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Årsredovisning 20L7

Bostadsrättsföre ni nge n Österma lmstorg 5

Organisationsnu m mer 759603-4581

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 20L7.

Förva ltn in gsbe rättelse

Föreningens ändamål

Förenin$en har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i

föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan

tidsbegrä nsning.

Grundfakta om föreningen samt kort historik

Bostadsrättsföreningen registrerades 1998-10-08 när fastigheten fortfarande ägdes av

Familjebostäder AB. I december 2009 beslutade Familjebostäders styrelse att erbjuda

föreningen att förvärva tomträtten med tillhörande fastighet. En ekonomisk plan för

föreningen upprättades den 26 april 2010. Vid köpstämma den 11 maj 2010 röstade en stor

majoritet ja till erbjudandet från Familjebostäder AB att få köpa fastigheten för ombildning

till bostadsrätter. Den 24 juni 2010 förvärvade föreningen fastigheten Krejaren 19 för

köpeskillingen 175 miljoner kronor. Tillträdet skedde samma dag.

Ekonomisk och teknisk förvaltning av fastigheten sker sedan den l januari 2015 genom

Fastighetsägarna Stockholm Service AB.

Under 2017 genomfördes en s.k. tredimensionellfastighetsbildning, varvid fastighetens

gatuplan och källarplan avstyckades och bildade en egen fastighet, Krejaren 21' Samtidigt

bildades ett antal gemensamhetsanläggningar för samordnad drift m.m. av fastigheterna

Krejaren 19 och Krejaren 21. Vidare bildades ett antal servitut.

Den 15 december 2017 sålde föreningen fastigheten Krejaren 21till Green Yield Krejaren AB,

ett nybildat bolag inom fastighetskoncernen Fondex-gruppen. Genom försäljningen har

föreningens skatterättsliga status ändrats från s.k. oäkta förening till äkta bostadsrättsförening'
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Fakta om vår fastighet

Bostadsarea

Antal bostadslägenheter

Varav hyreslägenheter

Lokalarea

Antal lokalenheter

Varav kontorslokaler

Ta ndläka rmottagn inga r

Hå rvårdsmottagning

Antennplats

Restauranglokaler

Teaterlokal

Butikslokaler

Lagerutrymmen

Vinds- och d riftsutrym men

Taxeringsvä rde bostäder

Lokaler

Taxeringsvärde totalt

109.000.000 kr

71.000.000 kr'1
I

180.000.000 krr

2077-72-3t

3 309 kvm *

49 st

3st

535 kvm

6

2

2

1

1

0

0

0

0

109.000.000 kr

23.800.000 kr *

132.800.000 kr *

2{.27]'

Fastighetsbeteckning: Krejaren 19,Stockholms kommun, med adresserna Östermalmstorg 5

och Sibylleg atan 29, 1,L4 42 Stockholm.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Brandkontoret. Ansvarsförsäkring ingår för
styrelsen.

Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme.

Fastighetens värdeår är 1987 . Fastigheten upplåts med tomträtt från Stockholms stad.
Tomtens areal är 1 136 kvm.

Den tredimensionella fastighetsbildningen och försäljningen av fastigheten Krejaren 21 samt
vissa andra åtgärder har resulterat i följande förändringar under året.

2017-01-ot

3 309 kvm

48 st

3st

1 799 kvm
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*Beräknat värde, särskild fastighetsdeklaration inlämnades i mars 2018 med anledning av

fastighetsombildningen. 
,

** Genom servitut disponerar Föreningen tvättstuga i gatuplanet samt ett antal utrymmen i

kä llarpla net, bl.a. cykelrum och förrådsutrym men.

Lägenheter och lokaler

Föreningen upplät vid räkenskapsårets början 45 lägenheter med bostadsrätt och 3

lägenheter med hyresrätt. Under året har en bostadsrättslägenhet delats upp i två separata

lägenheter. Antalet bostadslägenheter har därmed ökat från 48 till 49'

Lägen hetsfördeln ingen för bostadsrätter och hyresrätter vid räkenska psårets sl ut:

28 - 39 kvm: 2 st

40 - 49 kvm: 9 st (varav 1 st hyreslägenhet)

50 - 59 kvm: 11 st (varav 2 st hyreslägenheter)

60 - 69 kvm: 13 st

70 -79 kvm: 3 st

80 - 89 kvm: 4 st

90 - 99 kvm: 2 st

100-109 kvm: 2 st

110-119 kvm: 1st

tZO-129 kvm: 2 st

Samtliga 21 lokaler som tillhörde föreningen vid årets början har varit upplåtna med

hyresrätt och uthyrda under året. Efter den tredimensionella fastighetsbildningen och

försäljningen av Krejaren 21 återstår vid årets slut 6 lokaler iföreningens ägo. Samtliga

lokaler är uthyrda, 
\

Styretsen

Vid den ordinarie föreningsstämman den 12 juni 2017 valdes styrelsen med följande

sammansättning:

Styrelseledamöter: Ulf Arvidsson, Anders Lundbeck, Peter Oskarsson, Pär Rahm och Gisela

Zeime.

