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Arsredovisning
Bostadsrdttsforen i n gen

Stjdrnehus
styrelsen flr hiirmed avge arsredovisning for rekenskapsaret I september 20 16 - 3l augusri 201 7

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Fdrva ltn i n gsber6ttelse

Verksamheten
A irr dnt C rr, vr[liJanr]pi!,1
I styrelsens uppdrag inger det att planera underhall och fdrvaltning av fastigheten, faststalla f6reningens ersavgifter
samt se till att ekonomin Ar god. Via Srsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhall och diirf6r 96r
styrelsan drligen en budget som ligger till grund fdr dessa berekningar. storleken pe avsSttningen till fonden f6r ftre
underhlll b6r anpasas utifran foreningens plan fdr underh6llet. Kommande underhall kan m;dfdra att nya len '
beh66. Foreningen ska verka enligt sjeh/kostnadsprincipen och resultatet kan variera 6ver Aren beroende pA olika
6tgerder. Fdrandringen av fdreningens likvida medel kan utlesas under avsnittet Forandring likvida medel.

. F6reningen foljer en underhillsplan som strecker sig mellan aren 2Ol2 och 2032.. St6rre underhell kommer att ske de narmaste aren. Liis mer i fdrvaltningsberattelsen.. Medel reserveras arligen till det planerade underhelht. For att se avsattningens storlek, se fondnoten.. Amortering pa foreningens len sker enligt plan. For mer information, se Enenoten.r Arsavgifterna planeras vara oforandrade nlrmaste aret.

Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns lAngre fram i fdrvaltningsberattelsen,

F6ranlngens dndamAl
Fdreningen har till endamal att framja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i fdreningens hus upplata
bostaddegenheter under nyttjanderett och utan tidsbegransning,

Grundfakta om fdrcnlngen
Bostadsrettsf6reningen registrerades 2003-11-27. Foreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 200442-25
och nuvarande stadgar registrerades 2016-12-06 hos Bolagsve/ket.

Foreningen air eft s-k. privatbostadsfdretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utg6r darmed en aka
bostadsrattsldrening.

Styrels€n
Per Jonas Bengtsson
Erik Johnny Rojc

Lars Johan signdr
Darko Simic

Annie Matilda Johansson Suppleant
Vldor Manuel Penas de la lglesia Suppleant

Valbercdnlng
Peter Lidfors
Laila Lindahl Sammankallande 14
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Lindebergs Grant Thornton

Styrelsen har under eret avhellit 10 protokollfdrda sammantraden.

Revisor
Boel Helene Elinor Hansson Ordinarie Extern



Brf Stjarnehus
769610-2164

Stammor
ordinarie foreningsstamma hdlls 201 7-02-05.

Fastighetsfakta
Ftireningens lastighet har fdrvarvats enligt nedan:

Forvarv SEte

2004 MalmdStjarnehus 8

FulUerdesforsekring finns via LEnsf6rsdkringar.

AnsvarsfOrsekring ingSr f6r styrelsen,

Uppvermning sker via fjerrvarme

Byggnadslr o(h ytor
Fastigheten bebyggdes '1953 och bester av'1 flerbostadshus.

Vardearet er 1953.

Byggnadens totalyta er enligt taxeringsbeskedet 4 752 mr, varav 4 092 m' utgor legenhetq^a och 660 m'? ut96r

lokalyta.

LEgenheter o(h lokaler
Fdreningen upplater 57 lagenheter med bostadsratt samt 5 ldgenheter med hyresratt'

Lagenhetsf6rdelning:

27
17

11

0

'1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok

5
1

t-i
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Teknisk status
F6reningen fdljer en underhallsplan som uppratades 2Ot 2 och stracker sig fram till 2032

Nedanstaende underhell har utfdrts eller planeras:

Utf6rt underhell Ar l(ommentat
Vatten renlng/beha ndlingsystem 2017 lnstallation av renin gratten

Nytt inpasseringssystem

lnspektion av balkonger

Omlaggning av plantering framsida
Kollektivt bredband
Byte av varmecentral

behandlingsystem frem$ f6r
varmesystemet men Even f6r
tappvattnet fdr att oka
verkningsgraden pe vermesystemet
samt fdr att fdrlSnga livslangden pA
befintliga radiatorer, ventiler och
s)6tem.
Taggar, Porttelefon,
Bokningssystem
Balkonger inspekterades samt losa
felahiga lagningar i betongen togs
bort. Balkongerna er i behov av
renovering omgiulning.
Omleggning av plantering framsida
Kollektivt bredband
Fjarrvermecentral, vArmevexlare.
expansionskirl utbyft.
Vattenforgasare installerad f6r att
fdrhindra luftbildning i

vermeslrstemet och radiatorer.

Nytt golv samt ny plStbekladnad.
Gemensamt elavtal fdr fdreningen.
Nya tvettmaskiner samt torktumlare
Pebdrjades i Aug-2013, negra
tegelbalkar utbytta i samband med
fdnsterbytet.
Helkaklade vaggar samt nytt
klinkergolv och ny utsugsflakt.

