ÅRSREDOVISNING
för
BrfRenen 21
Org.nr.716419-6987

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning mr räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen

är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus
upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden.
Bostadsrättsföreningen är en äkta fårening med adress Brahegatan 62 och Valhallavägen 110. Föreningen
upplåter med bostadsrätt 24 bostadsrättslägenheter och en lokal samt med hyresrätt en lokal.

Flerårsjämförelse
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Res. efter fmansiella poster
Balansomslutning

2013
1 472 368
390458
905
12822469

2012
1471 839
417 105
-41 349
12824242

2011
1 470425
393 962
-72 366
12913 503

2010
1 510980
495528
234057
13034730

Styrelse och revisorer
Styrelsen har haft följande sammansättning sedan föregående ordinarie stämma:
Mona Paulsson
styrelseledamot (omval)
Ulf Runesson
styrelseledamot (omval)
Christopher Jonsson
styrelseledamot (nyval)
Per-Erik Larsson
styrelseledamot (omval)
Christian Wachtmeister suppleant (nyval)
Till valberedningen valdes Karin Sandstedt och Leif Paulsson
Revisor
Revisor har varit Christer Ribohn, godkänd revisor, Ribohn Partners AB.
Föreningsstämma och styrelsemöten
Ordinarie stämma hölls den 15 maj 2013. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda
möten.

fv

Förvaltning
Styrelsen har under året anlitat Deloitte får ekonomisk förvaltning och AB Energibevakning får
fastighetsförvaltning.
För teknisk förvaltning anlitar föreningen Stoft Fastighetsteknik

~
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Fastigheten
Fastigheten är fullvärdefcirsäkrad i Brandkontoret.
Under året har 5 st lägenheter överlåtits.
Föreningen har en hemsida som b1.a. innehåller stadgar, ordningsregler, årsredovisningar, mötesprotokoll
samt mäklarinformation. Adressen är www.brfrenen2l.se
En underhållsplan har tagits fram av Stoft Fastighetsteknik AB som omfattar åren 2012 till 2031.

Händelser under året
Investeringar
ny undercentral har installerats, klart under december
Genonifärt underhåll
målat och reparerat dörrar mot gård och gata
slamsugit brunn på gården
inrättat rörelsedetektor i soprum
garantibesiktat hissarna
ingått avtal avseende fcirebyggande bekämpning av skadedjur

Framtidsutsikter
Föreningen äger en välskött fastighet i ett av Stockholms bästa lägen. Föreningens ekonorni är god.
Föreningen har en väl fungerande förvaltning och ett begränsat renoveringsbehov under det närmsta åren.

Resultatdisposition
Förslag till behandling av föreningens vinst
Till föreningsstämmans
balanserad förlust
årets vinst

fcirfogande står
-35794920
905
-35794015

Styrelsen fcireslår att
till den yttre fonden avsätts
i ny räkning överfcires

170 301
-35964316
-35794015

k

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar;/
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RESULTATRÄKNING
Not
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

1

Rörelsens kostnader
Driftkostnader
Försäkring
Fastighetsavgift/ fastighetsskatt
Administrationskostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

2

3

2013-01-01

2012-01-01

2013-12-31

2012-12-31

1472 368

1 471 839

1 472 368

1 471 839

-734681
-36411
-54710
-112958

-722753
-33905
-44087
-110839

-143 150

-143 150

-1 081 910

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster

/vv Årets resultat
~
:;/
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-1 054734

390458

417105

40386
-429939

39059
-497513

-389553

-458454

905

-41 349

905

-4134!;'"
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BALANSRÄKNING

2013-12-31

2012-12-31

10095607
1 872 284

10 193701
1 716590

11967891

11 910291

11 967 891

11 910291

Not
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer

4
5

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Skattefordran
Övriga fordringar

25282
887
61 353

37207
615
40769

87522

78591

159349

159349

159349

159349

Kassa och bank

607707

676011

Summa omsättningstillgångar

854578

913951

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

/;:

6

12822469

SUMMA TILLGÅNGAR

,0
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BALANSRÄKNING

2013-12-31

2012-12-31

33751280
985674

33751 280
838476

34736954

34589756

-35794920
905

-35606373
-41349

-35794015

-35647722

Not
EGET KAPITAL

OCH SKULDER

Eget kapital

7

Bundet eget kapital
Inbetalda insatser
Fond för yttre underhåll

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Arets resultat

-1 057061

-1 057966

Skulder till kreditinstitut

13 636000

13636000

Summa långfristiga

13 636000

13636000

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

8

skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga

skulder

SUMMA EGET KAPITAL
POSTER

9

OCH SKULDER

20146
2003
221 381

30738
440
215030

243530

246208

12822469

12824242

14500000

14500000

14500000

14500000

INOM LINJEN

Ställda säkerheter

10

Panter och därmed jämförliga säkerheter
som har ställts för egna skulder och för
förpliktelser som redovisats som avsättningar
Fastighetsinteckningar

~

Inga

Ansvarsförbindelser

·0
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KASSAFLÖDESANALYS
Not
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta mm
Erlagd ränta
Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde
Minskning(
Minskning(
Minskning(
Minskning(

från förändringar
av rörelsekapital
+)/ökning( -) av kundfordringar
+)/ökning( -) av fordringar
-)/ökning( +) av leverantörsskulder
-)/ökning( +) av kortfristiga skulder

Kassaflöde från investeringsverksamheten

2012-01-01

2013-12-31

2012-12-31

390458
143 150
40386
-429939
11 925

417 105
143 150
39059
-497513
2877

155980

104678

O

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av byggnader och mark
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer

2013-01-01

4
5

-20856
-10592
7914

60
-2843
-29383
-18529

132446

53983

O
-200750

O
O

-200750

O

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

t

O

O

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

-68304
676011

53983
622028

Likvida medel vid årets slut

607707

67601!1'

!:;)

Sida 6 av 10

BrfRenen 21
Org.nr.716419-6987

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen
allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Värderingsprinciper m. m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden

och Bokföringsnämndens

om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad
värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas
nyttj andeperiod.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Personal
Bolaget har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.

