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Stvrelsen ftir Brf Stören I 5 får härmed avge årsredovisning itir räkenskapsåret 2014

Ärsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

F ö rva ltn in gs tr e rättels e

2 (r3)

Styrelsen ftir Bostadsrättsftireningen Stören 15 får hänned avge redovisning for tiireningens verksarnhet
under räkenskapsåret 20 I 4.

Allmänt om verksamheten

Föreningen bildades 2001 och ftirvärvade 2010 tomträtten till lbstigheten Stören 15 i Stockholm från AB
Familjebostäder. I föreningens hus finns 52 bostadslägenheter, varav 47 är upplt$na med bostadsrät och
5 är hyresrätter. Därutöver finns 5 lokaler som samt mobilmaster på take för vilka föreningen erhåller
hyra. Samtliga lokaler är uthyrda.

Föreningen beskattades under det senaste verksamhetsåret som en äkta bostadsrättsförening.

Styrelsen har under året håliit 17 protokoll{tirda rnöten. Därr.rtöver har styrelsen haft kontiriuerlig mail
och telefonkontakt.

Information till rnedlemmama har skett via föreningens hernsida (http:llstoren 1 5.se). anslag i porlen
samt via nyhetsbrev och inlormationsmöten.

Yäsentliga händelser under och efter verksamhetsåret

N.v styorelse ctch ru1;a stadgar m.m.

Vid årsstärnrnan den 30 juni 20i4 tilisattes en helt ny styrelse. Den nya styrelsen har sedan tillträdet
arbetat aktir,,t för att forbättra {tireningsdemokratin, utarbeta fungerande rutiner samt skapa ordning och
reda i floreningen, forbättra foreningens ekonomi sarrt säkerställa fastighetens skick. En icke oväsentlig
del av arbetet har fätt ägnats åt att åtgärda brister och fel begångna av den tidigare sryrelsen.

I syfte att {blbättra demokratin i foreningen och uppdatera de befintliga bestämmelserna tog stvrelsen
fiarn ftirslag på nya stadgar. De nya stadgama, som i huvudsak r"rtgår ifrån Bostadsrättemas
mönsterstadgar, äntogs vid två på varandra ftiljande {breningsstiimmor den 23 november respektive 14

december 2014. De nya stadgarna registrerades hos Bolagsverket den 9 januari 2015. De nya stadgarna
möjliggör även för ftireningen att ta ut en av avgift vid andrahandsupplåtelser. Föreningens stadgar finns
att ladda ner på f<lreningens hemsida.

Som komplement och ffrtydligande till stadgarna har s§relsen antagit trivsel- och ordningsregler.
Trivsel- och ordningsreglerna finns att ladda ner på ltireningens hernsida.

Unclerhål I s - a c h -forb at*i n gs ar b e t e n nr. m.

Irör att utreda fastighetens skick samt kornmande underhålls- och renoveringsbehov gav sryrelsen
Sustend AB i uppdrag att ta f-ram en underhållsplan. Sustends slutsatser i underhållsplanen presenterades
för medlemruarna vid ett informationsmöte den 23 november 2014. Underhållspianen flnns att ladda ner
på fiireningens hemsida.

De övergripande underhållsåtgärder som Suslend föreslog att lbreningen skulle genomfora under 2015
vär renol,ering av {tinster och fasad sarnt åtgärdande av tenxostater/värmecentral. Vid tilikommande
besiktning av ibsaden konstaterades att renovering av denna kan anstå i ytterligare ett par år. I
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underhållsplanen fiireslog Sustend att en dränering av innegården skulle genom{tiras under 2016.

Eftersom {äsadrenoveringen inte behöver genom{iiras under 2015 och åtgärdande av innegården är

angeiäget har styrelsen valt att tidigarelägga åtgärdandet av innegården (se vidare nedan).