Slipning och spackling samt
mAlning av vdggar och ricke

Enklare bettring av plattor.
Delvis utbytta, bettring fogar

Bastu samt badkar

2014
2014
2014

Byte av entrdddrrar
Takterrasser reno\rerade
Kollektivt elavtal
Byte av vitvaror i tv5ttstugor
Byte av Fonster och balkongddrar

l,4ilj6rummet renoverat

Relining av avloppsstammar
Utbyte av varm- och
kallvattenstammar
Ommalning av trapphus

Byte av belysningsarmatur i

trappuppgengar och garage
Renovering av balkonger
Byte tegelbalkar
lnstallation av sekerhetsddrrar
Tatning av garagevaggar
Bastu i kalhren
Elstambyte

Planerat underhell

2013
2013
2013
2013
2013

2013

2012
2012

2012

2011

Ar Komm€ntar
Uppfraschning av hissar
OmlSggning av bakida

2018
2018

Ommalning/reparation
Byte av tetskikt ovan garage.
Omlaggning av terrasser samt
brandveg.
Yttertak mm
Omfoqninq av fasad

Byte av tak
Omfoqninq av fasad

2020
2021

t-,/)l
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Ftirvaltning
Foreningen; forvaltninqsavtal och dvriga avtal

Avtal
Ekonomisk forvaltning

L€verantail
SBC Sveriges Bostadsr ettscentrum AB

sekantTeknisk forvaltninq

Fiireningens ekonoml

FORANDRING LIKVIDA MEDEL

UKVIDA MEDEL VID ARETS BORJAN

INBETALNINGAR
RdrelseintEkter
Finansiella intekter
Minskning kortfristiga fordringar

2016-2017

3 950 295

3 243 183
5 481

10 573
308 830

zo't t2015

27948,9

3 225 197

11565
0

78 295
0kninq av kortf ristiqa skulder

3 568 056 3 315 056

UTBETAI-NINGAR
Rorelsekostnadet exkl avskrivningar
Finansiella kostnader
okning av kortfristiga fotdringar

2 104 018
1 15 589

0
351 120

1 690 521
123 423

3 085
342 620

Minskninq av len a skulder
2 570 727 2159 649

UKVIDA MEDEL VID ARETS SLUT'

ARETS F6RANDRI]iIG AV LIKVIDA MEDEL

*Likvida medel redovisas i balansrekningen under posterna

Kassa och Bank samt Owiga fordringar'

4 7 636 3 950 295

997 :!rc 1 155 407

av intekter och kostnaderFairdelnins

Arsavgifter

ovri9a
inEkter

5%

Hyror
16%

ningar
19%

Kapital-
kostnader

4%

ovrig drift
27%

Fastighets-
avgift
3%

Taxebundna

31%

79%

Skatter och avglfter
Fastighetsavgift; fOr hyreshus ar I 268 kr per bostadslSgenhet, dockblir avgiften h6gst 0,3 procent aY

taxeringsvar;et fOr fostadshus med tillhOrande tomtmark. Lokaler beskattas med I procent av lokalernas

taxeringsvarde. ,{

\l 1i1. /
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Vasent tgo ftall(le ser 1.rr"Jer raKen\kait,.ar{r'
lnstallation av Bauer Pipeiet vattenbehandlingssystem har genomJorts f6r att a/lagsna avlagringar och dermed 6ka
genomstromningen i vara r0r och ventiler. Det kan ta ett par ar innan vi kdnner full effekt av systemet som ska
resultera i att vi fer renare 16r, element, ventiler samt fOrlanger livdangden pA v5rt ganska nya virmes)Etem samt
vattenstammarna och avloppen som flr samma behandling.

Planerna med att balkongrenoveringen har fortsatt med en ny bygglovsans6kan till stadsbyggnadskontoret som blev
beviljad. Renoveringen har en planerad start efter arsskiftet (an-2018). Balkongplattorna renoveras efter behov odt
behandlas med ett tatskikt pe ovansidan fdr att f6rhindra att vatten trenger ner i betongen.

M byter inte ut rackena (stommarna) utan renoverar och mllar om smidesricke! vi byter do€k plAten till aluminium i

liknande utforande som idag. ftickena kommer ha inbyggda hSllare f6r balkonglldor fOr att undvika montering av
hengande yttle balkongl6dor fdr bittre sAkerhet. Recket kommer even hojas enligt gallande lagar och monteras med
rostfria bultar for att f6rhindra rostangrepp i ,ramtiden.

M har som bekant m6jlighet att ta ut en avgift om max 10 % av galhnde prisbasbelopp per ar f6r
andrahandsupplateber. Styrelsen har beslutat att sitta en minimiavgift pA 2200 SEK firr avtal upp till 5 men, detta fdr
att uppmuntra till lengre kontrakt med samma hyresgest. Vid byte av hyresgest i fdrtid tillkommer en administrativ
kostnad om 1100 SEK. Avgiften fdr ett er till samma hyresgast blir ocksa 2200 SEK TOT att uppmuntra till langre avtal
med miodre administration samt ferre nya ansiKen i fastigheten som kan skapa otrygghet och minskar farhagor om
uthyrning p, veckobasis.

Det genomfdrdes 1 stSddag under veren med god uppslutning f6r oversyn och stedning av fastigheten. Detta
a\Alutades med grillad mat o(h dricka pa g6rden.

Vi har fitt ett nytt och framtids$kert passer$/stem och med det en bonus i form av tvattstugebokning, bastubokning
samt terrassbokning. For att det ska bli sekert se kommer vi ta bort portkoden samt byta ut Esen till portarna JOr att
minska risken med borttappade nycklar.

Vjd varje overlrtelse samt andrahandsupplAtelser velkomnar vi med att erbjuda en rundvandring. Detta for att skapa

samt bevara trivseln och att tydligt kunna intormera om hur ver f6rening fungerar och vad vi har att erbjuda.

