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Brf Sriders Tak 1

Org.nr 769621-9802

Styrelsen ftir Brf Stiders Tak 1 ffir hiirmed avge irsredovisning ftir riikenskapsiret 2013.
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Fiirvaltnin gsb eriittels e

Information om verksamheten
Bostadsriittsfiireningen iiger fastigheten Obelisken 27, i Stockholms kommun med adress Ostgtitagatan
48, 48A, 50,52 samt Blekingegatan 48. Fastigheten har bildats genom tredimensionell
fastighetsbildning.

Fdreningen bestir av 32 bostadsriittsl?igenheter, 18 garageplatser samt en lokal vilken skall upplitas med
hyresriitt. Fastigheten iir fullviirdesftrsiikrad hos Brandkontoret.

Ordinarie styrelseledamoter under riikenskapsiret har varit:

Christian Almroth t.o.m irsst?imma.
Anders Bergman
Gdran Hticik
Jurgen Klefelt
Jonas Nordin
Charlotte Rissler
Olof Ander f.rin irsstiimma.
Cecilia Ljunghill Westin fr6n irsstiimma.

Fdreningsst?imman har beslutat om en ersiittning till styrelsen om 32 000 kr ftir riikenskapsiret.

Brf Sdders Tak I fiirvaltas av Fastighets AB Stockholmia. Fdrvaltningsavtalet omfattar bide kameral och
teknisk fiirvaltning.

Vflsentliga hiindelser under rlkenskapsiret och efter dess utglng
Under iret har en 2-6rs garantibesikfiring utfiirts och de flesta etg?irder har avklarats.

Flerirsdversikt (tkr) 2013 2012 20t0ltl
Nettoomsiittning 1337 1332 864
Resultat efter finansiella poster 84 -344 248
Balansomslutning 120 586 120 456 199 552

Fiirslag till behandling av ansamlad fiirlust
Styrelsen fiireslir att den ansamlade ftirlusten (kronor):

ansamlad ftrlust -77 028 019
6rets vinst 83 545

-76944 474

behandlas si att
i ny riikning dverftires -76944 474

Fdreningens resultat och stiillning i itwigt framgir av efterftiljande resultat- och balansriikning med
tilleggsupp ly sniaear . (u
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Resultatriikning

Nettoomsiittning

Riirelsens kostnader
Fastighetskostnader
Underhflll & reparationer
Avskrivningar
0wiga rdrelsekostnader

Rtirelseresultat

Resultat frln Iinansiella poster
R?inteintiikter och liknande resultatposter
Rlintekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finensiella poster

Arets resultat

Brf Sdders Tak 1

Org.nr 769621-9802
2 (8)

Not 2013-01-01
-2013-12-31

| 336 837
1 336 837

-ssz 277
-13 180

-120 000
0

-685 457

651 3E0

149
-567 984
-567 835

83 545

83 545

2012-01-01
-2012-12-31

| 331 671
t 331 671

-608 978
-28 340

-120 000
-323 050

-1 080 368

251 303

74
-595 731
-59s 657

-344 354

-3443s4/Ja
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Balansriikning

TILLGANGAR

AnlIggningstillgingar

M at e r i e ll a o n I iig g n i n g still g dn g ar
Byggnader och mark

Finonsiella anliiggningstillg,frngar
Andelar i dotterbolag

Summa anllggningstillgflngar

Omsflttnin gstillgingar

Kortfris tig a fo r drin g ar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
6wiga fordringar
Fdrutbetalda kosfirader och upplupna intiikter

Kassa och bank

Summa omsflttningstillglngar

SI]MMA TILLGANGAR

Not

3 (8)

2013-12-31 2012-12-31

119 760 000 l19 880 000

0

119 760 000

0
22

0
5 272
5 294

821 158

826 452

120 s86 4s2

0

119 880 000

445
0

l1 363
4 802

16 610

559 029

575 639

120 4ss $s /J
A.

/U (/_
X *%t&



Balansriikning

EGET KAPITAL OCH SKI'LDER

Eget kapital
Bundet ega kapital
Inbetalda insatser

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller ftirlust
Arets resultat

Summa eget kapital

Lingfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Leverant<irsskulder
6wiga skulder
Upplupna kostrader och ftirutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

ST]MMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Stiillda sikerheter

Fiir egna shulder och ariittningar
Fastighets inteckningar

Ansvarsfbrbindelser

4 (8)

Not 2013-12-31 2012-12-31

182 290 000

-76 683 66s
-344 3s4

-77 028 019

105 261 981

15 000 000

27 643
78 690
87 325

193 658

120 4ss 639
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182 290 000

-77 028 019
83 545

-76 944 474

105 345 526

14 975 000

los 111
77 62t
83 t94

26s926

120 s86 4s2

15 000 000
15 000 000

Inga

ts 000 000
ls 000 000
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Tilt ii g g s up p lys nin g ar

Redovisnings- och vflrderingsprinciper

Allmflnna upplysningar
Arsredovisningen har uppriittats enligt irsredovisningslagen och Bokftiringsntimndens allrniinna rid.

