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Förvaltni ngsberättelse 

Styrelsen för Brf Närbilden, 769617-8024 får härmed avge årsredovisning för 2017-01-01 
2017-12-31. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor. 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus 
upplåta bostadslägenheter och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även 
omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement 
till bostadslägenhet eller lokal. 
Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). 

Föreningens fastighet 
Fastigheten ligger i Stockholms kommun, stadsdel Bandhagen och har beteckningen Närbilden 4. 

På fastigheten finns fem bostadshus innehållande 154 lägenheter varav 129 st är upplåtna m�d 
bostadrätt och 25 st är upplåtna med hyresrätt. Föreningen äger två lokaler som upplåts med hyresrätt,, 
en butik och ett f.d. solarium. 

Fastigheten är upplåten med tomträtt. 

Uppvärmning sker via fjärrvärme. 

Fullvärdesförsäkring finns hos Nordeuropa Försäkrings AB. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. 

Den totala boarean enligt taxeringsbesked (2016) uppgår till 11 111 kvm, varav 10 787 kvm utgör 
lägenhetsarea och 324 kvm utgör lokalarea. 

Lägenhetsfördelning: 

24 st 1 rum och kök 
43 st 2 rum och kök · 
23 st 3 rum och kök 
50 st 4 rum och kök 
14 st 5 rum och kök 

Fastighetens tekniska status 
Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll görs i enlighet med föreningens underhållsplan. 

Nybyggnadsår för föreningens fastighet är 1955. Värdeåret är 1968. 

Fastighetsförvaltning 
Föreningens tekniska förvaltning sköts av Jensen Drift och Underhåll AB. 
Ekonomisk förvaltning har utförts av Azets lnsight AB. 

Föreningsfrågor 
Stadgar 
Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bo lagsverket 2018-04-04. 

Föreningens ekonomiska plan registrerades hos Bolagsverket 2008-11-24. 
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Andrahandsuthyrning 
Styrelsens policy för andrahandsuthyrningar är att följa bostadsrättslagen. Nyttjanderätten till lägenhet 
som innehas med bostadsrätt är förverkad och föreningen är således berättigad att säga upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning, om lägenheten utan styrelsens tillstånd upplåtes i andra hand. 

Överlåtelse 
Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen en överlåtelseavgift på 2,5 % av gällande basbelopp. 
Eventuell pantsättningsavgift debiteras köpc;\ren med 1 % av gällande basbelopp. 
Samtliga dessa avgifter handläggs av Azets lnsight AB. 

Styrelse, revisorer, valberedning och övriga funktioner 
Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter och högst fem 
suppleanter. Styrelsen har seoan ordinarie föreningsstämma 2017-06-01 och därpå påföljande 
styrelsekonstituering haft följande sammansättning: 

Anders Öhlin 
Tommy Olsson 
Sonny Östberg 
Aynur Bahrami 
Linda Gustafsson 
Joel Svensk 
Marita Stenhalm 
Anette Halmkvist 
Mickael Cajback 

Ordförande 
Vice ordförande 
Sekreterare 
Kassör 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 

- Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen såsom sådan, av två styrelseledamöter i
förening.

- Styrelsen har under året hållit 15 st protokollförda sammanträden.

Revisor 
Jan-Erik Forsberg, PROJF Consulting AB 

Valberedning 
Laila Torehed, sammankallande 
Anna Bogeus 
Frida Forsberg 

Föreningens ekonomi 
Årsavgifter 
Årsavgifterna har varit oförändrade under 2017. 

Fastighetsskatt 
Kommunal fastighetsavgift har erlagts med det lägsta av värdet 1 315 kr per lägenhet eller 0,3 % av 
fastighetens taxeringsvärde på bostäder samt fastighetsskatt 1 % på taxeringsvärd�t för lokaler. 
Taxeringsvärdet framgår av not 4. 

Budget för nästa år 
Styrelsen har beslutat om en höjning av årsavgifterna med 1,5 % från 1 februari 2018. 