Styrelsesuppleant: Håkan Löfgren.
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En extra föreningsstämma genomfördes den 27 november 2017 (beslut om att avyttra
Krejaren 21 samt slutligt beslut om ändring av föreningens stadgar).

Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 haft 1"4 protokollförda sammanträden (25 januari,
22februari,29 mars, 26april,31maj, 72 juni,23 augusti, 1-5 september(sammanträde via e-
post), 13 september, 4 oktober, 18 oktober, 1 november, 22 november samt 6 december.

Pär Rahm har inom styrelsen utsetts att vara ordförande. Suppleanten har haft möjlighet att
delta vid styrelsesammanträdena i samma omfattning som de ordinarie ledamöterna, Utöver
sammanträdena har styrelsen inom sig haft ett stort antal informella kontakter fcjr att
diskutera och lösa uppkomna problem. Revisorerna har regelmässigt inbjudits att närvara vid
sammanträdena. Vid årsstämman har vår externa revisor varit närvarande.

Gisela Zeime lämnade sitt styrelseuppdrag i december på egen begäran.

Revisorer

Vid ordinarie föreningsstämman omvaldes Kristina Larsson

Götzdn som suppleant. Vidare har styrelsen enligt mandat
avtal med auktoriserade revisorn Margareta Kleberg,

Valberedning

4(271

Götzdn till revisor med Sveninge

från föreningsstämma n tecknat

Vid ordinarie föreningsstämman omvaldes Rorand Ahrgren och sveninge Götzdn.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt utförda underhåltsarbeten m.m.

lnledning

Verksamhetsåret 2077 kan betecknas som det mest händelserika sedan Föreningen övertog
fastigheten år 2010. I december 2017 slutfördes det fleråriga arbetet med 3-dimensionell
fastighetsbildning samt försäljning av den avstyckade fastighetsdelen. Därigenom ändrades
Föreningens skatterättsliga status till äkta bostadsrättsförening från och med
beskattningsåret 2017. Det innebär ekonomiska fördelar för medlemmarna genom att den
skattepliktiga utdelningen från Föreningen upphör. Andra fördelar med förändringen är att
Föreningens låneskuld hai minskat avsevärt. Vidare förenklas fastighetsförvaltningen genom
att majoriteten av de kommersiella lokalerna har sålts, vilket även medför minskade risker
för hyresförluster och reparationer. Sannolikt leder det även till högre marknadsvärde för
medlemmarnas lägenheter.

Arbetet med fastighetsbildningen och försäljningen har varit omfattande och även juridiskt
komplicerat. Föreningen tvingades bl.a. till en omförhandling av det preliminära köpeavtalet
från oktober 2076.1 detta avtal hade parterna utgått från att den årliga tomträttsavgälden
till Staden skulle delas upp proportionellt mellan "stamfastigheten" och den avstyckade
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delen. Staden meddelade dock i april201-7 att den avstyckade delen skulle betraktas som en

nyupplåtelse och därmed åsättas en betydligt högre tomträttsavgäld. Detta var ett helt nytt

ställningstagande från Stadens sida. Föreningen försökte bl.a. med konsultstöd påverka

Stadens inställning vilket inte lyckades. Köparen kunde enligt avtalet begära kompensation

för den oväntade kostnadsökningen eller dra sig ur hela affären. Efter förhandlingar enades

parterna till sist om ändringar i avtalet som bl.a. innebar en prissänkning med 6,5 miljoner

kronor till 50,5 miljoner kronor.

Det nya avtalet undertecknades den 26 september 2O17 och därmed kunde arbetet med den

tredimensionetla fastighetsbildningen återupptas. En ny Ekonomisk plan för Föreningen

m.m. togs fram och vid en extra föreningsstämma den 27 november 2017 godkändes

överlåtetsen och planen enhälligt. Sedan köpeskillingen betalats har Föreningens låneskuld

amorterats kraftigt och uppgår nu till ca 13,3 miljoner kronor. I den ekonomiska planen

förutses inga förändringar av medlemmarnas månadsavgifter under de närmaste åren.

