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Föreningen har till ändamål att främja
medlemmarnas ekonomiska intresse genom

att i foreningens hus uPPlåta

bostadslägenheter under nyttjanderätt och

utan tidsbegränsning. En medlems rätt i

föreningen, på grund av sådan upplåtelse,

kallas bostadsrätt. En medlem som innehar en

bostadsrätt kallas bostadsrättshavare'

Föreningens fastigttef, Skärkarlen 6 i

Stockholms kommun fÖrvärvades 20 10-06-22.

Föreningens fastighet består av 2

flerboståOstrus på adress Wergelandsgatan 2-

14, Holbergsgatan 50-52 samt sigrid undsets
gata 30-34. Fastigheten byggdes 1951 och har

värdeår 1951 .

Tomträttsavtal finns till fastigheten då

föreningen inte äger marken utan hyr den av

Stockholms kommun via tomträtt.

Tomträttsavgätden är per 2A14-12-31
278 600 kr p-er år. Avtalet gäller till och med

2A51-01-01 .

Lägenheter och lokaters yta. Den totala

byggnadsytan uppgår till 6 650 kvm, varav

5-153 kvm utgÖr lägenhetsyta och 319 kvm

lokalyta. I föreningen finns 1B garageplatser'

Föreningen hyr endast ut garage till de

boende.

Lägenhetsfordelning
9 st 1 rum och kök
22 sl2 rum och kök
22 st 3 rum och kök
23 st 4 rum och kök

Av dessa lägenheter är 67 upplåtna med

bostadsrätt och 9 med hYresrätt.

Föreningen har 2 uthyrda lokaler och 1

föreningslokal.

lntäkter från lokalhyror utgör ca 2,7 oÄ av

föreningens totala intäkter.

Föreningen är frivilligt momsreg istrerad

avseend e verksam hets lokale r.

Försäkring till fullvärde har föreningen tecknat

hos lf skadeforsäkring AB. I avtalet ingår

styrelseforsäkring.

Tekniska beskrivningen av fastig heten

vilken togs fram i samband med kÖpet

används som underlag for de

underhållsåtgärder som utfÖrts och plane"as

L- J

Mark- och dräneringsarbete kring \'aczz'
utanför Wergelandsgatan 4

Sophanteringssystem

Fastighetsförvaltning avseende :3r - 3'

förvaltning och fastighetsskÖtsel - a'

föreningen under flera ar haft ne: \' I -: s:=:3-
Detta avtal sades uPP under ','å'3- :
månaders uppsägningstid l, F3'3- -13-

tecknade ett fastighetsskÖtseie',ia 
*31 - S 
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med 6 månaders uPPsägri '3s: :

Bostadsrätfs fö reni n ge n re 3 s 
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Föreningens nuvarande ga l3-:3 ::3 =7='
registrerades 2008-0 1 -1 C
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Medlemmar i foreningen uppgick vid årets
början till 90 medlemmar. Nytillkomna
medlemmar under året är 12. Antalet
medlemmar som avgått under året är 13.

Medlemsantalet i föreningen vid årets slut är
89. Under året har 12 överlåtelser skett och 1

upplåtelse från hyresrätt till bostadsrätt, vilket
inbringade 1 995 000 kr. Föreningen har vid
årets slut 9 bostadshyresgäster.

Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen
en överlåtelseavgift på f n 1 1 1 3 kr.

Pantsättningsavgift debiteras köparen med f n
445 kr.

Sfyrelsen har sedan extra stämma den 2014'
02-19, fram till ordinarie stämma haft följande
sammansättning:

Marie Alsterfält
Eva Castensson
Suzanne Lindberg
Fredrika lvarsson
Therese Ahlqvist
Simon Chamoun Gouriye
B ritt Lu ndg ren-Gertzell
Annika Holm
Carolina lhrner

ledamoUordf.
ledamoUkassör
ledamoUvice ordf.
ledamoUsekr.
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant

Styrelsen har sedan ordinarie
föreningsstämma 2A14-05-06, och därmed
påfoljande styrelsekonstituering haft foljande
sammansättning:

arbetar med. Föreningens firma har av
styrelsen alt. av två ledamoter i förening.

Hå4 c-å#*§§*r * r=**r r* k*t:s kx p*ar*t

Fastigheten har genomgått en brandinspektion
av Stockholms brandforsvar. Föreningen har
även genomföfi en elinventering av hela
fastigheten för byte av elstigare, då de gamla
ledningarn a är brandfarliga. Det finns pengar
avsatta för denna renovering. Samtliga
medlemmar kallades till en extra stämma för
information och omröstning.

