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Styrelsen för Brf Helix får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i
hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten

Föreningen har till ändamål att främla medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens
fastighet upplåta bostadsrätter med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta marl
som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet.
Föreningen äger fastigheten Helix 1 i Stockholm
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
Föreningens stadgar
Föreningens stadgar registrerades hos Bolagsverket 2019-02-02

Styrelsen och övriga funktionärer
Ordinarie styrelseledamöter
Julie Hallgren
Kim Dywling
Annelie Casselvik
Urban Bile
Lina Arvidsson

Ordförande

Styrelsesuppleanter
Jens Råsten
Carl Johansson
Christian Käfling
Sebastian Fernandez
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två ledamöter i förening.
Mandatperiod för samtliga Ledamöter och Suppleanter är 1 år.
Ordinarie revisorer
Robert Jan Hasslund

RSM Stockholm AB

Valberedning
Fredrik Lundberg
André Amanpour
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Fastigheter
Föreningen består av 138 bostadslägenheter där bostadsarean uppgår till ca. 12 086 kvm. I föreningen finns
fyra lokaler om totalt ca. 690 kvm.
Fastigheten är försäkrad hos TryggHansa.

Förvaltning
Ekonomisk Fövaltning: ViRedo AB
Teknisk Fövaltning: FSS Fastighetsservice
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Räkenskapsåret var det första under en boendemedlemsstyrelse och agerar därför som första referenspunkt
för fastighetens framtida drifts- och underhållskostnader. En punkt som skiljde sig väsentligt från tidigare
specificerad ekonomisk plan var räntekostnaderna på de kvarvarande lån som föreningen tagit över från
uppförandeprojektet. Räntan har under majoriteten av räkenskapsåret varit högre än den som uppskattats i
ekonomisk plan. Denna ränteskillnad är under förhandling mellan föreningen och byggherren och ska enligt
avtalstolkning korrigeras nedåt. Under räkenskapsåret har nya lån tecknats till ett belopp om 270 MSEK
(enligt ekonomisk plan) till en räntenivå långt under den ekonomiska planen.
Under räkenskapsåret har två av de fyra lokalerna funnit långsiktiga hyresgäster.

Medlemsinformation
Antal medlemmar 2021-01-01 141 st
Antal medlemmar 2021-12-31 210 st
Antal överlåtelser under året. 60 st (var av 43 st var Torsplan bostadsrätter)
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Föreningens ekonomi
Flerårsöversikt (Tkr)

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Eget kapital
Balansomslutning
Soliditet (%)
Årsavgift per kvm bostadsrättsyta
Lån per kvm bostadsrättsyta

2021
11 087
-22 667
1 330 433
1 608 182
82,7
690
22 340

2020
1 202
0
1 353 100
2 161 494
62,6
690
30 200

Förändring av eget kapital
Medlems-

Belopp vid årets ingång
Förändring
medlemsinsatser
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

insatser

Upplåtelse-

Balanserat

Årets

avgift

resultat

resultat

0

1 353 100 000

0

-22 667 419
-22 667 419

0
-22 667 419
1 330 432 581

835 727 000

517 373 000

254 073 000

-254 073 000

1 089 800 000

263 300 000

0

Totalt

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
årets förlust

-22 667 419

behandlas så att
Avsättning till yttre underhållsfond enligt stadgar
i ny räkning överföres

669 000
-23 336 419
-22 667 419

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning

Not

Rörelsens intäkter
Årsavgifter och hyror

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2

11 087 361
11 087 361

1 201 873
1 201 873

3

-6 912 706

-1 181 342

-20 123 938
-27 036 644
-15 949 284

0
-1 181 342
20 531

Resultat efter finansiella poster

0
-6 718 135
-6 718 135
-22 667 419

-19 300
-1 231
-20 531
0

Årets resultat

-22 667 419

0

Rörelsens kostnader
Driftskostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Räntekostnader och liknande resultatposter
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Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

4

1 602 726 062
1 602 726 062

1 622 850 000
1 622 850 000

1 602 726 062

1 622 850 000

1 888 790
76 115
401 220
2 366 125

1 035 558
519 685 467
714 059
521 435 084

3 089 319
5 455 444

17 208 591
538 643 674

1 608 181 506

2 161 493 674

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts- och hyresfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

1 089 800 000
263 300 000
1 353 100 000

835 727 000
517 373 000
1 353 100 000

-22 667 419
-22 667 419
1 330 432 581

0
0
1 353 100 000

180 000 000
180 000 000

0
0

0
90 000 000
122 347
773 837
2 004 577
1 584 883
3 263 280
97 748 924

130 000 000
235 000 000
0
57 111 180
2 696 027
381 689 922
1 896 545
808 393 674

1 608 181 506

2 161 493 674

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Förlagsinsatser
Fritt eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Byggnadskreditiv
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fond för yttre underhåll

Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition enligt
föreningens underhållsplan.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Stomme ink grund
Stomkomplettering/ innerväggar
Värme, sanitet (VS)
Elinstallationer
Inre ytskikt och vitvaror
Fasad
Fönster
Köksinredning
Yttertak
Ventilation
Tranport (hiss)
Styr- och övervakning
Övrigt

