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Swrelsen for BRF Soltorpet II fir harmed avge irsredovisning for rakenskapsiret 2019.
Arsredovisningen är upprattad I svenska kronor, SEK. Om inte annat sarskilt anges, redovisas alla belopp
I hela kronor (kr). Uppgifter mom parentes avserforegiende ir.

Forvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmãnt am verksamheten
I styrelsens uppdrag ingir det aft planera underhill och forvaltning av fastigheten, faststalla foreningens
ãrsavgifter samt se till aft ekonommn är god. Via irsavgifterna Sb medlemmama finansiera kommande
underhill och darfOr gOr styrelsen, i samarbete med Storholmen Farvaltning, irligen en budget som
ligger till grund for dessa beräkningar. Storleken pi avsättningen till fonden for yttre underhill bor
anpassas utifrân fareningens plan for underhill. Fbreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och
resultatet kan variera Over iren beroende pi olika itgarder.
Foreningens ändamâl
FOreningen har till ändamil att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom aft i foreningens this
upplita bostadsrattslagenheter under nyftjanderätt och utan tidsbegransning. Av sammanlagt 80
lagenheter är 78 stycken upplitna med bostadsraft och tvi med hyresrätt.

Grundfakta om fareningen
Bostadsraftsforeningen registrerades 1996-09-18. FOreningens nuvarande ekonomiska plan
registrerades 1997-09-09 och nuvarande stadgar reviderades oth godkandes vid fOreningens
irsstämm den 27 april 2019. Foreningen är eft s.k. privatbostadsfOretag (en äkta
bostadsrattsforening). Det innebär aft fbreningens intakter i huvudsak kommer i form av irsavgifter.
FOreningen är medlem i samfallighetsforeningen Klingsta Girds samfallighetsforening. FOreningens
andelstal ãr 20%. Foreningen forvaltar vägar.

Styrelsen
Anton Kviberg
Juliane Kraft
Johanna Schledermann
Axelle Ronzier-Joly
Cecilia Ekfeldt
Max Albrechtsson
Sten Carler

Ordforande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Vid kommande ordinarie fareningsstamma loper mandatperioden ut for fOljande ordinarie ledamOter:
Anton Kviberg
Johanna Schledermann

Styrelsemoten
Under verksamhetsiret 2019 har nb styrelsemoten avhillits, darutover har beslutfattats efter
overlaggningar via mejI och messengerp
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Väsentliga händelser under och efter räkenskapsàret
Ventilationsprojektet i syfte aft forbattra luften I vra lagenheter utfordes till stärsta delen under 2018.
Pg a entreprenörens felaktiga vaT av fläktar som ej godkandes under slutbesiktningen har flaktarna
under 2019 bytts ut med efterfoljande injusteringsarbeten I samtliga lagenheter. Utöver detta bar inga
stOrre forbattrings- eller underhâllsarbeten pgâtt i foreningen.

Medlemsinformation
Medlemslgenheter: 78 st. Overlitelser under âret: lOst. Beviljade andrahandsuthyrningar: S
Antal medlemmar 2019-12-31: 113 st.
Föreningen har sift sate i StockhoIm.j
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Förändring av likvida medel

Ukvida medel vid ârets borjan
Inbetalningar
Rorelseintakter
Finansiella intakter
Minskning av koftfristiga fordringar
Okning av kortfristiga skulder

Utbetalningar
Rorelsekostnader exkl. avskrivningar
Finansiella kostnader
Minskning av Iàngfristiga skulder/Amorteringar
Minskning av kortfristiga skulder

Likvida medel vid ârets slut
Arets forandring av likvida medel
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2019

2018

642 047

3286901

2760314
103
6375
0
2766792

2 757 297
38
8430
743 280
3509045

1811543
316 266
192 000
678 632
2998441

5 623 411
269 488
261 000
0
6153899

410 398

642 047

-231 649

-2 644 854

IL
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Flerârsoversikt (Tkr) (Tkr)
Soliditet (%)
Resultat efter finansiella poster
Nettoomsättning
Arsavgift/kvm bostadsrattsyta (Kr)
Hyror/kvm hyresrattsyta (Kr)
Lân/kvm bostdsrättsyta (Kr)
Eikostnad/kvm totalyta (Kr)
Vattenkostnad/kvm totalyta (Kr)
Kapitalkostnad/kvm totalyta (Kr)

2019
29
83
2721
820
1304
9012
165
57
102

2018
28
-3 685
2707
817
1 272
9076
138
53
87

2017
34
-58
2664
823
1027
9 162
90
41
80

2016
34
-2481
2646
797
1 102
9 243
95
57
112

2015
40
-276
2640
818
1 154
8 259
102
58
246

Bostadsrattsyta 3 025 kvm, hyresrattyta 87 kvm och totalyta 3 112 kvm.