UPPLYSNINGAR
Not l

TILL ENSKILDA POSTER

Nettoomsättning
Hyresintäkter lokaler
Årsavgifter bostäder
Övriga intäkter

Not 2

t

Driftkostnader
Fastighetsskötsel
Städning
Snöröjning och sandning
Reparationer och underhåll
Elkostnader
Fjärrvärme
Vatten och avlopp
Sophämtning
Kabel tv
Övriga driftkostnader
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2013

2012

170473
1 294455
7440
1 472 368

169944
1 294455
7440
1471 839

2013

2012

-43260
-52507
-9275
-156981
-30 691
-321 861
-38644
-61 101
-6473
-13 888
-734681

-42000
-40975
-16500
-185290
-29314
-318 178
-36 591
-40880
-6453
-6572
-72275;1
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TILLÄGGS
Not 3

UPPLYSNINGAR
2013

Administrationskostnader

-18000
-78577
-4876
-4837

-15750
-45450
-34595
-5226
-11 937
-112 958

-4549
-110839

Byggnader och mark

2013-12-31

2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

11 538981
11 538981
-1 345280
-98094
-1443374
10095607

11538981
11538981
-1 247 186
-98094
-1 345280
10 193701

Redovisat värde byggnader
Redovisat värde mark

8366001
1 729606
10095607

8464095
1 729606
10 193701

Taxeringsvärdet för föreningens fastigheter:
varav byggnader:

56767000
24999000

49066000
23066000

Inventarier,

2013-12-31

2012-12-31

1 802250
200750
2003000
-85660
-45056
-130716
1 872 284

1 802250
O
1 802250
-40604
-45056
-85660
1 716590

Revisionsarvode
Ekonomisk förvaltning
Konsultarvoden
Bankkostnader
Övriga administrationskostnader

Not 4

2012

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 100 år.

Taxeringsvärde

Not 5

f

verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 40

:0
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TILLÄ

Not 6

GGS UPPL

Övriga kortfristiga

YSNIN

GAR

placeringar

Placering
Nordea Likviditetsinvest,

anskaffn. värde

Marknadsvärde

Not 7

2013-12-31

2012-12-31

159349
159349

159349
159349

192 569

190395

Balanserad
vinst/f6r1ust
-35606373

Årets
resultat
-41349

Eget kapital

Belopp vid årets ingång
Resultatdisp. enl. beslut av
årets föreningsstämma:
Årets vinst
Belopp vid årets utgång

Insatskapital
33751280

Yttre
rep.fond
838476
147198

33751 280

985674

-188547
-35794920

41349
905
905

I beloppet för balanserad vinst eller förlust ingår en fusionsförlust om -32 655 592 kr.

Not 8

Nordea
Nordea
Nordea
Nordea

Not 9

skulder

2013-12-31

2012-12-31

Amortering efter 5 år

13 636000
13 636000

13636000
13 636000

Långfristiga

Hypotek,
Hypotek,
Hypotek,
Hypotek,

Upplupna

lån
lån
lån
lån

3978
3978
3978
3978

8391613, 3 036000
8336019,2925000
8570631, 3837500
8570658,3 837500

kostnader

och förutbetalda

kr,
kr,
kr,
kr,

3,98%, villkors ändras 201509 16.
2,650%, villkors ändras 2016 05 20.
2,650%, villkorsändras 2016 05 20.
2,804%, villkors ändras 2014 01 13.

intäkter

2013-12-31

2012-12-31

Upplupna utgiftsräntor
Förutbetalda hyror/avgifter
Upplupen fjärrvärmekostn

35479
117517
39805

40933
84318
55417

Övriga upplupna kostnader

28580

34362

221 381
Not 10 Skulder för vilka säkerheter

t

ställts

Nordea Hypotek
Fastighetsinteckningar
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2013-12-31

2012-12-31

14500000
14500000

14500000
14500000;
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TILLÄGGS

StoCkhOr014-

UPPLYSNINGAR
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Christopher Jonsson

Min revisionsberättelse

Per-Erik Larsson

har 1ärrmats den

\

/6

2014.

=
Christer Ribohn
Godkänd revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman
Org.nr 716419-6987

i Brf Renen 21

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för BrfRenen 21 för räkenskapsåret 2013.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisnings lagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information
i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra
ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 2013-12-31 och av
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman
föreningen.

fastställer resultaträkningen

och balansräkningen

för

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för BrfRenen 21 för
räkenskapsåret 2013.

BrfRenen

21, Org.nr 716419-6987
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens
vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen
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 med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller
föreningens stadgar.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den
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Christer Ribohn

Godkänd revisor
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