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Brf Soders Tak I
Org.rrr 169621-9802

Styrelsen f<jr Brf Soders Tak 1 fir hiinned avge irsredovisning for riikenskapsiret
2010-09-01 - 20ll-12-3 1 , vilket iir foretagets forsta verksamhetsir.

Fti rvaltnin gsberiittels e

1 (e)

Information om verksamheten
Bostadsriittsforeningen iiger fastigheten Obelisken2T, i Stockholms kommun med adress Ostgotagatan
48A,48B, 50,52 samt Blekingegatan 48. Fastigheten har bildats genom tredimensionell
fastighetsbildning.

Foreningen best6r av 32 bostadsrlttsliigenheter, 18 garageplatser samt en lokal vilken skall upplitas med
hyresriitt.

Fasti gh eten iir fu I lviirde sforsiikrad ho s B randkontoret.

Ordinarie styrelseledamoter under rdkenskapsiret har varit:

Goran Hook
Tomas Soderberg
Anders Bergman

Inga ersiittningar har utgitt till styrelsen under rdkenskapsiLret.

Brf Soders Tak 1 forvaltas av Fastighets AB Stockliolmia. Forvaltningsavtalet omfattar bide karneral och
teknisk ftirvaltning.

Viisentliga hf;ndelser under riikenskapsflret och efter dess utgflng
Brf Soders Tak har den 28 mars 20i 1 forviirvat fastigheten Obelisken 21. Jarntornstaket I AB forviirvade
fastigheten av Bygg och Fastighets AB Jdrntornet, Brf Sriders Tak forv2irvade aktiebolaget Jiimtornstaket
I AB, dZirefter fbrvdrvas Fastigheten av J?irntornstaket I AB genorn en s6kallad transportoverlfltelse.

Flerflrsiiversikt (tkr) 20l0l1l
Nettoomsiittning 864
Resultat efter finansiella poster 248
Balansomslutning 199 552

Ftirslag till vinstdisposition
Styrelsen foreslir att till ft)rfogande stiende vinstmedel (kronor):

6rets vinst 247 985

disponeras si att
i ny riikning <iverftires 247 985

Fdreningens resultat och stiillning i ovrigt framgir av efterfoljande resultat- och balansr?ikning rned
tilliiggsupplysningar.

'i,frli
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Resultatriikning

Nettoomsiittning

Riirelsens kostnader
Fastighetskostnader

Rdrelseresultat

Resultat frfln finansiella poster
R?intekosbrader och liknande resultaposter

F
Resultat efter finansiella poster

Arets resultat

2 (e)

Not 2010-09-01
-20L1-12-31

(16 min)

864 t17
864 117

-222368

641 749

-393 764

247 98s

247 98;,*'!
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Balansriikning

TILLGANGAR

Anlli ggnin gstillgin gar

Maleriella anldg g ning stillgdng ar
Byggnader och mark

Omsiittningstillginga r

K o rtfr ist ig a fo r dring ar
Kundfordringar

Kassa och bank

Summa omsiittningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR

Not 2011-12-31

4 196931 650

856

2 s69 930

2 570 786

199 552 436

3 (e)

F inans iella ankig g ning stillgdng ar
Andelar i dotterbolag 5 50 000

Summa anliiggningstiltgingar 196 981 650

{^



Brf Sdders Tak I
Org.nr 76962I-9802

Balansriikning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser

Fritt eget kapilal
Arets resultat

Summa eget kapital

Lingfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Leverantdrsskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och fiirutbetalda int?ikter 9
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Stiillda slikerheter

Ansvarsfiirbindelser

4 (e)

Not 24fl-12-31

182290 000

247 985

182 s37 98s

7 15 000 000

19 398
8 1 843 131

tst 922
2 014 451

199 ssz 436

Inga

Inga I

QW
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Tillii ggsu pplysnin gar

Redovisnings- och vfl rderingsprinciper
Allmiinna upplysningar
Arsredovisningen har uppriittats enligt irsredovisningslagen och Bokforingsniimndens alhniinna rid for
mindre foretag.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de ber?iknas inflyta.

