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Arsredovisning 2019
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Ekonomiskforvaltning Nabo

Teknisk t'drvaltning Aphos

Arsredovisning 2019

Vttscntliga hhndelser under rttkellskapsaret

‐Renoveringcn av ibreningens hissar llar slutfbrts

―Skyddsrulllinen i fastigheten har atgardats

_var_。 ch 1lё ststadning har arrangerats

―Jし1lglё gg har arangerats

―Reprcsentantお r styrelsen har deltagit i regelbundna mё ten inom garage‐ och sopsugssamぬ Higheter saint

samねllighetお r fontanen/grona ytor.Var representant i garagesam21ligheten har aktivt arbetet br installation

av laddstolpar i garagen.

―》ヾya kontrakt har skrivits br samtliga garagc och f01Tad.

Medlenlsinfornlation

Antalet medlemmar vid rakenskapsarets bё ttan var 153 st.Tillkommande medlemmar under aret var 12 och
avgaende inedlerninar under arct var 8.Vid rakenskapsarets slut fhnns det 157 medlenllnar i fbreningcn.Dct

har undcr aret skctt 4 ёveriatelser

「
lcrarsё vcrsikt

2019    2018    2017    2016
Nettoomsattning                       6 071    5 992    5 749    5 577

Rcsuitat e■ er fln.poster                 -1240   ‐3238   -2184     -316

S()liditct、 94)                             97      97      97      97

Yttrc liDild                               2 675    2 675    3 816    3 526

Taxcrillgsvarde                       394 000  299 000  299 000  299 000

Bostadsyta,kvm                        9 593    9 593    9 593    9 593

Arsavgift per kvm bostadsr,難 tsyta,kr        460     460     450     429

Lan per kvm boStadsyta,kr           484   484   484   484

soldnd%den滅 eras som Ju賛 o,c8磁 kap託d/utt kaⅢ mた



Brf Starrbacken 2

769603-5851

Fё randringar i eget kapital

E)isp avお reg       E)isp av

2018-12-31     ars resultat  ёvriga poster  2019-12-31

A-rsredovisning 2019

168462            -            -     168462

upplatelseavgiftcr         14 047             -            -       14047

Fond,yttre underhal1       2 675 -       2675

Balanserat resultat        -1037        ‐3238            -      -4276
Arets resultat            -3238         3238       -1240      -1240

Eg′′ルcρ J′α′            I∂ θ9θ∂            θ       _12イθ     」7966θ

Resultatdisposition

Tinぉreningsstammans brfogande starお 巧ande medel:

Balanserat rcsultat                     _4276

Arets resultat                _1240
Totalt                           5̈516

Styrelsenお resl肝 a■ medlen disponeras enligt

おUande

ReselweHng fond R)r yttre underhan       828

Att fran yttrc fond i ansprak ta           _1500

Balanseras i ny rakning                _4844
‐5516

Fёremngens ekonomiska s囲 1面ngi ёv壷 gt iamgar av buande resultat― ochbalansrakning samtnote14
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Arsredovisning 2019

2019-01-01-   2018-01-01-
2019… 12‐31    2018…12-31

Resultatrfikning

Rёrelseintakter

Not

Nettoomsiittning

Rorelseintiikter

6071

239

5992

0

Summa rdrels eintiikter 631θ 5992

Rtirelsekostnader

Driftskostnadcr

Ovriga cxterna kostnader

Pcrsonalkostnader

Avskrivningar av inateriella anlaggningstillgangar

６３

　

７

　

