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Styrelsen ftr Brf Stiders Tak 1 fer h?lrmed avge d.rsredovisning ftir rtikenskapslret 2012.
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Fiirvaltnin gsb erflttelse

Information om verksamheten
Bostadsr?ittsftireningen 6ger fastigheten Obetsken 27, i Stocllholms kommun med adress Ostgdtagatan
48A, 488, 50,52 samt Blekingegatan 48. Fastigheten har bildats genom tredimensionell
fastighetsbildning.

Ftireningen bestir av 32 bostadsrittsliigenheter, 18 garageplatser samt en lokal vilken skall upplitas med
hyresr6tt. Fastigheten iir fullv?irdesftrs?ilaad hos Brandkontoret.

Ordinarie styrelseledamoter under rdkenskapsfuet har varit:

Christian Almroth
Anders Bergman
GdranHti6k
Jurgen Klefelt
Thina Le t.o.m. 2012-12-28
Jonas Nordin
Charlotte Rissler

Fdreningsstimman har beslutat om en ersEttring till styrelsen om32 000 l<r ftr r?ikenskapsf,ret.

Brf Sdders Tak I fiirvaltas av Fastighets AB Stockholmia. Fdrvaltningsavtalet omfattarbf,de kameral och
teknisk fbnraltning.

Vflsenfliga hindelser under rf,kenskapslret och efter dess utglng
Di fastighetens byggnadsvtirde pi balansdagen har ett l[gre viirde iin bokfiirt vlrde och viirdet kan anses
vara bestiende har en anpassning av fastighetens bokftirda viirde giorts. Fastighetens boldiirda v?irde per
balansdagen vlrderas till 120 miljoner kronor. Nedskrirmingen har justerats mot fritt eget kapital i
balansriilcdngen.

Flerflrs6versikt(tkr) 2012 zLt0ttl
Nettoomsiittring | 332 8il
Resultat efter finansiella poster -344 248
Balansomslutning 120 456 199 552

tr'drslag fill [sftaldling ev ansamlad fdrlust
Styrelsen fiireslir att den ansamlade fiirlusten (tronor):

ansamlad fiirlust -76 683 665
irets ftirlust -344 354

-77 02t 019

behandlas si att
i ny riikning dverfiires -77 028 019

F0reningens resultat och stiillning i dvrigt framgAr av efterfiiljande resultat- och balansriikning med
til1699supplysningar.-)
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Not 2012-ll1-01
-2012-12-31

2010-09-01
-2011-12-31

(16 mtn)

864 tt7
E64117

-221837
-531

0

0

-222368

ilL749

0

-3937il
-3937il

u7 985

2

3

t33l 671

t33t67t

-608 978

-28340
-120 000

-323 050

-1 0t0 368

2s1 303

74

-s95 731
-595 5s7

-3443s4

.3,44354 9t5r

Resultatriikning

Nettoomstittning

R0relsens kostnader
Fastighetskostnader

Underhill & reparationer

Avslrirmingar
Griga rtirelsekostnader

R6relseresultat

Resultat frln finansiella poster

Riinteintiikter och liknande rezultatposter

Rfintekostnader och lilnande resultatposter

Resultat efter finanriella poster

Arets resultet
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Not 2012-12-3r 2011-12-31

119 880 000 196 931 650

50 000

196 9t1 650

M5
1l 363

4 802
16 610

559 029

s75 639

120455 639

856

0

0

8s6

2569930

2 570786

t99 552436

k

0

119 880 000

Balansriikning

TILLGANGAR

AnlSggningstillglnger

Mcteriella onldgningsfillgdngar
Byggnader och mark

Finansiella anldggdng stillg fingar
Andelar i dotterbolag

Summa anlfl ggningstillglnger

Omslttnin gstillglngar

Korttristig a fodrin g ar
Kundfordringar
Onriga fordringar
Fdrutbetalda kostnader och upplupra intitkter

