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Styrelsen for BRF Viistergird nr 1 fir hirmed avge 6rsredovisning f6r rdkenskapsiret 2015.

Arsredovisnlngen iir uppriittad isvenska kronor, SEK.

Fiirva ltn i ngsbe rHttelse

F6,reningens stadgar
Foreningens gdllande stadgar har registrerats hos Patent- och Registreringsverket 2004-L0-7L.

F6reningens indamSl och verksamhet
Foreningen har till iindamAl att friimja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreningens hus

uppl6ta bostadsldgenheter och lokaler under nyttjanderiitt och utan tidsbegrdnsning. Bostadsriitt dr den rdtt
ifdreningen som en medlem har pd grund av upplStelsen. Medlem som innehar bostadsrdtt kallas

bostadsriittshava re.

Fastighet och ligenhetsf6rdelning
Foreningens fastighet, Kdttingen 27 dr beldgen i Stockhol,ms kommun.
PA fastigheten finns 2 st bostadshus innehillande 36 ldgenheter upplitna med bostadsrdtt samt en lokal

med hyresrdtt, fdrdelat enligt fdljande:

Ldgenhetsfordelning:

19 st t rum och kok
11 st 2 rum och kdk
5 st 3 rum och k6k
1 st 4 rum och kok Total bostadsyta:1952 kvm Total lokalyta:54 kvm

Styrelse
Styrelsen har sedan ordinarie stiimma 2015-05-20 bestitt av:

Ordinarie Alexander Krnjajic
Arvid Sundelin
Fredrik Rostov
Hanna Malmeby
Henrik Gustafson

Suppleanter Erik Benjaminsson
Joakim Kumlin
Josefine G unna rsdottir
Peter Huwyler

Revisorer
Ordinarie Peter Neveling Auktoriserad Revisor

Suppleant Erik Hamrin lntern revisor

Valberedning
Agneta Ostman Sammankallande
Harald Bjirvamoen
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Ldgenhetsdver16telser och andrahandsuthyrningar
Under perioden har 6 st overlitelser igt rum (lgh 6, L8,20,22,27 och 28). Vid Srets utging fanns inga

beviljade andrahandsuthyrningar. Styrelsens policy fdr andrahandsuthyrningar dr att folja bostadsriittslagen.
Nyttjanderdtten till ldgenhet som innehas med bostadsrdtt dr f6rverkad och foreningen sAledes berdttigad
att uppsdga bostadsrdttshavaren tillavflyttning, om ldgenheten utan styrelsens tillstind upplites iandra
hand.

Fastighetsf6rvaltning
Styrelsen har under under 6ret haft 10 st protokollforda sammantraden. F6rvaltningen av ekonomi och

skotsel har skotts av Storholmen Forvaltning AB medan den tekniska f6rvaltningen har skotts av Brf

Vii stergi rds styre lse.

FdrsSkring
Fastighete n d r f u I lvd rdeforsii krad i Bra n d kontoret.

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

F6reningens fond f6r yttre underhill
Reservering och ianspriktagande av den yttre reparationsfonden sker av beslutande organ, vilket enligt
stdmmobeslut dr styrelsen. Omforing gors via balanserat resultat. Reservering har skett under 6ret med den
stadgeenliga avsittningen 52 800 kronor.

Fastighetsskatt/avgift och inkomstskatt
Fastigheten har isatts viirdeir 1943.

Fr6n inkomstiret 2015 uppgSr den kommunala fastighetsavgiften fdr flerbostadshus till 1.243 kronor per

bostadsliigenhet, dock hdgst 0,3 % av gdllande taxeringsvdrde pi bostadsdelen.
Den kommunala fastighetsavgiften rdknas upp 6rligen med index.
Fdr lokaldelen beskattas foreningen med 7% av taxeringsvdrdet.

lntdkter och kostnader avseende fastighetsf6rvaltning dr inte skattepliktiga, dock tas kapitallntdkter,
kapitalvinster samt inl6sta och sAlda bostadsritter upp for berdkning av inkomstskatt. Eventuellt taxerat
underskott fr6n foregdende 6r avrdknas och iir underlaget positivt sker beskattning med 22%.