Utöver 3-D-frågan har flera lokalöverlåtelser under året varit komplicerade och

tidskrävande. Flera hyresförhandlingar har skett om lokalhyror. Dessutom har den fortsatta

översynen av fastighetens ventilationssystem föranlett omfattande insatser och kontakter

främst med de konsulter som Föreningen anlitar. En uppgörelse har träffats med Köparen

om övertagande av ansvaret för s.k. OVK-besiktning (OVK=Obligatorisk VentilationsKontroll) i

den avstyckad e fastighetsdelen.

Sedan Eat Ekoaffären AB överlåtit sin butik i källarplanet (f,d. Östermalmskällaren) till P & P

Högalid AB öppnade den nya hyresgästen ifebruarien livsmedelsbutik i lokalen. Hyresgästen

hade då betalat sedvanlig deposition motsvarande tre månadshyror. Företaget begärde dock

sig dock i konkurs efter en kort tid. Stockholms kommun genom Fastighetsnämnden

tillträdde som ny hyresgäst den 1 september och lokalen kommer att användas som

personalutrymmen isamband med ombyggnationen av Östermalmshallen. Samtliga

investeringar i lokalen bekostas av Staden. P & P:s depositionsbelopp täckte dock inte hela

tiden metlan konkursutbrottet och den 1 september, varför Föreningen drabbats av en

hyresförlust i storleksordningen ca 200.000 kronor.

F a sti g h etsf ö rv oltn i n g, öv e rl åte I se r m. m.
I

Fastigheten förvaltqs sedan den 1 januari 20L5 av Fastighetsägarna Stockholm Service AB.

Rutinerna hos Fasti§hetsägarna skiljer sig på många sätt från hur vår tidigare förvaltare

arbetade. Totalt sett innebär detta ett inte obetydligt merarbete för styrelsen, samtidigt som

styrelsen har fått en detaljerad inblick i föreningens alla olika kostnader. Den översiktliga

ekonomlska uppföljningen har också blivit bättre'

Sara Mattisson har under året tillträtt som ny teknisk fastighetsförvaltare efter Stephan

Fjärem som avgått med pension. Gösta Franzon har under året biträtt styrelsen och

Fastighetsägarna med vissa förvaltningsuppgifter för att säkerställa en god service till

medlemmar och hyresgäster.

,/%_
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Översynen av ventilationen i fastigheten har fortsatt under året. Som tidigare nämnts har en

uppgörelse träffats med Köparen om övertagande av ansvaret för s.k, OVK-besiktning i den

avstyckade fastighetsdelen. OVK-besiktningen i Föreningens fastighetsdel beräknas bli

slutförd under 2018.

Under 2017 skedde följande överlåtelser av bostadsrättslägenheter:

Säljare: Agneta Back-Östman, köpare Anders Fridell l2}t7-04-01.)
Säljare: Marcus Engström, köpare Alexander Nilsen och Terese Jönsson (2017-08-03)

Överlåtare: Dödsboet efter Bertil Stjernfelt till Cecilia Stjernfeldt-Edner och Marie-Christine
Stjernfelt (2017-09-18)

Överlåtare: Dödsboet efter Kurt och Gudrun Franzon till Gösta Franzon .2077-tO-24)

Flera lokaler har under året överlåtits/upplåtits till nya hyresgäster. Samtliga dessa lokaler

ligger numera i Fastigheten Krejaren 21. Vid överlåtelserna har samråd skett med Green

Yield Krejaren AB, som även svarat för de juridiska delarna av överlåtelserna.

För tre av Föreningens egna lokalkontrakt har hyresavtalen löpt ut under 2017 (Östermalms

Hair Stop och OH Managent, två lokaler). Uppsägningför omförhandlingar skett med biträde

från Fondexgrupppen. Nya hyresavtal gäller numera för dessa lokaler.

Hyreskontraktet för tandläkare Emil Zenov kommer att bli föremål för omförhandling under

2018. För tandläkare Erik Mallmin och för antennplatsen gäller oförändrade hyresavtal

under 2018 (med undantag för sedvanlig årlig indexuppräkning av hyresbeloppen).

För våra tre bostadshyresgäster har hyran anpassats efter de normer som tillämpas vid

förhand lingar med Hyresgästföreningen.