Ekonomisk förvaltning 
Avtal om ekonomisk förvaltning finns tecknat med Azets lnsight AB. 
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Väsentliga händelser under verksamhetsåret 
Prioriteringen av föreningens ekonomi fortsatte under 2017 och har resulterat i ett överskott igen. 

Försäljningen av två lägenheter för sammanlagt 4 320 000 kr har bidragit till att öka kassan. 

Ett flertal företag har tittat på gamla solariet och lagt olika bud för att köpa lokalen för ombyggnad till 
två små lägenheter. Tyvärr har anbuden inte varit tillräckliga. Under fasad- och balkongrenoveringen 
kommer därför lokalen att kunna nyttjas av byggentreprenören. Med denna lösning undviks kostnader 
för att hyra byggbodar vilket sparar cirka 75 000 kr. 

Under 2017 var det tänkt att ett helhetsgrepp gällande grindar, sophantering samt trafik inom 
föreningen skulle tas. Detta har tyvärr fått stå tillbaka då förberedelser inför framtida fasad- och 
balkongrenovering tagit överhand. 

Under 2017 har det varit stora problem med kommunens avfallshantering. Detta har legat utanför 
föreningens kontroll, men krävt omfattande kommunikation med kommunens ansvariga. 

Avtalet gällande teknisk förvaltning samt markvård med Jensen drift & underhåll har förlängts till 
2019-04-30. Detta efter att ha mött, samt tagit in offerter från flera företag. 

En gasläcka har lagats vid 67-69:an. 

Trädgårdsgruppen samt festkommittén har arbetat vidare under året med fika vid höst- och 
vårstädningarna, lucia, odlingslådor etc. 

Redskapen i gymlokalen har blivit fler samt underhållits. 

Samarbetet med polisens Grannsamverkan var fortsatt gott och boende har också varit aktiva i att 
rapportera och följa upp händelser för att stärka tryggheten. 

Facebook-gruppen BRF Närbilden har bidragit till ökad kommunikation för att lösa gemensamma 
uppgifter. 

Medlemsinformation 

Vid räkenskapsårets början 
Tillkommande medlemmar 
Avgående medlemmar 

Summa 

* Fel utgående värde 2016, antalet borde ha varit 182 st.

2017-12°31 

182 
16 

-16

182 

2016-12-31 

182 
7 

-9

180* 

Att antalet medlemmar är fler än antalet bostadsrätter beror på att en del bostadsrätter har fler än en 
ägare och varje ägare är medlem i föreningen. 

Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har 11 st överlåtelser och 
3 st upplåtelser skett. 



Brf Närbilden 
769617-8024 

Flerårsöversikt 
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Nettoomsättning, tkr 
Resultat efter finansiella poster, tkr 
Soliditet, % 
Kassalikviditet, % 
Underhållsfond, tkr 
Lån per kvm bostadsyta, kr 
Årsavgift per kvm bostadsyta, kr 
Genomsnittlig skuldränta, % 

Definitioner av nyckeltal framgår av not 1. 

7 636 
141 

66 
569 

5 628 
4 717 

511 
0,64 

Förändringar i eget kapital 
Medlems

insatser 
Upplåtelse- Fond tör yttre 

Arets förändringar 
av eget kapital 

avgift underhåll 

7 713 
544 

65 
263 

5 282 
4 717 

503 
1,54 

Balanserat 
resultat 

7 460 
151 

64 
600 

3 019 
5 070 

503 
2,43 

Årets 
resultat 

7 200 
-928

58
599

1 436 
5 802 

503 
2,84 

Totalt 

Belopp vid 83 37 4 549 20 435 632 5 282 336 -1 0 593 723 544 115 99 042 908 

årets ingång 

Förändringar 
under året 

Resultatdisposition 
en/. föreningsstämman 

Reservering till 
fond för 
yttre underhåll 

Ianspråktagande 
av fond för 
yttre underhåll 

Balanseras i 
ny räkning 

Årets resultat 

Belopp vid 
årets utgång 

929 503 3 390 497 

700 000 

-354 161

-700 000

354 161 

198 276 -198 276

4 320 000 

140 224 140 224 

84 304 052 23 826129 5 628175 -10 395 447 140 224 103 503132 
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Resultatdisposition 

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel 
balanserat resultat 
årets resultat 

Totalt 

· Styrelsen föreslår att medlen behandlas så att
reserveras till fond för yttre underhåll
i ny räkning överförs

Totalt

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar. 