Antal medlemmar vid rSkenskapsArets b6rjan: 88 st
Iillkommande medlemmari 1 1 st

AWAende medlemmar: 9 st
Antal medlemmar vid rekenskapserets slut: 90 st

bostadsrattsyta

16t17
590

1 071

6 376
47
92
26
24
62

500
3 241

15t16
689

1 053
6 470

46
83
27
26
61

888
3 219

14t15
689

1 033
6 562

44
75
24
83
50

&2
3 222

13t14
624
756

6 073
49
75
26

141
60

288
3 185

Hyro./m2 hyresrattsyta
llry'm, bostadsraByta
Elkostnad/m, totalyta
V6rmekostnad/m2 totalyta
Vattenkostnad/m'l totalyta
Kapitalkostnader/m'l totalyta
soliditet (%)
Resultat efter finansiella poster (tkr)

Nettoomsettninq (tkr)

Ytuppgifter enligt taxerinqsbesked, 4 092 m2 bodeder och 650 m2 lokaler. ,r.
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Medlemsrnformation
Medlem$egenheter: 57 st
Oved&elser under tret 6 st
Be'/iljade andrahandsuthyrningar: 3 st

o\Edeteh- och pantiittningsawift ta5 ut enligt nadgar. OverEtelsea/gift betalas av k(hare.

Nvckeltal

:

2 \\ 1'rY



FOrindringar eget kapitai

Eclopp vld
l1st5 utglng

Forinddng
undar eret

Dirpo6hion av
lorrglend.
lrs resultat

erl stlmmanj
bstlut
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Solopp vU
AEts lngang

S:a eget kapltal

Frltt .g3t kaph.l
Balanserat resultat
Arets resultat

37 174 293 200 145 0 35 97414a

1 6't 1 036
500 094

-200 145
500 094

887 854
-887 854

923 327

887 854

S:a frltt €get kapital

S:a eget kapitel

2111 130

39 285 /123

299,!49

500 094

0

0

I 811 t8l

38 785 329

*

Resultatdisposition

Till l6reningsst,mmans forfogande ner foljande medel:

ereB resultat
balanserat resultat fore reservering tillfond f6r yttre underhell
res€rvering till fond fdr yttre underhall enligt nadgar
summa balanr€rat reiuJt t 2 fit 130

Styrelsen f 6resEr f oljande disposition:
att i ny rSkning 6verf66 2 111 130

Eeteffande fdreningens resultat och stellning i dvrigt hanvisas till fdljande resultat- och balansrakning med noter

500 094
1 811 181

-200 145

\'r 1ri .:i,
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Eundet egat kapital
lnbetalda insatser

Upplatelseavgifter
Fond fdr yttre underhAll

27 &1il 0 0 27 48415/.
a543249 0 0 8 543 249
1146880 200145 0 9$735
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Resultatrdkning

1 SEPTEMBER . 3I AUGUSTI

RORELSEINTAl(TER

NettoomsSttning
ovrisa rdrels€intakter

2016-2017 2015-20't6

Not 2

Not 3
3 241 415

1707
3 219125

6 071
summa 16relseintekter 3 2'13 183 3 225 197

RORELsEKosrr{ADER
Driftkostnader
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader

Avskrivning av materiella
anEgqninqstilbanqar

Not 4
Not 5

Not 6
Not 7

-1 402 424
-195 775
-105 820
-528 963

-1 336 110
-243 556
-110 855
-534 963

Summa rOrelsekostnader

R6RETSERESULTAT

FINAT{SIELLA POSTER

orriga rSnteintikter och liknande rgultatposter

-2 532981

510 202

-22,j25484

999 713

5 441
-1 15 589

11 555
-123 423Rantkostnader och liknande

Summa postor

RESULTAT EFTER FII{ANSIETIA POSTER

ARETS RESULTAT

-110 108 -1'll 859

500 094 887 854

500 094 887 854
tD+

)\ \N t/'
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Balansrdkning

rrLLeAtcan

ANLAGGNINGSTiLLGANGAR
Matsrl€lla anllggnlngstlllgAngar
Byggnader och mark
Maskiner odr in\ientarier

2017.{t&31 201GO8-31

Not 8
Not 9

58712 763
124 838

59 219 367
147 197

Summa materiella anldggningstillglngar

sUMMA ANLAGGNTNGSnLLGANGAR

oMSAfiNTNGSnLLGANGAR
foitftlsdga foddng€r
Avgift" och hyresfordringar
Orniga fordringar inkl SBC Klientmedel
F6rutb€talda kostnader och upplupna
intikter

Not l0
Not1l

2 740
1 960 414

0

3 378
977 AA5

1 6AA

58 837 5{'1

58 837 601

59 365 564

59 366 554

Summa kortfrlstlga fordringar 1 963 154 988 951

l(A55A OCH BANK
Kassa och bank 2 988 489 z 975 925
Summa krssa och bank 2 988 tl89

4 951 643

63 749 244

2 975 925

39 475

53 331 4rt{,

sUMMA oMSATTNtNGSnLLGANGAR

5UMMA nIGANGAR

I

Sida 8 av t5
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Balansrdkning

EGET KAPITAL OCH sKULDER

EGET KAPITAT
Bundet .get kapltal
Medlemsinsatser
Fond for yttre underhall

2017-08-31 2015.08-31

Not 12

36 027 4't3
946 735

summa bundGt sget kapltal

Fritt .get kapltal
Balanserat resultat
AreG resultat

37 174 293 35 974 14

1611036
500 094

923 327
887 854

Summe frltt .g€t k plt l

SUMMA EGET I(APITAL

IANGFRtS]l6A SKULDER

Skulder till kedhinsEtut

2 111 1r0

39 2A5 42t

I 811 181

38 785 329

Not 13,14 23 456 536 23 807 656

Summa lAngfristlga skulder 23 455 535 23 807 555

351 120 351 120
KORTFRISTIGA SKULDER

Kortfristig del av skulder till
kreditinnitut
LEl,erantorsskulder

Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader od| forutbetalda
inuker

