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Kontaktinformation
Föreningen förvaltas äv Förvaltnlng i *stsrsund AB, org.nr 55?068-L30?.
Tel: SS- 52218 242 {kundtiän*}
Mail : kqndtjanst@r:bekor:roqr
no$ i.§e
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Förva ltningsbe råtte lse
frffM*rfirsr ti I I fu I lvärd*

ha r f$ren i n&sn tec knat
hss Brandk*ntaret. I avtatret ingår
styre seä nsvå rsförsä kr i ng.

Färeni ngens verksa mhet
Föreningen har till ändamål att främja
rnedlemmärnas ekonamiska intresse gensrn

I

att

foreningens hus upplåta bostadslägenheter
u nder nyttianderätt *ch uta n tidsbegränsning.
Upplåtelse får även omfatta mark sorfi l§gg*r i
anslutningtillföreningens hus, offi marken ska
användäs ssm komplement till bostadsträgenhet
eller lokal.
i

Ftir*insr*ns f*s#gfte{ H*len 3 i §und byberäs
kamrnun f*nräruades ?fi 17- 12- X.5.
Beslut om förväryet togs på en stämma
2S17-S7*S3
Föreningsns fastighet består av fem
flerbrstadshus på adresserna Lcgdansvägen
2 * 48 cch {}rsvängen S A-C. Fastigtreten
byggdes t?S7 cch trar värdeår t?67.
Den totala byggnadsytan uppgår till 20 §73
kvm, l/aräv 2* 110 kvm utgor lägenhetsyta och

763 kvm lokalyta. I föreningen finns 66
parkeringsplatser *ch 1 ?7 §arägsplatser.
Föreningeri hyr ut parkeringar både till de
bsende och externa hyresgäster. I dagsläget är
det kö till både gåräge och parkeringsplatser

Iekn iska beslff iv ningen av fa st i ghete n, vi I ke n

t*gs fram I samband ryred k*p*t, används som
und*rla# f§r d* underhå Isåtgä rdär sCIm utf§rts
[

och planeras.
OVK- Obligatmisk venti lationskontrol I, pågår
tillsammäns med tidigare fastighetsägaren som
tagit på sig att levererä eodkänd hesiktning.
fi ärrr ftrrirgrrvt*f äv§*§fi d e te kn is k fs rva tn i n g
*ch fastighetsskötsel har föreninsen tecknat
med fffekt Konsult & Förvaltning ÅS.
Föreningen har också upphandlat nyä avtal för
l

sopha nteri ng, tra ppstädn

i

n

g entrdmattor,

markskötsel, etc.

F*r d*n ek*rt*nriska frlrvaltning*n h*r
fsreningen avtal tecknat med Förvaltning i
Sstersunds AB.
§*stsdsrä t§ör*ningen regist re ra d es
2A1§-*7-26 hos Bolagsverket och föreningens
*kcn*miska plan r*gistrerade* ä*17-*8- 1S.
Föreningens nuvärände gäl lande stadgar

registrerades 20 t6- 01-2*.
§tyrelEen har sitt säte i §undbyberg.

etc.

Låsenhetsfärd*lning
st l rum *ch kök
st 2 rum och kök
94 st
3 rum och kök
18 st
4 rurn sch k$k
t3 st
5 rurn orh kök
7 st
6 rurn mh kåk
73
65

Av dessa lägenlreter är 181 upplåtna med
bostadsrätt och B0 med hyresrätt samt ?

vakanta läg*nheter"

Fär*ningrens slmft*m#ss§a status är att betrakta
ssm ett ä kta privathostadsf*retag"

Medlemsinformation
Antalet medlemmari föreni ngen u ppgick vid
årets borjan till
t3

f{ytill komn*

med leff}rT}ä

?7?

Utträdande medlernrnar
23
Medlernsantalet vid årets slut är 2§2
Under året har 19 överlåtelser skett och 181
upplåtelser från hyresrätt till bostadsrätt.

