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Styrelsen f6r Bostadsrittsfdreningen Killingen 15, Stockholms kommun, fir hdrmed avge irsredovisning
fdr fdreningens verksamhet under rf,kenskapsiret 2017.

(Om inte siirkilt anges, redavisas alla belopp i kronor. Uppg,ft inom porontes ovser fdregdende dr.)

FO RVATTN I NG sBE RATTE tsE

F6reningens verksamhet
. Brf Killingen 15 registrerades under firma Fastighetsf6reningen Killingen nr 15, upa, hos lSnstyrelsen i

Stockholms lin den 25 april 1945 och antog den 1 oktober 1973 indrad firma samt Sndrade stadgar.
. Under 6r L973 p6bdrjades ombyggnation av fdreningens tv6 byggnader med inflyttning 1974-L975. Om-

byggnationen genomfordes som generalentreprenad av Ostlunds Byggnads AB enligt entreprenadkon-
trakt daterat 1 april 1973.

. F6reningens 6ndamSl 5r att frdmja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att if6reningens hus
upplita bostider for permanent boende samt lokaler 6t medlemmarna fiir nyttjande utan tidsbegrdns-
ning. En upplitelse leder till att en medlem fir en rdtt till bostad eller lokal, kallad bostadsrdtt. Medlem
som inneha r bostadsrdtt kallas bostadsrfr ttshava re.

. Foreningen dger och fdrvaltar fastigheten Surbrunnsgatan 40 samt girdshus i kv Killingen iJohannes f6r-
samling, Stockholms stad.

. F6reningen bestir av 13 lSgenheter upplitna med bostadsritt samt tre uthyrda lokaler.

. Nuvarande ekonomisk plan registrerades idecember 1986.

. Nuvarande stadgar registrerades i maj 2017.

. F6reningen f6ljer en underhillsplan upprdttad 2008 qch som ska uppdateras under 2018.

. Planerade underhill f6r de nirmast kommande Sren enligt nuvarande underhdllsplan 6r yttre tak, fasader
och f6nster.

. Arsavgifterna planeras vara of6rdndrade det ndrmaste 6ret.

Styrelse
Styrelsen har under eret haft foljande sammansettning:

Peter Lundgren
Marianne Skoglund
Katja Margell Negishi
Johan Ohlin
Fredric Andersdn

Leda mot
Leda mot
Leda rnot
Leda mot
Supplea nt

Ordf6rande
Ka ssor
Se krete ra re

. Fdreningens firma har tecknats av Peter Lundgren, Marianne Skoglund, Katja Margell Negishi och Johan
Ohlin, tvA if6rening.

. Ordinarie f6reningsstimma Sgde rum 27 april2OL7.

. Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt iflera fdreningsangeldgenheter och har under Sret hdllit 11
protokollf6rda sammantrfi den.

. Arvode till styrelsen har under iret uppgitt till 59 300.

. Arvode till revisor har uppgitt till 990.

Medlemsantal
. F6reningen ha r 2L medlemmar
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Revisorer
. Revisor har varit Anders Thylin med Anna-Lisa Eriksson som suppleant, valda av f6reningen

Valheredning
. lngegerd Nilsson och Louise Lennartsdotter Andersdn

F6reningens fastighet
. Byggnadst r 1889. Byggherre J. E Rossander. Ombyggt 1924 och t97 4.
. Fastighetens totala ligenhetsyta dr 1 488 kvm och lokalyta 385 kvm.
. Fastigheten best6r av tvi byggnader, samt ett ombyggt stall, f6rdelat p6:

- 3 stycken bostdder pd 5 rok
- 6 stycken bosttider pd 4 rok
- 4 stycken bosttider pd 3 rok.

. Till fastigheten h6r 3 hyreslokaler.

. F6reningen har gemensam lokal, bastu och dusch. Gemensam tvattstuga saknas.

. Bostdderna har tillh6rande vindsf6rr6d (f6rutom stallbyggnaden).