Förändring av eget kapital

Belopp vid ârets ingâng
Avsattning till yttre
underhâllsfond
Disposition av foregâende
àrs resultat:
Arets resultat
Belopp vid ârets utgâng

Medlems-

Upplátelse-

Fond for yttre

Balanserat

Arets

Insatser

avglfter

underhall

resultat

resultat

15 627 489

4061 905

1519 876

-6572 049

-3 685 039

539 000

-539 000
-3 685 039

15 627 489

4061905

Forslag till behandling av redovisat resultat
Styrelsen foreslâr att det redovisade resultatet (kronor):
Balanserat resultat
Arets resultat

Behandlas sâ aft
Stadgeenlig avsättning yttre fond enligt underhâllsplan
I fly rakning averfores

2058876

-10 796 088

Totalt

10 952 182
0

3 685 039
83 133
83 133

-10 725 087
83 133
-10 641 954

181 000
-10 822 954
-10 641 954

Foreningens resultat och stallning i övrigt framgâr av efterfoljande resultat- och balansrakning med
note

0
83 133
11035315
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Not

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

2

2 721 128
39 186
2760314

2707010
50287
2757297

3
4
5
6
7

-488 995
-994 527
-292 801
-35 220
-549 475
-2361018
399 296

-4 211 248
-883 890
-495 360
-32 913
-549 475
-6 172 886
-3415589

103
-316 266
-316 163
83 133

38
-269 488
-269 450
-3 685 039

Resultat fore skatt

83 133

-3 685 039

Arets resultat

83 133

-3 685 039

Resultaträkning

Rorelseintakter
Arsavgifter och hyror
Ovriga rarelseintakter
Summa rarelseintakter
Rorelsekostnader
Fastighetskostnader
Driftskostnader
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anlaggningstillgângar
Summa rOrelsekostnader
Rorelseresultat
Finansiella poster
Ovriga ranteintakter och Iiknande resultatposter
Rantekostnader och Iiknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
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Balansräkning
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Not

2019-12-31

2018-12-31

8

38324566
38324566

38874041
38874041

38324566

38874041

1 163
45 649
43536
90348

1 689
46437
48597
96723

410 397
410 397
500 745

642 047
642 047
738 770

TILLGANGAR
An Iäggningstillgângar
Materiella anläggningstiilgângar
Byggnader och mark
Summa materiella anläggningstillgângar
Summa anläggningstillgingar
Omsättningstillgângar
Kartfristiga fordringar
Kundfordringar
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och UppIUpfla intakter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa ach bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgängar
SUMMA TILLGANGAR

9

38825311

3961281
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Not

2019-12-31

2018-12-31

19 689 394
1 987 876
21 677 270

19 689 394
1519 876
21209270

-10 725 087
83 133
-10 641 954
11035316

-6572048
3 685 039
-10 257 087
10 952 183

27034780
27034780

27 226 780
27226780

227 720
158 890
6 107
115
362 383
755 215

227 720
899 018
6348
4 657
296 105
1433848

EGE KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond for yttre underhâll
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Lângfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Summa lângfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Leverantorsskulder
Skatteskulder
vriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10, 11

38825311

39 61281
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Arsredovisningen är upprattad I enlighet med êrsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Arsredovisning I
mindre foretag.
Redovisningsprinciperna är oforandrade jamfoft med foregâende âr.
Anläggningstillgângar
Tillampade avskrivningstider:
Materiella anldggningstillgângar
Byggnader
Fastighetsforbattringar
Standardtbrbattringar
Varmeanlaggning
Stambyte
Markanlãggning
Maskiner
Fasad

0,5
2
2
3,33
2
2
10-20
0,5

Nyckelta Isdefin itioner
N ettoo msättn ng
Rarelsens huvudintakter, fakturerade kostnader, sidointakter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efterfinansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men fare extraordinara intakter och kostnader.
Soliditet (%)
Totalt eget kapital I procent av balansomsiutningen.
Not 2 Arsavgifter oth hyror