Kassa och banh

Summa omslttningstillglngar

SI]MMA TILLGANGAR
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2012-12-31 20tl-t?*31Balansriikning

EGET KAPITAL OCH SKI]LDER

Eget krpital
Bundet eget leapital

Inbetalda insatser

Frtfi egethapital
Balanserad vinst eller fiirlust
Arets resultat

Summa eget kapital

Llngfristige skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Leverantdrsskulder
Ovriga skulder

Upplupna kostrader och fbrutbetalda intdkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKI]LDER

Stlllde slkerheter

Fb egna skuldcr och ovsdfrningar
Fastighetsinteckningar

Ansversfdrbindelser

Not

182 290 000

-76 683 66s

-344354
-77 028019

105 261 9E1

15 000 000

27 il3
78 690

8'.7 32s

193 6sr

120455639

l5 000 000

15 000 000

Inga

r82 290 000

0

247 98s
u7 98s

182 537 985

15 000 000

19 398

I 843 131

rst 922
2014451

199 ss2436

0

0

Inga

1,
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Tillii ggs upplysnin gar

Redovisnings- och vflrderingsprincrper

Allmflnna upplysningar
fusredovisningen har uppriittats enligt irsredovisningslagen och Boldiringsniimndens alhniinna r6d.

Ftiretaget har valt att inte utnyttja mdjligheten att tilltimpa fiirenklingsreglema i BFNAR 2009:l
rArrsredovisning i mindre ekonomiska fiireningar (K2).

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beriiknas inflyta.

Owiga tillgingar och skulder har upptagits till anskaftingsvirden &ir inget annat anges.

Anlfl ggnin gstillgln gar
Immateriella och materiella anleggningstillgdngar redovisas till anskaftingsviirde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrirmingar.

Bostadsr?ittsfbreningen anviinder sig av en progressiv avskrivningsplan. Progressiva avskrivningar iir en
metod fdr anlegmingar med ling livsl?urgd och obetydlig teknisk uweckling. ( I relation till
anl6ggningens 6wiga v6rden.) Detta riikenskapsar har avskrirmingar giorts med 120 tk av fastighetens
boklbrda viirde.

Avsflttningar
Di byggnaden iir uppfiird 201lbeddms inte fdreningens underhillsplan leda till n&gra fondavstithringar
under i vart fall den fiirsta treArsperioden.

Nyckeltalsdefr nitioner
NettoomsIthring
Rdrelsens huvudintiikter, fakturerade kostnader, sidointiikter samt int?iktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intf,lcter och kostnader, men fdre extraordiniira intf,kter och kostnader.

Balansomslutning
Fdretagets samlade tillgdngar.

v
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Noter

Not 1 Nettoomsflttningens fdrdelning

Arsavgifter bostiider,andel,/brf

Hyresintikter lokaler ej moms

Owiga inttikter

Not 2 Fastighetskostnader

Vatten och avlopp

FjEirrvflrme

Belysning (fastighetsel)

Renhillning (sopor)

Trappstiidning

Fastighetsskdtsel

Fdrvaltningsawoden
Orniga kostnader

Styrelsearvoden
Revisionsarvoden

Not 3 Underhfill & reparationer

Utv?indiga arbeten

Inviindiga arbeten

Lflgemhetsarbeten

Not 4 Ovriga rdrelsekostnader

Pantbrevskostnader

Resultat vid fiirstiljning av dotterbolag
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2012

I 230 82s

96 000

4 846

I 331 671

2010-{19-01

-2011-12-31

8& tt7
0

0

864 tt7

2012

-28 s68

-259 249

41, il8
-60 t4
40252
-37 500

-37 500

-32297
40 570

-31250
-50t 97t

2010-09-01

-2011-12-31

-t4 041

-3074t
-34789
-62s0
-9 816

-25 000
-25 000

-76200
0

0

-22t837

2012

-t 238

-22586
4 516

-2t340

2012

-301 0s0

-22m,0
-323 050

2010-09-{t1

-20t1-t2-31

0

0

-531

-531

2010{t9-01
-2011-12-31

0

0

0

$,
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Not 5 Byggneder och merk

Ingiende anskaftingsviirden
Inkdp
Tillkommande utgifter under fuet
Viirdedverftring
Utglende ackumulerade anskalfningsvflrden

