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Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kumlet 20 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2018-01-01 —2018-12-31. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Förvaltningsberättelse 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Föreningen förvärvade 2008-08-21 fastigheten Stockholm Kumlet 20 i Stockholms kommun. Den totala 
anskaffningskostnaden uppgick till 71 587 270 kr. Detta belopp inkluderar samtliga 
anskaffningskostnader såsom lagfartskostnader och provisioner etc. 

Brf Kumlet 20 är en äkta bostadsrättsförening 

Föreningens ändamål 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus 
upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. 

Styrelse 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Ordinarie ledamöter: 
Helena Axelsson  
Lukas  Stenberij 
Wilhelm Scholander 
Hidayet Tercan Sidea 

Suppleanter: 
Anna Hållams 

Sammanträden 

Ordinarie föreningsstämma hölls 2018-05-30 
Styrelsen har under året avhållit 6 protokollförda sammanträden. 

Förvaltning 

Den ekonomiska förvaltningen har under 2018 skötts av BoVera Konsult, numera Fastum AB. Från och 
med 1 januari 2019 tar Carin Forslund AB över som ekonomiska förvaltare. 

Revisor 

Till föreningens revisor har utsetts KPMG med auktoriserad revisor Stefan Adebahr som huvudansvarig 
revisor. 
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Överlåtelser 

Under räkenskapsåret har bostadsrätten till 3 lägenheter överlåtits. 

Fastigheten 

Föreningen disponerar tomtmark och byggnader med beteckningen Stockholm Kumlet 20 i Stockholms 
kommun. Markareal för tomten uppgår till 675 kvadratmeter. Fastigheten består av32 st 
bostadslägenheter samt 6 lokaler. Den totala lägenhetsytan uppgår till 1 492 kvadratmeter och lokalytan 
till 864 kvadratmeter, totalt 2356 kvadratmeter. Byggnaden uppfördes 1947. Ombyggnadsår 2000, då 
fastigheten totalrenoverades. 

Av föreningens 32 bostadslägenheter var 29 upplåtna med bostadsrätt och 3 lägenheter var hyresrätter 
per 2018-12-31. 

Försäkring 

Fastigheten är sedan 2008-08-21 fullvärdesförsäkrad hos IF Försäkring. 

Fastighetslån och taxeringsvärde 

Per 2018-12-31 hade föreningen låneskulder på sammanlagt 24 443 396 kronor. 

Fastighetens sammanlagda taxeringsvärde uppgår till 58 085 000 kronor fördelat enligt följande 

Byggnad Mark Totalt 
Bostäder 23 400 000 25 000 000 48 400 000 
Lokaler 6 400 000 3 285 000 9 685 000 
Totalt 29 800 000 28 285 000 58 085 000 

Föreningen har sitt säte i Stockholm. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Föreningen har efter ett föreläggande av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
investerat i åtgärder för skyddsrummet i källaren, tillika där föreningen har källarförråden. 

Föreningen har erbjudit fiber via IP  Only  Stockholm. 

Föreningen beslutade på årsmötet den 30 maj 2018 att omvandla Eremis  Fruit  lokalen om 36 
kvadratmeter till bostadsrätt. 

Föreningen hade en första läsning av nya stadgar som stämman godkände en första gång vid stämman 
den 30 maj. 

Styrelsen har tagit beslut om att renovera fönster och balkonger, samt fasad. Detta arbete kommer att 
påbörjas i maj 2019. 
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Flerårsöversikt (Tkr) 2018 2017 2016 2015 2014 

Nettoomsättning 1 892 2 272 2 127 2 143 2 138 

Resultat efter finansiella poster -135 387 153 -382 -85 

Soliditet (%) 64,23 68,81 66,97 66,87 63,65 

Balansomslutning 78 578 70 983 72 209 71 944 71 839 

Lån per kvm bostadsyta 16 383 14 382 15 490 16 630 18 299 

Skuldränta (%) 0,65 1,84 3,14 3,14 3,25 

Årsavgift per kvm 661 608 601 610 607 

Förändring av eget kapital 

Inbetalda 

insatser 

Upplåtelse 

avgifter 

Belopp vid årets ingång 47 599 192 4 379 896 
Ökning av insatskapital 1 067 720 1 142 280 
Disposition av 
föregående 
års resultat: 
Årets resultat 
Belopp vid årets utgång 48 666 912 5 522 176 

Förslag till behandling av ansamlad förlust 
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): 

ansamlad förlust 
årets förlust 

behandlas så att 
i ny räkning överföres 

Balanserat Årets Totalt 

resultat resultat 

-3 519 844 386 966 48 846 210 
2 210 000 

386 966 -386 966 0 
-135 138 -135 138 

-3 132 878 -135 138 50 921 072 

-3 132 877 
-135 138 

-3 268 015 

-3 268 015 
-3 268 015  

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

5v 
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Resultaträkning 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. 