Fönstren är gamla och i dåligt skick. Renovering/byte av ltinstren borde lra skett lor några år sedan'

Styreisen har därför initierat ett projekt ftir att åtgarda fonstren under 2015. Ett fle*ai besiktningar,

utbver Sustends tresiktningar i samband med underhållsplanen, har genomför1s och kontakt har även

etablerats nied Stockholms stad för erhållande av bullerslinkningsbidrag. FIera alternativ har utretts och

Lrtvärderats. Att åtgarda l'onstren beräknas kosta mellan i -1,5 mkr oclr år en relativt stor investering lor
foreningen. Fördelarna med åtgärdandet är att dyra reparationer av enskilda {tinster undviks, det blir
avseväft bättre värmeisolering. det blir avsevät bättre buller-/ljudisolering och att ftinstren inte kommer

behöva underhållas på 20 år.

Föreningens värrilecentral (inkl. pumpar etc.) är gammai och har dålig prestanda. Detta orsakar bristtällig

fördelning av vämen i huset samt höga vännekostnader. Styrelsen har därför initierat ett projekt ftir all

byta ut värnrecentral m.m. Målsättningen är att bytet ska vara genom{tid innan vintern 201 5"

Iiostnaclerna lor att byta ut värrnecenlral m.m. beräknas uppgå till ca 0.3-0,5 rnkr. Investeringen i en ny

vännecentral ftirväntas på några års sikt "betala av sig själv'" genom sänkta r'ämekostnader'

Avrinningen av dagvatten på Iiireningens innergård är bristftillig och Sustend har i underhålisplanen

identifierat risk för vattenskador på fastigheten om dräneringen inte åtgärdas, Styrelsen har därftir

ilitierat ett projekt {tir att åtgärda innergården under 201 5. Kostnaderna for åtgärdande av innergården

beräknas uppgå till ca 0.2-0,4 mkr. I samband med dräneringen kommer även marken att Itirdigställas for

en sopstation.-Dena då den nuvarande soplösning är gammal och underdimensiotterad och därför

kommer behöva bytas ut inom en snar framtid'

Under december 20i 4 genomt'ördes en ohligatorisk besiktning {s.k. OVK-L:esiktning) av ventilationen i

hgset. Besiktningen skulle egentligen ha genomforts under 20i 3. De anmärkningar som konstaterades

vid besiktningen koinmer att åtgärdas under 20i5 till en kostnad om ca 0"1 mkr.

Under sommaren 2014 installerades en vattenbehandlingsutr*stning från Bauer Watertechnology.

trnstallationen ska öka genomflödet i vattenledningama lor att ffirhindra rostbildning etc. och forbättra

värmespridningen i huset.

Fiber är indraget till fastigheten och ftireningen betalar en årlig avgift till STOKAB enligt ett långvarigt

ävtal som tecknats av Familjebostäder. I aniedning därav har styrelsen utrett möjligheterna att dra upp

tlber till iägerhetema. Installation av fiber i lägenheterna beräknas kosta 0,1 0, i5 mkr. Mot bakgrund av

planerade underhållsåtgärder har styrelsen valt att tilisvidare avvakta rned att installera fiber i

iägenhetema. Fördelen med fiber är att de boende kan er§udas snabbare bredband till lägre priser samt

ökad valfrihet.

t)vrigt

Under hösten 2014 genomfördes en inventering och r-rppmärkning av fönaden på vinden. Vid

inventeringen konstaterades att tre förråd innehåller övergiven egendom. Den ör'ergivna egenclomen

kommer bortfcrrsias i samband med att städning och utrensning sker under 2015.

Styrelsen har under året ftiljt upp aridrahandsuthy-rningen i fbreningen. Arbetet har resulterat i att ett

flertal olovliga andrahandsuthymingar omvandlats til1 godkända uth,vmingar.

I syile att ftämja kommunikationen med medletnmarna har s§relsen satt upp liireningspostlåda vid

hissen på entröplan"
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Ekonomi

Någon ändring av årsavgiftema har inte skett *nder 2A14.