Arets avskrivningar
Utglende ackumulerade avskrivningar

Arets nedskrivningar
Utglende ackumulerade nedskrivningar

Utglende redovisat vflrde

Ingiende anskaftingsviirden
Likvidering av dotterbolag

Utglende ackumulerade enskalfningsvlrden

Aterbetatning
Utglende ackumulerade nedskrivninger

Utglende redovisat vflrde

Not 7 Flirflndring aY eget kapital

2012-12-31 20tt-12-3t

196 931 650 0

0 57 611 650

0 46 000 000
0 93 320 000

196 931 650 196 931 6s0

-120 000

-120 000

-76 931 650

-76 931 650

119 880 000 196931 650

7 (e)

0

0

0

0

Fd,rviirvet av fastigheten skedde genom att ftirvihrra dotterbolaget Jiimtomstaket I AB, vilket var 6gare
till fastigheten. Dflrefter fiirviirvades fastigheten av dotterbolaget till ettpris understigande
marknadsvfudet. Fastigheten redovisas i bostadsr[ttsfiireningen till marknadsviirdet. Posten aktier i
dotterbolag har minskats med 6verv2irdet.

Not 6 Andelar i dotterbolag
z0n2'lz.3l 20tt-12-31

50 000

-50 000

0

0

0

0

93 370 000
0

93 370 000

-93 320 000

-93 320 000

s0 000

Belopp vid lrets ing&ng

Nedskrivning fastighetsvdrde

Disposition av ftireglende
&rs resultat:

Arets resultat
Belopp vid lrets utgflng

Inbetelda
insatser

182290 000

Balanserat
resultat

-769316s0

247 985

:76 683 665

Arets
resultet
247 985

-247 985
-344 354
-344 354

v
182 290 000



Brf Sitders Tak 1

Org.nr 769621-9802

Not 8 Skulder till kreditinstitut
Nedan framgtr frrdelning av lingfristiga lan.

Llngivare
SEB

SEB

SEB

Upplupna kostrader
Upplupna utgiftsrf,ntor
Fdrinbetalda avgrfter

8 (e)

Rlntesets Iletum fdr Llnebelopp
% rlntenndring 201?-12-31

3,57 20L+M-28 5 000 000

3,77 2013-0+28 5 000 000

4,69 2016-M-28 5 000 000

ls 000 000

83 983 87 294

3342 6sL7
0 58 111

87325 151922

v

Not 9 Upplupna kostnader och f6rutbetalda intnkter
2012-12-31 20ll-12-31
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Rezultat- och balansr?ikningen kommer att fbrelflggas pi irsstiimma ftir faststSllelse.

Stoclrlrolm aerr lO tG 2ot3

*u
Gdran H66k

fl,w"aItl t
@)Norain

Vfu revisionsberittelse har ldmnats

Ondings PricewaterhouseCoopers

AlttuK
Freilrik Mattisson
Godkiindrevisor

lO iun) Zetb
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Revisionsbertittelse

Till ftireningsstflmman i Brf Siiders Tak r, org. nr 76g6zt-g8oz

Rapport om flrsredovisningen Rapport om andra krav enligt lagar och andra
fdrfattningar

Vi har utfdrt en revision av Arsredovisningen f<ir BrfSiiders Tak r ftir
Ar zorz. ' Ut<ivervArrevision avtrsredovisningen harvi dven utliirt en revision

stsretsens ansuarfir drsredouisninsen iJ.f;::tffi.lffif"X':HlTh:Htff$inHH*-;lf Irt?'u"JH,,.