Föreningen har ? uthyrda lokaler"
VId lägenhets$verlåtelser deblteras köparen en
Föreni ngen är frivi lligt momsregistrerad
avse*nd * verksa mhetsla kä I er.

äverlåtelseavgift på f n t t3S kr.
Pantsättningsavgift debiteras köpären med f n
455 kr.
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§tyrelsen

ha

r s ed a n ord i na ri e före

n

i

ngsstäm ma,

?* tB-S3-ä?sch dä rmed påföljande
styre lse konstitueri ng haft följa nd e
§ämmansättning:

Yvonne Johansson

ledamot
ledamot
Iedamot
ledamat
ledamst
ledamot
ledamot

Johan Wigren
Jukka §alo
Mats Brygård

suppleant
suppleant
suppleant

Kjell-Åke Andersssn
Christer Tjörnemär
Viktnria Nilsson
Tomas Regnell

Marianne Väyrynen
lsa Malki

Den nyä styrelsen bsstår av både delar av
srnbildningsstyr*lsen och andra personer som
engägerat sig för ombildningen.

Till r*visar har Jårgen §il6n valts med Hannes
Bjurn som revisor§suppleant.
Ånfal styrclsescm mantröden som prcto ko I Ifö rts
under året har uppgått till 17. Dessa ingår i
arbete med den kontinuerliga förvaltning av
foreningfins fa*tighet sam styrelsen under året
arbetar med" Föreningens firma har tecknats av

2I200S Kkr samt Investerat i fastighet,
inventarier samt dotterföretag för 453 755.
Föreningen har ackså amorterat 25S Kkr Det
överskottskapital sorrr föreninsen har tått in
under året kcmmer att användas till framtida
investeringar och underhållsåtgärder på
fastigheten"
Undedrdlf av fastigheten som genornforts under
verksamhetsåret och där hela kostnaden
belastat resu ltatet for verksamhetså ret:

Planer*t und*rhLillsåehov äv föreni ngen§
fastighet beräknas till 78 6t* Kkr inam de
nårrnsta t0 åren enligt den tekniska
beskrivningen i den ekonomiska planen. De
största underhållsåtgärderna listas nedan.
Till det planerade underhåltret samlas medel via
årlie avsättning till föreningens yttre
underhållsfand rted minst 0,1 % av
taxeringsvärdet på fastigheten

Stambyt€, inkl renovering av
badrum och wc

Fasadr*fisveni*g
Reparatian av balkonger

äfiI$-If
2StS-2*
2019-2*

två ledamöter i förening.
-'
,-i,,;t':. i.r::i1:,,:ii',;::.i"ir1:.,' r',,;,,,i ., .,,,.;.--i1,,, 1.'

H

ändelser under räkenskapsåret

Föreningens resultat for år ZSt 7f 18 är
* 2 571 Kkr.
I resultatet för år 2A77118 ingår avskrivningar
med 3 8?3 Kkr och exkluderar män dem blir
resultatet L ?'52 Kkr" Detta innebär att
fören i ngen gär ett i kvi d itetsmä ss igt öve rs kstt
I

från den löpande verksamheten under året med

Under sensornmären och hösten har styrelsen
påbörjat arbetet med upphandling av
stamrenovering och renovering av badrum och
wc.

Det har också förekornmit två stora
vattenläckor i området där reparätion pågår"
Taken är besiktade och inför vintern har
styrelsen upphandlat underhål lsåtgärder. Även
en del av en fasad har åtgärdats.

1252 Kkr.
Avskrlvningar är er boktöringsmässig
värderninskning äv f&reningens fastighet *ch
den posten påverkar irlte foreningens likviditet.