Belopp i kr 

-10 395 447
140 224 

-10 255 223

700 000 
-10 955 223

-10 255 223
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Resultaträkning 
Belopp i kr Not 2017-01-01- 2016-01-01-

2017-12-31 2016-12-31 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 
Nettoomsättning 2 7 636 049 7 712 448 

Övriga rörelseintäkter 33 910 -604

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 7 669 959 7 711 844 

Rörelsekostnader 
Fas tig hets kostnader 3 -4 526 784 -4 386 852

Övriga externa kostnader -324 392 -562 888

Personalkostnader -190 634 -189 618

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4,5 -2 155 769 -1 214 761

Summa rörelsekostnad -7 197 579 -6 354 119

Rörelseresultat 472 380 1 357 725-

Finansiella poster 
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 3 474 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 50 

Räntekostnader och liknande resultatposter -334 834 -813 660

Summa finansiella poster -331 360 -813 610

Resultat efter finansiella poster 141 020 544 115 

Resultat före skatt 141 020 544 115 

Skatter 
Skatt på årets resultat -796

Årets resultat 140 224 544 115 
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Balansräkning 
Belopp i kr 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Inventarier, verktyg och installationer 
Summa materiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Klientmedelkonto hos SBC 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Summa kortfristiga fordringar 

Kortfristiga placeringar 
övriga kortfristiga placeringar 
Summa Kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 
Kassa och bank 
Summa Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 2017-12-31 

4 144 927 163 

5 267 171 

145 194 334 

145 194 334 

4 850 

1 696 

217 670 

. 224 216 

10 930 453 

10 930 453 

11 154 669 

156 349 003 

2016-12-31 

147 069 738 

236 096 

147 305 834 

147 305 834 

30 414 

3 381 981 

33 406 

173 615 

3 619 416 

34 104 

34 104 

583 540 

583 540 

4 237 060 

151 542 894 
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Balansräkning 
Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser 84 304 052 83 374 549 
Upplåtelseavgifter 23 826 129 20 435 632 
Fond för yttre underhåll 5 628 175 5 282 336 
Summa bundet eget kapital 113 758 356 109 092 517 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat -10 395 447 -10 593 724
Årets resultat 140 224 544 115 
Summa fritt eget kapital -10 255 223 -10 049 609

Summa eget kapital 103 503 133 99 042 908 

1=ångfristiga skulder 6 

Ovriga skulder till kreditinstitut 50 886 080 50 886 080 
Summa långfristiga skulder 50 886 080 50 886 080 

Kortfristiga skulder 
Förskott från kunder 205 000 

· Leverantörsskulder 572 830 268 969 

Skatteskulder 425 238 417 014 

Övriga skulder 50 790 46 539 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 705 932 881 38 4 

Summa kortfristiga skulder 1959 790 1 613 906 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 156 349 003 151 542 894 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i kr 

Den löpande verksamheten 
Resultat före finansiella poster 
Erhållna räntor 
Erhållen kapitalintäkt 
Erlagda räntor 
Årets skattekostnad 
JusterinQar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar 1 rörelsekapital 
Ökning(-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar 
Ökning(+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 
Förvärv av inventarier,verktyg och installationer 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Avyttring av finansiella tillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Upplåtelse av bostadsrätter 
Amortering av låneskulder 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

2017-01-01- 2016-01-01-

2017-12-31 2016-12-31 

472 380 1 357 725 

50 

3 474 

-334 834 -813 660

-796

2 155 769 1 214 761 

2 295 993 1758 876 

2 295 993 1 758 876 

3 395 199 -3 242 165

345 886 -292 345

6 037 078 -1 n5 634

-44 269

-4 871 312

34 104 

-10 165 -4 871 312

4 320 000 

-3 800 000

4 320 000 -3 800 000

10 346 913 -10 446 946
583 540 11 030486

10 930 453 583 540 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Belopp i kr om inget annat anges. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 
Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. 

