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Forvaltnings-
berdttelse

Styrelsenfor RB BRF STHLMSIruS 37
fdr harmed avge drsredovisningfor
rcikenskapsdret
20 I 4-01 -0 1 - 201 4-1 2-3 I

Fdren i n gens verksam het
Allmtint om verksamheten

Fcireningens ?indamil
Fcireningen har till tindamtl altfriLmjamedlemmarnas ekonomiska intressen genom att i ftireningens hus, mot
ersiittning, till ftireningens medlemmar upplflta bostadsliigenheter ftjr permanent boende om inte annat siirskilt avtalats,
och i ftirekommande fall lokaler, till nyttjande utan begriinsning i tiden.

Fastighetsuppgifter
Fcireningen innehar med tomtrtitt fastigheten Lehusen 1l i Stockholm stad med diirpi uppfti'rd byggnad i 9 vSningar
med 128 liigenheter och 8 lokaler. Byggnaden iir uppftrd 1991.

Lii genh etsfii rdeln in g :
1 rok 2rok 3 rok 4 rok 5 rok
1 0 4 7 4 8 1 4 9

Dessutom tillkommer:
Lokaler

Total bostadsarea: 9 300 m,
Total lokalarea: 1370 m'

Arets taxeringsviirde 240 600 000 kr
Fdreg6ende 6rs taxeringsviirde 240 600 000 kr

Fastigheterna tir fullvtirdeftirsiikrade i Ltinsftirsiikringar. Forsiikring mot ohyra ingir.
Bostadsriittsftirsiikring, ett tilltigg till hemftjrs?ikringen bekostas av fbreningen.

Underhil l och underhil lsplan

Arets underhil l
Fcireningen har under verksamhetsAret utftirt reparationer ftjr 539 tkr och planerat underh6ll ftir 505 tkr.
I(ostnaderna specificeras i avsnittet "Arets utftirda under
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Brandskyddsbesiktning har genomftirts under 8ret, utan anmiirkningar. Besiktningen innefattar brandsliickare,
brandgasventilation etc.

Det elektroniska lissystemet har byggts ut med att omfatta iiven de allmlinna inre lokalerna. Fiirutom skalskyddet som
byggdes und'et 2012 omfattas nu dven inre barnvagnsrum, inre cykelrum, tviittstugor, ftirradslokaler, ftireningslokalen,
bastun och hobbylokalen. Dessutom har fastighetsftrrAdet ftirsetts med ett AptuslSs. Boende kan nu r6ra sig i de
lokaler man har behcirighet att besdka med att anviinda bara en bricka. I samband med utbyggnaden har portkoden for
ftirskolan avskaffats och ersatts med brickor som ftirskolan l6nar ut till barnens ftirlildrar

Nya ddrftryckesl6s har installerats i lokaler som bara har en utg6ngsmcijlighet. Risken ftir oavsiktlig inl6snine har
minimerats.

Tredje kvartalet2014 genomftirdes stamspolning av fastighetens avloppsniit och dagbrunnar.

Lcipande underhill har utftirts pi tviittmaskiner, torktumlare, hissar, klottersanering, etc.

Underhillsplan och kommande underhill
Stadgeenlig fastighetsbesiktning av fiireningens egendom genomftirdes 25 augusti av representanter frin styrelsen
tillsammans med ftireningens ftirvaltare fr6n Riksbyggen. Besiktningen inleddes med att besiktningsrapporlen till
underhillsplanen samt san.rtnanstdllning civer kommande Stgarder 2014-2021granskades. Diirefter gicks inviindig och
utviindig syn av fastigheten. Utciver ett visst underh6llsbehov som kommer att atgArdas synes fastigheten vara i gott
skick.

Fcireningen har utftirl respektive planerar att utfora nedanstflende unclerhill.

Arets utfcirda underhill tkr
Underhillsadministration 1 2

493

Fiirvaltning
Riksbyggens kontor i Stockholm har bitriitt styrelsen med ftireningens forvaltning enligt tecknat avtal.

Medlemskap och organisationsanslutning
Bostadsrtittsftireningen iir medlern i Intresseforening lor Riksbyggens bostadsriittsforeningar i Stockholm.
Bostadsriittsfdreningen ?iger via garantikapitalbevis andelar i Riksbyggen ekonomisk ftirening. Genom
intresseftireningen kan bostadsriittsforeningen utciva inflytande pi Riksbyggens verksamhet sarnt ta del av eventuell
utdelning frin Riksbyggens resultat. Ut<jver utdelning pi andelar kan foreningen 2iven fB Aterbriring pi kcipta tjiinster
frin Riksbyggen. Storleken pA 6terbiiringen beslutas av Riksbyggens styrelse.

Avtal
Ftireningen har ingitt fiiljande avtall

Ekonomisk fbrvaltning
Tel<nisk forvaltning
Fastighetsservice
Fastighetsutveckling
Vinterskotsel
Stiidning
Entrdrnattor
Hissar
I(abel-TV
Elavgifter

{iirrviirme
Breclband
Sophiimtni

Riksbyggen
Riksbyggen
Riksbyggen
Riksbyggen
Riksbyggen
Teknostiid AB
Berendsen textil
Kone AB
Com Hem AB
Foftum & Vattenfall
Fortum
Bredbandsbolaget
Ragn Sells
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Dessutom firurs ett nyttjandeavtal med stokab fiir ledningsriitt, detta ger en intiikt.

Samfii l l ighet
Fdreningen ?ir medlem i Scidra Stationrigaragets Samftillighetsforening, andelstal 5,92%. Samt i Sopsug inom Scjdra
Station Samftillighetsftirening, andelstal 3,83 5yio.