. Fdreningen har tecknat gruppavtal Bastjiinst, Medium I favoriter med Comhem.

. Avgift f6r VA och Comhems gruppavtal ingir i avgiften.

. Taxeringsvdrdet f<ir foreningens fastighet uppgir till 50 850 000, varav byggnad 20 580 000.

. Arets reparations- och underhSllskostnader uppgdr till 103 460. I kostnaderna ingir bl a kostnader f6r
vattenskada 44 8;Ot, rittbekempning 18 275, unders6kning av bristfdllig virmefunktion i stallet 16 205.

. F6reningen har totalt gjort avskrivningar med 112 361 varefter fastighetens bokfrirda vdrde dr 4 576 367.

. F6reningens fastighet dr fullvdrdesfdrsdkrad i Moderna Forsdkringar. Som tilldggsf6rsdkringar ing6r en
ansvarsf6rs5kring f6r styrelsen, Anticimex Trygghetsavtal och ett gemensamt bostadsrittstill5gg.

. F6reningen har ett avtal med en trddgdrdsmdstare som sk6ter all sk6tsel av fdreningens gird fdrutom
sndskottning.

. Fdreningen har tecknat avropsavtal rorande sndskottning av yttertaken.

. Fdreningens medlemmar ansvarar enligt schema fdr sn6skottning och sandning av gird och gingar.

Vlsentliga h{ndelser under rSkenskapsiret
. Antal ldgenhetsdverlitelser under &ret: 0.
. Fdreningsstemman avslog fdrslag om installation av hissar samt byggnation av vindar.
. Styrelsen har omf6rhandlat samtliga lokalhyreskontrakt i fastigheten
. Under 6ret har tv6 vattenskador konstaterats varav endast en av skadorna tdckts av fastighetsf6rsdkring-

en (med avdrag f6r f6reningens sj6lvrisk). Kostnaderna for reparation av skadorna ingir i 6rets repara-
tions- och underhtllskostnader.

. Under iret har en vir- och en h6ststddning genomf6rts.
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Fastighetens tekniska siatus - fond fiir yttre underhall
Avsdttning till f6reningens fond fdr yure underhill gtirs, i enlighet med foreningens stadgar, med ett
basbelopp. 2018 uppgAr detta till 45 500. I enlighet med gdllande redovisningsregler ska avsdttningar
och uttag ur fonden ske som en del av f6reningsstemmans beslut over disposition av Srets resultat.

Arcavgifter och hyror
Arsavgifterna uppgick till 396 824 (396 S24).
Efter genomging av fdreningens ekonomi har styrelsen beslutat om of6rdndrade avgifter fdr 2018.

Under 6ret har foreningen erhfillit 974 315 t908 L23) i hyresintf,kter.
lnga byten av hyresg5ster har skett under f,ret.

Disposition av ansamlat resultat
Ti I I foreni ngsstfim m a ns forfogande st6 r folja nde a nsa m lade resu ltat:

Ba la nsera d vi nstffo rl ust
Arets resultat

Styrelsen foneslAr att resultatet disponeras sd att :

frdn fond fdr yttre underhell Overfores
till fond for yfire underhell overfores (stadgekrav)
i ny rf,kning overfores

Fiireningens ekonomiska stdllning
Frireningens ekonomiska stellning i rivrigt framgdr av f<iljande resultat- och balansrtikning samt noter.

kr
kr
kr

-1 030 013
?78 7L4

-751 299

0
-45 500kr

kr -796 799

{
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RESULTATRATTUING
Kr

lntfikter
Hyresint6kter
Arsavgifter
Summa Intfrkter

Kostn a d e r f6r fastighetsftirua ltn i ng
Fastighetsskotsel
Taxebundna kostnader
Reparationer (lopande underhill)
Fastighetsforsfr kring
Fastighetsskatt
Ovriga d riftskostnader
5u mma kostnader ftir fastighetsfiirualtning