Definition av nyckeltal 
Soliditet 
Kassalikviditet 

Justerat eget kapital i förhållande till totala tillgångar 
Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder 

Lån per kvm bostadsyta 
Årsavgift per kvm bostadsyta 
Genomsnittlig skuldränta 

Bokförd låneskuld i förhållande till bostadsyta enligt'taxeringsbesked 
Årsavgifter i förhållande till bostadsyta enligt taxeringsbesked 
Bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittliga fastighetslån 

Avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter 
för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. 
Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av 
systematiskt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod enligt en linjär avskrivningsplan. Mark är ej 
föremål för avskrivning. 

Anläggningstillgångar 
Byggnader 
Fastighetsförbättringar 
Inventarier 

Not 2 Nettoomsättning 

Hyror 
Hyror bostäder 
Hyror lokal, moms 
Hyror lokal 
Garage och p-platser 
Årsavgifter 
Avgift andrahandsuthyrning 
Kravavgift 
övriga ersättningar 
Fakturerade kostnader 
Överlåtelseavgift 
Öresutjämning 
Summa 

2017-01-01-

2017-12-31 

1 929 230 

195 307 
5 509 832 

1 680 

7 636 049 

År 
100 

20�50 
5-20

2016-01-01-

2016-12-31 

1 702 693 
188 595 
161 546 
192 164 

5 424 929 
4 451 

2 592 
7 040 

28 488 
-50

7 712 448 
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Not3 Fastighetskostnader 
2017-01-01- 2016-01-01-

2017-12-31 2016-12-31 

Fastighetsskötsel 214 535 87 021 

Snöröjning 64 512 74 707 

Trädgårdsskötsel 142 573 281 415 

Städ 40 389 39 020 

Övriga fastighetskostnader 96 395 27 851 

Reparationer 434 280 123 125 

Reparation byggnad 59 000 354 161 

Serviceavtal 12 490 7 470 

El 221 122 160 288 

Fjärrvärme 1 599 134 1 643 325 

Vatten 292 371 329 083 

Sophämtning 241 769 172 782 

Fastighetsförsäkring 114 298 125 270 

Tomträttsavgäld 685 550 622 450 

Bredband 51 869 32 954 

Kabel-TV 40 657 97 328 

F astighetsskatt 215 840 208 602 

Summa 4 526 784 4 3 86 8 52 

Not 4 Byggnad 

2017-12-31 2016-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
- Vid årets början 97 116 950 97 116 950 

97 116 950 97 116 950 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
- Vid årets början -3 204 558 -2 233 388

- Årets avskrivning enligt plan -971 499 -971 170

-4 176 057 -3 204 558

Utgående redovisat värde på byggnad 92 94 0893 93 912 392 

Fastighetsförbättringsrenoveringar 2017-12-31 2016-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
- Vid årets början 53 643 477 53 643 477 

Utgående anskaff ningsvärde 53 643 477 53 643 477 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
- Vid årets början -486 131 -256 217

- Årets avskrivning enligt plan -1 171 076 -229 914

Utgående avskrivningar enligt plan -1 657 207 -486 131

Utgående redovisat värde 519862 70 53157 3 46 
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Taxeringsvärde 2017-12-31 2016-12-31 