Vdsentliga hSndelser under rdkenskapsdret
Foreningen redovisar enligt det s6 kallade K2-regelverket, vilket beror synen pi och hanteringen av

avskrivningar, investeringar, underhill och underh6llsfonder, mm. Enligt K2 till6ts endast
avskrivningar av underh6llskostnader som avser tillforande av ny funktion, t.ex. en tillbyggnad, som
resultatmdssigt fAr skrivas av over flera 6r. Det betyder att kostnaden for merparten av en fastighets
underhAllsprojekt till fullo belastar det redovisade resultatet det 6r det genomfors. Detta betyder i

sin tur att det redovisade resultatet kan variera mycket kraftigt fr6n 6r till 6r, vilket g6r det svirt
att analysera ekonomin f6r bostadsrdttsfdreningar endast baserat pi 6rsredovisningen. Det innebir
ocks6 att det balanserade resultatet paverkas kraftigt och ddrfor inte utgdr ett meningsfylh matt pe

ekonomin. Foreningen har dock sedan flera 6r uppriittat och fdrfinat en kassaflodesorienterad
flerirsbudget som omfattar fastighetens totala underh6ll cykliskt over tid samt dess finansiering.
Denna utgor ett viktigt komplement till 6rsredovisningen f6r den som vill analysera foreningens
ekonomiska stdllning.
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Styrelsen foljer en policy att minimera de lopande kostnaderna, vilket maximerar utrymmet for
finansiering av planerat underhdll. Hdr foljer kommentarer till utfallet f6r 2015.

Fdreningens lopande drift- och skotselkostnader har varit nigot ligre (ca 15 kkr) dn normalt.
F6ljande ir vdrt att notera:

. Vdrmekostnaden blev n6got l6gre dn vanligt, beroende p6 att 2015 blev varmare an ett
norma16r.

. Energideklaration och radonmiitning utfordes till kostnaden 3,6 respektive 6,3 kkr.

Foreningen har utfort planerat underh6ll for ca 270 kkr:
. Vir nya fina port inklusive automatik kostade 187,5 kkr.
. Underhill och nyanskaffning av markiser mot lopande avgift har utforts under 6ret till

kostnaden L02 kkr. Dock bokf6rs inte markisavgifterna p6 separat konto forrdn frin 2016.

Foreningens normala kostnadsniv6 for l6pande underhAll och reparationer dr ca 40-50 kkr. Exempel
pi sidana kostnader under 201-5:

. Rensning av akut stopp i k6ksavloppet i ligenhet 20 har utforts till kostnaden 12 kkr.

. Reparation av stdlldon i undercentralen har utforts till kostnaden 10,5 kkr.

. Reparation av torksk6pet har utforts till kostnaden L,6 kkr.

. Hissreparationer och jourservice har utforts till kostnaden 15,5 kkr, vilket dr en ganska

normal irskostnad dd styrsystemet delvis iir original frin 1956. Detta riknas ddrf6r inte som

extraord ind rt.

Emellertid uppstod under 2015 flera extraordinara kostnader for ej planlagt underhill, vattenskador
och reparationer i storleksordningen 120 kkr:

. lnspektion av och 6tgdrder pA felaktigt monterade radiatoranslutningar som monterades
2003 i samband med balkongbygge har utf6rts till kostnaden 15 kkr.

. Inspektion av och 6tgdrder avseende en vattenliicka i badrumstaket i ldgenhet 14, samt en

vattenskada i liigenhet 20 har utfdrts till kostnaden 34 kkr.
. Byte av en gammal avloppsstam samt lickande galvaniserade vattenledningar till ldgenhet 1

har bytts ut till kostnaden 71 kkr, Detta borde ha bytts i samband med stamrenoveringen pd

90-talet.

