallsplan 
Underhill utfdrt enligt underhallsplanen benamns som planerat underhall. Reparationer avser l6pande underhall som ej 
finns med i underhallsplanen. 
Underhallsplanen anvands for att rékna fram den arliga planenliga reserveringen till underhallsfonden som féreningen 
behéver gira. Reservering utéver plan kan géras genom disposition av fritt eget kapital pa foreningens arsstémma. 

Eventualférpliktelser 
En eventualférpliktelse ar ett mdjligt atagande till foljd av avtal eller offentligrattsliga regler for vilket 

a) ett utfléde av resurser forvantas endast om en eller flera andra handelser ocksa intraffar, 

b) det ar ostkert om dessa framtida handelser kommer att intraffa, och 
c) det ligger utanfér foretagets kontroll om handelserna kommer att intraffa. 

En eventualférpliktelse ar ocksa ett atagande till fOljd av avtal eller offentligrattsliga regler som inte har redovisats som 
skuld eller avsattning pa grund av att 

a) det inte ar sannolikt att ett utfléde av resurser kommer att kravas for att reglera atagandet, eller 
b) en tillférlitlig uppskattning av beloppet inte kan géras. 

En eventualférpliktelse ar aven ett informellt atagande som uppfyller villkoren i férsta eller andra stycket\ 
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Nyckeltal 
  

  

  

Belopp i SEK 2022-06-30 2021-06-30 

Kostnadsfordelning 

Driftkostnader 4971 316 3 508 184 
Ovriga externa kostnader 446 255 410 336 
Personalkostnader 172 595 164 237 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 1 321 812 1 321 812 
anlageningstillgangar 
Finansiella poster 190 226 204 082 

Summa kostnader 7 102 203 5 608 651 

1 321 812,00     

    

809 075,00 

4 971 316,00 
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BRF Hektografen 2 coreien fv BRP Hettogafn 2 
samarbete med Riksbyggen 

Riksbyggen arbetar pa uppdrag fran bostadsrattsforeningar och fastighetsbolag med ekonomisk férvaltning, 

teknisk forvaltning, fastighetsservice samt fastighetsutveckling. 

Arsredovisningen ar en handling som ger bade langivare och képare bra mdjligheter att bedéma féreningens j\ 

ekonomi. Spara darfér alltid arsredovisningen. 

FOR MER INFORMATION: 

0771-860 860 

www.riksbyggen.se 
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