0uriga externa kostnader
Externa arvoden
Styrelsearvoden och styrelseersfrttninga r
Revisionsarvoden
Sociala avgifter
Summa iiuriga externa kostnader

Avskrivningar

RESULIAT T6NT FINANSIELLA POSTER OCH
AVSATTNINGAR

Resu ltat frin fi nansiella inuesteringar
Rdnteintdkter och utdelningar
Rfr nte kostnad er fo r fastighetsl 6 n
0vriga rfr ntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat fr6n finansiella investeringar

RESULTAT T6NT SKATT
Skatt
Anrrs REsULTAT

Not 1

Not 2
Not 3

20L7

97 4 315
396 824

L 37L 139

-160 494
-444 394
-103 460
-30 046
-95 59s
-55 502

-889 49L

0
-6L 500

-990
-19 323
-81 813

-LLZ 361

287 474

-5 260
-2 s00
-8 760

278 7r4
0

2787L4

20L6

908 123
396 824

1 304 947

-r7L 495
-444 787
-209 967
-28 999
-94 984
-47 oAL

*997 233

-ls 9s6
-59 300

-990
-18 632
-94 878

-LLZ 36L

100 47s

-6 309
-2 500
-8 809

91 666
0

91 666

?
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BALANSRAKNING
Kr

NLLGANGAR

An liiggn ingsti I lgi nga r

M ote ri e I la a nt ti gg n i ng sti I lg&n ga r
Byggnader och mark
Summa materietla antaggningstillgdngsr

Omsfittni ngsti l196 nga r
Upplupna intfrkter och forutbetalda kostnader
Skattefordran
Bankmedel lfrmnade som garanti friin hyresgfist
Kassa och bank

S u m ma a msiittn i ng sti t I gd n g a r

SUMMA TILLGAMANN

Not L

17-L2-3r

4 576 367

4 576 367

25 88s
0

54 982
91L 298
992 L65

s 568 s32

T6.L2.?L

4 688 728
4 688 728

28 086

0

54 982
485 493

568 561

5 257 289
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BAI.ANSNATruING

Kr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapitol
Insatska pita I

Uppl6telseavgifter
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kopital
Foreningens fond for yttre underhdll
Fdreningens fond for balkongunderhill
Balanserad vinst eller forlust
Arets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Skulder

Ldngfristigo skulder
Fastighetsl6n

Summo ldngfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Checkkredit (Limit 250.000)
Skatteskulder

Ovriga kortfristiga skulder (bankmedel friin hyresgtist)

Upplupna kostnader och forutbetalda intfikter
Su m ma ko nfristigo sku lder

Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

at al

STALLDA SAKERHETER
Fastighetsi nteckn i nga r

ANSVARSFORBINDELSER

Not 1

Not 4

Not 5

Not 6

L7-12*3L

z 744 980
2 r.30 219

4 87L L99

472 600
52 9A2

-L 030 0L3
278 7L4

-225 797

4 645 492

700 000
700 000

13 645

54 982

L54 503
223 130

923 130

5 568 s32

700 000

Inga

16-12-31

2 74A 980
2 L30 2L9

4 87L 199

428 300
46 446

-r 077 379
91 666

-51L 007

4 350 L92

740 000
700 000

L3 034

54 982

129 08L
197 A97

897 497

5 257 289

700000

Inga
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Noter

Arsredovisningen har upprdttats enli4 Arsredovisningslagen (1995:1554). Tilldmpade principer
5r ofdrfrndrade ijdmfdrelse med frireg6ende 6r.

Not I Redovisnings- och vfirderingsprinciper

An ta gg n i n gsti t I g & nga r
Foreningens anldggningstillgingar bestfir av byggnad och mark.

Materiella anldggningstillgingar vdrderas till anskaffningwiirde minskat med avskrivningar.
Markvdrdet 5r inte friremil f<ir avskrivning, utan en eventuellv5rdenedgSng hanteras genom
nedskrivning.

Finansiella anldggningstillgingar vdrderas till det lSgsta av anskaffningsvdrde och verkligt
virde.