Taxeringsvärde byggnad: 81730 000 81730 000 

Taxeringsvärde mark: 48 603 000 48 603 000 

130 333 000 130 333 000 

Taxeringsvärdet är uppdelat enligt följande 
Bostäder: 12 9 000 000 12 9 000 000 

Lokaler: 1333 000 1333 000 

Not 5 Inventarier 
2017-12-31 2016-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 304 668 304 668 

( 
-Nyanskaffningar 44 26 9 

348 937 304 668 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid årets början -68 57 2 -54 8 95

( -Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -13 194 -13 677

-81 766 -68 57 2

Redovisat värde vid årets slut 267 171 236 096 

Not6 Långfristiga skulder 
Lånets Amorteringar 

Ränta% omsättnings- nästa år en/ Lånebelopp Lånebelopp 
2017-12-31 dag låneavtal 2017-12-31 2016-12-31 

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen 
Nordea 0,42 2018-10-23 15 700 000 15 700 000 

Stads hypotek 0,75 2018-12-01 17 5 93 040 17 593 040 
Stads hypotek 0,95 · 2019-1 2-01 17 5 93 040 17 593 040 

Totalt 50 886 080 50 886 080 

50 886 080 50 886 080 

Not 7 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Ställda säkerheter 
20t7-12-31 2016-12-31 

Fastighetsinteckning 6 9·100 ooo 6 9  100 000 

Summa ställda säkerheter 69100 000 69100 000 

Eventua/förpliktelser Inga Inga 

· Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inget väsentligt har skett från räkenskapsårets slut fram till styrelsens 
undertecknande. 
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Underskrifter 
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Till Föreningsstämman i BRF Närbilden Org.nr 769617-8024 

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i BRF Närbilden 
för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och 
förvaltningen på grundval av min revision. 

Revisionen har utfö1is i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat 
och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen 
för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att 
pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de 
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att 
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även 
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid mot lagen om ekonomiska 
föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund 
för mina uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en 
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i 
Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, 
disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den 17 April 2018 

J�(7=,,�5 
visor 

PROJF Consulting AB 08-54 554 360 www.projf.se 
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Utfall tom
Budget 2018 2017-12-31 Budget 2017 % av budget

INTÄKTER

3010 Hyror 1 770 000 1 929 230 1 722 000 112 %
3015 Garage och p-platser 193 500 195 307 153 000 128 %
3020 Årsavgifter 5 620 000 5 509 832 5 457 000 101 %
3215 Kravavgift 0 1 680 0 0 %
3990 Övriga ersättningar & intäkt 34 000 33 910 0 0 %

SUMMA INTÄKTER 7 617 500 7 669 959 7 332 000 105 %

KOSTNADER

Fastighetskostnader

4110 Fastighetsskötsel -200 000 -214 535 -192 000 112 %
4112 Snöröjning -100 000 -64 512 -100 000 65 %
4113 Trädgård -100 000 -142 573 -134 000 106 %
4120 Städ -41 000 -40 389 -32 000 126 %
4190 Övriga fastighetskostnader -12 000 -96 395 0 0 %
4300 Reparationer -250 000 -434 280 -500 000 87 %
4330 Gemensamma utrymmen -171 900 0 -495 000 0 %
4350 Reparation byggnad -300 000 -59 000 0 0 %
4392 Serviceavtal -13 600 -12 490 0 0 %
4610 El -225 000 -221 122 -170 000 130 %
4620 Fjärrvärme -1 397 400 -1 599 134 -1 580 000 101 %
4630 Vatten -292 400 -292 371 -289 000 101 %
4640 Sophämtning -240 800 -241 769 -210 000 115 %
4710 Fastighetsförsäkring -128 400 -114 298 -129 000 89 %
4741 Tomträttsavgäld -717 100 -685 550 -654 000
4750 Bredband -66 200 -51 869 -66 000 79 %
4760 Kabel-TV -40 700 -40 657 -65 000 63 %
4800 Fastighetsskatt -220 800 -215 840 -215 970 100 %