Foreningens fdrvaltningskostnader okade under 2015, huvudsakligen till foljd av alla tekniska
projekt, men den l6pande fdrvaltningskostnaden harsdnkts n6got:

' Styrelsen kopte extra forvaltningstjdnster av Vision & Resultat Henrik Gustafson AB till
kostnaden 48,4 kkr istdllet for av Storholmen for att p6 billigaste sitt kunna hantera alla

projekt under 6ret. Aven detta f6r anses som en extraordiniir kostnad.
. Arskostnaden f6r fastighetsforsdkring har sdnkts till 20 kkr per 5r nu ndr bytet till

Brandkontoret sl6r igenom pi hel6ret 2015.

' Styrelsearvodet f6r 2015 var 20 kkr, vilket bidragit till sdnkta forvaltningskostnader.

Foreningens riintekostnader iir exceptionellt l6ga, vilket beror den l6ga rdntesatsen 0,52% per
201_5-12-3L.

Det bokf6ringsmdssiga resultatet f6r 2015 blev -175 kkr. Rensat f6r 270 kkr i planerat underhdlloch
171, kkr i avskrivningar samt 63 kkr rijntekostnader si betyder det ca 329 kkr i "driftsnetto", vilket ir
utrymmet for finansiering av planerat underh6ll. Utfallet avseende detta utrymme var 373 kkr for
2013 och 465 kkr for 201,4. Enligt budget skulle "driftsnettot" t6r 2Ot5 varit 501 kkr. Med hdnsyn till
de extraordinira kostnaderna pi totalt 168,4 kkr som belastar Srets resultat f6r utfallet anses som
klart godkdnt. Detta utfall ligger i linje med f6reningens flerirsbudget, som tar hiinsyn till kostnaden
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och finansieringen av fastighetens underhAll over 16ng tid. Detta betyder i sin tur att styrelsen inte
rekommenderar dndring av 6rsavgifterna, annat dn fdr kostnadsglidning enligt KPI (vilket under 2015
inte 6kat).

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

Underhdllsplan och kassaflddesorienterad flerirsbudget som styrker detta finns tillgdngliga pi hemsidan
frid hemsgata n68.se.

Arsavgifter
Arsavgifterna lii m nas oforii nd rade.

6vrigt
Enligt styrelsebeslut debiteras koparen vid varje overlStelse en expeditionsavgift p42,5 % av basbeloppet
(2015=1 113 kronor). Pantsdttningsavgift debiteras med L % av basbeloppet {2015=445 kronor)vid varje
pa ntsattning.

P6minnelseavgift uttages med 50 kronor vid sen betalning.

Flerdrsiiversikt (tkr)
Nettoomsdttning

Resultat fdre reservering

Reservering yttre fond

Sa ldo yttre repa rationsfond
Lin per kvm yta

Kassalikviditet (%)

Arsavgift er bostiider kr/kvm

2015

L3o7 729
-775012
52 800,0

10s 600

3 490

229
584

20t4
1 313 198

-4255 3L9

52 800,0

259 818

3 490

207

582

2012

t 241, L72

-s4 520

47 127,O

154218
1994

624

544

20LL

t 204 554
-199 251

47 127,0

299 01,4

1,994

783

544

20L3

7269 996

758

52 800,0

207 0L8

t 994

6s0
553
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Fiirslag till behandling av ansamlad ftirlust
Styrelsen foreslir att den ansamlade forlusten (kronor):

Balanserat resultat
6rets forlust

Behandlas si att
Att till fonden f6r yttre underhill avsdttes
Att frin fonden fdr yttre underhill ianspriktages
i ny rikning overfdres

Foreningens resultat och stdllning i 6vrigt framgdr av efterfoljande
tilliggsu pplysn inga r.
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Resultatrdkning

Rd,relseintikter, lagerf6rdndringar m. m.
Nettoomsattning
Su mma r6,relseintd kter, lagerf6rlnd ringa r m. m.