Slutligen iir ftireningen iiven medlem i Gemensamhetsanliiggningen, Lehusen ga:2, vinl andelstal ar 40%o.
Gemensamhetsanliiggningen utgcirs av gatan utanftir nr 12 och 14 samt nr 16 och 18, dessutom ingir trappan ner till
Sodermalmsalldn. Ovriga medlemmar tir Bostadsrlittsftireningen Brinckan-Lehusen4}%ooch Stockholm s stad.20%o.

Efter den senaste stiimman och diireftel foljande konstituerande styrelsesammantriide har styrelsen haft ftiljande
sammansiittning

Styrelse

Styrelsesuppleanter
Irene Bladh
Jan Niitterholm
Viktor Torkelsson
Kaj Majuri
Sophia Markovic (Sophia ersatte Anna Hellstrcim from. oktober 2014)

Revisorer och i ivriga funktiondrer

Ordinarie ledam6ter
Anita Eriksson
Ingemar Stenberg
Sten I(jellsson
Michael Keller
Lena Emanuelsson
Ann Espling
Sara Hamilton

Ordinarie revisorer
Wille Bergrici
KPMGAB

Revisorssupp leanter
Mikael Lundstedt
KPMGAB

Valberedning
I(j ell B Johansson (sammankallande)
Jan Kallander
lnger Jonasson

Ordftirande
Vice ordforande
Sekreterare
Ledamot
Ledamott .o.m 141111
Ledamot
Ledamot

Fcireningsvald revisor
Auktoriserad revisor

Fcireningsvald revisor
Aukloriserad revisor

Utsedd av
Stiimman
Stiimman
StZimman
Stiimman
Stiimman
Stiimman
Riksbyggen

Stiimman
Stiimman
Stiimman
Stlimman
Riksbyggen

Stiimman
Stiimman

StZimman
Stiimrnan

Stiimman
Stiirnman
Stiimman

Studieorganisatdr
Michael I(eller Studieoreanisatdr

Fi rmateckning

Styrelsen

Fcireningens firma tecknas ftirutotn av styrelsen i sin helhet av styrelsens ledamciter, tvi i ftirening
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Vdsentliga h?indelser under och efter rdkenskapsaret
Verksamhet, ekonomi och framtida utveckling
Allmdnt
I resultatet ing6r avskrivningar med 914 tkr, exkluderar man avskrivningarna blir resultatet 2 87 | tl<t. Avskrivningar iir
en bokftiringsmiissig viirdeminskning av ftireningens byggnader och posten piverkar inte ftireningens likviditet. Fr6n
och med riikenskapsSret2014 galler ny god redovisningssed, genom den nya normgivningen K-regelverket (det s6
kallade K2). Fdriindringen innebiir att synen pi avskrivningar, investeringar och underh6ll har ftiriindrats. Detta kan
medfora att resultat och jiirnftirelsetal zLwiker frin iildre irsredovisningar.

Fcireningen har under 6ret hillit ordinarie irsstrimma den 2l maj. Styrelsen har h6llit 11 protokollftirda sammantriiden.

Arsavgifter, kapitalt i l lskott och andelstal
Fcireningens avgifter iir uppdelade i en driftdel och en kapitaldel efter det frivilliga kapitaltillskottet som gjordes 2013
under november m6nad.

Under 2014 har styrelsen lyckats siinka riintekostnaderna genom att knlta ett av de rcirliga l6nen till Stibor. En fortsatt
utveckling av siinkta r?intekostnader ltirviintas under 2015, dA {tireningens enda kvarvarande bundna l6n ska
omftirhandlas i ett betydligt ltigre riintellige iin niir det upptogs.

Efter att ha antagit budgeten ftjr det kommande verksamhetsiret har styrelsen beslutat om oforiindrade flrsavsifter.
Arsavgifterna for 2014 uppgick till i genomsnittTll ktlkvmler.

OverlAtelser
Baserat pi kontraktdatum har under verlcsamhetsiret 9 dverlitelser av bostadsriitter skett (ftiregiende 61 15 st).
Fcireningens sarntliga liigenheter iir uppl6tna med bostadsriitt.

Hdndelser under iret

Styrelsen har anscikt och beviljats bygglov fiir inglasning av balkonger med tak. Medlemmar som vill nyttja bygglovet,
se anvisningar pi loreningens hemsida.

Styrelsen framflor ett vannt tack till triidgirdsgruppen och de medlemmar som under 6ret har hjiilpt till med:
'Att pA trivseldagen v6r och hcist eller vid annat tillf?ille gjort fint utomhus och inomhus
. Tr2idgirdssk<itsel sAsom planterat lcikar och plantor, vattnat, rensat ogrds, klippt griis
. Att skotta snri, sanda och slA larm niir clet fanns risk ftir snoras

En <iversyn har gjorls av {tireningens hantering av dokument ftir att underliitta hantering och undvika att samma
dokument sparas pA flera stiillen:
'Dokument som skall vara alltndnt Atkomliga l2iggs ut pi hemsidan, offentligt ftjr allmiinheten, exempelvis skdtsel och
ansvar i egen liigenhet och allmiinna lokaler, Srsredovisning och avfallshantering
'Dokttment som skall vara itkornliga enbaft lor medlemrnarna liiggs ut pA hernsidan, via inloggning, exempelvis
kontaktinformation styrelse, protokoll liireningsstiimmor, ftrsiikring
'Dokutnent som skall vara itkomliga online {dr styrelse och revisorer etc som inte frnns pi annat hAll online lZiggs in
pi Riksbyggens kundwebb under Vira dokument. Dokument med kiinsliga personuppgifter hanteras pA annat
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Flerirsciversikt