Under 20 i4 har Stockholm stad höjt tomträttsavgälden från 158 900 till 207 700 kr (juli 2015 - juni
2016), 2$ 20A kr fiuli 2016 - juni 2017) ach därefter 218 70A kr per år. Den n1'a tomträftsavgälden
gäller fram till 30 juni 2025.

Styrelsen har under året arbetat aktivt för att sänka {iireningens kostnader. Bl.a. har banklånen setts över
och räntekostnadema sänkts. Räntekostnaderna kommer sänkas ytterligare i augusti 2015 när
räntebindningsperioden för foreningens största Iån löper ut. S§relsen har vidare undersökt möjligheterna
att stänga grovsoprummet då detta kostar foreningen ca 40 000 kr per år. trnligt den enkätundersökning
som styrelsen genornlort var en övervägande majoritet (dr-ygt 70 procent) 1ör en stängning av
gr0vsoprummet.

På motsvarande siitt som styrelsen arbetat med att sänka lijreningens kostnader har ärbete är,en nedlagts
ftir att öka intäktema. 81.a. har {tireningen omitirhandlat l.ryresavtalet avseende den största lokalen och
därigenom höjt hyran. Det nya hvresavtalet träder ikrall den I oktober 2015. Då hyrorna f?ir
bostadshyresgästerna inte höjts sedan 2010 har styrelsen vidare inlett {'orhandlingar rned
Hyresgästföreningen orr en hyreshöjning. Styrelsen har också fo§t upp gamla hyresskulder och tillsett
aft dessa ska avbetalas. Slutligen har styrelsen arbetat vidare med frågan om fiirsäljning av råvinden for
omvandling till vindsvåningar. Utöver örsäljningslikviden skulle en sådan omvandling generera ökade
löpande intäkrer i form av avgifter från nya medlemmar.

Från och med räkenskapsåret 2014 har en ny normgivning triitt ikafl på redovisningsområdet, vilken
innebär att föreningen har upprättat årsredovisning enligt ett så kallat K-regelverk. Styrelsen har beslutat
att tillämpa regelverket K2. Detta innebär att ftireningen fr.o.m. 2014 tillätlipar linjär avskrivning med en

avskrivningstid på 100 år.

De pianerade underhållsåtgärderna kommer i fiirsta hand att finansieras genonl avsatta medei och
banklårr.

Resultaträkningen

Bostadsrättsltireningens intäkter låg på drygt2 miljoner och bestod till övervägande delen av
fl1s61,giftema från medlemmarna . hyror från lokalerna samt mobilmasterna på taket.

Föreningens kostnader är främst driftskostnader (värme. vatten, el. sophämtning, städning etc.), räntor på
banklånen, tomträttsavgäld sarnt reparation och underhålI och så vidare. Den enskilt största
driflskostnaden är uppvårmningen som srlrelsen arbetar med att åtgarda (se närrnare under "Underhålls-
och förbättringsarbeten" ovan).

Räntekostnaderna frlr ltlreningens lån hos SBAB har minskat i och med att ett av lånen lagts om till lägre
ränta under 20i 4. Räntekostnaderna frirviintas sjunka ytterligare i samband med att bindningstiden fiir
det störsla lånet Iöper ut i augusti 20 I 5.

Föreningens resultat for 20 I 4 slutar med en förlust på dqvgt 300 000 kr. Att en förening redovisar
underskott betyder dock inte att ekonomin är dålig. Årets avskrivningar Lrppgick till ca 300 000 kr.
Avskrivningen är en bokforingspost och alltså ingen faktisk utgift sortr belastar lilreningen.

Balansräkningen

Balansråkningen visar vilka tillgångar, skulder och eget kapital löreningen hade vid bokslutet.