Tittar män på fareningens totala likviditetsfl§de
§*rn även innefattar Investeringar samt
finansieringsdelen iform av lån ach upplåtelser
har föreningen ett positivt kassaflöde rned
?? 400 Kkr. Föreningsn under året har upptråtit
Iägenheter for 33S 843 Mkr., tagit upp Iån för
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t8 000
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o

0

332 582 950

4 260 492

Selopp vid årets ingån$
Upplåtetrser

336 S43

-2571465

Årets rcsultat
Belopp vid årets utgång

332 582

f50

42tr

49?,

3S4 271977

-2 57L

Resultat efter finansiella poster, Kkr

7257

Resultat exkl avskrivningar, Kkr
Soliditet,Yn

60,8

Genomsnitttig årsavgift per kvm bostadsrättsyta, kr

581

Lån per kvm bostadsrättsyta,

kr

Insats per kvm bostadsrättsyta, kr

15 458

24279

Genornsnittlig skuldränta, % *
Fastighetens be lån ingsgrad,

*2§7],46§

{{2

-2571465

I 542

Nettoomsättning, Kkr

*

00

Yo

7,47
*n

47,7

Genornsnittlig skuldränta ddinieras som bokförd kostnad för låneråntor i förhållande till genomsnittliga fastighetslån.

** Fastighetens
belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till fastighetens bokförda vårde.

Resultatdisposition

Förslag till behandling av föreningens resultat:

-2571465

Årets resultät

-2 57L465
Styre Isen fores

lå

r att:

Till yttre fond avsåtts

679 e7L

räkning overföres

-3 251436

I ny

-2 573,465

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansråkning kassaflödesanalys samt noter. Alla belopp uttrycks isvenska kronor där ej annat anges.
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ä017*O7-S1

2*L6*O7-O1

ä*ts{6*3$

20L7-0,6-30

Rörelsens intäkter m.rn*

Nettoomsättning

B

§umrna rorelsens intäkter m.rm.

I 54r 655

0

fi
s

541 ö55

Rörelsens kostnader

Driftskostander
Övriga externa kostnader

3

-4 601 367

4

Personalkostnader

5

-844 355
-259 477

Åvskrivningar av materiella anläggningstillgångar
§u

mma rörelsens kostnader

o
o

-3822 961

-* 5?.7754
-9S6 S99

Rörelseresultat

o

Hesultat från finansiella poster
Räntekostnader

-t

§umma finansiel la poster

-1 585

Årets resultat

*257L465

585 366

3*6
o
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2018-06*30

2AL7-S6-30

Not

nLLGÅnenn

Anläsgningstil lgånga r
Materiei Ia a nl äggni ngpti I lgångar
Syggnader sch mark
I

449 820 321

o

61 ?55

0

nventarier, verktyg ach instal latisner

§urnma ryateriella anläggningstil lgångar

449 882 276

Finansiel I a anläggningsti I lgångar

Andelar i koncernföretag

50 000

50ffi§

o

?s2 27§

o

Kundfcrdrirrgar

22056

s

Ovriga fordringar

32 825

0

448225

0

L**

o

99 400 003

o

?? 9S3 1S?