I vtster

lnget nytt finns att rapportera angående tvisten från 2013 med WMP angående byggandet

av några altaner. Åtgärder har vidtagits för att säkerställa att inga ev. ekonomiska förluster

ska drabba föreningen. Föreningens bygglov för balkonger och terrasser gällde till och med

den 16 augusti 2017. Några medlemmar har därefter anmält intresse för att bygga balkong.

Äkto/o ö kta b ost o d sr,ottsf ö r e n i n g
l

Styrelsens arbete under året med att förändra föreningens skatterättsliga status har

behandlats ovan.

U n d e rh å I I so rbeten och repa rati one r

Under året har hissarna i båda trapphusen moderniserats till en kostnad av ca 1,2 miljoner

kronor. Den tekniska livslängden för maskinerna till de gamla hissarna hade löpt ut och

driftsavbrott uppkom allt oftare, vilket ledde till olägenheter och höga reparationskostnader.

Föreningen tog in flera anbud och valde därefter Hiss- & Elteknik AB som leverantör. 
//r/irw
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Förutom renovering av hissmaskinerna levererades även nya hisskorgar med en tilltalande

design. lnstallationsarbetena genomfördes under hösten 2017 och efter några mindre

störningar inledningsvis fungerar hissarna nu som förväntat.

Flera bostadslägenheter har renoverats under året, vilket inneburit störningar och slitage av

olika slag. I huvudsak har dock renoveringarna kunnat genomföras på ett godtagbart sätt.

övrigt

Vid den ordinarie föreningsstämman ijuni beslutades om vissa stadgeändringar till följd av

ändrad lagstiftning. Genom att även den extra föreningsstämman inovember beslutade i

frågan har ändringarna därefter trätt i kraft.

Den 4 december anordnades ett "mingel" i Restaurang Sambamakiför att "fira" att

Föreningen nu blir en äkta bostadsrättsförening. Ett 25-tal medlemmar och anhöriga deltog.

Styrelsen tackar Susanne Österling, Karina Kjell och Håkan Löfgren för deras insatser.

Flera ärenden om andrahandsuthyrning har behandlats under året. Styrelsen har dock ännu

inte utnyttjat möjligheten att ta ut en avgift från bostadsrättsinnehavare (max 10 % av ett

basbelopp) vid andrahandsuthyrning

Efter den översyn av sophanteringen som gjordes föregående verksamhetsår har problemen

minskat, bl.a, som en följd av bättre skyltning. Fortfarande förekommer emellertid slarv från

boendes och lokalhyresgästers sida, Bl.a. placeras hushållssopor ikärlför grovsopor. I några

fall har färgburkar och annat miljöfarligt avfall dumpats igaraget eller igrovsoprummen,

trots att föreningen inte har någon skyldighet att ta hand om sådant avfall. Detta leder till

merarbete och onödiga transportkostnader för föreningen, vilket i slutändan drabbar

samtliga medlemmar. Samma sak gäller föremål som lämnas i vindskorridorer och trapphus.

Styrelsen påminner åter alla medlemmar om vikten av ott alla följer de ordningsregler som

beslutats.

Föreningen har under året haft fortsatt medlemskap i organisationen Bostadsrätterna.

Därigenom har styrelsen fått mollighet till kostnadsfri bostadsjuridisk rådgivning och

information. Alla medlemmar får också organisationens tidning gratis flera gånger per år.

Föreningen har en hemsida på internet med aktuell information till boende och

loka lhyresgäster. Webbad ressen ä r www.osterm a lstorg5.se.

Arvoden

För tiden mellan föreningsstämmorna 2Ot7 och 2018 gäller enligt föreningsstämmans beslut

2017 ett totalbelopp om 100 000 kronor att fördela inom styrelsen och till revisorerna. I

totalbeloppet ingår kostnader för sociala avgifter. Styrelsen har preliminärt beslutat om

följande fördelning: Ordföranden 27 5OO kr, vice ordföranden 16 500 kr samt övriga tu
LU rrr
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styrelseledamöter, suppleanter och förtroendevald revisor 5 500 kronor vardera.

Valberedningens ordförande 2 000 kronor, revisorssuppleanten tillika ledamoten av

valberedningen 5 500 kr. Beloppen avser helår och reduceras proportionellt vid kortare

tjänstgöringstid. Styrelsen kommer senare att fatta ett slutligt beslut om fördelningen.

Arvode till den auktoriserade revisorn ingår inte idetta belopp.