Tillgånganla är i princip marken och byggnaderna som hade ett bokfiirt värde om dryg149 miljoner
201.1. 'Iaxeringsvärdet för trygpader och mark 2014 var 42 q66 000 kr. Enligt våra stadgar ska varje år

7
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minst 0,3oÅ av taxeringsvärdet avsättas till en fond ftir yttre underhåll vilket blev
l28 000 kr.

s (13)

i storleksordningen

Tiil anläggningstillgångarna kommer knappt en miljon i kassa oeh bank for att betala löpande utgilter
samt underhåll av fastigheten"

Föreningens långfristiga skulder är fastighetslån hos SBAB om totalt 14 rniljoner kronor. De kortfristiga
skulderna består av skatteskulder, leverantörsskulder m.m. och uppgar till drygt 700 000 kr. Eget kapital

är i huvudsak bundet som medlemsinsatser och fond ftr -vttre underhåll och uppgår tiil drygt 38 000 000

kr.

Medlemsinformation

Antalet medlemmar vid årets början: 56

Antalet medlemmar vid arets slut: 56

Under året har 7 bostadsrätter överlåtits.

Extern fiirvaltning

Den ekonomiska och administrativa örvaltningen har skötts av Hemgården Förvaltningsaktiebolag.

F astighetsflorvaltnin gen h ar skötts av Åkerl unds F asti ghetsserv ice AB.

Flerårsöversikt (tkr)
Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster

Eget kapital

Soliditet (%)

2014

2 149

-305

36 547

71

2013

1 943

-94

36 852
11

2012

I 868

-669

36 946
7t

2011

1 885

J

36 215

68

Förslag till behandling av ansamlad {iirlust
Styreisen föreslår att den ansamlade ftirlusten (kronor):

ansamlad ftlrlusr
årets ltirlust

behandlas så att
till reservfond fiir yttre underhåll
i ny räkning överfbres

-1 294 653
-304 686

-1 599 339

128 898
728 237
599 339

-I
-1

Företagets resultat och ställning i övrigl frarngår av efter{tiljande resultat- och balansräkning med

ti11äggsupplysningar.
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Resultaträkning

Rörelseintiikter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Summa rörelseintiikter

Rörelsekostnader
Driftskostnader

Övriga extema kostnader
Personalkostnader

Avskrivningar av anläggningstillgångar

Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

Finansiella poster
Råinteintiikter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Resultat fiire skatt

Årets resultat

6 (r3)

2014-0r-01
aat4-12-31

2

3

2 109 450

-34 667

2 074 783

-1 335 903

-262 432

0

444293
-1 902 628

172 155

4 560

-481 401

-476841
-304 686

-304 6S6

-304 686

1 942 544

64 000

2 006 504

-t t51 799

-71251
-67 000

-299 914

-1 589 960

416 544

5 619

-515 815

-510 196

-93 652

-93 652

-93 652

/
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgånga r

lVIater iella u nkigg ning stiltgång ar
Byggnader och mark

Inventarier och i nstallationer

Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Ko rtfr ist ig a fo rdr in g ar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intiikter

Summa kortfristiga fordringar

r{sssa och b*nk
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅI.{GAR

2014-12-31

49 561 387

7s7 686

50 319 073

50 319 073

34 857

104 806

9A 959

230 622

904 781

I 135 403

5t 454 476

7(r3)

2013-12-31

49 82i 110

802 256

50 623 366

50 623 366

114 120

14 843

12A 293

249 256

1 i35 403

I 384 659

52 008 025 //
/
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Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapilol
Medlemsinsatser

Fond fiir ytre underhåIl
§umma bundet eget kapital

Fritt eget kopital
Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital
Surnma eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och fiirutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

STALLDA SAKERTIETER OCH ANSYARSFORBINDELSER

Ställda säkerheter

Panter och dörmed jiimförliga sökerheter som har stiillts!ör egna
skulder och uvsdtlningar
F asti ghetsinteckningar

Summa ställda säkerheter

Ansvarsfiirbindelser

2AU-1,2-31

B (13)

2413-12-31

t0

37 733 333

413 396
38 t46 729

-1 294 653

-304 686

-1 s99 339

36 547 390

14 165 009

86 918

233 524

117928
308 747

742 071

31 454 476

Jt tJ) J53

286 953

38 020 286

-1 074 558

-93 652
-1 168 210

36 852 076

14 183 967

1s4 71 1

?35184
267 443

314 688

97r982

s2 008 025

I 9 400 000

19 400 000

lnsa '"0/
/

1 9 400 000

19 4(}0 000

lnga
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Tilläggsupplysningar

Redovisningsp rincipe r

AIImänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsreclovisning i
mindr e e ko nomi s ka .fö renin gar.