Föreningen har infort vår- och höststädning
med sopcontainer.

15 maj amorterades 2 miljoner i sarnband med
omläggning av två Iån innebärande väsentligt
sänkta lånekostnader.

Byte av redovisningssystem till K2 med
anledning av de nya redovisningsreglerna.

Ekonomisk förualtning har föreningen avtal
tecknat med Deloitte AB.

Föreningens resultat för är 2A14 är
-1 319 Kkr, vilket kan jämföras med resultatet
för år 2013 på -1 815 Kkr. Förändringen mellan
åren beror främst på minskade räntekostnader.
Kostnadsutvecklingen i föreningen är
förhållandevis stabil. De flesta kostnader har
minskat något jämfort med tidigare år.

Kostnadsutueckling

Marie Alsterfält
Suzanne Lindberg
Eva Castensson
Therese Ahlqvist
Annika Holm
Britt Lundg ren-Gertzell
Andreas von Plenker-Tind

ledamoUOrdf
ledamoUvice Ordf
ledamoUKassör
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant

Andreas von Plenker-Tind har under året avgått
som suppleant.

Till revis or har Staffan Zander, Baker Tilly
Mapema valts.

Valberedningen består av Petter Larsson
Garcia, Jonathan Kvarnström och Johan
Rinaldo, varav den förstnämnde är
sammankallande. Jonathan har sålt och flyttat
från föreningen och Petter Larsson Garcia är
istället sammankallande.

Sfyrels esam m anträden som p rotokol lforts
under året har uppgått till 16 st. Dessa ingår i

det arbete med den kontinuerliga förvaltning av
foreningens fastighet som styrelsen under året

Årsavgifterna har under året varit ofÖrändrade.

Föreningens enskilt storsta kostnadspost är
fjärrvärmekostnaden och den har under år
2A14 minskat, vilket har ett samband med den
milda vintern. l, , {- ,
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Brandinspektion av Stockholms
brandförsvar

Vattenskada i källarutrymme

Markarbeten WG 24 vid Portalen

Besiktning av tak

El-inventering av fastigheten

Nytt AssA-låssystem till källare och
sopbehållare

I samband med vattenskada inkÖptes

Troaxburar for evakuering och Senare extra
utrymmen efter återflytt, placerade i

skvddsrummet Holbergsgat an 52.

llnderhåtl av fastigheten som genomfÖrts

under verksamhetsåret och där hela
kostnaden belastat resultatet for
verksamhetsåret.

Nettoomsättning, Kkr

Resultat efter finansiella poster, Kkr

Soliditet, %

Genomsnittlig årsavgift per kvm bostadsrättsyta, kr

Lån per kvm bostadsrättsYta, kr

lnsats per kvm bostadsrättsYta, kr

Genomsnittlig skuldränta, ola

Fastighetens belåningsgrad , o/o *

Här:dels*r *ft*r räk*nska Psåret

Planerat underhål lsbehov av föreningens
fastighet beräknas fÖr den närmaste 10-

årspärioden och uppdateras löpande. Till det

planerade underhållet samlas medel via årlig

avsättning till foreningens yttre underhållsfond
med minsl A3 oÄ av taxeringsvärdet på

fastigheten. Fonden fÖr yttre underhåll
redovisas under bundet eget kapital i

balansräkningen. De enskilt största åtgärderna
som planeras framgår nedan.

3 554

-1 319

74

602

4 503

12 996

2,90

2B

3 342

-1 815

71

548

5 020

13 006

3,33

30

2 962

-1 799

71

502

5 092

13 005

3,53

30

3 030

-2 288

69

456

5 411

13 006

1 729

-252

63

456

7 486

12 939

302
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Genomsnitflig skuldränta definieras som bokförd kostnad för låneråntor i förhållande till genomsnittliga fastigh€ls:a-

FÄiigiiåtå"i"Glåningsgrad defini"rat som fastighetslån i förhållande till fastigheten§ bokförda värde'

Nyckeltalen for jämfÖrelseåren har inte räknats om'

Anticimex - fuktkontroll
Sotning samt OVK besiktning
Stamspolning
AtgarUer efter takbesiktni ng

Byte av elstigare
Garagerenovering
Kätlarrenovering - uppfräschning

källargångar och säkra källarfÖrråd, från

hönsnät till Troax.
LED-lampor med sensorstyrning i allmänna

utrymmen
Uppfräschning av trapphus och portalen

Wergelandsgatan 2-4
Målning forrådsutrymme p.g.a. vattenskada
Målning av cykelrum Holbergsgatan 50

Ombyggnad av föreningslokal till 4
lägenheter

Renoverins och försäljning av lqgqllg
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Res u ltatd is pos ition

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till eflerföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

Förslag till behandling av föreningens resultat:
Balanserat resultat
Arets resultat

Styrelsen foreslår att

Till yttre fond avsätts
I ny räkning överfores

-6 792 566
-1 31 I 495
-8 1 11 061

182 046
-8 293 fi7
-8 1 11 061
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Rörelsens intäkter IIr. .

