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Förvaltnin gsberättels e

Verksamheten

Årsredovisning 2019

Allmänt om verksamheten
Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att i floreningens hus upplåta
bostadsrättslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

Föreningen har re gry!rug$_hesÅgbgsvqke!.
Föreningen registrerade s 2000 -02-21 och forvärvade fastigheten samma år.

Akafrirenlus
Föreningen är ett privatbostadsforetag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta
bostadsrättsforen ing.

Is§lishelen
Föreningen äger och forvaltar fastigheten Killingen 22 pä adressen Frejgatan 45 i Stockholm. Byggnaden är
frän1927.Föreningenhar2T bostadsrätteromtotalt l6ll kvm och275 kvmlokalyta.Enlokalpå38kvmär
ovan mark och237 kvm är under mark. Arean under mark består av totalt 12 parkeringsplatser (165 kvm) och
två lokaler. Tomtytan är 550 kvm. Marken till fastigheten innehas med äganderätt.

Fastigheten är forsäkrad hos Brandkontoret. I florsäkringen ingår ansvarsfiirsäkring lor styrelsen. Byggnadens
uppvärmning: Fj ärrvärme.

Ltyre I s ens s afnm ans qtfu g

Edling Elisabet Ordflorande

Hjelm Victor Kassör

BremströmMaria Sekreterare

Schwang Gunilla Ledamot
Jacobsen Sara Ledamot

Lissel Torbjörn Ledamot
Ljung Pernilla Suppleant

Firmateclvting
Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas av två i forening av ledamöterna.

Revisorer

Katarina Nyberg Revisor HQV

S ammantr cide n o c h s tvre I s e (nö t e n

Ordinarie foreningsstämma hölls 2019-05-19. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollforda
sammanträden.
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UtM
2012 Stamrenovering

2013 Tak

2014 Ventilation

2014-2015 Värmesystem

2017 Fönster

2018 Ny utrustning till tvättstuga

Planerat underhåll

Årsredovisning 2019

2A20 Renovering av trapphuset

2020 Byte av takfonster

Avtalmed leverantörer

Ekonomisk forvaltning Nabo

Teknisk forvaltning (värme) Fastighetsägarna Stockholm

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Ekonomi

Årsavgifterna höjs med 50Ä den 1 september.

Qvass-appstfrer.

- Nytt expansionskärl till {ärrvärmecentralen

- OVK besiktning

- Sortering av matavfall infors

Medlemsinformation
Antalet medlemmar vid räkenskapsårets början var 38 st. Tillkommande medlemmar under året var 7 och
avgående medlemmar under året var 5. Vid räkenskapsårets slut fanns det 40 medlemmar i foreningen. Det har
under året skett 0 överlåtelse.
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Flerårsöversikt
2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 1427 I 416 1 398 I 426

Resultat efter fin. poster 13 -381 -637 -258

Soliditet, % 66 66 66 68

Årsavgift per kvm bostadsrättsyta, kr 601 592 591 591

Lån per kvm bostadsyta, kr 7 839 7 935 8 016 7 701

Elkostnad/kvm totalyta 44 54 32 35

Värmekostnad/kvm totalyta 105 107 107 I I I

Vattenkostnadltotalyta 22 22 Zl 20

Soliditet %o definieras som: Justerat eget kapital I totalt kapital

Belåningsgrad%o definieras som: fastighetslån / bokfort värde for byggnad och

mark

Förändringar i eget kapital
Disp av föreg Disp av

2018-12-31 års resultat övriga poster 2019-12-31

lnsatser 22 573 22 573

Upplåtelseavgifter 4018 4018

Fond, yttre underhåll L 248 - 278 I 526

Balanserat resultat -l 949 -381 -278 -2 608

Resultatdisposition
Till foreningsstämmans forfogande står floljande medel:

Årsredovisning 2019

Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt

-2 608
13

2,595

Styrelsen loreslår att medlen disponeras enligt
foljande

Reservering fond for yttre underhåll 300
Balanseras i ny räkning 2 395

-2 595

Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av foljande resultat- och balansräkning samt noter.
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Resultaträkning