Kostnadsutveckling, rdntekostnader och driftkostnader

600

500

300

400

200

100

2010 2011

---+-- Ranta, kr/m2

--+ Driftkostnader, exkl reparationer o
underhall, kr/m,

..d- Driftkostnader, exkl underhall, krlm,

+ Drift kostnader, Totalt kr/m,

2013

z0t3 2012 20ll 2010Resultat och
Rdrelsens intiikter
Arets resultat
Resultat fore avskrivningar
Resultat ftire avskrivning men efter avsiittning
till underhillsfonden
Avsiittning till underh6llsfond krlm,
Balansomslutning
Soliditet
Likviditet
Arsavgift snivi ftjr bostiider, l<r I m2
Briinsletilliigg, kr/m'z
Driftkostnader, T otah krl m2
Driftkostnader, exkl underh Fil, kr I m'
Driftkostnader, exkl reparationer o underhill, kr/r
Riinta, kr/rn3
UnderhSllsfond, kr/m'z
Lttn,l<rlm2

20t4
r0 376
1 897
2 871

1 757
104

179 729
60%

2s9%
711
100
466
419
368
174
770

6 494

393
s2l
988

r l  491
2 740
3 207

287
034
500

rt 224
J O-t+

4 100

r 7 0 t  3  1 5 3
86 86

178 168 I8t 4s2
4004 39%

103% 96%
820 820
103 103
s29 439
388 409
339 341
328 164
691 754

9 634 10 009

l  530
104

179 527
59%

238%
820
103
544
439
378
280
7 1 3

o o / z

2 501
86

r79 860
4lyo

l52Yo
820
103
396
334
278
J Z J

714
9 541

Arsavgiftsnivi ftir bostiider kr/m2 samt br?insletilliigg krlmz har bostadsarea for bostadsriitter som beriikningsgrund.
Driftskostnad krlm2, rrinta kr/m2, underhillsfond kr/m2 och thnkrlm" har samtliga bostadsareor * lokalareor som
beriikningsgru
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Resultatdisposition
Till irsstdmmans fdrfogande finns fdljande medel (kr)

Balanserat resultat
Arets resultat ftire fondftiriindrins
Arets fondavsiittning enl i gt stadg-arna
Arets ianspriktagande av underhillsfond
Summa civerskott

Styrelsen ftires16r ftilj ande disposition till drssttimman:

Extra avsiittning ti11 underhillsfond

Att balansera i ny rlikning

t5 920 498
| 896 977

-l 114 228
504 608

17 207 855

17 207 8ss

Vad betrtiffar fiireningens resultat och stiillning i <ivrigt, hiinvisas till efterftiljande resultat- och balansriikning med
tillhdrande bokslutskommentarer.
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Resultatrdkning

2014-01-01
20r4-12-31

2013-01-01
2013-12-3r

Rdrelseintdkter m.m.
Arsavgift er och hyresintiikter
Ovriga rcirelseinttikter
Sum ma rdrelseintdkter, lagerfdrdnd nin gar m.m.

Riirelsekostnader
Driftkostnader
Fastighetsadministration
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anliiggningstillgingar
Summa rdrelsekostnader

R6relseresultat

Finansiella poster
Resultat fr6n finansiella anliiggningstillgingar
Ovriga r?inteintiikter och liknande poster
Rtintekostnader
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Arets resultat

9 116 646
| 259 034

r0 052 975
| 339 867

J

4
5

6

r0 375 680

-4 972 s44
- 408 215
- 339 675

- 973 93s

rr 392 842

-s 804 6s9
-  431 585
-293 42r

- 466 785
-6 694 369

3 681 311

5  888
66 961

- l  857  183

-6 996 450

4 396 392

5 248
102 965

-2 983 554
-r 784 334

1 896 977

-2 87s 341

1 521 051

1 896 977 1 521 051
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Balansrdkning

2014-12-31 2013-12-31

TILLGANGAR

Materiella anldggningsti l lgAngar
Byggnader
Summa materiella anliiggningstillgingar

Finansiella anldggningsti l lgAngar
Aktier och andelar i intresseftiretag
Summa finansiella anliiggningstillginga r

Summa anldggningst i l lgAngar

Omsdttnin gsti l lgingar

Kortfristiga fordringar
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna inttikter
Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar
Ovriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsdttningsti ltgingar

SUMMA TILLGANGAR

r7I 4r2 602 r72 386 537
r7t 4t2 602

64 000

172 386 537

64 000
64 000 64 000

171 476 602 172 450 537

l 0
1 l

294 s59
395 523

97 398
443 848

690 082

800 000

541 246

I 000 000l2

1 a
I J

800 000

6 762 696

I 000 000

s 535 447
6 762 696 5 535 447

8 252778 7 076 693

179 729 380 179 527 230
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Balansrdkning

20r4-12-31 20t3-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond ftir ftre underhill
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Lingfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Summa lfl ngfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Skulder till och ftirskott frSn medlemmar, hyresgiister och kunder
Leverantdrskulder
Skatteskulder
Ovriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och ftjrutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

STALLDA SAKERHETER oCH ANSVARSFORBINDELSER

Sttillda siikerheter
Ovriga stdllda panter och ddrmed jiimfcirliga sdkerheter
Summa stti l  lda siikerheter

Ansvarsfdrbindelser

t 4

82 229 2s8
8 216 755

82 229 258
7 607 t3s

90 446 013

15 310 878
| 896 977

89 836 393

t4 399 447
I  521 051

l 5

t7 207 855 15 920 498

107 653 868

68 891 747

105 756 891

70 791 747
70 791 747

400 000
232283
300 857
t2 944

202 8s9
1 829 651

3 r83 765 2 978 593

179 729 380 179 527 230

l 6

68 891 747

400 000
323 729
608 329
13 840

181 504
| 656 363

136 010 160
136 010 160

I n g a

136  010  160
136 010 {60

Inga

-l-
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Noter med
redovisnings-
principer och
tillaggsuppgifter

Allmdnna redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprattats enligt 6rsredo-
visningslagen och Bokfiiringsn?imndens all-
miinna rAd, K2-reglerna fiir mindre, ekonomiska
ftireningar (BFNAR 2OO9:I). Principerna har
till?impats fr6n l januari 2074 och medfijrt en
ftiriindring av byggnadens avskrivningsplan fi.6n
400 ar dll 200 lff.