Not 13,14

Not 16

307 518
6 521
5 873

376 253

67 726
s 158
3 600

310 851

Summa kortf ristlga skuldor

sUMMA EGET KAPITAL OCH SKUTDER

104t zEs

6? 7a9 24

738 456

63 331 tl40 ,A-

It i'i\

Sida 9 av 15

36 027 413
1146880
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Noter

Notl REDovrsNrNGsPRrNctPER

trrrsredovisningen har upprettats i enlighet med EFNAR 20'16:10, lfsredovisning i
mindre foretag (K2).

Forenklingsregeln gallande periodiseringar har til16mpats.

Samma varderingEprinciper har anvents som foregeende er.

Reservering till fond f6r yftre underhall enligt stadgar g6rs i ersbokslutet. Forslag till
iansprektagande av fond f6r yftre underhall fOr Arets periodiska underhAll ldmnas i

resultatdispositionen.

Avskrivningar pA anlaggningstilbangar enligt plan baseras pe ursprungliga
anskaffningsvardet och bereknad nyttjandeperiod. Fdljande avskrivningar uttryckt i antal
Ar tillempas.

Avskrlvninqar 2016.2017 2015-2016
Eyggnader
Fastighetstorbitt ngar
Vermean16ggning
Ehnlaggning
Porusekerhetsdorr
Vltrum
Fasad

lnventarier
Entr6dorrar
F6nster
Stambyte

Not 2 NEI.TooMSATTNING 2015-2017 2015-2016

2@ 5r
20 ar
20 At
4A et
ZO e(
60 er
20 e(
l0 er
50 er
50 er

2G60 er

2@ et
20 et
20 et
40 et
20 et
60 er
20 et
l0 6r
50 ar
50 er

20.60 et

Anavgifter
Hyror bostader
Hyror garage moms
Hyror garage
Kabel-TV intiker
Hyresrabatt
Elintdkter
Avgift andrahandsuthyrning

2 576 075
383 556

9 090
114 381

5 396
-1 248

't46 531

7 700
-7

2 573 932
371 095

9 000
116 497

4 500
-1 24

139 344
0
50resutjiim nrng

Not 3 OVRIGA ROREsEINTAKTER

3 241 475 3 219 125

2016-2017 2015-2016

AterbAring f 6rsekringsbolag
Ovriqa intdkter

0
1707

3 897
2 174

rr^ \)
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1 707 5 071

Brf Stjernehus
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Not 4 DRIFTKoSINADER 2016-2017 2015-2015

Fastlghetskostnadcr
tastighetsskOtsel entreprenad
Fastighetssk6tsel b€stallning
Snordjning/sandning
Stadning enligt bestellning
Hissbesiktning
Sophantering
Gerd
Serviceavtal
Fdrbrukningsmateriel
Brandskydd
Fordon

209 662
5 260
2 711

5 437
2772
2 887

26 502
1 425
1 357

n

203
3
,|

9
8

19

558
125
349
375
330

407
222
780

0
192

Reparationer
Fastighet f6rbattringar
Hyreslegenheter
Tvettstuga

ws
Elinstallationer
TeldTV/KabeLry/porttelef on
Hiss

Garagey'parkering

Skador/klotter/skadegdrelse

259 ot3

6 094
9 208
1 724

599
0

3 394
2 22a
3 288

0
0

247 334

0
0

1I808
1745
5@5

U

1 650
r 963

869
I 188

25 535 24 26A
Psrlodl3kt und.rtall
Llls

ws
VermeanEgqninq

237 500
87 313
97 863

0
0
0

422 675

223 746
436 350
124 951
4s 483

2 569

220 @7
393 &48
129 312
67 43s
2 494

0

TaxGbundne ko6tnadel
EI

Verme
Vatten
sophamtning/renhallning
Grovsopor

833 139 8't3 175

ovdga drlftkoslnsdar
Fors6kring
KabeffV
Bredband

33 719
7) 300
66 363

33 385
66146
66 032

FaitighetsskatuKommunal avgift

TOTALT DRIFTKOST]TADER

i2 342

88 680

1 A02121

155 553

85 706

t 335 110

,Il\)
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Not 5 OVRIGA EXTERNA KoSTNADER 2016-2017 2015-2016

Kred ituppl),sn ing
Rsrrisionsarvode odern revisor
Foren ingskostnader
Styrelseomkostnader
Fritids- och trirAelkostnader
Rirvaltningsarvode
Administration
Korttidsin\€ntarier
Konsultarvode
Bostadsrafierna Sverige Ek F6r

0
28 391
't8 195
3 670
2 205

91 656
s 542
6 865

33 221
6 030

1 367
19 719
11 499

0
720

88 973
8 307

10 815
96 127

6 030
195 775 243 556

2016-2017 2015-2015Not6 PERSoNALKoSTNADER

Anst6llda o(h p€rsonalkostnader
F6reningen har inte haft negon anstelld

F6u.nde ersEtttlngar har utgiltt
Styrelse och internrevisor
Kostnadsersattn inga r
Sociala kostnader

80 998
U

24 822

83 498
1750

25 607

Not 7 AVSKRIVNINGAR

105 820 110 855

2016-2017 2015-2015

Byggnad
Fdrb:ifiringar
lnventarier

158 355
348 249
22 359

158 355
354 249
22 359

528 953 534 963
h-

_-,,. i tL
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NotS BYGGNADER ocH MARK 2017.0&31 2015-08-31

Ackumulemde anskaffnlng$erdcn
Md4eqbd4qn 63 238 954 63 238 954
Utglende anskaflningsverd.

