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Styrelsen for BRF Vdsterg6rd nr 1 f6r hdrmed avge 6rsredovisning for rdkenskaps6ret 20L4.

Arsredovisningen dr upprdttad i svenska kronor, SEK.

F6rva ltn i ngsbe rdttel se

F6reningens stadgar
Foreningens gdllande stadgar har registrerats hos Patent- och Registreringsverket 2OO4-LO-1,1,.

Fiireningens dndam6l och verksamhet
Foreningen har till dndamAl att frdmja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreningens hus
upplita bostadsldgenheter och lokaler under nyttjanderdtt och utan tidsbegrdnsning. Bostadsrdtt dr den rdtt
i foreningen som en medlem har pA grund av upplStelsen. Medlem som innehar bostadsrett kallas
bostadsrdtts havare.

Fastighet och l6genhetsfrirdelni ng
Foreningens fastighet, Kdttingen 27 5r beldgen i Stockholms kommun.
P6 fastigheten finns 2 st bostadshus innehillande 36ldgenheter upplAtna med bostadsrdtt samt en lokal
med hyresrdtt, fordelat enligt foljande:

L6gen hetsfo rdeln ing:

19 st

11, st

5st
1st

Styrelse

1 rum och kok
2 rum och kok
3 rum och kok
4 rum och kok Total bostadsyta: 1-952 kvm Total lokalyta: 54 kvm

Styrelsen har sedan ordinarie stiimma 2O'14-05-2L best6tt av:

Ordinarie Alexander Krnjajic
Arvid Sundelin
Henrik Gustafson
Henric Nor6n
Jonas Stenberger

Su ppleanter Hanna Malmeby
Joakim Kumlin
Johan Rydstedt
Peter Huwyler
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Revisorer
Ordinarie Peter Neveling Auktoriserad Revisor

Suppleant Erik Hamrin lntern revisor

Valberedning
Agneta Ostman Sammankallande
Matti Badei

Ldgenhetsiiverl6telser och andrahandsuthyrni ngar
Underperiodenhar8stoverl6telserdgtrum(|gh4,9, 10,19,2L,23,32och34).VidSretsutgAngfannsinga
beviljade andrahandsuthyrningar. Styrelsens policy for andrahandsuthyrningar dr att folja bostadsrdttslagen.

For att uppl6ta bostadsrdtten iandra hand krdvs beaktansvtirda skdl, tillexempeltillfiilligt arbete eller

tillfdlliga studier p6 annan ort dA medlemmen under en tidsbest6md period inte sjdlv har mojlighet att nyttja

ldgenheten. Nyttjanderdtten till ldgenhet som innehas med bostadsrdtt drforverkad och foreningen s6ledes

berdttigad att uppsdga bostadsrdttshavaren till avflyttning, om ldgenheten utan styrelsens tillst6nd upplStes

i andra hand.

Fastighetsfiirvaltni ng

Styrelsen har under 6ret haft 1"0 st protokollforda sammantrdden. Forvaltningen av ekonomi och skotsel har

skotts av Storholmen Forvaltning AB medan den tekniska forvaltningen har skotts av Brf VdstergSrds

styrelse.

Fiirsdkring
Fastigheten d r fu I lvd rdef6 rsd krad i Bra n d kontoret.

Ekonomi
K-regelverk
Foreningen har valt att redovisa enligt K2-regler.

Fdreningens fond fiir yttre underhill
Reservering och ianspr6ktagande av den yttre reparationsfonden sker av beslutande organ, vilket enligt

stdmmobeslut iir styrelsen. Omforing gors via balanserat resultat. Reservering har skett under 6ret med den

stadgeenliga avsdttningen 52 800 kronor, vilket motsvarar 0,3%o av byggnadstaxeringsvdrdet pA foreningens

hus.

Fastighetsskatt/avgift och i nkomstskatt
Fastigheten har 6satts vdrde6r 1943.

FrAn inkomstiret 201-4 uppg6r den kommunala fastighetsavgiften for flerbostadshus till 1.217 kronor per

bostadslSgenhet, dock hogst 0,3 % av gdllande taxeringsviirde p6 bostadsdelen.