Skatter och avgifter
En bostadsriittsftirening iir. i normalfallet inte
loremAl ltjr inkomstbeskattning. En bostadsr2itts-
fiilenings riinteintiikter' Zir. skattefria till den del
de 2it hiinforliga till fastigheten. Beskattning sker
av andra kapitalir-rkomster samt i fbrekommande
fall inkomster som inte iir hZinfiirliga till fastig*
heten. Efter avriikning fiir eventuella under-
skottsavdrag skel beskattning med 22 procent.

Bostadsrdttsftireningar erlligger en kommu-
nal fastighetsavgift motsvarande, det ldgsta
av

c | 217 kr per liigenhet eller 0,30 7o av
taxerat viirde fbr fastigheten

. samt fastighetsskatt motsvarande 1 o/o

av taxeringsviirdet pi lokaler

UnderhAll /underhi l lsfond
Underh6ll utfiirt enligt underhSllsplanen be-
narnnssom planerat underhdll. Reparationer
avser ldpande underhAll som ej finns med i
undelhAllsplanen.
Enligt anvisning fi'An Bokftiringsn2irnnden redo-
visas underh6llsfonden som en del av bundet
eget kapital. Avs2ittning enligt plan och ian-
spr6ktagande fiir genomfbrda itgiirder sker
genom dverforing mellan fritt och bundet eget
kapital efter beslut av styrelsen. Avsiittning
utciver plan sker genorn disposition pi fiirening-
ens ersstzimrna.
Arets underh6llskostnader. redovisas i resultat-
riikningen inom irets resultat.

PAgAende ombyggnad
I ftirekomrnande fall redovisas ny-, till- eller
ombyggnad sorn pigflende i balansriikningen till
dess att arbetena ftirdigstiillts.

Vdrderingsprinciper m.m.
Tillgingar och skulder har viilderats till an-
skaffningsvZirden orn inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar har efter individuell vardering uppta-
gits till belopp varmed de ber2iknas inflyta.

Materiel la anl?iggningsti l lgAngar
Materiella anliiggningstillg6ngar redovisas till
anskaffningsviirde med avdrag fiir ackumulerad
v2irdeminskning och eventuella nedskrivningar.
TillgAngarna skrivs av linj2irt 6ver tillg6ngarnas
nyttjandeperiod.
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Avskrivningsprinciper fcir anltiggningsti l lgingar

Materiella

Belopp i kr om inget annat anges.

Avskivnin
iniiir'

Antal Ar SlutSr
200 Ar 2190

2014-12-31 2013-12-31

Arsavgifter
Arsavgifter, drift
Arsavgifter, kapital
Hyror, lokaler

2 729 080
3 757 184
2 630 382

7 627 800

2 425 176
9 116 646 10 0s297s

Briinsleavgift er, bostiider
Briinsleavgift er, civrigt
0vriga intiikter
Inkassointiikter

Not 3 Driftkostnader

929 994
127 97s
200 885

180

933 977
136 450
268 260

1  180
| 2s9 034 1 339 867

Reparationer
Underh6ll
Fastighetsavgift och fastighetsskatt
Tomtriittsavgiild (kiptid tom 61 2021-05-31)
Fiirsiiklingspremier
Kabel- och digital-TV
Fastighetsskcitsel
Aterbliring frin Riksbyggen
Systematiskt brandskyddsarbete
Stiidning gemensamma utrymmen
Obli gatoriska besiktningar.
Sn6- och halkbekiimpning
Fiirbrukningsmateriel
Vatten
EI
Uppviirmning
Sophantering och 6tervinning

538 733
504 608
4rr 776

1 297 186
124 672
rt4 3r9
92 724
- 8 4 0 0
t t  852

r40 289
l l  905
4t 533
9 269

159 s06
30s 760

I  009 182
207 630

62s 379
| 123 373

4 r 0  8 8 1
1 223 s33

100 024
tl2 605
92 011
- 8 2 0 0
l s  2 1 2

140 372
8239

80 557
s6 967

159 297
349 002

1 077 367
238 041

4 972 s44 5 804 659

Fcirvaltningsarvode
IT-kostnader
Juridiska kostnader
Arvode, yrkesrevisorer

276 091
8 984

4s0
39 930

r43
984
700
988

-L

271
8
I

29
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Mciteskostnader
0vriga ftirvaltningskostnader
Kreditupplysningar
Telefon och porlo
Medlems- och Itireningsavgifter
Kdpta tjiinster
Bankkostnader

Not5 Personalkostnader

20'14-12-3'l

7  880
42 473

6 400
25 762

245

2013-12-31

19 060
59 012
3  150
2 688
6 400

29 345
1 1 5

408 zls 43 I  58s

L0ner, andra ersiittningar och sociala kostnader
Fast styrelsearvode
Sammantriidesarvoden
Arvode till valberedningen
Arvode uppdragstagare
Fcireningsvald revisor
Utbildning, ftirtroendevalda
Summa
Sociala kostnader

112 4s0
37 290
3 800

tt} 999
s 220

121 030
31 800
4 000

72 000
3 900
5 200

269 7s9
69 916

237 930
s5 491

339 675 293 421

Not 6 Av- och nedskrivningar av materiella anltiggningstillgingar

Byggnader 973 935 46678s
973 93s 466 785

Not 7 Ovriga riinteintdkter och liknande poster

Riinteintakter fran fiirvaltningskonto i Swedbank
Riinteintakter fran likviditetsplacering via Riksbyggen
Rainteintiil<ter frin hyres/kundfordringar
Ovriga riinteintiikter