Ackumul6iade avskrlvnlngar enllgt plan
Vid Srets borjan
Arets avskrivningar enligt plan

63 238 954 53 238 954

-3 506 983
-512 @4

Utglende avskrimlng enllgt plan

Planenllgt reswerd€ vld Arsts slut
I restvdrdet vid erets slut inger mark med

Taxerlngsvgrde
Taxeringsv,rde byggnad
Taxerinqsvarde mark

,4 525 191 { 019 587

sa 712 763
19 610 614

59 21e 367
l9 610 674

35 715 000
31 000 000
55 715 0(x' 65 7't5 0oO

Uppdclning av tEr€ringsvarda
Bosteder
Lokaler

Not 9 TiIASKINER ocH INVENTARIER

66 715 0(x' 65 715 000

20 r 7-08-31 2015-08-31

Ackumulerade ensk llnlngsverden
Vid 6rets borjan
Nyanskaffningar
Utranqerin

250 835
0
0

83250 5
0
0

Uqeende anskaffnlngsv6rde

Ackumulerade avskrivnlngar enllgt plan
Vid are$ borjan
Arets avskivningar enligt plan

-103 638
-22 359

0

41 279
-22 359

0

250 835 250 835

Utrangering/Idrselj nlnq
UEaende ack. avskrivningal enllgt plan

Redovlsat restv6rdo vid arets slut

Not 10 OVRIGA FoRDRINGAR

-125 997

124 838

-103 538

147 197

2017{8-31 2016-08-31

Skattekonto
Klientmedel hos sBc

1 267
1 959147

0Fordringar

126/
974 371

2 250
I 950 4t{ 977 845

Not l1 FORUIBEIALDA KOSTNADER OCH

UPPLUPNA INTAKTER

2017"o8-31 2016-0&31

Upplupna 0 7 688

)t F t/

renteintSkter

sida 13 av 15

0 7 688

40t9587
-506 604

35 715 000
31 000 000

65 000 000 66 000 000
715 000 715 000

'r-
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Not 12
FOND FOR YTTRE UNDERHALL

2017-2014-
12-31

20162017-
l2-31

Vid erets bdrjan
Reservering enligt stadgar
Reservering enligt stammobeslut
lan5prektagande enligt stadgar
lansprAktagande enligt stemmobeslut

946 735
200 145

0
0

752 381
194 354

U

0
0

Vid erets slut

Not l3 SKULDER TtLL KREDrrNsrrur

I 145 880 946 735

RAntesats
2017-08-31

0,450 %
0,530 %
0,530 0/6

4,450 Yo

o,450 0/o

Belopp
2017-08-31

3 000 000
4 947 760
4 840 200
4 665 r96
6 354 500

Belopp
2016{t8-31

3 000 000
5 055 320
4 94? 760
4 767 196
6 388 500

Vlllkors-
endringrdag

201747-28
2017 -10-28
2017 -10-28
2017 -07 -2A

2017 -07 -28

SEB

5EB

SEB

sE8
SEB

Summa skulder tlll kredltlnstltut

Kortlristiq del av skulder till kreditinstitut

23 807 656

-351 120

24154 7r5

-35t t20
23 456 535 23 807 656

Om fem 3r berSknas skulden till kreditinnitut uppgA till 22 052 056 kr.

IIIOT 14 5TALIDA SAKERHETER OCH
EVENTUALFORPLIKTELSER

2017{t8-31 2015{8-31

Fastighetsinteckningar

NOt 15 VASENTLIGA HANDETSER EFTER ARETS 5LUT

35 419 196 35 419 196

Lingre fram under v6ren -2018 peb6rjas aven renovering av garagebjalklaget samt byte
av tatskikt och ddrefter anlSgger vi en ny gard med b.la. grillplats samt andring av
framsidan.

Reno\€ring av fasaden har skjutfu pe framtiden (10 ar) e{ter ytterligare mindre
besiktning. ar

Sida 14 av 15

)4
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Not 15 UPPLUPNA KOS]NADER OCH
FORUIBETALDA INTAKTER

2017{t&3t 201G0&31

Arvoden
Sociala avgifter
RSnta

Avgifter och hyror
Upplupna kostnader

80 998
24 822
23 754

237 770
8 909

376 253 310 851

Styrelsens underskrifter

MAIMO den t I * 2ol8

)

Erik Johnoy RojcPer Jonas Bengtsson
Itdamot

*.a*- 
"'Lars-lohan sign6r

Ledaolot

''1*
D6rko Simic
Ledamot

Ledamot

Min revisionsberattelse har lSmnaG den I t O 2018

a\r
/o", ,"nrron
Aukbris€rad lllilor

Sida'15 av 15

43 494
13 039
18 825

235 489
0



Rapport frin bokslutsrevis ion 2017-08-3 1

Till Styrelsen i Brf Stjlmehus.

Neden iir vir sammanstillning av visentlig iakttagelset frin &ets bokslutevision' Inriktningen och

"-f"*i"g"" pl 
"at 

tevisionlasetas pe ti ittf"iatt'i"g.om.inom vilka omrlden det iit stont risk for

"i-i.i 
i ,J".lrr-g.n uppstlr. O* iri.r"Uiit att.,at granskiing intc omfattat samtlig typet av tansakdonet

och redovisningsrutinet.