R6relsekostnader
Drift- och underhillskostnader
Ovriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
a nldggningstillginga r
Summa r6relsekostnader
R6relseresultat

Finansiella poster
Ovriga rd nteintdkter och likna nde resultatposter
Rentekostnader och liknande resultatposter
Su mma finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Resultat f6re skatt

Arets resultat

BRF Vdstergird nr 1

Org.nr 702002-6105

2015-01-01 201.4-Ot-01.

-20L5-L2-3L -20L4-L2-31.
Not

L 347 729
1307 729

-LL97204
-57 200

-L7L790
-L 420 L94

-L12465

49

-52 596
-62547

-175012

-L75 0L2

-L75 0L2

1 313 198

1 313 198

-5 247 077
-68 894

-171790
-5 487 761
-4174 563

2924
-83 580
-80 756

-42553L9

-4 255 319

-4 255 319
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BalansrHkning

TTLLGANGAR

Anldggn ingstillgd ngar

M ateri e I I o a n lii g g n i n g sti I I g d n g d r
Byggnader
Mark
Ma rka nldggninga r

Maskiner och inventarier
Su mma materiella anlSggningstillgdngar

Summa anlfiggningstillgdngar

Omsdttningstillgd nga r

Kortlristi gd lo rdring a r
Kundford ringar
Skatteford ringa r

Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intdkter
Su mma kortfristiga fordringar

Kasso och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsfittningstil196ngar

SUMMA TILLGANGAR

BRF Vdstergird nr l-
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Not 20L5-12-3t 20L4-L2-31

s 680 310
269 000
L55 249
33s 139

6 439 698

6 439 698

0

0

2703
23 472
26 L75

760 640
760 640
785 815

7 2265L3

5767 356
269 000
186 299
388 833

6 611 488

6 611 488

1 110

7 819
899

68 511

78 339

7847L2
7847!2
863 051

7 474539
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Balansrdkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kopital
Medlemsinsatser
U ppskrivningsfond
Fond f6r yttre underhill
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapitol
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapita!

L6ngfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Su mma lingfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Levera ntiirsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och fdrutbetalda intdkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 20L5-L2-3L 20L4-t2-31.

2540 504
L284 199

105 600

3 930 303

-3 87239L
-L75 0L2

-4 047 403
-117 100

7 000 000
7 000 000

152325
3 743

559

186 986
343 513

7 226513

7 000 000

7 000 000

lnga

2540 504
L 31L 815

259 818
4 Ltz L37

201 095
-4 255 319

-4054224
57 glg

7 000 000
7 000 000

107 855

0

0

30877L
4L6 626

7 474539

7 000 000

7 000 000

lnga

StSllda sdkerheter

Panter och diirmed jiimfdrliga siikerheter som hor stiillts fiir egno
skulder och ovsiittningar
Fastighetsinteckninga r

Summa stdllda sdkerheter

Ansvarsf6rbindelser
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Tilldggsupplysningar

NOT 1 Redovisningsprinciper

Allmdnna upplysningar
Arsredovisningen dr upprattad ienlighet med Arsredovisningslagen och BFNAR 2009:1

Arsredovisning i mindre ekonomisko fdreningor.

Redovisningsprinciperna ii r of6rii nd rade jd mf6rt med f6regSende 6 r.

Anl6ggningstil l96ngar
Tilld mpade avskrivningstider:

Byggnader
Ma rka nliggningar
Ombyggnationer
lnventa rier

L

10

6,67

LO-20

Nyckelta lsdefi nitioner
Nettoomsettning
Rorelsens huvudintdkter, fakturerade kostnader, sidointikter samt intiiktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intiikter och kostnader, men fore extraordindra intdkter och kostnader'

Kassa likviditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
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Noter