S:a fastighetskostnader -4 517 300 -4 526 784 -4 831 970 94 %

Bruttoresultat 3 100 200 3 143 175 2 500 030 126 %

Övriga externa kostnader

5410 Förbrukningsinventarier 0 -2 474 0
5460 Förbrukningsmaterial -5 000 -10 281 -10 000 103 %
6230 Datakommunikation 0 -437 0
6250 Porto -500 -210 0 0 %
6420 Revisionsarvode -18 800 -12 000 -13 000 92 %
6480 Förvaltningsarvode -154 500 -152 913 -202 000 76 %
6550 Konsultarvoden -175 000 -59 200 -100 000 59 %
6560 Serviceavgift till branschorga -5 000 -4 997 0 0 %
6570 Bankkostnader -4 800 -8 157 0 0 %
6983 Korrigering tidigare år 0 -39 854 0 0 %
6991 Övriga kostnader -15 000 -33 869 -50 000 68 %

S:a övriga externa kostnader -378 600 -324 392 -375 000 87 %

Lönekostnader

7110 Styrelsearvode -150 000 -150 000 -150 000 100 %
7510 Arbetsgivaravgifter -43 000 -40 634 -43 000 94 %

S:a lönekostnader -193 000 -190 634 -193 000 99 %

TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER -5 088 900 -5 041 810 -5 399 970 93 %

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR2 528 600 2 628 149 1 932 030 136 %

7821 Avskrivning byggnader -971 200 -971 499 -971 170 100 %
7822 Avskrivning renovering -1 170 900 -1 171 076 -67 699 1730 %
7822 Avskr fasad-/balkongrenovering -550 000 0 0
7832 Avskrivning inventarier -13 700 -13 194 -13 677 96 %

SUMMA AVSKRIVNINGAR -2 705 800 -2 155 769 -1 052 546 205 %

Finansiella poster

8220 Resultat försäljning fonder 0 3 474 0
8410 Räntekostnader -372 600 -326 355 -780 000 42 %
8422 Dröjsmålränta 0 0 0 0 %
8423 Räntekostnader skatter 0 -8 479 0 0 %

S:a finansiella poster -372 600 -331 360 -780 000 42 %

RESULTAT FÖRE SKATT -549 800 141 020 99 484 142 %

Årets skattekostnad -796

ÅRETS RESULTAT -549 800 140 224 99 484 141 %



Motioner från Mia Jansson: 

Motion 1 
Jag föreslår att motioner till styrelsen ska vara tillhanda senast den 28 februari 
stället för som det är nu den 31 januari då årsmöte ska äga rum senast före juni 
månads utgång enligt stadgarna. 

Styrelsens svar: Denna motion kräver en stadgeändring med beslut på 2 
följande stämmor. Styrelsen föreslår avslag av motionen bland annat för att 
motionerna behöver behandlas inom givna tidsramar inför stämman.  
Om den skulle antas föreslår styrelsen att ”28 februari” ändras till ”sista 
februari”. 

Motion 2 
Jag föreslår att ordföranden i en bostadsrättsförening väljs av årsstämman på 
årsmötet i stället för som det är nu av styrelsen själva på sitt konstituerande 
möte. 

Styrelsens svar: Denna motion kräver en stadgeändring med beslut på 2 
följande stämmor. 
Styrelsen föreslår avslag av motionen då bland annat styrelsens 
personsammansättning samt olika färdigheter avgör vem som är mest lämplig 
som ordförande. 

Motion 3 
Tillägg till paragraf 24 i stadgarna föreslår jag att det konstituerande 
styrelsemötet ska hållas så snart som möjligt efter en förenings årsstämma, 
inte nästan en månad efter som det blev 2017.  

Styrelsens svar: Denna motion kräver en stadgeändring med beslut på 2 
följande stämmor. 
Styrelsen håller med om att det tog onödigt lång tid förra året att hålla det 
konstituerande mötet. Framgent kommer föreningen att om möjligt hålla det i 
direkt anslutning till årsstämman. 
Med detta anses motionen besvarad. 