Kontakta mig giima om det lit nigot som ni <inskar mer detaljer kring eller vill diskutera'

Byggnader

Atte struirer

Skatter

Malmti den 201&01-29

Grant Thomton Sv'eden AIi

Ar 2014 inf<irdes en nytt tedovisrdngsregelverk,

s.k K-tegelverk, som innebdr att ett vd skz t2s att

.edovisienlic K3 (avser stiirre verksamheter)

eller K2 (mhlte verkemhete r). En skilload i de

btda reselverken ar h$tering av fastigheter och

avskrivi.inser pl dessa. I K2 hanteras fastigheten

.om eo en-het medan man i K3 ska dela upp

fastigheteo i komPoneoter.

Ni h^r valt att redovisa cnligt K2 och har dl ett

frilia detta reselverk i alla deler' Dena innebiir an

olanmissig aiskrivning skall faststillas fcir

iesosheten som helhet. Utfdrt atbete pl
fastiiheten flr i detta regelverk endast aktiveras

.- ie ,ir v?irdchriiande. Om det inte 
'nses

vcrdeboiande, och diirmed inte kan fcilia den

avskivningstakt som valts fol fastigheten som

helhet. skdl det utfdrd. arbetet haotens som

,rod..hlll o.h ko.m"dsf<iras Ni har valt K2 och

fortsifter att vilia 2tt ha komponentel i er

redovisnhg, dvi att ni vilier att tedovisa byggnad'

viirmeanliifrning, f6nste! med flera seParet med

olika avskivoingstakter.

Notcflt att swrelseledamiitelnr ensa6! atte6terar

u*igg, Enlig frmateckning ska wl i fdrening ev

ledim6tema tcckna till6ammlns'

Vi rekorlmeoderat att styclsen set dver eftedevnaden av

beslutade attestruirnema. Att attestera tl"l i f<ireniog

siikerstillcr den intema kootrollen'

Det ir sNtelsen som har rnsvarel fot att ftiteoingcos

Ii"ofri., ,iff tl""*erket sker i tid vid revisionen skall vi

i.a,t-" "L 
.a f,- ,l.G uPPrePade fdrseninger kan leda till

aomiirkning i revGionsberattelsen'

Urder lret h., ftitenitrgen en rnlneds f<isened

inbctaloing till skrftevetket'

Omrade

evlsof

Q GrantThornton

Vi sk ll i 1,lr revisionsberittdse uttale oss om f<ircoingen har

fdljt god redovisnhgssed vid uppriittande ev

lrsieiovisningen Ol fareningens hantering av komponentcr

inte ir i enlighet med K2 legelverket kan dctt. utgtira eft

avsteg ftln god redovisningssed'

Vi vill informera er att ett byte fran K2 til K3 skulle kunoa

vara en fiird&ktigt val. I K3 deLs fdtighetco uPp i
komoonenter och-avskivning sker f<ir respektive komPoncnl

eJsl ,ald redovirningsakt Krav gl ytue food mhskar vid

.iUe?ro"i"s a" K3, a.-tt" dl uoderhlllskravet enligt sudgama

Iat..r',au.Ln"- "* 
,vskrivning g<irs per komponent och an

det diirigen"om f.tgdrs kapital som entingeo ftirvrltas som

likvida iedel elleiamoneral ftireningens lln'

Eftersom f<treningen redan delar upp fesugheten- i 
-

komoonenter som ?k fdrenliS med K3, vill vt lyka tram och

,roomana swrelsen utifrlln vlra kommentarer att gtira en ny

J"la."i"g 
"u 

uaa..aovisningsmetod

Dettl med adrbitionen att haoteriogen ska fiilia god

li*i*;^r.a, *,;ng* g.t orn att i 
"Ue 

del" f6lia K2 ellcr

;;;'";d; ", 
e,..sl"s Jl K3 och hrllf<tlia uppdelnirg i

kornponenter.

I rtiruattringsforslag/ rekommendation
Itarttagetse



0 GrantThornton

Rapport om irsredovisningen

Utt.ltnd.lr
Vi her utftin eo revisioo ev Arsredovisridgen fdr Brf Stiiimehus fti'r

rlkeoskep,rlret 2016{9-01 -- 2017-08-31'

F,nlict r{t uDDfettning har lrsredovisningeo uppritrrB i enliShet med

tH".*"ir'*rr*t" Lh ge( eo i .lla viseottEa zvseendeo riittvism&

tffi * fo*";i*i" n"""si"iela stalaing Per deo rl 2ugusti 2017 och av

dess fiDentiele;dut fttr lret cnligt hredovisoingslagcn'

f,i""J.l"g"b".n""l"* ar ftirenlig med Arsredovisni'gens dvriSa

deler.

Vi tilstyrk€f, drirfti( a( fti're, 4sstiimozn fzsntillct resrLatrikniogcn

och balansrikaingen.

Grund t6r u(t.lfid.n
Vi h.r utfitrt revisioflen enliS Intemztiond Staa&:ds oa Auditing

aiit o.t, 
"oa 

.""i"i"o"sed iSverige vlrt ansver enligt dessa

lt"iJ*.b."u* ,*--. i avsinet "Revisoms ansvt" Vi ir

"frL* 
i i"r,rl-a. tix ftiteniogen enligt god revisossed i Sverige

*if,* io*igt n ffgi." vArt yrkesetiske msvar enligt desse krav'

Vi ms€t att dc revkionsb€vis vi h'r inhimtat:r tilreckliSa och

iindrmAkenli81 som Saund ftir vLa uttalendeo'

Sqr.l.rl3 an.vai
Det iir 3wYelscn som har ansvaret f6r utt lrsredovisringeo uPPritrs

*r' 
^" 

j"" *.." a.*i"andc bild enliSt &sredovimrngslagen

i r*f"- -i"... *." t* den iotcm^ kmrtroll soo deo b€ditdrer iir

"dJ"*tai* 
fot 

"n 
,pp"utt en ltsredovisning som mte-ylrch'ller nlgre

vtuendigr fchktighete., vare srg desse beror pl oegentrgheter erer Pa

fel.