Den kommunala fastighetsavgiften rdknas upp 6rligen med index.

For lokaldelen beskattas foreningen med !% av taxeringsviirdet.

lntdkter och kostnader avseende fastighetsforvaltning dr inte skattepliktiga, dock tas kapitalintdkter,

kapitalvinster samt inlosta och s6lda bostadsrdtter upp for berdkning av inkomstskatt. Eventuellt taxerat

underskott frin foreg6ende 6r avrdknas och dr underlaget positivt sker beskattning med 22%.

BRF Vdste196rd nr l-

Org.nr 7O2OO2-6L05 &,1't'

Hw



Vdsentliga hdndelser under rdkenskapsAret
Under 2OL4 har en ny normgivning for ekonomisk redovisning (ett sd kallat K-regelverk) trdtt i kraft
for bostadsrdttsforeningar, vilket beror synen p6 och hanteringen av avskrivningar, investeringar,
underh6ll och underhAllsfonder, mm. Sedan flera 5r har dock god redovisningssed foreskrivit att
endast kostnader som avser tillforande av ny funktion, t.ex. en tillbyggnad, resultatmdssigt fir
skrivas av over flera 6r. Det betyder att kostnaden for merparten av en fastighets underhdllsprojekt
till fullo belastar det redovisade resultatet det 6r det genomfors. Detta betyder i sin tur att det
redovisade resultatet kan variera mycket kraftigt fr6n 5r till 5r, vilket gor det sv6rt att analysera
ekonomin for bostadsrdttsforeningar endast baserat p6 6rsredovisningen. Det innebdr ocks6 att det
balanserade resultatet piverkas kraftigt och utgor inget meningsfyllt m6tt p6 ekonomin. Foreningen
har sedan flera 6r anpassat sig till denna fordndring genom att upprdtta och forfina en

kassafl6desorienterad fle16rsbudget som omfattar fastighetens totala underhill cykliskt over tid
samt dess finansiering.

Styrelsen har haftfortsattfokus pi att minimera de lopande kostnaderna, vilket maximerar
utrymmet fdrfinansiering av planerat underh6ll. Utfallet for 201-3 resulterade iett utrymme p6 373
kkr fore r6ntekostnader. Utfallet for 2OL4 blev 456 kkr. Enligt budget for 201-5 okas detta utrymme
till 501 kkr. Med dagens rdntenivi s6kerstdller detta full finansiering av fastighetens totala framtida
underh6ll utan ovdntade hojningar av 6rsavgifterna. Fordndringar av 6rsavgifterna baseras ddrfor
endast pi kostnadsglidning och fordndrat rdnteldge.

Tv6 stora underhillsprojekt har genomfdrts under 201-4; fasad- och fonsterrenovering samt en

helrenovering av trapphusen tillen kostnad av 3.742 kkr respektive 718 kkr. B6da projekten utfordes
enligt budget, dock skots byte av entr6port fram till 2015. Ddrmed 6terstSr inga stora
underh6llsprojekt pA over 30 5r.

Under 20L5 planeras bl.a. ny entr6port, varma tak mot gatan, samt ny reglering av ventilationen i

gArdshusets kdllare. Under 20L6 planeras for att gora innergSrden riktigt fin, vilket sdtts iging sA

snart vi har en bra projektplan for detta, samt mAlning och oversyn av belysning i kdllare.

Sammanfattningsvis dr foreningens ekonomi utomordentligt sund och fastigheten dr i ett mycket gott skick.

UnderhAllsplan och kassaflodesorienterad fle16rsbudget som styrker detta finns tillgdngliga p6 hemsidan

f ridhemsgatan63.se.

Arsavgifter och 6vriga avgifter
Arsavgifterna och balkongavgifterna lSmnas ofordndrade. Balkongavgift dr obligatorisk och debiteras med 50

kr/min. Bredbandsavgift dr obligatorisk och debiteras till sjdlvkostnad f.n. med 69 kr/mAn.