Arsavgifter, hostader
Hyror, bostader
Hyror, P-platser/garage
Hyror, farrâd

2019

2018

2480 945
113 454
108 600
18 130
2721129

2471299
110 688
108 369
16654
2707010

2019

2018

Not 3 Fastighetskostnader

Fastighetsskotsel
Fastighetsskbtsel, bestallning
Snorojning och sandning

58 141
67420
60 994

57000
45 789
15 606i
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Stadning
Ovrig tilisyn och skotsel
Tradgârdsskotsel
Fastighetsskotse), material och varor
Reparationer
Periodiskt underhàll
Projektkostnader
Obligatoriskt ventialtionskontroll
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67815
44398
62 664
16020
28 678
-91 964
174 830
0
488996

71719
56933
44545
14370
134 494
3 642 360
107 363
21069
4211248

2019

2018

514512
178 580
99 733
56409
17 639
12 159
115 496
994528

429010
165 261
93 783
55541
21 148
12 191
106 956
883890

2019

2018

4 140
1456
26250
0
88740
71 793
26 012
25 148
13 530
35732
292801

806
3421
25 000
4232
87 000
286 545
25 500
32382
0
30474
495

Not 4 Driftskostnader

El
Vatten
Sophamtning och renhâllning
Fastighetsforsäkringar
Samfallighetsavgift
Kabel-W,bredband och telefon
Fastighetsavgift bostad

Not 5 Ovriga externa kostnader

Telefon och internet
lnkasso- och kreditupplysningskostnader
Revisionsarvode
Styrelseomkostnader
FUrvaltningsarvode ekonomi
Fbrvaltningsarvode bestallning
Forvaltningsarvode teknik
Fakturerade averlitelse- och pantsättningsavgifter
Fareningsavgifter
Diverse övriga kostnader
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Not 6 Personalkostnader

Styrelsearvoden
Sociala avgifter

2019

2018

26 800
8420
35220

25 200
7713
32913

2019

2018

Not 7 Avskrivningar av materiella anläggningstillgângar

Byggnad
Forbaffringar
MarkanIaggninar

62
475
11
549

247
588
640
475

62
475
11
549

247
588
640
475

Not 8 Byggnader och mark
2019-12-31

2018-12-31

Ingâende anskaffningsvarden
Utgâende ackumulerade anskaffningsvärden

46567 282
46567282

46567282
46567282

Ingâende avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgiende ackumulerade avskrivningar

-7 693 241
-549 475
-8242716

-7 143 766
549 475
-7 693 241

Utgâende redovisat varde

38324566

38874041

Taxeringsvarden byggnader
Taxeringsvarden mark

26000000
20 200 000
46200000

26 000 000
20 200 000
45200000

2019-12-31

2018-12-31

43 536
0
43536

41 897
6700
4859

Not 9 Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

Forutbetalda fbrsäkringskostnader
Ovriga interimsfordringar
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Not 10 Uvriga skulder till kreditinstitut
Nedan framgir fardelning av Iingfristiga in.

Làngivare
Nordea hypotek
Nordea hypotek
Nordea hypotek
Nordea hypotek
Nordea hypotek
Nordea hypotek
Nordea hypotek
Kortfristig dcl av skulden

Räntesats
%
1,600
1,600
1,600
1,018
0,731
0,700

Datum for
ranteandring
2020-02-19
2020-02-19
2020-02-19
2020-10-19
2021-04-23
2021-11-17

linebelopp
2019-12-31
4497 000
4338 000
3 000 000
3 125 000
4512000
7790500
0
-227 720
27 034 780

Linebelopp
2018-12-31
4537000
4378000
3 000 000
3 125 000
4536000
5 101 500
2777000
-227 720
27 226 780

Beraknad amortering de närmaste Siren är 227 tkr irligen.
Om 5 ir beraknas skulden till kreditgivare uppgi till 26,1 mkr.

Not 11 Ställda sakerheter

Fastighetsinteckning
Varavobelinade

2019-12-31

2018-12-31

28 017 000
0
28017000

28017000
0
2801700
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Revisionsberättelse I bostadsrättsforeningar
Revisionsberättelse
Till fdreningsstämman i BRF Soltorpet 2, org.nr 769601-6992
Rapport om ärsrcdovisningcn