0

§49 835 SS5

o

§urnrna finansi el la anläggningpti

II

gångar

§urrma anläggni ngstil lgångar
Omsättr i ngsti

I

lgå nga

#*

r

Kortfristiga fardrlnsär

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
§u mrna

kortfristiga f*rd

ri nga

r

Kassa och bank
§u

mma omsättninpti I lgånga r

§UMMåTILLGÅT*C*N

503
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2019-06-30

ffiÅLAru§RNAEIq§Nffi

2017-06-30

Not
§ffi§§ K&pf;§ÅL #flr4 §KULffif;R
Eget kapital

Bundet eget kapital
Eget kapital ekonomisk forening

336 843 442

§umrna bundet eget kapital

336 843 442

o

Fritt eget kapital
-2 573,465

Årets resultat
§umrna

fritt

-2571465

eget kapital

§s4 27L*77

§urnma eget kapital

Långfristiga skulder

0

10

lder til I kreditinstitut

210 30*SOS

§umma långfristiga sku lder

2LA300mO

o

14500S0

s

823 14r
s$t 620
259 979

*
*

Sku

Kurtfristiga skulder
lder til I kreditinstitut

Sku

Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter
§u rnma

kortfristiga skulder

5UMMÅ EGET KAPITAL CICH §KULDER

u

0

?q§ff$

CI

5 26§ 4,OS

o

549 S§5 3§5
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KA§SAFLÖDE§ANALYS

2*L7-07*S1

20Iö-§7-01

2S1S-S6-3S

2017-06-3S

-?s6 0?s
3822 ?61

0

Srn ltipande verksamh*ten
Rorelseresultat
Åvskrivningar

trlagd ränta

-1 585 366

s
s

t 251 49ö

0

Kassafl§de från den läpande verksamheten

förs föråndringar av riirelsekapital
Kassaf Iää* från föränd ringar av rörelsekapitä

I

-2205S

0

fi

ne{-}lökn i ng{+} av evera ntörssku der

-481050
823 141

Minskning{*fAkning{+} av kortfristiga skulder

ä 9?0 267

0

Kassafliida från den läpande verksamheten

4 561

nskning{*}/§kningt-} av kundtordringar
Minsknlng{+}/ökning{-} av fordringär
M

i

M i nskn

I

i

I

I

0

7s8

nveste ri ngsvsrksa m heten

Förväru av byggnader nch mark
Förvärv av inventarier, verktyg och installatianer

Förvärv av k*ncernföretag

Itassaflff
Fi na

e från i nyesteringsverksa mheten

-453 647170
-64067

0

o
o

-5S 0SO

-453 755 237

nsieringsyerksamheten

Medtemsinsatser

336 843

M2

0

Upptagnä lånsfristiga Iån
Åmortering lånefristiga Iån

2L2000

CIos

0
0

Kassafläds från finansieri ngsyerksa mhetsn

548 593 442

-250 0s0

Förändring av likvida medel

99 400 0s3

rlut

99 400 003

Likvlda mdel vid årets

o
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Not 1 Redovisningsprinciper
Redovisningqrinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde rned avdrag för ackumulerad värdeminskning
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod.

Kvanrarande nyttiandeperiod, år
4?

Komponent
Stomme, grund

49

§tomkomplettering
Värmelsanitet
EI

49
29

Fönster

49

Fasad

Ventilation

49
24

Hiss

24
?

Styr- och övervakn ingssystem

Yttertak

29

Restpost

49

lnttufsredwimilry
lnkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

FastighetsavgfyFastlslrctsskatt
En

förening med hyreshus fick nya värden vid fastigletstaxeringen år 2O16 och dessa kommer att gälla fram

till

är2Al9.
Föreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift på bostäder som högpt får vara 0,3 % av
taxeringsvärdet fö? bostadsdelen För lokalerna betalar föreningen en statlie fastighetsskatt med 1 % av
taxeringsvärdet på lokaldelen.

Noter till resultaträkningen
Hot

2

2§r712018

zoffif2S17

Årsavgifter
Owiga avgifter

4 14S 516

o

80 s43

s

H yresintä kter, bostäd er

3 15S 75§

0
o
o
0
0
0

Nettmmsättning

Hyresintäktet lokaler
Hyresintä kte r, gä

ra

ge#pa rkeri ngsp atser

Bredband/kabel TV
Övriga hyresintäkter
Övriga hyresrelaterade intäkter
§umma nettcomsättning

I

77Bctr
62* 692
r29 817
35 121
906
s 541 654
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Driftskostnader
Städ/entrdmattor
Snörojning/sandning
Fastighetsel