Motion 4 
Jag föreslår att bilhandtvätt på gatan förbjudes, då avfettningsmedel och 
tungmetaller rinner ut i dagvattnet och flera kommuner förbjuder därför tvätt 
på gatan. Vår förening vill ju anpassa sig till Stockholms stads miljöpolicy. 
Handtvätt på gatan är miljövidrigt. 
Det finns gör- det självhallar där biltvätt är ämnat för ändamålet och där allt 
miljöfarligt avfall tas om hand och vid tvätt är dörrarna stängda för att inte 
slösa med värmen i tvätthallen. Men naturligtvis kostar det att tvätta bilen där. 

Styrelsens svar: Föreningen följer kommunens regler och råd 
(http://www.stockholm.se/biltvatt) och kommer att dela ut information om 
detta.  
Styrelsen föreslår avslag av motionen. 

Motion 5 
Det är inte rimligt med en sådan liten skillnad mellan hyra av garage 600 kr per 
månad och p - plats 342 kr per månad som nu, då våra garage används till 
förråd av olika saker såsom bildäck, möbler, cyklar och flyttkartonger m. m och 
därtill värme, plus varmvatten som används vid flera biltvättar på gatan, av 
anhöriga, icke boende i föreningen. Då våra garage betraktas som lokaler är 
hyran därför inte rimlig. Att hyra en lokal kostar mycket mer per månad.  Det är 
inte okej att föreningen, övriga medlemmar, ska stå för detta slöseri med 
varmvatten och värme som ”eldas för kråkorna” då garagedörrarna står på vid 
gavel när bilarna tvättas. 
Det är mer rimligt att nuvarande pris gäller kallgarage utan tillgång till vatten. 

Styrelsens svar: En process är redan beslutad av styrelsen att påbörjas för att 
höja avgifterna för parkering samt garage. Styrelsen menar också att 
avgiftshöjningar ligger på styrelsens bord, inte på stämmonivå. Styrelsen 
föreslår avslag av motionen. 



Motion från Stefan Tenglund: 

Idag så är våra regler att om man inte är skriven i sin lägenhet längre, tex flyttat 
till annan ort så kan inte ett barn i familjen bo kvar utan tvingas att skriva ett 
andrahandskontrakt för att få bo kvar i hemmet, som då bara gäller 1 år i 
taget.  
Min motion gäller då att denna regel ska ändras, barn ska inte behöva skriva 
kontrakt.  
Vi äger våra lägenheter och vi måste kunna bestämma om vi vill att ett barn ska 
kunna bo kvar i lägenheten istället för att tvingas sälja.  

Styrelsens svar: Stadgarna säger inte så som det beskrivs i motionen. Det finns 
inga hinder att låta barn som är skrivna på adressen att bo kvar. Därmed anser 
styrelsen motionen besvarad.  

Motion från Lotta Cajback: 

Rökning på balkongen är inte trevligt för oss som inte röker... 
Då röken kommer in till oss via öppna kanaler fönster osv 
Jag tycker detta ska förbjudas vet att flera bostadsföretag har börjat införa det. 
Jag skulle t.om kunna tycka å förbjuda på gårdar osv... slipper barnen leka med 
rök å fimpar på marken, då det är populärt att sitta ute på gården. 
Något att tänka på tycker jag. 

Styrelsens svar: Det är enligt hyresnämnden inte möjligt att införa ett 
rökförbud på balkongerna. Vid tidigare rättsprövning har boende/förening 
förlorat mål både i hyresnämnden samt högre instans.  
Gällande att förbjuda rökning utomhus så finns inget stöd i tobakslag 1993:581. 

Styrelsen anser därmed motionen besvarad. 



Förslag från styrelsen: 

Förslag om att ianspråktaga medel från fonden för yttre underhåll SEK 
5 628 175 till fasad samt balkongrenoveringen. 