８

-5625

-348

-161

-1367

-7297

‐377

‐158

-1367

S u mm a riirel seko stn ader -7 5θI -9199

Riirelseresultat

Finansiella poster

-1 191 ‐3207

Riintekostnader och liknande resultatposter -49 つ
４

う
Ｄ

Su mm a jin ansiel I a poster

Resultat efter finansiella poster

Arets resultat

-1240

-1240

-3238

‐323%

―イ9
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Arsredovisning 2019

Not 2019‐ 12‐31   2018‐ 12-31

Balansriikning

Tillgingar

Anl五ggningstillgangar

Ⅳlateriella anlaggningstillgingar

Byggnad och mark

Maskiner och inventarier

10

11

180832

384

181995

588

S u m m a m ate rie lla an I iigg n i n g s till gdn g ar f∂1216 f∂25∂ 3

f∂1216 I∂25∂ JS“″″αα″laggningsrirJg』 ″gαr

C)Insattningstillgangar

Kortfristiga fordringar

Kund- och avgiftsfordringar

Ovriga fordringar

Fdrutbetalda kostnader och upplupna intiikter

12

13

46

58

398

3

59

875

S u m m a k ortfristiga fo r drin g ar 5θ2

Kassa och bank

Kassa och bank 3849 3407

Summa kassa och bank J∂イ9 3イθ7

助川″α θttsarrr7加∫″セ』
“
gα r

Sununa tillgingar

イ35r

185568

イ3イ5

18692%



Brf Starrbiicken 2

769603-s8sl

Balansr:ikning

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Arsredovisning 2019

Not 2019‐12-31   2018‐12-31

Medlcmsinsatscr

Fond fbr yttre underhall

182509

2675

182509

2675

Sunmra bundet eget kapital f∂51∂イ I∂5f∂イ

Iiritt eget kapital

Balanserat resultat

Arets resultat

-4276

-1240

-1037

-3238

Summa fritt eget kapital ‐551び ―イ276

SIr″′″′α

`gι

rルg′ Jrα′

Lingfristiga skulder

フア966∂ I∂θ9θ∂

Skulder tin kreditinstitut 14 4639 4639

Summa I dngfristiga skulder イ639 イ639

Kortfristiga skulder

Leverantcirsskulder

Skatteskulder

Ovriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och forutbetalda intiikter 15

305

6

26

924

427

14

20

919

S u m m a kortfristiga skul der

Summa eget kapital och skulder

f26θ

185568 186

f3∂θ

92た
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Noter

Arsredovisning 2019

Not l,Redovisnings‐ och varderingSprinciper

Arsredovisningen fbr Brf Starrbacken 2 har upprattats enligt Arsredovisningslagen och Bokfё ringsnamndens

alllnanna rad 2016:10,arsredovisning i nlindre ibretag.

Redovisning av intttkter

intakter bOkbrs i den period de avser oavsett nar betalning eller avisering skett.

Anl五ggningstillgingar

Ⅳlateriella anlaggningstillgangar redovisas till anskaffningsvttde rninskat rned avskrivningar.Byggnader och

inventarier skr市 s av li可加 ёver den bedOmda ckonomiska livslangden.Avskr市 ningstiden grundar sig pa

bedёmd ekononlisk livslangd av tillgangen.

Fё ttande avskr市 ningstider tillampas:

Byggnad                 O,830/。

4ヽaskiner och inventarier    5-100/0

Markvardct ar inte ibremal fbr avskrivning.Bestaende vttdenedgang hanteras genonl nedskrivning.

Fёreningens flnansiella anlaggningstillgangar vttderas till anska』 ヒlingsvttdc.I de falltillgangen pa

balansdagen har ett lagre varde an anskaffningsvardet sker nedskrivning till det lagre vardet.

C)Insattningstillgingar

Fordringar upptas tin det belopp sonl e■ er individuell prё vning beraknas bli betalt.

FOreningens fond ibr yttre underhill

Reservering till fbreningens fond fё r yttre underhall ingtt i styrelsens fbrslag till resultatdisposition.Efter att

beslut tagits pa」breningsstamma sker ёverおring fran balanserat resultat till fbnd ibr yttre underhall och

redovisas sonl bundet eget kapital.Fran och ined 2019 bokお rs avsattningen till fbnden efter beslut fran

stamman enligt gangse praxis,ijamお relse med tidigare ar da avsattningen bokお rts pa imevarande an

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Fastighetsskatten pa bostadsdelen bestar av en avgift pa 1 377 SI〕 K perlagenhet.

Fastighetsskatten utgar ined 1 0/O av gallande taxe五 ngsvttde pa lokaler.

Fastighetslin

Lan rned cn bindningstid pa ett ar eller rnindrc tas i arsrcdovisningen upp som lang6ristiga skulder da styrelscn

tycker att det ger en rattvisande bild av breningens ckononliska stalining och resultat.

Jttmfbrbarhet fё regiende ar

Not 13 och 15 har b五 standejambrbarhet medお regacndc ars arsred。 宙sning da en del pOSter inte har

sarredovisats pa salnlna satt vilket beror pa ctt syStembytc hos den ekonollniska ibrvaltareno Sunllneringen i

respektivenotardOckdensarFmaSOminoternaifё regaendearsarsredovisnini″

生
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Not 2,Rё relseintttkter 2019

Arsredovisning 2019

2018

Hyresintiikter, bostiider

Hyresintiikter, lokaler

Hyres intiikter, p-plats er

Arsavgifter, bostiider

1036

176

757

4091

249

958

177

760

4091

6Ovriga intakter

Summu 6 3fθ 5992

Not 3, Fastighetsskiitsel 2019 2018

Beslktnlng och servlce

Fastighetsskё tsel

Snoskottning

stadning

Tradgardsarbete

Ovrigt

79

201

59

135

134

7

０

　

０

　

０

　

７

　

１

９

　

６

　

５

　

２

　