NOT 1 Byggnader och mark

2015 20L4

lngiende a nskaffningsvii rde byggnad

Utg6ende acku mulerade anskaffningsv6rden

lngiende avskrivningar

Arets avskrivningar

Utgiende acku mulerade avskrivningar

Utgiende redovisat vdrde

Taxeringsvd rden byggnader

Taxeringsvdrden mark

NOT 2 Maskiner och inventarier

7 758 2L4

7 7582L4

-L 990 858

-87 046

-2077 904

5 680 310

18 118 000

23 809 000

4L927 000

2015

7 75821,4

7 7582L4

-1 903 812

-87 046

-1 990 858

5 767 356

18 118 000

23 809 000

41927 000

20L4

lngiende a nskaffningsvii rden

Utgiende acku mulerade anskaffningsvdrden

lngiende avskrivningar

Arets avskrivningar

Utg6ende acku mulerade avskrivningar

Utgiende redovisat vdrde

NOT 4 F6rdndring av eget kapital

749 69L

749 69L

-350 858

-53 694

-4L4552

335 139

Uppskr.
fond

Balanserat
resultat

749 691

749 691

-307 164

-53 694

-360 858

388 833

Arets
resultat

Inbetalda Yttre under-
insatser hdllsfond

Belopp vid 6rets inging
Avsittning yttre U H-fond
Overforing uppsk fond
lansp16ktagande av

UH-fond
Disposition av foregdende
6rs resultat:
Arets resultat

2 540 504 259 818

s2 800

-207 01.8

1 311 815

-27 6L6

20L095 -4255319
-52 800
27 616

207 0L8

-4255 319 4255 3L9
-775 0L2

Belopp vid Srets utgeng
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Sku lder till kreditinstitut

Nedan framg6r fordelning av 16ngfristiga lin.

[ingivare
Rintesats

%

Datum f6,r

rdntef,ndring
L6nebelopp Linebelopp
20L5-L2-3L 20t4-L2-31

Swedbank 2855009581

Swedbank 2855194656

0,524

0,523

ROrlig

Rorlig

5 500 000

1 s00 000.

5 s00 000

L 500 000

Stockholm 2016-05-10

fn*\t}-h
Hanna Malmeby -/

P€
Henrik Gustafsson

Fredrik Rostov

,'",T':fberdttelse har rimnats & ft * O {-/i,
1,' * /ri' f i

/rri {/'H/rryPeterNeveling- ,f
Auktoriserad revisor /
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REVISIONSBERIiTTELSE

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

Rapp o rt om drs re dovisn in g en

Jag har utft)rt en revision av &rsredovisningen ftir Brf Viistergird nr 1 ftir riikenskaps-
?ret 2015-01 -01 -- 201 5-12-31.

Styr e I s ens ansv ar fdr frr s r e dov i sninge n

Det iir styrelsen som har ansvaret ftir att uppriitta en irsredovisning, som ger en riittvisande
bild enligt &rsredovisningslagen och fiir den intema kontroll, som styrelsen beddmer iir
nddvtindig ft)r att uppriitta en Arsredovisning, som inte inneh&ller viisentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar iir att uttala mig om irsredovisningen pi grundval av min revision. Jaghar
utftirt revisionen enliE International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.
Dessa standarder kriiver att jag ftiljer yrkesetiska krav samt planerar och utftir revisionen ftir
att uppni rimlig siikerhet att irsredovisningen inte innehiller viisentliga felaktigheter.

En revision innefauar att genom olika itgarder inhiimta revisionsbevis om belopp och annan
information i irsredovisningen. Revisorn viiljer vilka &tgiirder som ska utftiras, bland annat
genom att beddma riskerna fiir viisentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa
beror pi oegentligheter eller pi fel. Vid denna riskbed<imning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen, som iir relevanta ftir hur foreningen uppriittar 6rsredovisningen ft)r att ge en
riittvisande bild, i syfte att utforma gransknings&tgzirder, som iir iindamilsenliga med hiinsyn till
omstiindighetema, men inte i syfte att grira ett uttalande om effekliviteten i fiireningens interna
kontroll. En revision innefattar ocksi en utviirdering av Zindamilsenligheten i de redovisnings-
principer som har anviints och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen,
liksom en utviirdering av den dvergripande presentationen i irsredovisningen.