Ordlista 

För att bättre förstå årsredovisningens fackuttryck, lämnas här nedan 
förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken. 

Anläggningstillgångar, tillgångar i 

föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. 

Avskrivningar, är den kostnad som 

motsvarar värdeminskningen på tillgångar som 

har livslängd på mer än tre år. Avskrivningen 

görs för att fördela kostnaderna över hela 

tillgångens livslängd. 

Balansräkningen, visar föreningens 

tillgångar och skulder per bokslutsdagen. 

Tillgångar och skulder skall balansera - dvs. 

tillgångarna och skulderna skall uppgå till lika 

stora belopp. 

Förvaltningsberättelse, är en av delarna 

i föreningens årsredovisning. Förvaltnings

berättelsen beskriver styrelsens sammansättning, 

vad som hänt under året och styrelsens förslag 

till resultatdisposition. 

Kortfristiga skulder, är skulder som skall 

regleras (betalas) inom ett år. 

Likviditet, man ställer föreningens snabba 

tillgångar dvs. omsättningstillgångarna mot de 

snabba skulderna dvs. kortfristiga skulderna. 

(Ponera att samtliga fordringsägare kommer 

samtidigt och yrkar full betalning, så skall 

föreningen kunna betala omgående, utan att 

behöva låna pengar). 

Likviditeten bör därför ligga på minst ca 115 %. 

Långfristiga skulder, är skulder vars löptid 

överstiger ett år. 

Nyckeltal, jämförande tal för att kunna 

analysera ekonomiska- eller tekniska 

uppgifter, huruvida föreningen ligger över 

eller under likvärdiga föreningar. Nyckeltal 

för fastighetsförvaltning skall dock mest ses 

för att jämföra den egna föreningen årsvis. 

Omsättningstillgångar, är tillgångar 

som snabbt kan omsättas i likvida medel. 

Här under ligger bl. a. föreningens likvid

konton. Omsättningstillgångarna 

tillsammans med anläggningstillgångarna 

utgör föreningens samtliga tillgångar. 

Resultaträkningen, redovisar 

föreningens intäkter och kostnader under 

året. Längst ned på resultaträkningen 

framgår årets resultat. Resultatet redovisas 

i flera steg. Alla dessa delresultat bör vägas 

samman när man bedömer årets resultat. 

Revisionberättelsen, är den rapport 

föreningens valda revisor skriver efter ha granskat 

föreningens ekonomiska handlingar och bokslut 

avseende verksamhetsåret. Revisionsberättelsen 

bifogas alltid i årsredovisningen. 

Soliditet, är föreningens egna kapital 

ställt i relation till totalt kapital. 

Ställda panter, avser de pantbrev som 

uttagits och lämnat som säkerhet för 

föreningens lån. I takt med att lånen 

amorteras kan pantbrev återlämnas eller 

kan föreningen utaga s.k. överhypotek. 

Upplupna intäker, är intäkter som 

tillhör verksamhetsåret men som ännu ej 

kommit föreningen tillhanda. 

Upplupna kostnader, är kostnader som 

tillhör verksamhetsåret men som ännu ej 

fakturerats föreningen. 

överhypotek, säkerhet i befintligt 

pantbrev som ligger mellan lånets kapital

skuld och pantbrevets värde. 



Fullmakt för ombud 

På föreningensstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar 

bostadsrätten gemensamt, har de dock endast en röst tillsammans. Röstberättigad är 

endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. 

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make, sambo 

annan närstående eller annan medlem får vara ombud. Med närstående avses - förutom 

make eller sambo - föräldrar, syskon och barn. 

Ombud får endast företräda en medlem. Fullmakten skall vara skriftlig och daterad 

samt gäller högst ett år efter utfärdandet. 

Ort/ Datum 

Lägenhet 

(mitt lägenhetsnummer) 

Fullmakt för 

(namn) 

Att företräda 

(mitt namn) 

Namnteckning 

(min namnteckning) 

.. 
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