Vid den extra föreningsstämman i november väcktes förslag om ett extra arvode till
styrelsen för de insatser som gjorts med anledning av fastighetsombildningen och

överlåtelsen. Enligt vad konsulten Peter Fellinger anförde vid stämman är det vanligt att
detta arvoderas särskilt. lnriktningen kan vara ett extra årsarvode, dvs. 100.000 kr. Frågan

bordlades för behandling vid nästkommande föreningsstämma.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Under 2018 har hittills följa nde bostadsrättslägenheter överlåtits :

Säljare: Ann Sonne, köpare Per-Erik Larsson (2018-01-15)

Säljare: Marcus Engström, köpare Dennis Foss (2018-02-01)

Säljare: Håkan Löfgren, köpare Madeleine Ekberg och Erik Ekberg (2018-03-09)
Säljare: Madeleine, Victoria och Caroline Berggren, köpare Gustav Nordlund (2018-03-13)
Säljare: Patrik Sandin och Elin Flyning, köpare Alexander Fällström (2018-03-01)

Styrelsesuppleanten Håkan Löfgren lämnade sitt uppdrag isamband med lägenhetsförsäljningen.

Efter överlåtelsen av den avstyckade fastighetdelen har de täta kontakterna fortsatt med

Köparens representanter, främst Niklas Borg. Bl.a. har en slutlig s.k, likvidavräkning upprättats.
Av denna framgår att Köparen betalar samtliga fakturor för konsultföretaget Structors och

Lantmäteriets arbete med fastighetsombildningen, totalt nära 560.000 kr. Köparen betalar
vidare nära 134.000 kr för advokatarvode vid hyresförhandlingar med en lokalhyresgäst.

Överenskommelse har även träffats om faktureringsrutiner m.m. beträffande
gemensa mhetsan läggninga rna.

Styrelsen har sagt upp huvuddelen av avtalen med Fastighetsägarna om fastighetsförvaltning
mm. Nya offerter har begärts in för att anpassa förvaltningen till Föreningens ändrade behov
efter överlåtelsen av Krejaren 21.

I mars upptäcktes att det rann vatten från taket itandläkare Mallmins lokaler. Läckaget kunde
lokaliseras till en stamledning som borde varit åtkomlig från ovanliggande lägenhet, En tidigare
innehavare av lägenheten hade dock byggt om badrummet i strid mot gällande
byggnadsföreskifter. För att kunna laga läckaget tvingades man ta upp ett hål i badrummets
tätskikt. Brandkontoret har hittills vägrat att betala försäkringsersättning med hänvisning till
den otillåtna ombyggnationen.

/4{w_
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Föreningen har anlitat advokat för att få Brandkontoret att ompröva sitt beslut och teknisk

expertis för att kunna återställa badrummet i godtagbart skick. Alternativt får Föreningen

försöka att få kompensation från tidigare lägenhetsägare eller från den entreprenör som

utförde det otillåtna arbetet. Utgången är dock osäker. Föreningen kan komma att få betala alla

reparationer med anledning av den uppkomna skadan., vilket indirekt skulle drabba alla

nuvarande medlemmar. Kostnaderna kan ännu inte överblickas. Ärendet aktualiserar vikten av

att dlld ombyggnader i lägenheter utförs ov certifierade hontverkore.

Föreningens ekonomi

Resultaträkningen f ör 2Ot7 visar på ett minus om ca 2,8 miljoner kronor. Underskottet beror i

allt väsentligt på kostnader som styrelsen bedömer vara av engångskaraktär. Föreningens egen

upphandling av konsultstöd föi ombildningsprocessen hade skett tillfast pris, vilket visade sig

vara gynnsamt med hänsyn till att arbetet blev mer komplicerat än vad som kunde förutses från

början. En i sammanhanget mindre extra konsultkostnad tillkom dock i samband med

förhandlingar med Staden om tomträttsavgäldens storlek. Totalt sett understeg

konsultkostnaderna för Föreningens delen miljon kronor, varav hälften betalades hösten 2016i

samband med ansökan om lantmäteriförrättningen och återstoden i december 2077 .l avtalet

med Köparen fanns en bestämmelse om att Köparen skulle betala kostnaderna för den tekniska

utredningen samt lantmäteriförrättningen.

I samband med överlåtelsen kunde Föreningen amortera samtliga fastighetslån som löpte med

rörlig ränta, nära 45 miljoner kronor. Vidare bedömdes lämpligt att även amortera hälften av

det lån om drygt 20 miljoner kronor som löper med fast ränta om 4,24procent till och ned den

28 juni 2020. För att lösa denna del av lånet fick Föreningen betala förskottsränta och avgift om

drygt 1 miljon kronor. Den kvarvarande låneskulden uppgår till drygt 13,3 miljoner kronor.