Årsredovisningen upprättas itir ltlrsta gangen i enlighet med BFNAR 2009:1 Årsredot'isrting i mindre

ekanomiskafareningar, r,ilket kan innebära en bristande jämftirbarhet mellan räkenskapsåret och del

närrnast ftiregående räkenskapsåret.

Avskrivning fastighet
Principen fiir l(2 är att inga nya komponenter aktiveras {örutom de som ligger kvar från övergången till
K2. Dessa komponenter som i enlighet med god redovisningssed och tidigare normgivning aktiverats

som separata avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med separata avskrivningsplaner.

Byggtaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med 1,04 § av anskaffningsvärdet årligen och total
livslängd har bedömts till 100 år från anskaffningstillltillet.
Ti ll åimpade avskrivnin gstider:

Nyckeltalsdefi nitioner
Nettoomsättning
Rörelsens liuvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter l'inansiella intäkter och kostnader" men lore extraordiniira intäkter och kostnader.

Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillaaden rnellan tillgangar och skulder'

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag ftr uppskjuten skatQ i procent av

balansomslutning.
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Not I Årsavgifter och hyror

Årsavgitter, bostäder

Hyror, bostäder

Hyror, lokaler
Ör,riga debiteringar

Not 2 Driftskostnader

Fastighetsskötsel

städ

OVK
Hissbesiktning

Reparations- och underhål Iskostnader

F:rstighetsel

Fjärrvärme

Vatten

Avfallshantering
Fasti ghetsft rsäkri ngar
Tomträttsavgälder

Fastighetsskatt

Kabel-TV och internet

Övri ga driftskostnader

Korri gering momskostnad 20 1 2

Not 3 Övriga externa kostnader

Förbrukningsinventarier & materiai mm

Adm i nistrati onskostnader

Föreningsomkostnader

Övriga kostnader

i0 (13)

2014

1 098 816

174 036
680 01 i
1 s6 586

2 109 449

2074

45 231
42 566
t8 326

2 173

3r9 583

67 033

382 461

37 504

7A 746

51 509

158 900

116 944

40 115

I 430

-26 617

r 33s 904

2014

2A 814
229 653

I 98t
I 983

262 431

2013

1427 rc4
16s 906

652 092
97 342

I 942 sA4

2013

74 856
4S 4',76

0

0

37 152

76 582

412 975

47 954
96 917

31 316

1 58 900

1r6580
3? 850

tl 239

0

I lst 797

2013

6 504

62 896

377

1 475

7r 252

/
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Not 4 Avskrivningar och nedskrivningar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den ftirväntade nyttjandeperioden med hänsyn till
viisentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella an läggnin gstillgångar

n (i3)

Byggnader

lnventarier, säkerhetsdörrar

Not 5 Byggnader och mark

lngående anskaffnin gsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Ärets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Taxeringsvärden byggnader

Taxeringsvärden mark

Bokffirt värde byggnader

Bokfiirt värde mark

Not 6 Installation av säkerhetsdörrar

lngåen de anskatTningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

1^44 CIÄ

50Ä

2{t14-12-31

s0 421 855

50 421 855

-600 745

-259 723

-860 468

49 561387

18 382 00u

24 584 000

42 966 000

24 673 714
24 887 673

49 561 387

20L4-12-31

891 395

891 395

-89 139

-44 570

-133 709

757 686

28t3-12-31

50 421 85s

50 421 855

-345 444

-255 341

-600 745

49 821 11S

18 382 000

24 584 000

42 966 000

24 933 437

24 887 673

49 821 I10

2013-12-31

8q1 395

891 395

-44 570

-44 s69

-89 139

802 2s6 ,/
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Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbet. itirsäkringspremier