6vrigt
Enligt styrelsebeslut debiteras koparen vid varje overl6telse en expeditionsavgift pA 2,5 % av basbeloppet
(2014=L 1-13 kronor). Pantsdttningsavgift debiteras med 1 % av basbeloppet (20L4=445 kronor) vid varje
pantsdttning.

P6minnelseavgift uttages med 50 kronorvid sen betalning.

BRF Vdstergird nr 1

Org.nr 702002-6105

fr
&P

#,1$"



Flerirsriversikt (tkr)
Nettoomsdttning
Resultat efter finansiella poster
Kassalikviditet (%)
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2013
'J.270

758
650

2012
t24t

-55

624

201 095
-4 25s 3L9
-4054224

52 800
-207 0L8

-3 900 006
-4054224

20Lt
1 205
-199

783

2010
1. L73

30
465

Resu ltatd ispositionen
Styrelsen foresl6r att den ansamlade forlusten (kronor):

balanserad vinst
irets forlust

Styrelsen foresl6r

Att till fonden for yttre underhdll avsiittes
Att frin fonden for yttre underhill ianspr6ktages
i ny rdkning overfores

Foreningens resultat och stdllning i ovrigt framgdr av efterfoljande resultat- och balansrdkning med
tilliiggsu pplysningar.
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Resultatriikning

Riirelseintdkter, lagerfiird ndringa r m. m.
Nettoomsdttning
Sum m a rcirelsei ntdkter, lagerf<irdnd ri nga r m. m.

R6relsekostnader
Drift- och u nderhdllskostnader
6vriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anldggningstill96ngar
Summa riirelsekostnader
R6relseresultat

Finansiella poster
6vriga rdnteintdkter och liknande resultatposter
Rdntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Resultat fiire skatt

Arets resultat

BRF Vdste196rd nr l-
Org.nr 102002-610\

20L4-OL-0L 2013-01-01
-20L4-L2-3L -20L3-L2-3L

Not

1 313 198

1 313 198

-5 247 017
-58 894

-17t 790
-5 487 761
-4174563

2 924
-83 680
-80 756

-4 2ss 319

-4 255 319

-4 255 319

1269 99s
1 259 99s

-989 912
-57 278

-171790
-1 218 980

51 015

15 519
-65 776
-50 2s7

758

758

758
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Balansrdkning

rruoArueRR

AnlSggningstillgingar

M ate ri e ll a o n lii g g n i n g stil I g d n g a r
Byggnader
Mark
Ma rkanldggninga r
Maskiner och inventarier
Summa materiella anldggningstillgdngar

Summa anldggningstillgingar

Omsettningstillgdngar

Ko rtfristig a fo rd ri n ga r
Avgift- och hyresfordringar
Kundfordringar
Skatteford ringa r

dvriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intdkter
Summa kortfristiga fordringar

Kosso och hank
Kassa och bank

Summa kassa och bank
Summa omsdttningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR
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Not 20L4-L2-3L 20L3-L2-3L

5 t67 356
269 000
1.86 299
388 833

6 611 488

5 511 488

s 854 402
269 000

217 349
442 527

6783278

6783 278

60
1 113

553

2 502
38 912
43 L40

1 765 103

1 755 103

1 808 243

8 591 521

0

1 1_10

7 8L9
899

58 511
78 339

784 712
784712
863 051

7 474539
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Balansrdkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kdpitol
Medlemsinsatser
U ppskrivningsfond
Fond for yttre underhSll
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resu ltat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Lingfristiga skulder
0vriga skulder till kreditinstitut
Summa 16ngfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantdrssku lder
0vriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intdkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 20L4-L2-3t 20L3-L2-3L