７

616

Not 4,Reparationer och underhill

DOrrar och las

El

Fёnster

Gard och inarkytor

Hissar

Hyreslagenheter

Kabel¨tv och bredband

Kallarutrymmen

Reparationer

Soprum

Trapphus,port,cntr6

Tvattstuga

VA
Vattenskada

Ventilation

valllle

Ovriga gemensarnrna utrymmen

2019

9

158

37

0

1513

0

0

8

15

0

0

63

107

0

0

5

233

5

2018

3

7

278

3

1699

598

2

0

165

1

14

231

50

346

422

29

0

0Ovriga underhan

S″″″α 3θイ62153

/
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Not 5,Taxebundna kOStnader

Fastighetsel

sOphamtning

uppvallllnlng

Vatten

2019

423

154

859

362

2018

411

121

920

355

Su nt ntct
1 798

2019

I θθ∂

2018
Not 6, Ovriga driftskostnader

Bredband

F as ti ghets fors iikrin gar

Fastighetsskatt

Kabel-TV
Samftillighet SoPsug

Samf?illighet fontdn

Samftillighet garage

Ovrigt

Suntma

166

155

151

15

204

75

290

2

1θ59

165

151

147

16

204

172

290

0

11イ6

Not 7,Ovriga externa koStnader
2019 2018

Fdrbrukningsmaterial

Kameral fcirvaltning

Konsultkostnader

Revisionsarvoden

Ovri ga florvaltningskostnader

12

169

63

28

105

3 377
Summa

Not 8, Personalkostnader

Sociala avgifter

2019

41

120

2018

38

120

15∂
Styrelsearvoden

161
Summa

Not 9, Rfrntekostnader och liknande resultatposter 2019

49

2018

32
Rlntekostnader avseende skulder till kreditinstitut

10

イ9 ”
″
み

6

143

31

46
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Not 10,Byggnad och lnark

lngiende ackumulerat anskaffningsvttrde

utgaende ackumulerat anskaffningsvttrde

lngaende ackumulerad avskrivning

Arets avskrivning

Utgiende ackumulerad avskrivning

Utgiende restvttrde enligt plan

fツ 4♂θれル″θS″′〃ιj″rr“α滋
“
θグ

Arsredovisning 2019

TaxeringsvIrde

Taxeringsviirde byggnad

Tqxgnngsv?irde_ malk
Summa

2019… 12…31

199123

199123

…17128
-1 163

-18291

180832

59579

147000

247000

2018‐ 12‐31

199123

199123

‐15966
-1 163

-17128

181995

59579

39イ θθθ

122000

177000

299 θθθ

Not ll,】/1askiner och inventarier

ingiende ackumulerat anskaffningsvarde

Utgiende ackumulerat anskaffningsvarde

ingiende ackumulerad avskrivning

Avskrivnlngar

utgaende ackumulerad avskrivning

Utgiende restvarde enligt plan

Not 12,Ovriga fordringar

2019‐ 12-31

3390

3390

-2801

-204

-3005

384

2018-12-31

3390

3390

-2598

-204

-2801

588

2019… 12-31 2018‐ 12-31

Skattekonto 58 一
９

９

〃
片

一
５

　

５
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Not 13,Fё rutbetalda kOStnader tth upplupna intal壺三____
Bredband

Fёrsakringsprenlier

Fёrvaltning

Kabel― TV
Ovriga forutbetalda kostnader och upplupna inttikter

Arsredovisning 2019

2019-12-31       2018-12‐31

41

104

37

5

211

39∂

０
‐４５
０
０

７３０
跡Summa

Not 14, Skulder till kreditinstitut

Swedbank

Rantcandringsdag    MntesatS       Skuld
2019-12-31  2019-12-31

2020-03-03 1,19°/0 4639

イ639

Skuld

2018-12-31

4639

イ639
Summa

Not 15, Upplupna kostnader och fiirutbetalda intiikter

Beriiknat revisionsarvode, inkl' konsultationer

EI

Forutbetalda avgifter/hYror

Stiidning

Uppviirmning

Vatten

Ovriga upplupna kostnader och forutbetalda intZikter

Summa

Not 16,Stttllda sakerheter

Totalt uttagna pantbrcv

S″′′
`″ `α

2019-12-31       2018-12-31

2019‐ 12‐31

40

47

508

13

90

31

194

92イ

2018‐ 12‐ 31

0

0

375

0

0

0

544

919

16000

f6θθθ

16000

16 θθθ

Not 17,Vasentliga httndelser efter verksamhetsiret

―Badrurn kollniner att rcnovcras hos tre hyrcsgaster_FOryngringsbeskaming och aterplantering av fOrcningens

grёna ytor― Fёreningen har sagt upp samarbetet avsecndc grovsopor rned Brf Svea Artilleri 4 och anlitar nu

Rutcr Rctur for insanlling av atcrvinningslllaterial och halntning av grovsop or l ggr/kvartal.‐
Tillaggsavtal till

upttdSea宙 d kommertt sh市 as avseendeおHadi bgenhde′

12
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Underskrlfter

Page l6 of l6

Arsredovisning 2019
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Ort och datum