Ovriga tillgingar och skulder har upptagits till anskaffningsviirden diir inget annat anges.

Anliiggningstillgin gar
Anliiggningstillgingar redovisas till anskaffningsviirde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt
plan och eventuella nedskrivningar.

Fastigheten
Fcjrviirvet av fastigheten Obelisken 27 skedde genom att floreningen kopte sarntliga aktier i aktiebolaget
Jiin'rtornstaket I AB vilket var Zigare till fastigheten. Forviirvet har redovisats i enlighet med RedU9,
vilket innebiir att dverviirdet av aktierna ftirts direkt till fastigheten.

Bostadsriittsforeningen anvdnder sig av en progressiv avskrivningsplan. Progressiva avskrivningar dr en
metod for arrl2iggningar med l6ng livsliingd och obetydlig teknisk utveckling. ( I relation till
anliiggningens rivriga viirden.) Foreningen har estimerat en genomsnittlig avskrivningsprocent om 1%o

irligen. Detta r2ikenskapsSr har det ej skett nigon avskrivning pi grund av den uppriittade
avskrivningsplanen.

Avsiittningar
Di byggnaden iir uppford 201 lbeddms inte foreningens underhillsplan leda till nigra fondavsiittningar
under i vart fall den forsta treirsperioden.

Nyckeltals definitioner
Nettoomsiithring
Rdrelsens huvudintiikter, fakturerade kostnader, sidoint?ikter samt intiiktskorigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intiikter och kostnader, men fbre extraordiniira int?ikter och kostnader.

Balansomslutning
Foretagets samlade tillg6ngar.

rv, t)
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Noter

Not 1 Fastighetskostnader

(16 mfln)
Vatten och avlopp
Fjiirrv2irme
Belysning (fastighetsel)
RenhAllning (Sopor)
Trappstiidning
Fastighetsskotsel
Forvaltningsarvoden
Liigenhetsarbeten
6vriga kostnader

6 (e)

Riintekostn lbr lingfr sk
Ovriga riintekostnader

Not 4 Byggnader och mark

Inkop
Tillkornrnande utgifter under 6ret
Viirdeciverforing
Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Utgiende redovisat viirde

Differens Enl ekonomisk plan
'/. fiir perioden

-1,85 -14 301
-32s -130 64s
35,32 -22 500
-140 -15 000
32,09 -6 666

0 -25 000
0 -2s 000

-t 783 -10 000
100 0

-249112

-386 406
-7 358

-393 764

20tt-12-31

5t 6tt 650
46 000 000
93 320 000

196 931 6s0

196 931 650

2010-09-01
2011-12-31

-r4 041
-30 741
-34 789
-6 2s0
-9 816

-2s 000
-25 000

-531
-76 200

-222 368

Ovriga kostnader iir hiinforliga till bildandet av bostadsriittsftireningen.

Not 2 Anstiillda och personalkostnader
Bolaget har inte liaft nigra anst?illda och nigra loner har ej utbetalats.

Not 3 Rflntekostnader och lilanande resultatposter
2010-09-01
-2011-12-31

FdrvZirvet av fastigheten skedde genom att foruiirva dotterbolaget Jiirntornstaket I AB, vilket var 2igare
till fastigheten. Diirefter forviirvades fastigheten av dotterbolaget till ett pris understigande
marknadsviirdet. Fastigheten redovisas i bostadsriittsfiireningen till marknadsviirdet. Posten aktier i ..L7
dotterbolag har minskats med overviirdet. \-
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Not 5 Andelar i dotterbolag

Ingiende anskaffnin gsviirden
Utgfl ende ackumulerad e anskaffningsviirden

Aterbetalning
Utgiende ackumulerade nedskrivningar

Utgiende redovisat viirde

Not 6 Fiiriindringav eget

1 (e)

Not 7 Skulder till kreditinstitut
Nedan framgir fordelning av lingfristiga l6n.