2 540 504
1 311 815

259 818
4 Lt2L37

201 095
-4 255 319
-4 054224

57 9L3

7 000 000
7 000 000

107 855
0

308 77 L

4L6 626

7 474539

7 000 000

7 000 000

lnga

2 540 504
1 339 431

207 018
4 086 953

225 521
158

226 279
43L3232

4 000 000
4 000 000

49 707
9 094

219 488
278 289

8 591 521

6 521_ 000

6 521 000

lnga

STALLDA SAKERHETER ocH ANSVARSFoRBINDELSER

Stii!lda sdkerheter

Panter och diirmed jiimfiirligo siikerheter som hor stiillts ftir egno
sku lder och avsiittningar
Fastighetsinteckn inga r

Summa stdllda sikerheter

Ansvarsfiirbindelser
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Tilldggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmdnna upplysningar
Arsredovisningen dr upprdttad i enlighet med 6rsredovisningslagen och BFNAR 2009:1.

Arsredovisning i mindre ekonomisko foreningor.

Arsredovisningen upprdttas for forsta gAngen i enlighet med BFNAR 2009:1 Arsredovisning i mindre
ekonomiska foreningar, vilket kan innebiira en bristande jdmforbarhet mellan rdkenskaps6ret och

det ndrmast foregiende rdkenskaps6ret.

AnlSggn ingstillgingar
Tilliim pade avskrivningstider:

Byggnader
Markanl6ggningar
Ombyggnationer
lnve nta rie r

100 6r
10 6r
15 6r

5-10 6r

Nyckelta lsdefinitioner
Nettoomsdttning
Rorelsens huvudintdkter, fakturerade kostnader, sidointiikter samt intdktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intdkter och kostnader, men fore extraordindra intdkter och kostnader.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
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Noter

NOT2 Byggnader

20L4 20t3
lng6ende anskaffningsvd rde byggnad

Utg6ende ackumulerade anskaffningsviirden

lng6ende avskrivningar

Arets avskrivningar

Utg6ende ackumulerade avskrivningar

Utgiende redovisat vfi rde

Taxeringsvdrden byggnader

Taxeringsviirden mark

NOT.3 Maskiner och inventarier

7 758 21,4

7 7582L4

-t 903 812

-87 046

-1 990 858

5767 356

18 118 000

23 809 000

4L927 000

7 758 2L4

7 758214

-L 81.6766

-87 046

-1 903 812

5 8s4 402

18 118 000

23 809 000

41927 000

201320L4

lngiende anskaffningsviirden

lnkop

Utgdende ackumulerade anskaffni ngsvdrden

I ngiende avskrivni ngar

Arets avskrivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgiende redovisat viirde

NOT 10 Fiirdndring av eget kapital

749 69L

749 69L

-301 164

-s3 594

-350 858

388 833

Uppskr.
fond

Balanserat
resultat

7!9 691.

30 000

749 69t

-253 470

-s3 694

-307 t64

442527

Arets
resultat

lnbetalda Underhills-
insatser fond

Belopp vid 6rets inging
Avs6ttning yttre U H-fond

Overforing uppsk fond
Disposition av foreg6ende
5rs resultat:
Arets resu ltat

2 540 504 207 01.8

s2 800

L 339 431

-27 61.6

22s 521
-s2 800
2t 616

758

758 -758
-4 255 319

2 540 504 259 818 1 311 815Belopp vid 6rets utg6ng
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Skulder till kreditinstitut

Nedan framgir fordelning av l6ngfristiga 16n,

Lingivare
Rdntesats

%

Liinebelopp Ldnebelopp
20L4-L2-3L 20L3-L2-31

Swedbank Hypotek 8803-9 285 500 958-1

Swedbank Hypotek 8803-9 285 519 465-6

Rorlig

Rorlig

s s00 000

1 500 000

4 000 000

0

7 000 000 4 000 000

.)

"*)-ffi,
rp€
Hfnrik Gustafson

Stockholm
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REVISIONSBERIiTTELSE

Till ftreningsstiimman i Brf Viistergflrd nr 1, org. nr 702002-6105

Rapport om drsredovisningen

Jag har utftirt en revision av irsredovisningen ftir Brf Viisterg6rd nr 1 fi)r rtikenskaps-
bret 2014-01 -0 1 -- 2014-12-3 T .