Not 8 Riintekostnader

1  088
t6 164
1 082

48 628

1  1 1 0
20 503

306
81 046

66 961 102 965

Riintekostnader ftil fastighetslan, kapitalpoolen l  8s7 183 2 983 5s4
r  8s7  183 2 983

-\
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2014-12-31 2013-12-31

Anskaffningsvdrden
Vid 6rets bclrjan

Byggnader

Summa anskaffningsviirden

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid 6rets bdrjan

Byggnader

Arets avskrivning byggnader
Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan

Restvtirde enligt plan vid Arets slut

TaxeringsvArden
Bostiidel
Lokaler
Totalt taxeringsviirde

varav byggnader

Not 10 Ovriga fordringar

t86  713  882 186  713  882
186  713  882 186  713  882

186713 882 1867r3 882

-14 327 34s -13 860 s60
-14 327 345

- 973 935

-13 860 s60

- 466 78s
-r5 301 280 -14327 345

t71 412 602 172 386 537

2r5 000 000 215 000 000
2s 600 000 2s 600 000

240 600 000 240 600 000
122 000 000 122 000 000

Skattekonto
Fordran, Kapitalkostnadspoolen
Andra kortfristiga fordringar

294 559

Fordran, kapitalkostnadspoolen avser skillnaden mellan vad som betalats in i form av medlemsavsifter till
kapitaltillskottspoolen jiimfiirt med poolens utgifter i form av riinta och amorteringar under tret. Om utgiftema iir stcine iin
medlemsavgifterna under Sret uppstAr en fordran och om utgifterna iir lZigre uppstir en skuld i Arsredovisningen. Detta
mellanhavande visar ftireningens anviindning av inbetalda avgifter ti11 kapitalkostnadpoolen under riikenskaps

92 r0l
196 531

5 927

91 471

s 927
97 398
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2014-12-3',t 2013-12-31

Not 11 Fcirutbetalda kostnader och upplupna intdkter

Upplupna riinteintiikter
Fiirutbetalda ftirsiikringspremier
Fcirutbetald vattenavgift
F<irutbetald renh6llnrng
Fdrutbetald kabel-tv-avgift
Ftirutbetald kostnad bredbandsanslutnine
Ovriga lbrutbetalda kostnader
Fcirutbetald tomtriittsavgiild

Not 12 Ovriga kortfristiga placeringar

373
32 629
3 114

29 105
746

5  3 8 1
324 175

1  3 1 9
26 78s

J  ) ) /

33 974
28 764

746
24 528

324 175
395 523 443 848

Likviditetsplacering via Riksbyggen

Not 13 Kassa och bank

800 000 I 000 000

Tvp
30 dagar

Saldo
800 000

Ranta Slutdatum
0,70 2015-01-08

800 000 I 000 000

Bankmedel
Frirvaltningskonto i Swedbank

Not 15 Ovriga skulder ti l l  kreditinstitut

4741 63s
2 021 061

3 901 333
| 634 lls

6 762 696 5 535 447

Not 14 Eqet ka

Vid 6rets bcirjan
Disposition enl 6rsstiimmobeslut
Avs tittning till underhillsfond
Iansprektagande av underhAllsfond
Arets resultat
Vid 6rets slut

Bundet Bundet Bundet

Kapital{illskott

29 758 173

Uppl6telse-
avgifter

1.361 422

lnsatser Underh6lls-
fond

109 663 7 607 135

| 114 228
- 504 608

Fritt

Balanserat
resultat

14 399 447
I  s21  051

-t 114 228
s04 608

r5  310  878

Arets

| 521 0s1
-1  521  051

| 896 977
| 896 977

Fritt

5 1

29 758 173 | 361 422 sl 109 663 8216755

Inteckningsl6n
Avg6r niista 6rs amoftering, (kortfristig skuld)
Summa lingfristiga skulder ti11 kreditinstitut

69 291 747 7t l9t 747
- 400 000 - 400 000

68 891 747 70 79r 747

Arets amort. Utg. skuld
24 899 980

I 500 000 22891 787
400 000 21 499 980

Lilneinstitut
NORDEAHYPOTEKAB
NORDEA HYPOTEK AB
STATENS BOSTADS AB

Ranta
1,270/o

1,650/o

3,86%

Bundet t i l l
Rdrlig
Rdrlig
2015-08-14

Ing.  skuld
24 899 980
24 391 787
21 899 980

Nya lAn

71 191 747 1 900 000 69 291 747

Under niista riikenskapsir planerar fcireningen amoftera 400 000 kr varftir den delen av skulden kan betraktas som korlfristig
skul
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Not  16 kostnader och f<irutbetalda intdkter

Upplupna lciner och sociala avgifter
Upplupna rrintekostnader
Upplupna kostnader fdr reparationer och underh6ll
Upplupna elkostnader
Upplupna viirmekostnader
Upplupna kostnader fdr renhAllning
Upplupna revisionsarvo den
Upplupna styreisearvoden
Ovriga upplupna kostnader och fcirutbetalcla intiikter
Fcirutbetalda hyresintAkter och Ar'savgifter

Stockholm20ts-0V- 22_

Vflrrevisionsberiittelseharliimnats O"n 3O Grtnn"\ [ 0015
I

KPMG AB

49 015
14 539

26 506
t60 490

104
30 000

156 000
3 8  4 1 3

t8l 297

49 015
90 243
2 8r3

32 608
143 lr2

31 000
156 000
23 340

301 520
I 6s6 363 | 829 6s1

Viktor Torkelsson

Anna Lundebom-B engtsson
Auktoriserad revisor F<ireningsvald revisor
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Revisionsberdttelse
Til l  foreningsstdmman i Riksbyggens Bostadsrdttsforening Stockholmshus nr 37, org, nr j  j6419-j418

Rapport om 6rsredovisningen

Vi har utfort en revision av 6rsredovisningen for Riksbyggens Bo-
stadsrettsforening Stockholmshus nr 37 for t tr  2014

Styrelsens ansvar for drsredovisningen

Det dr styrelsen som har ansvaret for att  upprait ta en drsredovis-
ning som ger en rattvisande bi ld enl igt 6rsredovisningstagen ocn
for den interna kontrol l  som styrelsen bedomer dr nodvdndig for
att upprait ta en 6rsredovisning som inte inneheller vdsentl iga fel-
akt igheter, vare sig dessa beror pA oegentl igheter el ler p6 fel.