Not 2018-01-01 
-2018-12-31 

2017-01-01 
-2017-12-31 

Nettoomsättning 2 1 891 403 2 197 861 
Övriga rörelseintäkter 395 73 917 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 891 798 2 271 778  

Rörelsekostnader 
Driftskostnader 3 -1 057 511 -891 136 
Övriga externa kostnader 4 -335 770 -133 894 
Av- och nedsluivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -450 704 -448 830 
Summa rörelsekostnader -1 843 985 -1 473 860 
Rörelseresultat 47 813 797 918 

Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 120 30 
Räntekostnader och liknande resultatposter -183 071 -410 982 
Summa finansiella poster -182 951 -410 952 
Resultat efter finansiella poster -135 138 386 966 

Resultat före skatt -135 138 386 966 

Årets resultat -135 138 386 966 

cr- 
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Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Not 2018-12-31 2017-12-31 

Byggnader och mark 5 67 658 348 68 087 448 
Inventarier, verktyg och installationer 6 124 728 146 332 
Summa materiella anläggningstillgångar 67 783 076 68 233 780 

Summa anläggningstillgångar 67 783 076 68 233 780 

Omsättningstillgångar 

Pågående arbeten 
Pågående arbeten 7 4 945 817 0 
Summa varulager 4 945 817 0  

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 371 179 0 
Övriga fordringar 187 984 0 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30 158 104 611 
Summa kortfristiga fordringar 589 321 104 611 

Kassa och bank 
Kassa och bank 5 259 331 2 644 162 
Summa kassa och bank 5 259 331 2 644 162 
Summa omsättningstillgångar 10 794 469 2 748 773 

SUMMA TILLGÅNGAR 78 577 545 70 982 553 
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Balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 

Not 2018-12-31 2017-12-31  

Medlemsinsatser 54 189 088 51 979 088 

Summa bundet eget kapital 54 189 088 51 979 088 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat -3 132 877 -3 519 844 

Årets resultat -135 138 386 966 

Summa fritt eget kapital -3 268 015 -3 132 878 

Summa eget kapital 50 921 073 48 846 210 

Kortfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut 8 24 443 396 21 457 787 

Leverantörsskulder 2 419 058 102 859 

Skatteskulder 283 861 281 636 

Övriga skulder 0 166 303 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 510 157 127 758 

Summa kortfristiga skulder 27 656 472 22 136 343 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 78 577 545 70 982 553 

5,r.' 
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Kassaflödesanalys Not 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
Betald skatt 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

2018-01-01 
-2018-12-31 

-135 138 
450 704 

-139043 

2017-01-01 
-2017-12-31 

386 966 
448 830 

-802 

förändring av rörelsekapital 176 523 834 994 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 
Förändring av varulager och pågående arbete -4 945 817 0 

Förändring av kundfordringar -371 574 -307 519 

Förändring av kortfristiga fordringar 74 453 -76 900 

Förändring av leverantörsskulder 2 316 200 50 730 

Förändring av kortfristiga skulder 169 775 157 210 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 580 440 658 515 

Investeringsverksamheten 
Försäljning hyresrätt 2 210 000 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 2 210 000 0 

Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån 2 985 609 -1 513 287 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 985 609 -1 513 287 

Årets kassaflöde 2 615 169 -854 772 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets början 2 644 162 3 498 934 

Likvida medel vid årets slut 5 259 331 2 644 162 

r- 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

Anläggningstillgångar 
Tillämpade avskrivningstider: 

Byggnader och mark samt standardförbättringar 100 år 
Maskiner och inventarier 10 år 