100 år
50 år
50 år
40 år
15 år
50 år
50 år
30 år
40 år
25 år
25 år
15 år
50 år

Skatter

Eftersom föreningen hyr ut mer än 60 % av aktuellt fastighetsinnehav till egna medlemar beskattas
föreningen som en privatbostadsföretag (äkta bostadsrättsförening). Intäkter som hör till fastigheten tas
inte upp till beskattning och kostnader som hör till fastigheten får inte dras av från intäkterna. Intäkter
som inte hör till fastigheten skall tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet. Föreningen ska ta upp och
beskattas för kapitalintäkter. Kapitalkostnader skall dras av såvida de inte hör till fastigheten.
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Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Årsavgifter och hyror
Årsavgifter bostäder
Årsavgifter lokaler
Hyra gemensamma utrymmen
Hyror lokaler
El debitering medlemmar
Fakturerade kostnader värme, VA, vent, (lokal moms)
Fakturerade kostnader avfallshantering, (lokal moms)
Fastighetsskatt (lokal moms)
Övriga sidointäkter

Transaktion 09222115557469189935

2021

2020

8 245 174
2 042 866
33 300
437 340
293 499
6 155
1 538
27 299
190
11 087 361

1 151 324
0
0
50 549
0
0
0
0
0
1 201 873
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Not 3 Driftskostnader
El för belysning
Vatten och avlopp
Kyla
Uppvärmning
Städning
Sophämtning och återvinning
Snöröjning och sandning
Reparation och underhåll av fastighet
Fastighetsskötsel och förvaltning
Fastighetsskatt/fastighetsavgift
Övriga fastighetskostnader
Serviceavtal
Fastighetsförsäkringspremier
Ersättningar till revisor
Redovisningstjänster
Styrelsearvoden och soc avg
TV och Bredband

Not 4 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Not 5 Skulder til kreditinstutut

SoliFast, 3 mån stibor + 0,85% villkorändringsdag 20221230
SoliFast fn 1,57% villkorändringsdag 20261230
Byggkreditiv rörlig ränta, 3 m STIBOR 2,75% -löst
Lån DNB - löst

2021

2020

-1 236 486
-159 431
-76 051
-1 398 378
-110 297
-172 886
-19 187
-187 102
-580 888
-270 000
-489 212
-785 126
-347 411
-43 750
-133 825
-307 702
-594 972
-6 912 704

-52 171
-61 377
0
-270 060
0
-4 907
0
-55 254
-113 625
0
-50 412
-171 243
-127 070
0
-28 800
0
-246 423
-1 181 342

2021-12-31

2020-12-31

1 622 850 000
1 622 850 000

876 108 577
746 741 423
1 622 850 000

0
-20 123 938
-20 123 938

0
0
0

1 602 726 062

1 622 850 000

2021-12-31

2020-12-31

-90 000 000
-180 000 000

0
0
-130 000 000
-235 000 000
-365 000 000

0
-270 000 000

Kortfristig del 90 000 000 kr
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Not 6 Ställda säkerheter
Säkerheter ställda till förmån för koncernföretag
Fastighetsinteckning
Pantsatta bankkonton

2021-12-31

2020-12-31

935 000 000
0
935 000 000

935 000 000
15 105 000
950 105 000

Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift.

Julie Hallgren
Ordförande

Lina Arvidsson

Urban Bile

Annelie Casselvik

Kim Dywling

Vår revisionsberättelse har lämnatsGHQGDJVRPIUDPJnUDYGHQHOHNWURQLVNDXQGHUVNULIWHQ
RSM Stockholm AB

Robert Hasslund
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Helix, org.nr 769632-1301

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Bostadsrättsföreningen Helix för räkenskapsåret 2021.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
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 vi 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.

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 2021 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 International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt 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 misstag.
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.

Revisorns ansvar
Våra 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 misstag, 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 misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
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betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens förvaltning för Bostadsrättsföreningen Helix för
räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten 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
och har i övrigt fullgjort vårt 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.

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 vi
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 vår 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 dag som framgår av den elektroniska signeringen
RSM Stockholm AB
Robert Hasslund
Auktoriserad revisor

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.

Transaktion 09222115557469189805

Signerat RH

Verifikat
Transaktion 09222115557469189805
Dokument
Revisionsberättelse Brf Helix 2021
Huvuddokument
2 sidor
Startades 2022-05-13 12:37:38 CEST (+0200) av Felicia
Krusell (FK)
Färdigställt 2022-05-13 23:32:01 CEST (+0200)

Initierare
Felicia Krusell (FK)
RSM Stockholm AB
felicia.krusell@rsm.se

Signerande parter
Robert Hasslund (RH)
RSM Stockholm AB
robert.hasslund@rsm.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Robert Jan Hasslund"
Signerade 2022-05-13 23:32:01 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda
bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader
som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte
integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de
dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta
dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er
bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt
på: https://scrive.com/verify

1/1