Vid uooritandet av lrsrcdovisniogen ansvenr styr€lseo fiir

i"i#li"*'r "' 
ro*".gens fiirnilga an fortsira v*ksrmherm Dm

,"ti".*. ti- te - ttt *f,tg, "- rothu-a- 
"om 

kzn paverke
-ni#t 

o 
"n 

f*nto ,.rkiz-het n "th 
r* zavlada 

'ot2gandet 
otrr

i.r""i a;t 4."9"a"t om forts^tt &ift rillamPes dock inte om

beslut h.r fzmts om ltt aweckle vetksamheren'

iavltotra anwar
V&'a mll at aB uppne en rio'lig grad rv siikerhet om huruvrdr

i-*a""i-i"*" 
"o." 

f'elhet Gti unelaler nlgre 'ise"digl- -

ieLkieheter,"vate sig dcasa bero' pl oeSendiSheter ellcr FA tel och ln
lironat revisonsbecittdse soo ionehilller v,.re uttzlmdeo- Krmng

If..*a tu - ft,oc lg-"a av sekerbet, men :ir ingen 8zanti fdr ett en

I#on 
""rn-r.r"'t'-rs 

ISA och god rwisionssed i Svenge :lltid

i"--.. 
"" 

,rra.l^ *-viisentlig fcl*tiShet om m sldan 6nns

i.iiti"i- iI" ,o*, pa g*a"a * o'ge"di8t'"ter eler fel 
-och.ans's

,4". 
"nLOig. "- ii -skilt eller tillsammal s nmlrgen k2n rorvaot's

frJi.T[""-'*1" beslut som 2nviindare fafte' med gnrod i

lrsrcdovisoiogeo.

Som del av cn revisioo eoligt ISA anviiadcr vi professionellt omdiime

och hrr e., prof."sio".Ut sk ptisk instal"ing tmdct hela revisionm

Dessutom:

. identiEerrr och b€dtimer vi riskefia ftir viisendiga felaktighaa !
lrr."i.-*;g"", "-" .ig desse beror pl oegeodighetcr ellcr pt fc\

utformar och 
'.rfr;r 

granskoingslqiirder bland annat uEf'trn dcsrl

;sker och inhiimt r-levisionsb€vis 3oo ir tilkackliSl och

al"-lf*.fi* fto 
"n 

,tgiin en 8rund fitr l{n uttrlanden Risken ftir

"n-i"t 
,opa-*. .n ta."itli8 felektiShet dn fotd e! o€Sendigh€tc( iir

i"*. an' t e" 
"asct 

drg felaktigher sodt beror Pl fel efrersom

o.imtlsttet"t k n in""fatta 4eraadc i merkopt' 6'rfrlskning'

""iit 
U;gi *.ti-n-a-, felzktig informrtion elter lbrdos:ittande lv

intern kontoll.
. sLaffar vi oss eo ftirsdelse av den del av ftkcoiageos intcme

kontroll som har betydetse Qir var revisiod fttr nft utformi

caoskninqsltgiirder som iir lioPligl m'd hiinsyn dn 
-

imstlndqhetima, men inte ftir ett uttala oss om efterluteten I om

ifltemz kootlollen.

. utviirdenr vi limpliSheten i de redovisoiogsprinciper som anvirds

oJrirnligt.t* i ,$rj"ens uppskatminger i tedovisniagen och

tillhtinnde uPPtYsninger.

. drar vr en slutsats om liimPtigheten i ln styrelsm anviindcr

rnta.s.ndel oo1 fonsatt drift vid uPFittandet lv lrsredovlsongco vl

a"--*l"l en 
"rr,""", -ed g-"d 

'de 

irrHirnude reviuonsbcvism' rxn

;;;; d;i 6";; ,'le"" ei-se,tlia o6iik6h€bf2ktor som lvsc' sldina

i,-L-f.*.u.' ft;rf'ai"den som kan teda till betydende wivcl om

fAr.",rng*s fdtmlga 
"tt 

fortsatta ved(saobet€rl Om vi drrr slutselsen

".t 
a.t E 

"t. 
cn ,atLrrttig osiikethetshltor, mlste vi i

.Ji"".r-Lta"* rti" uPPmiirksahheteo pl upplysoingffna i

&.Joui*it g* o- d." 'aientlig 
osiike'h'tsfaktom ellcr' om

rla"* 
"pptvitins^t 

a. otillrickligr modifun umlundet om

l's*J"*;i,glvh tlutsatser beseras pl de revisioosbevis som

iil-*"1"^"r'of a".-.t fo( revisionsberittelsen Dock kao bemtida

in'raa".. 
"U.t 

faaaU"deo g<ira an en ftireoing inte liiogre kao

forsam verksamheten

. uvarderir vi den 6veBriPande prescdt'tioder\ stnrkturco och

rrrlt ltt* t l*."a"""".!.", diiribland upplysnmgrmz" och om

,credovsnioqen ltera€r de undedigandc trmsaktsooemr och

Uoaat.tt u pi 
",, 

."n 
"om 8cr cn ritt''bmde bild'