Årsavgifter och hyreeintäkter

Övriga r'öre,lseintäkter

Rörelsens kostnader
Driftkos,tnader'

Övriga externa kostnader

Personalkostnader
Avskrivn i n gar av materiel Ia an Iäg g ni ngstil lgång ar

Rärelseresultat

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter

Räntekostnader

Resultat efter finansletrla poster

Åre'ts resultat

ä§{4*{{,t zora-'{{t 
I::: ;:: I16s§s rs I

3577ö22 33426§1 
I

a777 Ag4 -2 ?§S 4ffi I-35e41e 4§§ 5s0 I
-104 5s0 -1§t u05 I

:10P60e§ -r o&8e4 I
-42ffi 1q8 -4 4040S? I

2014-0t{}t 2013{{{lt
2fi14't2.3{ effi3-12'31

3 554 007 3 341 881

16 g5S r50

3 571 022 3 342 631

-2 777 094 -2 755 409

-35s 419 -4s3 5SS

-104590 -151 20§

-1 og9 8ES

-4 2§6 198 -4 404 082

-6S5 17S -',t 061 451

5425 1 885

-s?8 744 -7§5 717
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TILLGÅT*C*N

An lägg n i ngsti lNgångar

Materiel la an läg gnin gstillgångar

Byggnad

lnventarier, verktyg och installationer

$umma anlägg n ingstil lgångar

Omsättn i n gstil lgån g ar

Kortfristiga ford ri n gar

Kundfordringar

Övr"iga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

§u mma omsättn ingstil lgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not

2A14-12-31

74 936 626

931 393

2ffi3-12-3{

75 875 839

748 486

7§ 868 019

75 868 01 g

3 905

2 §23

1?4 066

Tfi 624 325

76 624 325

0

3 A72

1 50 70s

130 594

3 629 233

3 75S 827

79 627 846

1 53 781

4 239 728

4 393 509

8t 0{7 834

Bri Sk;irk;-lrlert ti. {)rt-; tti 769El B-1 150



EGET KÅPITÅL §CH SKULOEft

Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

Yttre Fond

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

Arets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristiga skulder

Leverantörssku lder

Aktuell skatteskuld

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH §KULDER

FOSTER INSful LINJEH

Ställda säkerheter

Panter och därmed jämförliga säkerheter

som har ställts för egna skulder och för
förpliktelser som redovisats som avsättningar

Fasti g hetsinteckn in gar

Not

7

2A14-12-31

65 959 970

639 314

2013-12-31

63 964 970

457 268

r3it, w

66 599 284

-6 792 566

-1 318 495

64 422 238

-4 795 237

-1 815 283

-B 111 061 -6 61A 520

58 488 223

20 617 245

57 811 718

22 624 312

2A 617 245

23 786

16 711

7 444

388

47 4 089

22 624 312

54 694

85 081

2 711

-436

439 754

522 418

79 627 846

30 700 000

581 804

81 017 834

30 700 000

30 700 000 30 700 000

lngaAnsvarsförbindelser lnga

f-r
a*



Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

Justeringar for poster som inte ingår i kassaflödet

Erhållen ränta mm

Erlagd ränta

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före foränd ringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar av rorelsekapital
Minskning(+)/ökn ing(-) av ku ndfordringar

Minskn ing(+)/ökni ng(-) av fordringar

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

I nvesteri n gsverksam heten
Förvärv av byggnader och mark

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Fi n an sieri n gsverksa m h eten
lnbetalda insatser och upplåtelseavgifter
Ändring kortfristiga finansielta skulder
Amortering långfristiga lån

Kassaflöde från fi nans ieri ngsverksam heten

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

2414-41 -01

2014-12-31

-695 176

1 025 095

5 425

-628 744

2013-01-01

2013-12-31

-1 061 451

1 003 884

1 BB5

-755 717

-293 400

-3 905

27 A91

-68 370

39 892

-811 399

65 164

57 348

-128 294

4 519

-298 692

0

-268 789

-812 662

-101 316

0

-268 789

1 995 000

-30 908

-2 007 107

-101 316

1 900 000

34 447

-74 1 18

-43 015

-610 496

4 239 728

1 864 289

950 311

3 289 418

3 629 233 4 239 728
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