Förutbet. tomträttsav gäld

Förutbet. kabel-TV o intemet

Förutbet. ftirualtningskostn.
a.
Uvfl ga r ntenmslorclfl ngar

r2 (13)

2014-12-31

4t zta
39 725

0
Å a1Å+ LL*

s 800

90 959

2013-t2-31

$ 244

39 725

5 328

0

32 000

t20 293

Not 8 Förändring av eget kapital
Inbetalda

insatser
Belopp vid årets ingång 36 294 013

Disposition av ftiregående
års resultat:

Årets resuitat

Belopp vid årets utgång 36 290 013

Not 9 Fastighetslån
Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.

LIppIåtelse-

avgifter
1 443 320

I 143 32§

Yttre
fond

286 9s3

126 443

413 396

§alanserat
resultat

-1 074 558

-224 495

-t 294 653

Årets
resultat
-93 652

93 652

-304 686

-304 686

Lånebelopp
2013-12-3r

2 t)83 967

6 s00 000

5 600 000

14 183 967

Långivare
SBAB" 21620351 (rörlig)
SBAB,21620432
SBAB, 21620440

Räntesats
o/"

l,7g
4,04

1,80

Villkors-
ändringsdag

2015-1 1-03

201 s-08-1 4

2A15-Ae-04

Lånelrelopp
20I4-12-31

2 069 937

6 500 000

5 595 072

14 165 009

Not l0 Upplupna kostnader och fiirutbetalda intäkter

Förurbet avg o hyror
Upplupna elkostnader

Upplupna { ärrviirmekostnader

Upplupna kostnader lor avfållshantering

Upplupna kostnader ftir städ och s§relsearvode

Beriiknat arvode {tir revision

2014-12-31

243 534

7 901

72272
0

0

25 000

308 707

z0t3-124r

170 080

6234
s3 623

?-t31
70 95i
11 069

314 688

r
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genom att föreningens intäkter även täcker
avsättningar till eft framtida planerat underhåll.

Finansiella intäkter och kostnader
Här redovisas vad föreningen har för
räntekostnader på sina lån. Räntekostnaderna
är oftast en stor post för föreningarna och här
kan det vara av vikt att se över
tilläggsupplysningarna kring långfristiga
skulder i balansräkningen. Vilka bindningstider
ligger och till vilken räntesats?

För att få reda på en viss lägenhets
"räntekostnad" - kan man multiplicera
lägenhetens andelstal med räntekostnaden.

Balansräkningen
I detta avsnitt redovisas en ögonblicksbild av
föreningens tillgångar och skulder på
bokslutsdagen.

Tillgångar
I en förening finns främst två olika slags
tillgångar. Anläggningstillgångar och
omsättn ingstillgån gar.

Anläggningstillgångar - där tillgångarna är
bundna och därmed svårare att realisera. Den
enskilt största tillgången är självklart
föreningens fastighet. Det bokförda vårdet som
är angivet, år anskaffningskostnaden för
fastigheten och ska inte förvåxlas med
marknadsvärdet, som kan vara både lägre och
högre.

Omsättningstillgängar- t.ex. kassa och bank
där tillgången kan omsättas ganska enkelt.

En mått för att se hur föreningen mår
likviditetsmässigt, är att se om
omsättningstillgångarna uppgår till minst en

fiärdedel av omsättningen, d.v.s. föreningens
hyror och avgifter.

r" I ;' I i ,.:'i ,; r:"lii,l rt,.i

Förvaltningsberättelsen
Avsnittet ger en förklaring till verksamheten.
T.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och
planerat underhåll och vilka som är invalda i

s§relsen. I förvaltningsberättelsen upplyser
föreningen om sådant som inte finns med i

balans- och resultaträkningen men som ändå
är viktiga för att kunna bedöma föreningens
ekonomi. Här redovisar även styrelsen sitt
förslag på hur föreningens resultat för året ska
disponeras.