Revisorns ansvar

Vdrt ansvar dr att  uttala oss om drsredovisningen pd grundval av
v6r revision. Granskningen har utforts enl igt god revisionssed
For den auktoriserade revisorn innebdr detta att han el ler hon ut-
fort revisionen enl igt International Standards on Audit ing ocn goo
revisionssed i  Sverige Dessa standarder krdver att den auKron-
serade revisorn fol jer yrkesetiska krav samt planerar och utfor
revisionen for att  uppnd r imlig sdkerhet att  6rsredovisningen inte
inneh6ller vdsentl iga felakt igheter.

En revision innefattar att  genom ol ika 6tgdrder inhdmta Tevtstons-
bevis om belopp och annan information i  6rsredovisningen, Re-
visorn vdl jer vi lka 6tgt irder som ska utforas, bland annat genom
att bedoma riskerna for vi isentl iga felakt igheter i  Srsredovis-
ningen, vare sig dessa beror p6 oegentl igheter el ler p6 fel,  Vid
denna r iskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrol len som 5r relevanta for hur foreningen uppri i t tar 6rsredo-
visningen for att  ge en rdttvisande bi ld i  syfte att utforma gransk-
nings6tgi irder som 5r dndam6lsenl iga med hrinsyn t i l l  omstdndig-
heterna, men inte i  syfte att gora ett uttalande om effekt ivi teten
i foreningens interna kontrol l  En revision innefattai ocksd en ut-
vdrdering av dndam6lsenl igheten i  de redovisningsprinciper som
har anvdnts och av r imligheten i  styrelsens uppskattningar i  re-
dovisningen, l iksom en utvdrdering av den overgripande presen-
tat ionen i  6rsredovisningen,

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhi imtat t i r  t i l l r i ickl iqa och
dndam6lsenl iga som grund for v6ra ultalanden,

Uttalanden

Enligt vdr uppfattning har 6rsredovisningen upprait tats i  enl ighet
med 6rsredovisningslagen och ger en i  al la vdsentl iga avseenden
rdttvisande bi ld av Riksbyggens [3ostadsrt i t tsforening Stock-
ho lmshus nr  37s  f inans ie l la  s td l ln ing  per  den 31  december  2014
och av dess f inansiel la resultat for 6ret enl igt ersredovisningsla-
gen, Forvaltningsberdttelsen dr forenl ig med 6rsredovisningens
ovriga delar.

Vi t i l lstyrker dd rfor att  f  oreningsstdmman fastst i i l  ler resultatrdk-
n ingen och ba lansrdkn ingen fo r  fo ren ingen,

Rapport om andra krav enl igt  lagar och andra
fcirfattningar

Utover v6r revision av drsredovisningen har vi dven utfort en re-
vision av forslaget t i l l  disposit ioner betrdffande foreningens vinst
el ler forlust samt styrelsens forvaltning for Riksbyggens Bo-
stadsrdttsforening Stockholmshus nr 37 for €u 2014.

Styrelsens ansvar

Det dr styrelsen som har ansvaret for forslaget t i l l  disposit ioner
betrdffande foreningens vinst el ler forlust, och det dr styrelsen
som har ansvaret for forvaltningen enl igt Bostadsrdttslagen

Revisorns ansvar

Vdrt ansvar dr att  med r imlig sdkerhet uttala oss om forslaget t i l l
disposit ioner betrdffande foreningens vinst el ler forlust och om
forvaltningen p6 grundval av v6r revision, Vi har utfort Tevtstonen
enligt god revisionssed i  Sverige

Som underlag for v6rt uttalande om styrelsens forslag t i l l  dispo-
sit ioner betrdffande foreningens vrnst el ler forlust har vi granskat
om forslaget 5r forenl igt med Bostadsrdttslagen.

Som underlag for v6rt uttalande om ansvarsfr ihet har vi utover
v6r revision av 6rsredovisningen granskat vdsentl iga beslut, 6t-
gi irder och forh6l landen i  foreningen for att  kunna bedoma om
n6gon styrelseledamot dr ersdttningsskyldig mot foreningen,

Vi har dven granskat om n6gon styrelseledamot pe annat sdtt har
handlat i  str id med 6rsredovisningslagen el ler foreningens stad-
gar

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhi imtat eir t i l l rdckl iqa och
?indam6lsenl iga som grund for v6ra uttalanden.