Not 2 Nettoomsättning 
2018-01-01 

-2018-12-31 
2017-01-01 

-2017-12-31 

Årsavgifter bostäder -840 133 -820 596 
Årsavgifter lokaler -751 729 -1 008 552 
Hyror bostäder -207 831 -235 608 
Panter och överlåtelser -4 989 -4 465 
Övriga intäkter -87 116 -202 558 

-1 891 798 -2 271 779 

Not 3 Driftskostnader 
2018-01-01 

-2018-12-31 
2017-01-01 

-2017-12-31  

Fastighetsel 44 025 48 459 
Fjärrvärme 302 230 261 133 
Sotning 0 6 753 
Sophämtning 41 818 44 053 
Vatten- och avlopp 47 483 45 261 
Hissbesiktning 7 097 6 409 
Städning 17 415 15 718 
Snöröjning 0 4 719 

r 
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Reparationer 250 524 121 627 

Serviceavtal 2 713 11 854 

Teknisk förvaltning 72 337 59 442 

Trädgårdsanl grundavtal 28 317 23 873 

Kabel-TV 35 839 24 519 

Försäkringspremier 42 611 26 456 

Fastighetsskatt 142 301 141 560 

OVK-besiktning 22 800 0 

Vattenskada 0 49 300 
1 057 510 891 136 

Not 4 Övriga externa kostnader 
2018-01-01 2017-01-01 

-2018-12-31 -2017-12-31  

Övriga förvaltningskostnader 35 150 11 116 

Övriga arvoden 219 368 58 806 

Revisionsarvoden 20 025 17 670 

Redovisningstjänster 61 226 46 302 
335 769 133 894 

Not 5 Byggnader och mark 
2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 72 073 433 72 073 433 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 72 073 433 72 073 433 

Ingående avskrivningar -3 985 985 -3 558 759 

Årets avskrivningar -429 100 -427 226 

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 415 085 -3 985 985 

Utgående redovisat värde 67 658 348 68 087 448 

T'' 
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32 300 000 
32 300 000 

2017-12-31 

32 300 000 
32 300 000 
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Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 
2018-12-31 2017-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 216 036 216 036 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 216 036 216 036 

Ingående avskrivningar -69 704 -48 100 

Årets avskrivningar -21 604 -21 604 

Utgående ackumulerade avskrivningar -91 308 -69 704 

Utgående redovisat värde 124 728 146 332 

Not 7 Pågående arbeten 

Aktiverade nedlagda utgifter 

2018-12-31 

4 945 817 
4 945 817 

2017-12-31 

0 
0  

Not 8 Skulder till kreditinstitut 
Nedan framgår fördelning av kortfristiga lån. 

Räntesats 
Datum för 

villkorsändrin Lånebelopp Lånebelopp 
Långivare % g 2018-12-31 2017-12-31 

Lån Handelsbanken 83317 0,65 2019-03-01 10 000 000 10 000 000 

Lån Handelsbanken 73953 0,65 2019-01-22 8 500 000 8 500 000 

Lån Handelsbanken 95777 0,65 2019-05-02 3 000 000 0 

SBAB 24899381 2,33 2019-06-27 2 943 396 2 957 787 
24 443 396 21 457 787 

Lån som har slutförfallodag inom ett år från bokslutsdagen redovisas som kortfristiga skulder, oavsett 
om fortsatt belåning sker hos bank. 

Not 9 Ställda säkerheter 

Fastighetsinteckning 

r- 
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Auktoriserad revisor 
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Till föreningsstämman i Brf Kumlet 20, org. nr 769608-0576 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Kumlet 20 för år 2018. 

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 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

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. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upp-
lyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om be-
slut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen 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 säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

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 ut-
ifrån 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 inform-
ation 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 omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an- 
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor 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 vii revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsent-
liga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otill-
räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slut-
satser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till da-
tumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser el-
ler 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. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 

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 Brf Kumlet 20 för år 2018 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 
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Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende 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 be-
träffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvar-
lig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfatt-
ning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, kon-
solideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av 
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlö-
pande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att för-
eningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontroll-
eras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande 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 försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, 
eller 

— på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, till-
lämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, årsredovis-
ningslagen eller stadgarna. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av före-
ningens 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 ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med bostadsrättsla-
gen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och för-
slaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder 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 disposit-
ioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 

Stockholm den 10 maj 2019 

KPMG AB - 

Stefan Adebahr 

Auktoriserad revisor 
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