Tilldetta kommer att iden slutliga uppgörelsen med Köparen av Krejaren 2l ingick en

överenskommelse om att kostnader för "friköp" av vissa lokaler i gatuplanet skulle bekostas av

Föreningen 
:1* 

sammanlagd kostnad av drygt 700.000 kr.

Till följd av konkursen för P & P Högalid AB har Föreningen bevakat en hyresfordran på

konkursboet om nära 200.000 kr. Konkursförvaltaren har meddelat att Föreningen endast kan

komma att få en mindre utdelning i konkursen.

Vidare påverkas resultatet av kostnaderna för installationen av de nya hissarna, drygt 1 miljon

kronor. Genom en bokslutsdisposition kommer dock dessa kostnader att tas ur fonden för yttre

underhåll

Sett mot denna bakgrund (konsultkostnader på drygt en halv miljon kronor, lösenkostnad för

lån om drygt l miljon kronor, kostnaderför"friköp" på drygt 700.000 kr, hyresförlustersamt

#R
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kostnader för installation av de nya hissarna) anser styrelsen att årets underskott får anses vara
godtagbart.

Vidare vill styrelsen åter understryka betydelsen att Föreningen blivit en "äkla"
bostadsrättsförening samt att Föreningens - och därmed medlemmarnas - totala belåning har
minskat avsevärt.

Till detta bör läggas att det i den nya Ekonomiska planen kalkyleras med oförändrade
månadsavgifter för medlemmarna fram tilloch med2022. Äret därpå skall avtalet med Staden

om årlig tomträttsavgäld omförhandlas, vilket kan komma att medföra att medlemmarna
månadsavgift, som varit oförändrad sedan juni 2010, behöver justeras. Det bör dock även

beaktas att Föreningen fortfarande har stora lokalytor som genererar goda hyresintäkter samt
tre bostadslägenheter som fortfarande är hyresrätter.

Sammantaget bedömer styrelsen att Föreningens ekonomi är fortsatt god, detta trots att det i

bokslutet redovisas ett ackumulerat underskott sedan 2010. Föreningen har en positiv cash

flow och har sedan 2010 amorterat ner lånen från ca 80 miljoner kronor till ca 13,3 miljoner
kronor.

Föreningens tillgångar enligt balansräkningeh har förändrats genom fastighetsombildningen
och försäljningen. Summa Kassa och bank per den 31 december 2017 uppgick till drygt 1,6

miljoner kronor. Till detta kommer drygt 2,8 miljoner kronor pä ett transaktionskonto.

Föreningens ursprungliga lån för fastigheten tecknades i juni 2010 i enlighet med den

ekonomiska planen. Långivare är SE-banken (Nybrogatan). Lånen skrevs under vid en

tidpunkt då ränteläget var osäkert. För att minska riskerna för räntehöjningar delades

lånebeloppet upp i fyra olika delar med varierande längd.

Samtliga lån som löpte med rörlig ränta är numera helt avslutade, utom ett lån. Det bundna
lån som förfaller den 28 juni 2020 kommer att omförhandlas med utgångspunkt i det
ränteläge som kommer att gälla vid denna tidpunkt,

Föreningens lån
Långivare, rönta och villkorsöndringsdag

2076-72-
sEB {(4,24%)
sEB (0,54 %)

sEB (0,65 %)

sEB (0,65 %)

sEB (0,61 %)

Summa:

2020-06-2
2078-0L-28
2018-06-28
2018-06-28
2078-07-28

10 038 992

3 238 992

tgzll g8q

20 038 992

3 238 992
20 038 992
20 038992

1 s00 000
64 855 958

/dK @-K--
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Ekonomi

Flerårsöversikt

Nettoomsättning (tkr)

Resultat efter fin. Poster (tkr)

Soliditet (%)

2017 2016 2015 2014
7 832 7722 7 126 7 349

-2 845 -957 -14 52 -2 378

87,7 62,5 62,9 62,4

Förändringar i eget kaPital
UPP- Fondför

Medlems /äte/se- yttre Balanserat /rets
-tnsafseravgifterunderhåttresultatresultatSumma

åretsingång i12272zio 13930910 233862s -11291987 -957224 116292534

Resultatdispostfron

e n ligt fö re n i n g sstäm m a :

Förändring av fond
för yttre underhåll 540 000 -540 000

Balanseras iny
räkning -957 224 957 224

Upplåtelse av
ny lägenhet

Arets resultat -2 845 060 -2 845 060

Belopp vid
årets utgång 112272210 13 930 910 2878625 -12789 211 -2 845 060 113 447 474