Resultaträkningen
Här redovisas föreningens intäkter och
kostnader under verksamhetsåret. lntäkter
minus kostnader är lika med årets överskott
eller underskott. För en bostadsrättsförening år
inte målet aft göra stora överskott utan att
långsiktigt anpassa intäkterna mot de
kostnader föreningen har. Därför kan resultatet
variera från år till år, t.ex. om föreningen ett
visst år tagit stora akuta reparationskostnader
som inte täcktes av intäkterna just det året.

Arsavgifterna bör dock beräknas till en nivå där
de tillsammans med eventuella hyresintäkter
täcker driftskostnader samt avsättning till ett
framtida planerat underhåll (avsättning till
fond).

lntäKer
De viktigaste intåkterna ien
bostadsräft sfören in g år medlemmarnas
årsavgifter och hyresgästernas hyror. Hyror
kan komma från t.ex. boende, garageplatser
eller lokaler. En förening med många
lokalhyresgäster kan oftast hålla en relativt låg
avgiftsnivå - men kan samtidigt vara känslig
mot hyresbortfall.

Kostnader i nklusive avskrivn ingar
Föreningens kostnader utgörs till största delen
av driftskostnader såsom el, uppvärmning,
vatten, fastighetsskötsel, snörojnin g m. m. Till
driften räknas även underhåll och reparationer.

Kostnaden för stöne underhåll där föreningen
förbättrar och fömyar en installation i

fastigheten som t.ex. vid ett stambyte, får
fordelas ut på flera år. Kostnaden skrivs av på
en nyttjandeperiod. Under föreningens
rörelsekostnader i resultatråkningen fi nns
därför en post som kallas avskrivningar. Där
redovisas en bokföringsmässig kostnad, som
ska motsvara årets slitage på fastigheten och
inventarier. Ett slitage som bör finansieras



Revisionsberättelse

Till foreningsstämman i Brf Stören 15, org.nr 769601-1690

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Stören I 5 för är 2014 (räkenskaps äret 2014-01-

or -2014-12-31).

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret {-or att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt

årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta

en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter

eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är attuttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört

revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder

kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen för att uppnå rimlig säkerhet

att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan

information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka ätgärder som ska utföras, bland annat genom att

bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter

eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är

relevanta for hur föreningen upprättar årsredovisningen for att ge en rättvisande bild i syfte att utforma

granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att

göra ett uttalande om effektiviteten i foreningens interna kontroll. En revision innefattar också en

utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i

styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i

årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina

uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en

i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av foreningens finansiella ställning per den 31 december

2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden for året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är forenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
foreningen.



Rapport orn andra krav enligt lagar och andra författningar
utöver min revision av årsredovisningen liar jag även Lrtfört en revision av förslaget till clispositioner
beträffande ftireningens vinst eller fcjrlust samt sfyrelsens fcirvaitning för Brf Stören 1 5 för är 2014
(räkerrskapsåret 20 14-0 1 -0 1 - 2014_12_31).

,Slyrelsens ansyqr
Det är s§zrelsen som har ansvaret för fiirslaget till dispositioner beträffar-rde fcireningens vinst eller
förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för fcirvaltningen enligt bostadsrättslagen.

Revisorns ansyar
Mitt ansvar är att rned rimlig säkerhet uttala rnig om forslaget till dispositioner beträffancle föreningens
vinst eller forlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt
god revisiolrssed i Sverige.

som underlag for mitt uttalande om s[zrelsens förslag till dispositioner beträffande foreningens vinst
eller förlust har jag granskat orn förslaget är fore,ligt med bostadsräftslage*.

Som underlag for miu uttalande om ansvarsf ihet har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och forhållanden i föreningen for att kunna bedörra onr någon
sfyrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat orn någon slyrelseledamot
på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller foreningens stadgar.

'lag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga sorn grund för mi,a
uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att foreningsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberäftelsen och
bev i lj ar styre lsen s ledamöter an svarsfrihet fdr räkenskapsåret.

Stockhohn 2015-06-i0

.l A Revision

Auktoriserad revisor