Uttalanden

Vi t i l lstyrker att  foreningsstdmman disponerar vinsten enl igt for-
slaget i  forvaltningsberdttelsen och bevi l jar styrelsens ledamoter
ansvarsf r ihet for rdkenskapsdret

Stockholm den 30 april 201 5

KPIVG AB
/i



Nyckeltal

Kostnadsf6rdelning

Driftkostnader
Fastighetsadministration
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella anliiggningstillglngar
Summa kostnader

2014

4 972 544
408 215
339 675
973 935

6 694 369

2013

5 804 659
431 585
293 421
466 785

6 996 450

Av- och
nedskrivningar
av materiella

anliiggningstillgA
ngar
15o/o

Ovrigt
0o/o

Driftkostnader
74o/o
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Drifts kostnadsfdrdel n i n g

Reparationer
Underhill
Fastighetsavgift och fastighetsskatt
Tomtriittsavgiild (lciptid tom 61 202 I -0 5 -3 1 )
Fcirsiikringspremier
Kabel- och digital-TV
Fastighetsskdtsel
Aterbiiring fr 8n Riksbyggen
Systematiskt brandskyddsarbete
Stiidning gemensamma utrymmen
Obligatoriska besiktningar
Sn6- och halkbekiimpning
Fcirbrukningsmateriel
Vatten
EI
Uppviirmning
Sophantering och Atervinning
Summa driftkostnader

Ovrigl
19o/o

Uppvarmning
?00/o

2014

538 733
504 608
4tt 776

1 297 186
124 672
rt4 319
92 724
- 8 4 0 0
lt  852

140 289
11 905
41 533
9 269

159 506
305 760

| 009 t82
207 630

4 972 544

2013

625 379
I r23 373

4 1 0  8 8 1
| 223 533

100 024
112 605
92 }tl
- 8 2 0 0
1 5  2 1 2

140 372
8 239

80 557
56 967

759 297
349 002

1 077 367
238 041

5 804 659

Reparationer
11Yio

UnderhAll
10o/o

Tomtrattsavgaid
(ldptid tom ar
2021-0s-31)

260/o

Fastighetsavgift
och

fastighetsskatt
8o/o
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Nyckeltalsanalys fdr d riftkostnader

BOA (kvm):

Reparationer
Underhill
Fastighetsavgift och fastighetsskatt
TomtriittsavgAld (l6ptid tom 61 2021-05-31)
Fcirsiikringspremier
Kabel- och digital-TV
Fastighetsskdtsel
Aterbiiring fr6n Riksbyggen
Systematiskt brandskyddsarbete
Stiidning gemensamma utrymmen
Obligatoriska bes iktningar
Snri- och halkbekiimpning
Fcirbrukningsmateriel
Vatten
EI
Uppviirmning
Sophantering och Stervinning
Summa driftkostnader

20132014

5 8
54
44

139
l 3
l 2
1 0
- l
I

l 5
I
4
I

l 7
J J

109
22

535

67
t2 l
44

132
1 1
t 2
1 0
-1
2

l 5
I
9
6

1 7
3 8

116
26

624

Kr/ kvm Kr/ kvm

RB BRF STHLMSHUS 37 716419.1418 Bilaga

//,b



Ordlista

Anldggningsti l lgingar
Tillgingal som ar avsedda ftir lingvarigt bruk
inom ftireningen. Den viktigaste anliiggnings-
tillgingen lir ft)reningens fastighet mecl ev.
malk och byggnader.

Ansvarsfcirbindelser
Atagande ltir fiireningen, som inte finns rned
bland skulderna i balansr.iikningen. Bor.gens-
folbindelse iir exempel pA ett sfldant Atagande.

Avskrivning
Kostnaden ftir inventarier ftrdelas over flera
6t'. Normal avskrivningstid ftir rnaskinel. och
inventarier iir fem 6r och den irliga
avskrivningskostnaden blir.d6 20 plocent av
anskaffningsviirdet.

Balansrdkning
Visar ftireningens ekonorniska stiillning vid
verksamhetsirets slut. Den ena sidal av
balansriikningen (den s.k. aktivsidan) visar
foreningens tillgingar (kontanter, fordringar.,
fastigheter, inventarier rn.rn.) Den andra sidan
av balansr2ikningen (den s.k. passivsidan)
visar' finansieringen, d.v.s. hur tillgdngarna
finansierats (genorn upplining och eget
kapital). Velksamhetens resultat (enlig1.
resultat-riikningen) pAver.kar det egna
kapitalets stollek (ftireningens ftrmcigenhet).

Brdnsleti l ldgg
En separat avgift som fiireningen kan ta ut
och som skall motsvala kostnaderna ftir
uppv?irmningen av fiireningeus hus.
Briins leti I liigget ft r'delas efter. varj e liiger.rhe ts
storlek eller annan llimplig lbr.delningsgrund
och skall erliiggas minadsvis av fiireningens
medlemmar.

Ekonomisk f<irening
En ftr'etagsfonn sorn har till iindam6l att
friirnj a rnedlemmarnas ekonomiska intresse
genom att bedliva ndgon form av ekonornisk
verksamhet.

Folkrcirelse
En sammanslutning sorn arbetar ftir att fi.iimja
ett gemensamt intresse bland medlemmarna.
En folkldrelse har en utvecklad id6 orn hnr
sarnhallet brir utvecklas, rnan bildar opinion,
arbetar demokratiskt och utan vinstintresse.
En folklorelse hal stor anslutning, geografisk
splidning och medlemslcapet iir. frivilligt.

Fond fcir inre underhil l
En fond, som i de fall den finns, iir
bostadsr?itts-haval nas individuella
underh6llsfond och medel i fonden disponeras
av bostadsliittshavaren fiir under.hill och
ftrbafir'ingar i respektive liigenhet. Den irliga
avsiittningen pAverkar ltireningens
resultatriikning soln en kostnad. Fondbeloppet
enligt balansr'Zil<ningen visal sumrnan av
samtliga bostadsrlitters tillgodo-havanden.
Uppgift ftir den enskilde bostads-riittshavaren
l2imnas i samband med aviseringen varje
kvartal.

Fond fcir yttre underhill
Enligt fiireningens stadgar skall en 6r.lig
avslittning gdlas till ft!reningens gemensamma
underhillsfbnd. Fonden f6r utnyttjas for st6n.e
yttre repalations- och undelhillsarbeten.
Kostnadsnivin ftjr underh6ll av Itireningens
fastighet (l6ngsiktig undelhillsplan ska
finnas) och behovet att viirdesiikra tidigare
fonderade medel, pdverkar storleken p6 det
belopp som avsiitts.