^\
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Ansamlad förlust
Arets resultat

Totalt

Avsättning till Yttre fond

Uttag ur Yttre fond
Balanseras i nY räkning

-12789 211
-2 845 060

-15 634 271

540 000
-1 696 255

-14 478 016

-15 634 271
Summa

Föreningens resultat och ställning framgår av eftedÖljande resultat- och balansräkningar med noter'

stvrelsen föreslår att stadgeenlig avsättning sker till föreningens fond för wre underhåll

möo o,s % av fastishet:;ffi;ä;";r;äiäål"säo öoö rronor,äctr att resteånde resultat balanseras i nv

räkning enligt fÖljande

(

,)
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Resultaträknin

2017-01-01_
2017-12_31

201 6-01-01-
201 6-1 2_31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning

Summa röretseintäkter

Rörelsekostnader
Drift- och fastighetskostnader
Ovriga externa kostnader
Styrelse- och personalkostnader
Avst(rivningar av materiella anläggningstillgångar
Ovriga rörelsekostnader
S umma röretsekostnader

Rörelseresultat

F-inansietta poster
Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och tiknande ru.rf t"tpåri!r"'
Summa finansie[a poster

Resultat efter finansietta poster

Resultat före skatt

Skarfer

Arets resultat

772 I 932
-2 103 133 _1 033226--_
-2102 361 ---.1 

O' 023 2g4

3
4
5

7 832 196
7 832 196

-6 758 547
_137 766
-156 793

-1 384 130
-137 659

-8 574 895

-742 699

7 722 348

-

7 722 348

-4 985 483
-605 974
_157 925

-1 906 896

-7 656 278

66 070

-957 224

-957 224

-

-2 845 060

-

-2 845 060

-2 845 060 -957 224

)
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Balansräkni

2017-12-31 201 6-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

M ateri el la an läg g ni ngsti ilg ån gar
Byggnader och mark
Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättnin gstill gångar

Ko rtf ri sti g a f o rd ri n g a r
Kundfordringar
Ovriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

122657 801 173715484
122657 801 173715484

122657 801 -1?3?15 4U

4 64s 4t; 
^ 

rtl?'^l
501 468 449 854

-

5 146 886 4711 000

1602238
1602238

7 491 373

6749 124

7 491 373

12 202 373

129 406 925 185 917 857

ffi
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Balansräkning
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2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond för yttre underhåll

Summa bundet eget kapital

Fitt eget kapital
Ansamlad förlust
Arets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Längfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

126 203 120
2 878 625

126 203 120
2338 625

129 081 745

-12789 211
-2 845 060

128 541 745

-11 291 987
-957 224

-15634271 -12249211

113 447 474

13277 984

13277 984

1 465 302
220 249
337 825
658 091

116 Zg2 534

64 855 968

64 855 968

1 056 631

131 045
2 661 866

919 813

2681467 4 769 355

129 406 925 185 917 857

(3fu
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
Arsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Om inte annat framgår är värderingsprinciperna oförändrade ijämförelse med föregående år.

Redovisning av intäkter
Arsavgifter och hyror aviseras i forskott men redovisas så att endast den del som belöper på
räkenskapsåret redovisas som intäkt.

Skatt
Bostadsrättsföreningars ränteintäkter som är hänförliga till fastigheten är skattefria. Om det
förekommer verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning sker beskattning med 22 procent.

Anläggnin gstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar. Avskrivningar sker systematiskt under den bedömda nyttjandetiden. Följande
avskrivningar uttryckt i procent tillämpas (foregående år inom parantes)

Anläggningstillgångar % per år (% föreg å0
Byggnad 1% (1o/o)

Ombyggnationer 5% (5%)

Övriga titlgångar och skulder
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges. Fordringar har, efter
individuell bedömning, tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar
värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.

Fond för yttre underhåll
Avsättning till och uttag ur fonden görs i enlighet med föreningens stadgar. Avsättning enligt plan och
ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital.
Arets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat.