Uttalanden
Vi bar utfOrt en revision av ärsredovisningen for BRF Soltorpet 2 fOr ftr 2019.
Enligt var uppfattning bar flrsredovisningen upprättats i enlighet med flrsredrn4sningslagen och ger en
i afla väsentliga avseenden rätwisande bild av fOreningens finansiella staffing per den 31 december
2019 och av dess finansiella resultat for flret enligt ftrsredovisnings]ugen. FOiwaltningsberättelsen ar
fdrenlig med Srsredovisningens Ovriga delar.
Vi tilistyrker darfOr att fOreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen fOr
fOreningen.
Grundfdr uttalanden
Vi bar utfOrt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. VSrt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansuar. Vi är
oberoende i fOrliSilande till föreningen enligi god revisorssed i Sverige och har i Ovrigt fullgjort vflrt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi bar inbämtat Sr tillrllcldiga oth Sndam5lsenliga som grund for van
uttalanden.
StyreLcens ansvar
Det Sr styrelsen som bar ansvaret for att Srsredovisningen upprflttas och att den ger en rSttvisande bud
enligt ftrsredovisningslngen. Styrelsen ansvarar Sven fOr den interna kontr&l som den bedOmer Sr
nOdvllndig for att upprfltta en ftrsredovisning som inte innehSler nSgra vSsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror p5 oegentligheter eller p5 fel.
\id upprSttandet av Lirsredovisningen ansvarar styrelsen fOr bedOmningen av fOreningens fOrmSga att
fortsStta verksamheten. Den upplyser, nSr 55 Sr tillSmpligt, om fOrhSllanden som kan pAverka
ffirmflgan an fortsSua verksambeten orb att anvSnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet ow
fortsatt drift tillSmpas dock inte om beslut bar fattats om att axwecHa verksamheten.
Revisorns ansvar
mSl Sr att uppnS en rimlig grad av sllkerhet om humvida Srsredovisningen som heihet inte
inneh5ller nSgra vSsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p5 oegentligheter eller p5 fel, orb att
lSmna en revisionsberSttelse som innebSiler yam uttakrnden. Rimlig sSkerhet Sr en hOg grad av
sflkerhet, men Sr ingen garanti for att en revision som utfOrs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
ailtid kommer att upptScka en vSsentJig felaktighet om en sftdan finns. Felaktigheter kan uppst5 p5
grund av oegentligheter eller fel och anses vara vSsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
fOrvSntas pSverka de ekonomiska besut som anvSndare fattar med grund i 5rsredovisningenj

VSra
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Som del av en revision enligt ISA anvandervi professioneilt omdOme och har en professionelit skeptisk
instàllning under hela revisionen. Dessutom:
identifierar och bedOmer vi riskerna for vhsentliga felaktigheter i flrsredovisningen, vare sig dessa
beror pa oegentligheter eller pa fel, utformar oth utfOr granskningsâtgllrder bland annat utiMn
dessa risker och inhhmtar revisionsbevis som hr tillrhcldiga och hndamftlsenliga fOr att utgOra en
grund fOr vflra uttalanden. Thsken fOr aft inte upptllcka en vhsentllg felaktighet till fOljd av
oegentligheter hr hOgre an for en vhsentlig felaktighet som beror pa fel, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, fOffalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
usidosattande av intern kontroll.
•

skaffar vi oss en fOrstäelse av den del av fOreningens interna kontroil som har betydelse for var
revision for att utforma granskningsitgärder som är lämpliga med hhnsyn till omsthndigheterna,
men inte fOr att uttala 055 om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvhrderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som anvhnds och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhOrande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lUmpligheten i att styrelsen anvhnder antagandet om fortsatt drift vid
upprflttandet av ftrsredovisningen. Vi drar ocksfl en slutsats, med grund i de inhhmtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns nügon vllsentlig osäkerhetsfaktor som avser sñdana
bandelser eller fOrhftllanden som kan leda till betydande Mvel om fOreningens fOrmäga att
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en vhsentlig osäkerhetsfaktor, mflste vi
i revisionsberhttelsen fdsta uppmdrksamheten ph upplysningarna i hrsredovisningen om den
vhsentliga osiikerhetsfaktorn eller, om shdana upplysningar är otillräcldiga, modiflera uttalandet
om hrsredovisningen. Vftra slutsatser baseras ph de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
fOr revisionsberhttelsen. Dock kan framtida hhndelser eller fOrhhllanden gOra att en fOrening inte
langre kan fortsätta verksamheten.

•

utvarderar vi den Overgripande presentationen, strukturen oth innehhllet i ürsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om ftrsredovisningen Merger de underliggande transaktionerna och
Nindelserna ph ett säft som ger en räthrisande bild.