Inbetalda Insatser
Arets resultat
Belopp vid irets utging

Lingivare
SEB
SEB
SEB

kapital

Inbetalda
insatser

182 290 000

182 290 000

Arets
resultat

247 985
247 g8s

2011-12-31

93 370 000
93 370 000

-93 320 000
-93 320 000

s0 000

20tt-12-31

1 825 331
t6 346
I 4s4

1 843 131

Riintesats
o//o

/ 3,24
3,7J
4,69

Datum ftir
rdnte[ndring

2012-04-28
2013-04-28
2016-04-28

Linebelopp
2011-12-3L

s 000 000
s 000 000
s 000 000

1s 000 000

Not 8 Ovriga skulder

Skuld rnot Bygg och Fastighets AB Jiirntornet
Avr?ikn in g forvaltn ingsbo laget
Skuld till medlem

Skulden har reglerats under forsta kvartalet2012.

Yr/--
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Itiot 9 Upplupna kostnader och fiirutbetalda int6kter

Upplupna kostnader
Upplupna utgiftsriintor
Forinbetalda avgifter

B (e)

241.t-12-31

87 294
6 517

s8 111

tsl 922
r:'r.1.r"
\\
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Resultat- och balansrtikningen kommer att ftirelEggas pi irsstiimma ftir faststillelse.

1-otz-05 -5}-

e (e)

il*/,,471-
Anders Bergman

VEr revi-sionsberdttelse har avlSmnats 2012-06-27 .Ohrlings Pr j-cewaterhouseCoopers

,&,1M,...,
Godkiind revisor
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Revisionsberettelse

Till fiireningsstiimman i

Bostadsriittsfiireningen Siiders Tak r
Org nr 7696zr-98o2

Vi har granskat 6rsredovisningen och bokfriringen samt styrelsens frirvaltning i Bostadsrhttsf<ireningen
S<jders Tak r fcir perioden 2o1o-o9-o1-zot7-r2-gt Det dr styrelsen som har ansvaret fijr
rlkenskapshandlingarna och forvaltningen och for att flrsredovisningslagen tilldmpas vid upprlttandet
av &rsredovisningen. Vflrt ansvar [r att uttala oss om 6rsredovisningen och forvaltningen p5 grundval
av v&r revision.

Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebdr att vi planerat och
genomfort revisionen for att med hog men inte absolut s[kerhet forsdkra oss om att flrsredovisningen
inte innehhller vdsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen f<ir
belopp och annan information i rdkenskapshandlingarna. I en revision ingir ocksfl att prova
redovisningsprinciperna och styrelsens tilldmpning av dem samt att bedoma de betydelsefulla
uppskattningar som styrelsen gjort nlr den upprdttat Srsredovisningen samt att utvlrdera den
samlade informationen i Srsredovisningen. Som underlag for v&rt uttalande om ansvarsfrihet har vi
granskat vdsentliga beslut, &tgdrder och forh&llanden i foreningen for att kunna bedoma om n&gon
st)rrelseledamot dr ersittningssMdig mot foreningen. Vi har 6ven granskat om n&gon styrelseledamot
p6 annat shtt handlat i strid med bostadsrdttslagen, flrsredovisningslagen eller f<ireningens stadgar. Vi
anser att vflr revision ger oss rimlig grund for vflra uttalanden nedan.

Arsredovisningen har upprlttats i enlighet med flrsredovisningslagen och ger en rdtMsande bild av
foreningens resultat och stdllning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Frirvaltningsberdttelsen dr forenlig med flrsredovisningens owiga delar.

Vi tillstyrker att foreningsstlmman faststliler resultatrlkningen och balansrhkningen for foreningen,
disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberdttelsen och beviljar styrelsens ledamcjter
ansvarsfrihet fiir rdkenskaps5ret.

Kista den z7 }uni zorz

Ohrlings PricewaterhouseCoopers

+ t{w/l
Fr'edrik Mattisson
Godkiind revisor