Fabian BHcm
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―
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Ordforande

Auktoriserad revisor
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Rapport om andra krav enligt lagar och
andra fiirfattningar

Uttolanden
Utdver min revision av arsredovisningen har jag .ven utfdrten revisjon av styrelsens fdrvattning fdr
Bostadsrettsforeningen Starrbdcken 2 f6r riikenskars6ret 1
januari 2019 3't december 2019 samt av fiirst;get ti[
dispositioner betraffande ftireningens vinst eLter fdrlust.
Jag tjttstyrker att firreningsstamman behandlar fiirtusten
entjgt fijrstaget j fiirvattningsber;tteLsen och beviLiar
styrelsens ledamiiter ansvarsfrihet ftir rakenskapseret.

Grund fdr uttalonden
Jag har utfiirt revisionen entigt god revjsionssed i Sverige.
Mitt ansvar entigt denna beskrjvs n;rmare i avsnitiet
Revisorns ansvor. Jag :ir oberoende i fdrhattande titt
faireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i dvrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar entigt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar
trltracktiga och endamelsentiga som grund fbr mina
utta{anden.

Styrelsens onsvor
Det er styrelsen som har ansvaret fdr fiirstaget titt
dirpositioner betraffande fiireningens vinst etter idrtust.
Vid fiirslag titt utdeLning innefattar detta btand annat en
beddmning av om utdelnjngen ar fiirsvarlig med h;nsyn tiLt
de krav som fiireningens verksamhetsart, omfattnini och
risker stalter pi storteken av ftireningens egna kapitat,
konsolideringsbehov, tikviditet och st;(Lnjng i ovrjet.
styrelsen ansvarar fdr fdreningens organisation och
fdrvaltningen av fdreningens angelagenheter. Detta
innefattar bland annat att forttcipande bediima
ftireningens ekonomiska sjtuation och att tittse att
fiireningens organisation ir utformad sA att bokfiirjngen,
medelsfiirvaltningen och fdreningens ekonomlska
angetagenheter iiivrigt kontrotteras pa ett betryggande
5ett.

Revisorns onsvar
Mjtt mAt betraffande revisionen av fdrvattningen, och
darmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, dr att inhemta
revjsionsbevis fair att med en rimtig grad av s;ikerhet kunna
bedijma om negon styretsetedamot j nagot vasenttigt
avseende:

. fiiretagit negon atgard e[er gjort sig skytdig titt negon
fiirsummelse som kan fiiranteda ersattningsskyldighet
mot fiireningen, etter

. pi nAgot annat satt handlat j strjd med
bostadsriittslagen, tittampliga delar av lagen om
ekonomjska fdreningar, arsredovisningstagen etter
stadgama.

Mitt met betraffande revisionen av fiirslaget ti[
dispositioner av ftireningens vinst e er fijrlust, och diirmed
mitt uttatande om detta, ar att med rimtig grad av
s;kerhet bedtima om fairstaqet er fiirentjgt med
bostadsrettslagen.

Rimlig sakerhet ;r en hiig grad av siikerhet, men jngen
garanti for att en revjsion som utfors enligt god
revisionssed i Sverige atttid kommer att upptdcka iigarderetter fdrsummetser som kan fdr;nleda
ersettningsskytdighet mot forenlngen, euer att ett forstag
tilt dispositioner av fiireningens vinst e[er fortust i,lte ii;
iiirentigt med bostadsr5ttstagen.

som en det av en revision entigt god revisionssed jSverjge
anvender jag professionetLt omdrjme och har tn
professioneltt skeptisk instaltning under heta revisionen.
Granskningen av fdrvaltningen och fdrstaget tjtt
dispositioner av fdreningens vinst elter fiirLust grrndar sig
friimst pe revisionen av rbkenskaperria. Vjtk;
tilLkommande granskningsetgiirder som utfcirs baseras p6
min professionetta bediimning med utgengspunkt j rjsk och
vdsentlighet. Det innebar-att jag fokuseiar gransknjngen
pa sadana atgarder, omr;den och fdrhe[anden som ar
vasentliga fiir verksamheten och der avsteg och
iivertrddetser skulte ha s5rskitd betydetse fcir f6reningens
situatjon. Jag gAr igenom och prdvar fattade be;tut,
bestutsunderLag, vidtagna atgiirder och andra fdrheIanden
som iir relevanta f6r mitt uttatande om ansvarsfrihet. Som
underlag for mitt uttalande om styrelsens forstag tiI
dispositioner be[raffande foreningens vinst elter f;lust
har jag granskat om fdrstaget br fbren(igt med
bostadsrettstagen.

Matz Ekman

Auktoriserad revisor

Stockhotm den 5 ma) 2020