Not 2 Fastighetsskiitsel

Stddning och renhellning

Not 3 Thxebundna kostnader

EI

Uppvf,rmning
Vatten

Not 4 Eget kapital

20L7

-L60 494
-160 494

2AL7

-56 499
-347 6?0

-40 275
-444 394

tsundet eget kapital I

2015

-L7L 495
-17L 495

20L6

-56 067
-350 84L

-37 879
-444787

Fritt eget kapital
Grund-
avgifter

Uppl6telse-
avgifter

Balanserad
vinst/forlust

Fond yttre
underhdll

Fond for
balkong UH

Arets
resu ltat

Belopp vid 6rets inging
Vi nstdispasition e nligt besl ut
p& &rets fiireningsstiimma :

Erhdllet vid uppletelse l$genhet
Balansering av fg. 6rs resultat
Reservering till fonder

lanspr$ktaget belopp fr6n fond
f6r yttre underhfill

Arets resultat

2 740 980 2 L30 2r9 -r A77 379 428 300 46 406 91 666

47 366 44 300 -91 666
6 496

0
278 71,4

0

Belopp vid 6rets utging 2740 980 2 r30 2r9 -1 030 013 472 600 52902 2787r4
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Not 5 Fastighetslin
SEB rorlig r5nta fn L.AI%

Not 6 Upplupna kostnader och fOrutbetalda intfikter

Forskottsbeta lda fr rsavgifter och hyror
Upplupen vdrmekostnad
Upplupen el
Upplupen VA
Upplupen rfinta
Ovriga posten

Stockholm den 18 februari 2018
BRF KILLINGEN ].5

Lundgren

2Ar7
700 000

2Ar7

90 437
38 367
L6 304

0
232

9 163
154 503

2q15
700#oo

2016

60 964
37 964
L5 924

5 973
272

7 984
L29 081

u

Marianne
Kassor

Anders
Revisor

in
Ledamot

Min revisionberdttelse har angivits den J.?{}bruari 20L8

Sekretera re

fr._



Revisionsberfittelse

Till foreningsstdmman i

Bostadsrdttsftireningen Killingen 15
Org nr 702001-I2Oo

Jag har granskat irsredovisningen och bokf6ringen samt styrelsens fdrvaltning i

bostadsrittsforeningen Killingen 15 f6r lr 20L7. Det 6r styrelsen som har ansvaret ftir
rSkenskapshandlingarna och f6rvaltningen. Mitt ansvar dr att uttala mig om Arsredovisningen och
f6rvaltningen p6 grundval av min revision.

Revisionen har utfrirts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebdr att jag planerat och
genomf6rt revisionen f6r att i rimlig grad f6rsiikra mig om att 6rsredovisningen inte innehiller
vdsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen f6r belopp och annan
information i rdkenskapshandlingarna. I en revision ing6r ocks6 att pr6va redovisningsprinciperna och
styrelsens tillSmpning av dem samt att bedOma den samlade informationen i Srsredovisningen. Som
underlag f6r mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat vdsentliga beslut, Atgdrder och
f6rhSllanden i foreningen fdr att kunna bedoma om nigon styrelseledamot er ersdttningsskyldig mot
fdreningen. Jag har 6ven granskat om n6gon styrelseledamot pi annat satt handlat i strid med
bostadsrSttslagen, irsredovisningslagen eller fdreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig
rimlig grund f6r mina uttalanden nedan.

Arsredovisningen har upprettats i enlighet med 6rsredovisningslagen och ger dfrrmed en rettvisande
bild av fdreningens resultat och stdllning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Jag tillstyrker att f6reningsstdmman faststiller resultatrdkningen och balansrdkningen fdr f6reningen,
behandlar resultatet enligt f6rslaget i f6rvaltningsberittelsen och beviljar styrelsens ledam6ter
ansva rsfrihet frir ri kenskaps6ret.

Stockholm a"ndk"Arua ri 2018

Anders Thylin
Revisor

a