3"i}?H*:*'."#*T,ii'Jil$f,:.11;xgi[1,"&fl T:fl ?Hilx's_wyetsensansuar
interna kontroll som styrelsen bediimer iir niidvlndfi ftir att pet lilstfrelsen som har ansvaret ftir &rslaget tlll dispositioner
uppritta en Arsredovisning som inte innehiller vasen'tliga betriffande ftireningens vinst eller f<irlust, och det [r styrelsen som
feliktighetea vare sig dessi beror pi oegentligheter elleip5 fel. har ansvaret f<ir ftirvaltningen enligt bostadsrittslagen.

Reuisorns ansuar
VArt ansvar dr att uttala oss om flrsredovisningen pl grundval av vAr
revision. Vi har utf<jrt revisionen enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder krlver att
vi friljer yrkesetiska krav samt planerar och utf<ir revisionen fcir att
uppnA rimlig sikerhet att flrsredovisningen inte innehiller vhsentliga
felaltigheter.

En revision innefattar att genom olika atgarder inhemta
revisionsbevis om belopp och annan information i Arsredovisningen.
Revisorn viljer vilka ltgirder som ska utfdras, bland annat genom
att bediima riskerna fiir vdsentliga felaktigheter i &rsredovisningen,
vare sig dessa beror pA oegentligheter eller pA fel. Vid denna
riskbed6mning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som dr relevanta f<ir hur fdreningen upprhttar flrsredovisningen for
att ge en rdttvisande bild i syfte att utforma granskningsAtgirder
som flr 6ndamAlsenliga med hinsyn till omstindigheterna, men inte
i s1fte att gcira ett uttalande om effektiviteten i ftireningens interna
kontroll. En revision innefattar ocksA en utvdrdering av
iindam&lsenligheten i de reilovisningsprinciper som har anvints och
av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvhrdering av den iivergripande presentationen i flrsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhhmtat iir tillrickliga och
indamfllsenliga som grund f<ir vAra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vAr uppfathring har flrsredovisningen upprAttats i enlighet
med Arsredovisningslagen och ger en i alla vlsentliga avseenden
rdttvisande bild av fiireningens finansiella stdllning per den 3r
december zorz och av dess finansiella resultat fdr lret enligt
&rsredovisningslagen. Fcirvaltningsberiittelsen 6r fiirenlig med
&rsredovisningens iiwiga delar.

Vi tillstyrker dirf<ir att ftireningsstlmman faststlller
resultatrdkningen och balansrikningen Iiir frireningen.

Reuisorns ansuar
VArt ansvar [r att med rimlig sdkerhet uttala oss om frirslaget till
dispositioner betrdffande f<ireningens vinst eller f6rlust och om
f<irvaltningen pl grundval avvAr revision. Vi har udrirt revisionen
enligt god revisionssed i Sverige,

Som underlag f<ir vArt uttalande om styrelsens fiirslag till
dispositioner betrdffande f6reningens vinst eller fiirlust har vi
granskat om fcirslaget Er ftirenligt med bostadsrdttslagen och
ftireningens stadgar.

Som underlag fiir vflrt uttalande om ansvarsfrihet har vi utdver vflr
rwi:r.9n av Ersredovisningen granskat vhsentliga beslut, Atgiirder och
fcirhAllanden i fiireningen fiir att kunna bedtima om nAgon
styrelseledamot ir ersAttningsslcyldig mot fiireningen. Vi har dven
granskat om nAgon styrelseledamot pA annat sitt har handlat i strid
med irsredovisningslagen eller fiireningens stadgar.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhhmtat dr tillrdckliga och
Andam&lsenliga som grund fiir vtra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att fiireningsst[mman disponerar fiirlusten enligt
ftirslaget i ftirvaltningsberdttelsen och beviljar sty'relsens ledamriter
ansvarsfrihet frir rdkenskapslret.

Stockholm den lojuni 2o1g

dhrlings PricewaterhouseCoopers AB