vi dlste hformer2 surclsctr om bLod 
'onat 

reflsionms planendc

;;;;;i t""#-s Barnt tidPunkteo ftir den vi mastc ocksl

ilr.il..i- L,va"f *du iattteget"a'-de' tevisrooen' diiriblznd

l" U",ya-a. U.Lt i am iotemr kontrollm som vr identiEenr 2a

RE,VI SION SBERATTE,LSE

Till foreningsstiimman i Brf Stlirnehus

Otg.m. 7 69610-2764



Q GrantThornton

Rapport om andta k.tav enligt lagar och anda
forfattnhgar

Utt.landcn
Utdver i{r revision av Arsredovisningen har vi iiven utftin en revision

av stylels€ns fdrvaltning fair Bif Sti:imehus fdr riikenskapsiret 2016-

09-01 - 2017-0&3'l salnt av fdrslaget till dispositioner betiiiffinde
fdredflgeff viflst eller fdrlust.

Vi tillstyrker att f<;reningsscinmar disponerar viflsten eoligt fdrslaget i
fdrveltoingsb€rattetsen och bevilier styrelseos ledamdkr msmrs&ihet
fdr riilcnskapsilet.

Grund ,air uttalanden
Vi har utf<irt tevjsionen enligt god rewisionssed i Sverige. VAn ansvar

enligt denna beskivs oirmare i avsnittet "Revisoms armvar". Vi iir
oberoende i fiirhlllande til fdreningei coligt god reviso3sed i Svcrige

och har i dvrigt tuUgjon vlrt yrkesetiska ansvat enligt dcssa krav.

Vi anser ett de revisionsb€vis vi har inlamtat iir tiltiicldigt och

iindamilseoliga so(n gruod frir vira uttalanden.

Sttrolsans ansvar
Det ,ir st.relsen som har ansvaret frir fti*laget till disPositionet

beanffande frireningens vinst eler fdrlust. Vid fittslag till utdelning
inoefanar deta bland annat en beddmoing av om utdelningen ik
ftircvarlig med hiiosyn till de krav som frireningeos v€rksmhetsrr!
omfittniog och risker seiller pt stodeken av fdreoingens egna kapital,

konsolideringsbehov, [kvidit€t och sril]ning i dvrigt.

Styr€lseo ansvaral fdr fdreningens otganisation och frirvalmingea av

fr;reningens angeligenheter. Detta innefattar blaad annat 2tt
forddpande beddma fdreningens ekonomiska situation och att tillse

att fdreningens orpnisation ik utforinad s^ aft bokfdringer\
rnedelsfrirmltnhgeo och f&eningens ekoooaiska angeliiSenhete. i
dvdgt konEolleras pa ett beEyggande seft.

Rovlrom3 ansvar
vrrt mrl beheffaode revisionen av ftivaltningen, och diirmed vrrt
utta.laod€ orn aoslars&ihe! ar att inhiimta revisionsbevis f6r att med

en rimlig grad av siikerhet kunna bedb'ma om f,r8ofl st/relseledamot i
nagot vesendigt avseende:

. firretagit nigofl ntg?ird eller gjon sig slrylfu till naSon fitrsummelse

som kao frjranleda ersiitmingsskyldighet mot fitrerLingeo, eler

. pe fltgot airnat satt handl.t i stdd med bostadsrattslagen, tiliimpliga
delar av lagen om ekonomiska fdreningar, lrsredovisningsl€en eller

stedgam2-

VArt mll betiffarde revisionen av f<irslaget till dGpositioner av

fttreningefls viflst eller fdrlust, och d?irmed vart uttalande om detta, ,it
att mcd rimlig grad av siihcrhet beddrna om fdrslaget air ftirenligt med

bostadsriimlagen.

Ril' ig srikerhet ii! erl hdg grad av siikerhet, men ingen garinti fd. att

en revision som utfiirs enligt god rcvisionssed i Sverige alltid kommer

att uppticka itgilder eller f6rsurnmelser som kan fdi'anleda

crs?ittriflgsskyldi*et mot f<iteningen, elter an ett fdrslaa til
dispositioner av f<ireningetrs vinst eller fddust iflte ?ir fttreflli8t med

bostadsrettsl2gen.

Som €n del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anv:inder vi
professionellt omd<ime och har eo professionellt skepttk instiilfling
rmder hela revisionen. Granskniogen av f<iwalmingen och fdrlaget til
dispositioaer ev ftireningens vinst eller f<i ust gnmda.r sig &iimst pA

revisioneo av rlhenskaperna. Vilka tillkommande granskningsrtgiirder

som utfi;s baseras pa v5r professionella bedti,rnning med

utgingspunkt i risk och veseodighet Det innebar att vi fokuserar

granskningefl pa sAdana itgiirder, omriden och fii,rhillanden som ik
viisentliga ftir verksamheten och diir avsteg och dvertriidelser skulle ha

s?kskild betyd€lse ft1,i fdreflingeos situatiofl. Vi gtr iSenom och Priivar
fattade besluq beslutsuoderla& vidtagna at8?irder och andra

f<irhlllanden som dr relevanta fiir !'tn uttalaide om aosvarsftihet.

Som underlag f<ir vtrc uttalande om styrelsms fcirslag till dispositioncr
betriffrrde f<iteningens vinst eller f<itlust har vi granskat om f<irslaget

?ir fdrenligr med bostadsrattslagen.

Malmd deo 9 februari 2018

*k-_,
Auktoriscrad revisor