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

Uttalanden

Enligt min uppfattning har frrsredovisningen uppriittats i enlighet med flrsredovisningslagen
och ger en i alla v8sentliga avseenden riittvisande bild av ftireningens finansiella stiillning
per den 31 december 2015 och av ftireningens finansiella resultat ftir 6ret enligt 6rs-
redovisningslagen. F<irvaltningsberiittelsen iir ftirenlig med d:rsredovisningens <ivriga delar.

Jag tillstyrker diirftir att fiireningsstitunman fastst?iller resultatriikningen och balansriikningen
ftir ftireningen.

rQ)



Rapport om undra krav enligt lagar och andrafdrfattningar

Utdver min revision av irsredovisningen har jagiiven utftirt revision av ftirslaget
till dispositioner betriiffande ftireningens vinst eller fiirlust samt styrelsens forvaltning
av Brf Viistergird nr 1 ftir riikenskaps ltret 20 I 5 -01 -0 1 -- 201 5 -12-3 l.

Styrelsens qnsvar

Det iir styrelsen som har ansvaret ftir ftirslaget till dispositioner bekiiffande ft)reningens
vinst eller ftirlust, och det iir styrelsen som har ansvaret ftir ftirvaltningen enligt bostadsriitts-
lagen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar 5r att med rimlig siikerhet uttalamig om ftirslaget till dispositioner betraffande
ftireningens vinst eller ftirlust och om ftrvaltningen pi grundval av min revision. Jaghar
utftirt revisionen eniigt god revisionssed i Sverige.

Som underlag fiir mitt uttalande om styrelsens ftirslag till dispositioner betriiffande ftireningens
vinst eller ftirlust har jag granskat om forslaget iir ftirenligt med bostadsriittslagen.

Som underlag ftir mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utriver min revision av irsredovisningen
granskat viisentliga beslut, fltgZirder och ftjrhillanden i ftireningen ftir att kunna bed<jma om nigon
styrelseledamot ?ir ersiithringsskyldig mot ft)reningen. Jag har iiven granskat om ntgon styrelse-
ledamot pA annat siitt har handlat i strid med &rsredovisningslagen eller fiireningens stadgar.

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

Wtalanden

Jag tillsty, ker att fbreningsstiimman behandlar fi)rlusten enligt ft)rslaget i ftrvaltningsberiittelsen
och beviljar styrelsens ledamriter ansvarsfrihet ftir riikenskapsaret.

Stoc$ohx 2016-05-16
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,{ffi{,,,,!{,'ry,
Auktoriserad revisor
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Undeftecknad, utgedd som internrevisor att granska styrelsens arbete och att dette fremjat
madlemmarnae intressen under 2015, avger efter fullgjort uppdrag fdljande berdttelse.

Jag har granskat samtliga drenden som styrelsen hanterat under 2015 samt budget och andra
handlingar av betydelse" Styrelsen har bland annat, under dret som gAtt, fo(satt arbetet med att
pi eft proaktivt sdtt undvika vattenskador i medlemmarnas ldgenheter. F0rhoppningsvis kommer
det arbetet leda till att fdreningen och dess medlemmar i mdjligaste mAn undviker vattenskador
och andra trikigheter som dessa hdndelser medfdr framdver.

Dokumentationen av drendena har gjorts p& ett fdreddmligt sdtt. Det dr enkelt att fdlja ett lrende
frAn start till avslut och de Overvdganden som gjorts under Erendets gAng.

Med en vdlutarbetad 16ngsiktig underhAllsplan och kassaflOdesprognos har basen lagts fdr en
sund ekonomi som f'?imia( fOreningens medlemmar. Ddrf0r dr min slutsats att styrelsen har gjort
6tt bra jobb under dret som gAtt och att de beElut som fdttats har varit i medlemmarnas intresse.

Stockholm 2016-05-23ruq
Erik Hamrin