Fjärrvärme
Vatten/avlopp
Saphantering
Försäkringspremier
i

ghetsavgift/-skatt

Kabel TV/bredband

Sumrna driftskostnader

4

Övriga externa kostnader
Ekonomisk förvaltning

Kon

s

ij n

u

I

ingskostnad er

t-lad vokata rvode n

Ovriga externa kostnader
Summa övriga externa kostnader
Not

5

Personalkostnader
Styrelsearvoden
Löner
Sociala avgifter
§u m ma

Not

6

6226q

52 584

0
0
0
o
0
0

132653

s

0

o

3S2 382
55 902

CI

4 601 3ö7

o
o

2S17t20r.S

2*1ö12017

r4s *77

0
o
o
0
o

24 813
sö2 59å
33 158
46 045
s44 S55

o

2*L71?j018

2fi,,612017

19S 70S

o
0
0

o

1 500

58 871

persosalkostnader

Byggnader och mark

259 077

2018-S6-30

lnköp

2017-06-30

453 641 17§

Utgåend e a cku m u lerade

a

nskaffni ngsvä rden

Årets avskrivningar
Utgående

o
o
o

29 66*

Kontorsmaterial
Medlemsmöten
Försä

286 280
277 364
M6 358
1 504 010
379 513

9B O28

Fastighetsjour
Repa rationer, bostäder
Övriga reparationer/und erhå I !
Övriga d riftskostnader

Not

207612017

353 338
73 0å7
398 480

Yttre skötsel
Fa st

?:§1712018

a

cku mu lerad e

avskrivningar

453 64L 77§

0

-3 820 849

o

-3 820 849

Utgående redovisat värde

449 820 321.

Redovisat värde byggnader
Redovisat värde mark

2?5 4?9 021
154 32L300

§umma redovisat värde

449 820

§
0

32!
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Not

7

äo1g-os*ffi

lnventarier, verktyg och installationer
lnköp

64ff67

Utgående acku m u lerade anskaffn ingsvärden

64967

o

Årets avskrivningar

-27L2

o

61 ?§5

§

2S18-0å-3§

2§17-BSS

Redsvisat
värde

Redovisat
värde

500s0

o

50s0§

0

2BIS-O&SS

2§1?-O&3S

s

o

2S18{6-3S

201746-30

*m

Utgående redovlsat värde

NotS

Andelari koncernföretag
ÅntallKap.

Företag

Organisationsnummsr

andel %

§äte

Lokalfastigheter Rissne t ÅB

559103-574?

1CI0

100%

Sundbyberg

§umma andelar i koncernfäretag

Hot

9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
§umma förutbetalda kastnader och upplupna

Not

1S

2AL7-06-30

intäkter

Långfristiga skulder

t

45S

5

ffiO*SS

o
0

?jA47SO000

o

Amortering inorn t år
Amortering inom 2 till 5 år
Amortering efter 5 år
§umma långfristiga skulder

217 750 000

Kreditgivare

Villkors-

ändrins

Ränta

Skuld per

Amortering

2§I.8ll;9

*å0j8-06-3S

Danske Bank

2fi2*-72-31

1,3S%

84 SOO SO0

Danske Bank
Danske Bank
Summa

2A22-12-31

t,S#%

42 400 *SO
B4 550 S00

2*20-L2-37 1,30%

t 450 000
tr

211750 ffiS
t 45§ 000

450 000

Avgår kortfristig del
§umma lånefristiga skulder

Not

11

Upplupnä krstnader och färutbetalda intäkter

210 300 oss
201.7-*ö-3S

2S18-O6-3S

.

Ått fördetra

2 348 668
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NOTER
Övriga noter

§at

12

§tällda säkerheter
Fasti ghetsinteckn i nga

2S18-06-30

r

2017-06-30

212000 000
212000 00s

§umma ställda säkerheter

q

dtfiuniln&

Viktoria Nilsson

Marianne Väyryn

"l't

lsa Malki

'onne Joh

Min revisionsberättelse har tämnats
*,*-*

rf'

#-o#+*

,^

-fl

{

den \ t

f t'ä

?*Lq

§

WIW

Jörgen §il*n
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