Vi mflste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning oth inriktning samt

tidpunkten for den. Vi mftste ocksh informera om betydelsethlla iakttagelser under revisionen,
daribland de betvdande brister i den interna kontrollen som vi identiflerat.

Rapport om andra krav cnligt lagar oth andra författningar
Uttalandcn
UtOver var revision av hrsredovisningen har vi hven utfOrt en revision av styTelsens fdrvaltning for BRF

Soltorpet 2 fOr hr 2019 samt av forsiaget till dispositioner beträffande fOreningens vinst elier fOrlust.
Vi tilistyrker att fOreningsstämman behandlar forlusten enligt forslaget i fOrvaltningsberättelsen och

beviljar styrelsens ledamOter ansvarsfrihet for rhkenskapsflret.
Grundfór uttalanden
Vi bar utfOrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vhrt ansvar enligt denna beskrivs nrmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i fOrhhllande till foreningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i Ovrigt flfllgjort vftrt yrkesetiska ansvar enligt dessa kravfr
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Vi anser att de revisionshevis vi har inhhmtat hr tillrllckliga oth hndamftlsenliga som grund for vflra
uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det hr styrelsen som har ansvaret for fOrslaget till dispositioner betrhffande fOreningens vinst eller
fOrlust. \‘id fOrslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedOmning av om utdelningen hr
fdrsvarlig med hhnsyn till de krav som Idreningens verksamhetsart, omfattning och risker sthller ph
storleken ar fOreningens egna kapital, konsolideringsbehov, lilwiditet och sthllning i Ovrigt.
Styrelsen ansvarar for fOreningens organisation orb fOrvaltningen av fOreningens angelhgenbeter.
Detta innefattar bland annat att fortlOpande bedOma fOreningens ekonomiska situation orb att tillse
att foreningens organisation hr utformad sh att bokfOringen, medelsfOiwaltningen och foreningens
ekonomiska angeliigenheter i övrigt kontrolleras ph ett betryggande shtt.
Revisor,zs ansvar

Vhrt mhl betrhffande revisionen av fOiwaltningen, och dhrmed vhrt uttalande om ansvarsfrihet, hr att
inhhmta revisionsbevis fOr att med en rimlig grad av shkerhet kunna bedOma om nhgon
styrelseledamot i nhgot vhsentligt avseende:
• fOretagit nflgon htghrd eller gjort sig skyldig till nflgon fOrsummelse scm kan fOrarileda
ershttningsskyldighet mot fOreningen, eller
•

ph nhgot annat shtt handlat i strid med bostadsrhttslagen, tillhmplign delar av lagen om
ekonomiska fOreningar, ftrsredovisningslagen eller stadgarna.

Vftrt mill betrhffande revisionen av fOrslaget till dispositioner av fOreningens vinst eller fOrlust, oth
dhrmed vhrt uttalande om detta, hr att med rimlig grad av shkerhet bedOma cm fOrslaget hr fOrenligt
med bostadsrhttslagen.
Rimlig shkerhet hr en hog grad av shkerhet, men ingen garanti for nil en revision som utfOrs enligt god
revisionssed i Sverige ailtid kommer att uppthcka hlghrder eller fdrsummelser scm kan foranleda
ershttningsskyldighet mot fOreningen, eller att ett fOrslag till dispositioner av fOreningens vinst eller
fOrlust inte hr fdrenligt med bostadsrhttslagen.
Scm en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvhnder vi professionelit omdome och har
en professionelit skeptisk insthllning under bela revisionen. Granskningen av fOn’altningen och
forslaget till dispositioner av fOreningens vinst eller fOrlust grundar sig frhmst ph revisionen av
rhkenskaperna. Vilka tifikommande granskningshtghrder som utfOrs baseras ph vhr professionella
bedOmning med utghngspunkt i risk orb vhsentligheL Det innebhr att vi fokuserar granskningen ph
shdana iltghrder, omrhden ccli fOrhhllanden som hr vhsentliga fOr verksamheten ccli Oar avsteg och
Overtrhdelser skulle ha shrsldld betydelse fOr foreningens situation. Vi ghr igenom orb provar fattade
beslut, beshitsunderlag, vidtagna fltghrder orb andra fOrhhllanden som hr relevanta fOr vflrt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag for vhrt uttalande om styrelsens fOrslag till dispositioner beirhifande
fOreningens vinst eller fOrlust har vi granslcat om fOrslaget hr fOrenligt med bostadsrhttslagen.
TThyde 4juni
hrlin
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