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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Hylliedals Samfällighetsförening, 717915-0995, får här avge årsredovisning för räkenskapsåret

2017-01-01 --2017-12-31.

Årsredovisningen är upprättadi svenska kronor, Sek

Verksamheten
Allmänt om verksamheten

Stiftelsen registrerades 2014-03-21 och förvaltar gemensamhetsanläggning benämnd Malmö Hyllie GA:56.
Antalet delägande fastigheter uppgår till 315 stycken.

Flerårsöversikt
Huvudintäkter(TKR)
Årets resultat(TKR)
Soliditet

2017
1 383
187

2016
1 356
245

30 %

23 0/0

2015
1 353
533
19 %

2014
498
222
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Resultaträkning
2017-01-012017-12-31

2016-01-01-

1 372 742
10 657
1 383 399

1 352 167
3 421
1 355 588

-696 292
-247 253

-757 592
-94 925
-44 524

-123 033

266 372

-123 033
335 514

Resultat efter finansiella poster

117
-79 199
187 290

-90 432
245 113

Resultat före skatt

187 290

245 113

Årets resultat

187 290

245 113

Belopp i kr

Not

2016-12-31

Föreningens intäkter
Årsavgifter

Övriga rörelseintäkter

Föreningens kostnader
Driftskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriellaanläggningstillgångar

Föreningens resultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

-50 449

31
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2017-12-31

2016-12-31

1

3 383 400
3 383 400

3 506 433
3 506 433

3 383 400

3 506 433

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiellaanläggningstillgångar
Installationer

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

335
1

110 930
111 266

110 889
110 890

Kassa och bank

1 094 958

1 437 657

Summa omsättningstillgångar

1 206 224

1 548 547

SUMMATILLGÅNGAR

4 589 624

5 054 980
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Balansräkning
2017-12-31

2016-12-31

Inbetalda insatser/ Stiftelsekapital
Fond for yttre underhåll

178 557
70 000

Summa bundet eget kapital

248 557

178 557
50 000
228 557

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritteget kapital

930 505
187 290
1 117795

705 392
245 113
950 505

Summa eget kapital

1 366 352

1 179 062

2

2010411
2010411

3 234 995
3 234 995

2

291 668

Belopp i kr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, kortfristig del

Leverantörsskulder

78 530
11 946
830 717

Övriga kortfristigaskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristigaskulder

1 212 861

SUMMAEGET KAPITAL OCH SKULDER

4 589 62

65 624
1 904
573 395
640 923

5 054 980
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Notanteckningar
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna

råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre bolag

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Noter till balansräkningen
Not 1 Installationer
Ingående anskaffningsvärde

3 690 982

Utgående anskaffningsvärde

3 690 982

Inköp/försäljningar

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Redovisat värde på anläggningstillgång

-184 549
-123 033
-307 582
3 383 400

Avskrivningstiden på installationen är 30 år.

Not 2 Skulder som avser flera poster
Företagets banklån om 2 302 079 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfnstigaskulder

Skulder till kreditinstitut

Kortfristigaskulder

Skulder till kreditinstitut, kortfristig del

2010411
291 668

Underskrifter
Malmö 2018-03-13

Lars N

eth

Tony Lindberg

Ordförande

Styrelsele amot

Magnus Pettersson

Malin Pettersson
Suppleant

Styrelseledamot

ostr
uppleant

-sio ber- else har lämnats 2018-03-13

Anita Lindahl
Föreningsrevisor

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i
Hylliedals Samfällighetsförening, organisationsnummer 717915-0995

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen tör Hylliedals Sammllighetsförening för
räkenskapsåret 2017-01-01 -2017-12-31.
Styrelsens och ansvarför årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Dess standard kräver att jag följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärdersom är ändamålsenligamed hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för mina uttalanden.
Uttalanden
Enligt min 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.
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen
för föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för
räkenskapsåret.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med lagen om
ekonomiska föreningar.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig
mot föreningen.
Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen
om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för mina uttalanden.
Uttalanden
Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Malmö 2018-03-13

Anita Lindahl
Föreningsrevisor