I
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Noter till resultaträkn in g

Not 2 Nettoomsättning

Nettoomsättning

Arsavgifter
Hyror
Övriga intäkter

Not 3 Drift- och fastighetskostnader

2017-01-01-
2017-12-s1

1 597 470
6 147 694

87 032

17 (21)

2016-01-01-
2016-12-31

1 592 340
6 'l 16 700

13 308

7 832 196

2017

7 722348

2016

Drift
Fastighetsskötsel
Städning
Tillsyn, besiktning, kontroller
Trädgårdsskötsel
Snöröjning
Reparationer
EI

Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Försäkringspremie
Självrisk
Tomträttsavgäld
Fastighetsavgift bostäder
Fastighetsskatt lokaler
Fastighetskatt justering tidigare år
Övriga fastighetskostnader
Kabel-tv/Bredband/lT

'Förvaltnin gsarvode ekonomi
Ekonomisk förvaltni ng utöver avtal
Panter och överlåtelser
Förvaltnin gsarvode teknik
Teknisk förvaltning utöver avtal
Juridiska åtgärder
Övriga externa tjänster

Underhåll
Bostäder
Lokaler
Gemensamma utrymmen
VA/Sanitet
Ventilation
EI
Hissar
Stambyte
Tak
Fasader
Gård

Totalsumma drift- och fastighetskostnader

106 938
59 322
46 589

1 908
3 523

153 127
166 845
443 636
152 053
66 026
76 461

1 476 466
63 120

71 0 000
15 416

799 800
35 398
99 503

235
443

97 187
5725

466 730
15 842

115 898
55 734

161 757
4 548

11 622
364 576
168 807
472 309
144 662
95 417
76 695

3 000
I 425 000

60 864
71 0 000

88 355
36 358
98 442
7 461

10 980
110 734

1 781
76765
20 159

5 062 293

6 400
141 343
34 806
4 122

69 400
25753

1 298 368
30 645
81 610

3 808

4 321 924

56 143
70 220

256255

210 91;

67 608

24;

6 758 548 4 985 483

,6
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Not 4 Övriga externa kostnader

18(21)

2017 2016

Porlo / Telefon
Konsultarvode
Revisionarvode

Summa

Sociala kostnader
Övriga personalkostnader

10 054
61 484
66 228

7 266
562 559
36 149

137 766 605974

Not 5 Styrelse- och personalkostnader

2017 2016

LÖn
48 000 52250
29 093 28675

-

156 793 157 925

W
-R-
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Noter till balansräkning

Not 6 BYggnader och mark

'1e(21)

2017-12-31 2016-12-s1

Vid årets bÖrjan

-Byggnad
-OmbYggnad
-Mark

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

-Vid årets bÖrjan

-Arets avskrivning enligt Plan

Såld fastighet

Redovisat värde vid årets slut

Taxeringsvärde
Byggnader
Mark

Bostäder
Lokaler

Fastigheten upplåtes med tomträtt av Stockholms Stad'

Not 7 Kassa och bank
Konto
Kassa
SEB företagskonto
SEB enkla sPar ftg

Sfte ChecXt(onto lkontot avslutat december 201 7)

Summa kassa och bank

FÄ SHB transaktionskonto*

Totalt likvida medel

sEB (0,65%) 2018-06-28
sEB (0,61%) 2018-07'28

* likvida medel insatta på underkonto redovisas som koftfristig fordran

men anvands i praktiken som likvida medel'

1 80 091 249
2749 819

182 841 068

-9 125 584
-'1 384 130

-10 509714

-49 673 553

'122657 801

78 000 000
102 000 000

180 000 000

109 000 000
71 000 000

1 80 000 000

180 091 249
2749 819

182 841 068

-7 218 688
-1 906 896

-9 125 584

=n?1s 
484

78 000 000
102 000 000

180 000 000

109 000 000
71 000 000

1 80 000 000

2017-12-s1
2 500

1 599 738

1 602 238

2 815 525

2016-12-s1
2 500

82 540
2 809

7 403 524

7 491 373

3 531 413

4 417 763 11 022786

Not 8 Övriga skulder till kreditinstitut 2017-12-31 2016-12-31
Långivare, riita -:9,;!=v'!!^l!9!:ändringsdag' '-z' :-:'-=: =- :aä 

A,,

:EgTl'Xäl i3?3-3?-iå 3238ee2 3238ee2

sEB (0,6s%) 2018-06-28 '- 
i|,33B33;

- 1 500 000

13277 s84 64 8s5 968

/14.3
Jt v
ry_tr'E
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övriga noter

20(21)

Not 9 Ställda säkerheter

har sfä//fs för egna skulder och avsäftningar

Fastighetsinteckni n gar

Summa ställda säkerheter

Not 10 Eventualförpliktelser

25 1 55 968 80 I 55 968

25 155 968 80 155 968

2017-12-31 201 6-12-31

Övriga eventualförpliktelser

S umma eventu alförpliktelser
lnqa lnga

6%

)
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