S tyr e I s e ns ansv ar fdr dr sr e dov i sninge n

Det iir styrelsen som har ansvaret ftir att uppriitta en arsredovisning, som ger en riittvisande
bild enligt irsredovisningslagen och fi)r den intema kontroll, som styrelsen bed<imer iir
n<idviindig ft)r att uppr?itta en irsredovisning, som inte innehfiller viisentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror pA oegentligheter eller pi fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar iir att uttala mig om firsredovisningen pi grundval av min revision. Jag har
utftirt revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.
Dessa standarder kriiver att jag ftljer l,rkesetiska lsav samt planerar och utfiir revisionen ftir
att uppnfl rimlig sEikerhet att irsredovisningen inte innehiller viisentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika itglirder inhzimta revisionsbevis om belopp och arman
information i Arsredovisningen. Revisorn vfiljer vilka Atgiirder som ska utforas, bland annat
genom att bed<ima riskerna ftir vtisentliga felaktigheter i 6rsredovisningen, vare sig dessa
beror pi oegentligheter eller pi fel. Vid denna riskbed6mning beaktar revisorn de delar av den
intema kontrollen, som ?ir relevanta ftir hur ftireningen upprtittar arsredovisningen ftir att ge en
riittvisande bild, i syfte att utforma gransknings6tgiirder, som iir iindamilsenliga med hiinsyn till
omstiindighetema, men inte i syfte att g<ira ett uttalande om effektiviteten i frreningens interna
kontroll. En revision innefattar ocksi en utviirdering av iindamilsenligheten i de redovisnings-
principer som har anviints och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen,
liksom en utviirdering av den Overgripande presentationen i Srsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhtimtat iir tillrAckliga och iindamilsenliga som grund
ft)r mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har irsredovisningen uppriittats i enlighet med arsredovisningslagen
och ger en i alla vtisentliga avseenden riittvisande bild av ftireningens finansiella stiillning
per den 31 december 2014 och av foreningens finansiella resultat for iret enligt ars-
redovisningslagen. Fcirvaltningsberiittelsen iir ftrenlig med Srsredovisningens rivriga delar.

Jag tillstyrker dthfiir att ftireningsstiimman faststdller resultatriikningen och balansriikningen
for foreningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andrafiirfuttningar

Utdver min revision av irsredovisningen har jag iiven utftirt revision av ft)rslaget
till dispositioner betriiffande ft)reningens vinst eller ftirlust samt styrelsens ftirvaltning
ftir Brf Viistergird nr I ftir riikenskapsiret2014-01-01 -- 2014-12-31.

Styrelsens ansyar

Det iir styrelsen som har ansvaret ftir ft)rslaget till dispositioner betriiffande ftireningens
vinst eller forlust, och det iir styrelsen som har ansvaret fiir ftirvaltningen entigt bostadsriitts-
lagen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar iir att med rimlig siikerhet uttala mig om ft)rslaget till dispositioner betriiffande
ftireningens vinst eller frirlust och om ftirvaltningen pi grundval av min revision. Iaghar
utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag ftr mitt uttalande om styrelsens ftirslag till dispositioner betriiffande ft)reningens
vinst eller ftirlust har jag granskat om fiirslaget dr ftirenligt med bostadsriittslagen.

Som underlag ftir mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utriver min revision av Arsredovisningen
granskat viisentliga beslut, itgArder och forhillanden i ftireningen ftir att kunna beddma om nflgon
styrelseledamot iir ersiittningsskyldig mot ft)reningen. Jag har iiven granskat om nigon styrelse-
ledamot pi annat siitt har handlat i strid med arsredovisningslagen eller ftireningens stadgar.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir tillrackliga och iindamilsenliga som grund ftir
mina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att ftireningsstiimman disponerar vinstmedlen enligt ftirslaget i ftirvaltnings-
bertittelsen och bevilj ar styrelsens ledamdter ansvarsfrihet ftir riikenskapsiret.

w,^d)/+l!",!Kk,,I{{oo(u \
Auktoriserad revisor 
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