Fdretaget har valt att inte utnyttja mdjligheten att tilliimpa fiirenklingsreglerna i BFNAR 2009:l
Arsredovisning i mindre ekonomiska ftireningar (K2).

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

6wiga tillgangar och skulder har upptagits till anskaffrringsviirden diir inget annat anges.

Anlfl ggnin gstillgln gar
Immateriella och materiella anliiggningstillgangar redovisas till anskaffoingsviirde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Bostadsriittsftireningen anvdnder sig av en progressiv avskrivningsplan. Progressiva avskrivningar 2ir en
metod ftir anl2iggningar med l6ng livsl2ingd och obetydlig teknisk uWeckling. ( I relation till
anliiggningens <ivriga viirden.) Detta riikenskapsir har avskrivningar gjorts med 120 tkr av fastighetens
bokftirda viirde.
Styrelsen iir medveten om att avslrivningstakten miste iindras och man tittar hur detta ska l6sas efter de
nya kommande reglerna.

Avsiittningar
Di byggnaden iir uppfiird 20llbedrims inte fiireningens underhillsplan leda till nigra fondavs?itfiringar
under i vart fall den Iiirsta treirsperioden.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettooms?itbring
Rdrelsens huvudintiikter, fakturerade kostnader, sidointiikter samt int?iktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intiikter och kostnader, men Iiire extraordin?ira intiikter och kostnader.

Balansomslutning
Fdretagets samlade tillgingar.

Noter

Not 1 Nettoomsf,ttningens ftirdelning
2013 2012

Arsavgift er bostiider,andeVbrf
Hyresintiikter lokaler ej moms
Owiga intiikter

1222837 1230825
114 000 96 000

0 4846 .

1 336 E37 t 33t 6T ll(*
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Not 2 Fastighetskostnader

Vatten och avlopp
Fjiirrv2irme
Belysnin g (fastighetsel)
Renhillning (sopor)
Trappstiidning
Fastighetsskdtsel
Fdrvaltringsarvoden
Owiga kosfrader
Styrelsearvoden
Revisionsarvoden
Serviceavtal
Sndrdjning

Not 3 Underhill & reparationer

Utvlindiga arbeten
Invtindiga arbeten
Liigenhetsarbeten

Not 4 Ovriga riirelsekostnader

Pantbrevskostrader
Resulfat vid fiirs?iljning av dotterbolag

Not 5 Byggnader och mark

Ingiende anskaftingsviirden
Utgfl ende ackumulerade anskaffningsvfl rden

Ingiende avskrivningar
Arets avslcrivningar
Utgiende ackumulerade avskrivningar

fuets nedskrivningar
Utgiende ackumulerade nedskrivningar

6 (8)

2013

-31 384
-229 973

-28 778
-34 492
49 921
-37 638
-37 638
-33 720
40 570
-22 500
-2234
-3 429

-552277

2013

-10 489
-t 479
-1212

-13 180

2013

0
0
0

2013-12-31

120 000 000
120 000 000

-120 000
-r20 000
-240 000

2012

-28 568
-2s9 249
41648
-60 tM
-40 2s2
-37 500
-37 500
-32297
-40 570
-312s0

0
0

-608 978

2012

-t 238
-22 s86
4 516

-28 340

2012

-301 050
-22000

-323 0s0

2012-12-31

196 931 650
196 931 6s0

0
-120 000
-120 000

-76 931 650
-76s31*v,_

tu
t,fft*

0
0

U
fr



Brf Sdders Tak I
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Utgiende redovisat vflrde

Taxeringsviirden byggnader
Taxeringsviirden mark

Not 6 Andelar i dotterbolag

Ingiende anskafhingsviirden
Likvidering av dotterbolag
Utglende ackumulerade anskaffningsvfirden

Utgiende redovisat viirde

Llngivare
sEB 35329854
sEB 35329889
sEB 35329897

Upplupna kostrader
Upplupna utgiffsriintor

119 760 000 119 880 000

29 312000
sl 725 000
81 037 000

2013-12-31 2012-12-31

0 s0 000
-50 000

00

Rintesats Datum liir Llnebetopp Llnebeloppyo rintef,ndring 2013-12-31 2012-12-31
3,57 2014-04-28 5 000 000 5 000 000
2,76 2018-04-28 4 975 000 5 000 000
4,69 2016-04-28 5 000 000 5 000 000

14 975 000 15 000 000

7 (8)

0
0
0

Not 7 Fdrflndring av eget kapital

Inbetalda Balanserat Arets
insatser resultat resultat

Belopp vid irets ingane 182 290 000 -76 693 665 -3M 354
Disposition av ftiregiende
irs resultat: -344 354 344354
Arets resultat g3 545
Belopp vid lrets utging 182 290 000 -77 O2B0t9 83 545

Not 8 Skulder till kreditinstitut
Nedan framgir fiirdelning av langfristiga lan.