Fdrlagsinsats
Fcirlagsinsats ar en kapitalinsats som icke-
medlemrnar tillftr en ekonomisk ftirening.
Genom ltirlagsinsatser kan ftireningen skaffa
kapital utan att behciva ta in nya medlemmar.
Fdrlagsinsatser har en mellanstiillning mellan
skulder och eget kapital. Den som har.en
lorlagsinsats har en efterstiilld fordran pfl
fbleningen. Skulle ftreningen gi i
konkuls/likvideras fir man bala 6terbetalning
efter att alla andra fordringsiigare ffltt betalt,
om det f inns pengar l<var.
Fcir varje ftrlagsinsats miste frireningen
tut{iilda ett liirlagsandelsbevis.

F<irvaltn i n gs berdttelse
Den del av dr'sredovisningen som i text
ftjrklalar och belyser ett avslutat
velksamhetsAr. I ft rvaltningsb erilttelsen
redovisas bl.a. vilka som haft uppdrag i
{bleningen och 6r'ets viktigaste hiindelser..

/-



Interimsfordringar
Interimsfordlingar lir av tvi slag, forutbetalda
kostnader och upplupna intikter.
Om en ftirening betalar ftir t.ex. en florsiikrine i
ltirviig sA iir der en ftjrul.betald l<ostnad. Man
kan sliga att ftireningen har.en fordr.an pi
ftirsiikringsbolaget. Denna fordran sjunker ftir
varje minad fiirsiikringen giiller och vid
pt'emietidens slut iir den nere i noll.
Upplupna intiikter iir intiikter som fbr.eninsen
iinnu inte f6tt in pengar. ltir, t ex ranta p6 eit
bankkonto.

Interimsskulder
Interimsskulder iil av tvA slag, ftrutbetalda
intiiktel och upplupna kostnader.
Om ftireningen fir betalning i ftr.skott ftr en
tjiinst som ska lcipa en tid kan du se detta sorn
en skuld. En vanlig ftirutbetald avgift iir
hyralavgift som vanligfvis betalas en m6nad i
ffirskott.
Upplupna kostnadel iil kostnader ftir tihnster
som lti leningen har.konsumet.at men annu inte
fitt faktula p6. En vanlig upplupen kostnad iir
el, vatten och viilme som fakturer.as i
efterskott.

Kortfristiga skulder
Skulder som ftreningen betalar.inom ett 6r.
Om en fond fiir inre underhAll finns r.iiknas
iiven denna till de kortfi.istiga skulderna men
det iir inie troligt att samtliga medlemmar
under samma ir anvZinder sina fonder.

Likviditet
Med likviditet menas fbreningens betalnings-
beredskap, alltsi ftrm6gan att betala sina
skulder i riitt tid. God eller dilig likviditet
bedcirns genoln ftirhAllandet mellan
omsiittningstillgingar och kortfi.istiga skulder.
Om om siittningstill g6ngarna 2ir. stcjrre iin de
kortfi'istiga skulderna brukar.man anse att
likviditeten iir god. God likviditet iir 120-
l5 jyo.

Lingfristiga skulder
Skulder som ftireningen betalar ftjrst efter ett
eller flela 6r. I regel skel betalningen lcipande
tjver 6ren enligt en amorteringsplan.

Resultatrdkning
Visar i siffror ftireningens samtliga intiikter och
kostnadel under vertsamhetsdret. Om
kostnaderna ar stdn'e iin intiikterna blir.
resultatet en ftirlust. I annat fall blir resultatet
en vinst. Bland kostnaderna finns poster som
inte motsvarats av utbetalningar under 6ret t.ex.
viirdeminskning p6 inventar.ier och byggnader
eller avsiittningar till fonder i ftireningen.
Kostnaderna iir i huvudsak av tre slag;
kapitalkostnader', underhillskostnader. och
driftskostnader. Ordinarie ftireningsstiimma
beslutal hur verksamhetsirets resultat ska
behandlas.

Soliditet
Fdreningens lingsiktiga betalningsflormdga. Att
en ftirening hal hdg soliditet innebiir att den har
stort eget kapital i ftir.hillande till sumrna
tillgingar. Motsatt innebiir att orn en fiirening
har l ig soliditet i ir det egna kapitaler I itet i
ftilhillande till summa tillgingar, dvs att
velksamheten till stor del Zir finansierad med
l6n. God soliditet ?ir 25 %o och uppit.

Stiillda sdkerheter
Avser i fiireningens fall de slikerheter., i regel
fastighetsinteckningar, som liimnats som
siikerhet ftir elh6llna l6n

Vdrdeminskning av fastigheten
Avskrivning av ft)reningens fastighet pi grund
av Alder och nyttjande. Den irliga
avskrivningen pdverkar resultatr2ikningen sotn
en kostnad. I balansriikningen visas den totala
avskrivningen som glorts sedan foreningens
bildades.

Arsavgift
Medlemrnarnas irliga tillskott av rnedel fiit. att
anviindas till den lcipande dliften och de
stadgeenl i ga avsaltningarna. Arsavgiften i ir i
regel ftrdelad eftel bostadsrAttet'nas
glundavgifter och skall elliiggas m6nadsvis av
ftireningens medlemmar. Alsavgiften iir
ftireningens viktigaste och stcirsta
inkomstkiilla.

Arsredovisning
Redovisningen styrelsen avger rlver. ett avslutat
verksamhetsflr och som skall behandlas av
old i nalie lt ireningssti irn lna. Arsredovisn ingen
skall omfatta {iirvaltningsberiittelse,
resultatriikning, balansriikning och
revisionsberitttelse.