Not 9 Upplupna kostnader och liirutbetalda intflkter
2013-12-31 2012-12-3t

80 137 83 983
3057 3342 -t3ts4 s7 32s/l(!-
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Resultat- och balansr?ikningen kommer att fiireldggas pe A.rsstiimma fiir fastst?illelse.
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Gdran H66k
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Charlotte Rissler

Vi.r revisionsberiittelse har lf,mnats

$HPJ;
Peter Ryberg
Aultoriserad revisor

Ae.,r toy*: Z-at\

Cecilia Ljungfiill Wilstin



REVISIONSBERATTELSE

Till fdreningsstdmman i BRF S6ders Tak 1

Org.nr.76962!-9802

Rapport om Srsredovisningen
Vi har utfrirt en revision av irsredovisningen fcir BRF Sciders
Tak 1 frir ir 2OL3.

Styre lsen s o nsvo r fiir d rsredovisni ng e n
Det 5r styrelsen som har ansvaret fdr att uppretta en
Srsredovisning som ger en rettvisande bild enligt
Srsredovisningslagen och frir den interna kontroll som
styrelsen bedrimer iir nridviindig for att uppretta en
irsredovisning som inte innehiller viisentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel.

Revisorns onsvar
Vert ansvar er att uttala oss om irsredovisningen pe grundval
av vir revision. Vi har utfort revisionen enligt lnternational
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kraver att vi fciljer yrkesetiska krav samt planerar
och utfcir revisionen fcir att uppni rimlig siikerhet att
irsredovisningen inte inneh6ller vesentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika itgerder inhemta
revisionsbevis om belopp och annan information i

irsredovisningen. Revisorn viljer vilka etgarder som ska
utf<iras, bland annat genom att bed6ma riskerna fiir
vdsentliga felaktigheter i 6rsredovisningen, vare sig dessa
beror pi oegentligheter eller pi fel. Vid denna riskbedomning
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som dr
relevanta fcjr hur fcireningen upprettar Srsredovisningen fcir
att ge en rdttvisande bild i syfte att utforma
granskningsitgiirder som 5r iindamilsenliga med hainsyn till
omstendigheterna, men inte i syfte att g6ra ett uttalande om
effektiviteten i fcireningens interna kontroll. En revision
innefattar ocksi en utverdering av andamilsenligheten i de
redovisningsprinciper som har anvents och av rimligheten i

styrelsens uppskaftningar i redovisningen, liksom en
utvirdering av den overgripande presentationen i

6 rsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhimtat ir tillrdckliga
och Sndamilsenliga som grund for vira uttalanden.

Uttolonden
Enligt vdr uppfattning har irsredovisningen upprattats i

enlighet med irsredovisningslagen och ger en i alla visentliga
avseenden rettvisande bild av fdreningens finansiella stiillning
per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat fcir
Sret enligt Srsredovisningslagen. Fdrvaltningsberattelsen ar
frirenlig med irsredovisningens civriga delar.

Vi tillstyrker dirfdr att f6reningsstemman faststaller
resultatriikningen och balansriikningen fiir frireningen.

6vriga upplysningar
Revisionen av irsredovisningen f6r 5r 2Ol2har utfcirts av en
annan revisor som l6mnat en revisionsberdttelse daterad 10
juni 2013 med omodifierade uttalanden i Rapport om
irsredovisningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra f6rfaftningar
Utciver vir revision av Srsredovisningen har vi Sven utfort en
revision om f6rslaget till dispositioner betrdffande
f6reningens vinst eller frirlust samt styrelsens forvaltning frir
BRF Sciders Tak 1 for ir 2013.

Styrelsens dnsvdr
Det er styrelsen som har ansvaret fcir forslaget till
dispositioner betrSffande fcireningens vinst eller forlust, och
det 5r styrelsen som har ansvaret for fcirvaltningen enligt
bostadsrettslagen.

Revisorns onsvor
Vert ansvar iir att med rimlig sikerhet uttala oss om fdrslaget
till dispositioner betriffande foreningens vinst eller forlust
och om fclrvaltningen p5 grundval av vir revision. Vi har
utfirrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag fdr vert uttalande om styrelsens fdrslag till
dispositioner betraffande f6reningens vinst eller f<irlust har vi
granskat om frirslaget dr f<irenligt med bostadsriittslagen och
fcireningens stadgar.

Som underlag for virt uttalande om ansvarsfrihet har vi
utover vir revision av Srsredovisningen granskat vdsentliga
beslut, etgarder och frirhlllanden i fcireningen fcir att kunna
bedcima om nigon styrelseledamot ar ersaftningsskyldig mot
frireningen. Vi har dven granskat om nigon styrelseledamot
pe annat satt har handlat i strid med bostadsrefislagen,
Srsredovisningslagen eller frireningens stadgar.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat dr tillrickliga
och Sndamilsenliga som grund frir vira uttalanden.

Uttolonden
Vi tillstyrker att fdreningsstemman behandlar forlusten enligt
fdrslaget i fdrvaltningsberettelsen och beviljar styrelsens
ledamoter ansvarsf rihet f6r riikenskapsiret.

Stockholm den 10juni 2014

Conseil Revisi

?,eE
Auktoriserad revisor