Rörelseintäkter

Not

Årsredovisning 2019

2019-01-01 - 2018-01-01 -
2019-12-31 2018-t2-31

Nettoomsättning

Rörelseintäkter

| 427

2

I 416

0

Summt rörelseintdkter I 429 I 416

Rörelsekostnader

Driftskostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

3-6

7

8

-735

-fi4
-18

-398

-l 160

-102

-18

-398

Summt rörelsekostn ader -1 265 -t 678

Rörelseresultat

Finansiella poster

164 ,2,62

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

-15 1

I
-r20

S u mma jinans iella p o ster -1 5t -119

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

13

13

-381

-381
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Balansräkning

Tillgångar

Anläggnin gstillgån gar

Materiella anläggningstillgångar

Not

Årsredovisning20lg

2019-12-31 2018-t2-31

Byggnad och mark t0 37 004 37 360

Summa materiella onliiggningstillgångar 37 004 37 360

X'inansiella anläggningstillgångar

Hyresrätter och liknande rättigheter 581ll 622

S u mma ji n ans ie I la an I tig g ning s til lgång ar

S u mma an liiggnin g stillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

622581

37 58s 37 982

Kund- och avgiftsfordringar

Uvflga torclflngar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

S u mma kortfris tiga fo r dr in gar

L2

r3

6

2t
58

10

2t
68

Kassa och bank

Kassa och bank 570862

Summu kassa och bank 862

S umma o ms iittningstill gångor

Summa tillgångar

570

670945

38 532 38 652
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Balansräkning

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Not

Årsredovisning20Ig

2019-12-3t 2018-t2-31

Medlemsinsatser

Fond för yttre urderhåll

26 591

I 526

26 sgt
| 248

Summa bundet eget kapital 28 117 27 839

Fritt eget kapital

Balanserat resultal

Årets resultat

-2 608

13

-t 949

-3 8l

S u mma fr itt eget k u_p 
ita 

I

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

-2 595

25 522

-2 330

25 509

Skulder till kreditinstitut l4 12 516 t2 662

S umma långfristiga skulder 12 516 12 662

Kortfristiga skulder

Skulder ti11 kreditinstitut

Leverantörsskulder

Skatteskulder

Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter 15

t2l
t45
-t4
15

228

tzt
t49

0

7

205

S u mma ko rtfrktiga s ku lder 495 481

Summa eget kapital och skulder 38 532 38 652
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Noter

Not 1, Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisning 2019

Årsredovisningen for Brf Killingen22har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokforingsnämndens
allmänna räd2016:10, årsredovisning i mindre foretag.

Redovisning av intäkter
Intäkter bokfors i den period de avser oavsett när betalning eller avisering skett.

Antäggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Byggnader och

inventarier skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivningstiden grundar sig på

bedömd ekonomisk livslängd av tillgången.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnad 0,5 oÄ

Fastighetsforbättringar 1,67-5o/o

Markvärdet är inte foremål for avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning.
Föreningens finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. I de fall tillgången på

balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet sker nedskrivning till det lägre värdet.

Omsättningstillgångar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Föreningens fond fiir yttre underhåll
Reservering till foreningens fond for yttre underhåll ingår i styrelsens florslag till resultatdisposition. Efter att

beslut tagits på loreningsstämma sker överforing från balanserat resultat till fond for yttre underhåll och

redovisas som bundet eget kapital.

Fastighetsavgift och fastighetsskatt
Fastighetsskatten på bostadsdelen består av en avgift pä I 377 SEK per lägenhet.

Fastighetsskatten utgår med I oÄ av gällande taxeringsvärde på lokaler.

Fastighetslån
Lån med en bindningstid på ett år eller mindre tas i årsredovisningen upp som kortfristiga skulder.

Not 2, Rörelseintäkter 2019 2018

Hyresintäkter, lokaler

Hyresintäkter, p-platser

Årsavgifter, bostäder

Övriga intäkter

110

264

969

85

87

287

953

89

i iiisii;;;;; I 429
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Not 3, Fastighetllkötsel
Besiktning och service

Fastighetsskötsel

Snöskottning

Städning

Trädgårdsarbete

Övrigt

Årsredovisning20lg

20t9

42
aJ

l5
z4

2

l8

19

0

24

23

0

0

66Summa 105

Not 4, Reparationer 2019 2018

Reparationer 105 545

105 545

Not 5, Taxebundna kostnader 20t9 2018

Fastighetsel

Sophämtning

Uppvärmning

Vatten

89

20

2tz
45

109

23

217

44

Summa 367

Not 6, Ovriga driftskostnader 2019 2018

Bredband

Fastighets florsäkrin gar

Fastighetsskatt

Övrigt
Summa

76

25

46

13

159

72

25

60

0

157

Not 7, Övriga externa kostnader 2019 2018

15

0

44

t2
7)

0

t4
42

t7
40

It4 102
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Not 8, Personalkostnader 2019

Årsredovisning 2019

2018

Löner, tjänstemän t4
J

ia

t4
3Sociala avgifter

18

Not 9, Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader avseende skulder till kreditinstitut

20L9 2018

00151

Summa 151 120

No!_ 10, Byggnad och mark 2019-12-3t 2018-12-31

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning

Utgående ackumulerad avskrivning

Utgående restvärde enligt plan

I utgående restvcirde ingår mark med

4t 435

4t 435

-4 074

-3s6

4 431

37 004

14 089

4t 435

4t 435

-3 718

-356

-4 074

37 360

14 089

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde byggnad z0 046

44 s04

t7 r04
29 333

64 550 46 437

Not 11, Hyresrätter och liknande rättigheter 2019-12-3t 2018-12-31

Avskr. hyresrätter och liknande rättigheter

Hyresrätter och liknande rättigheter

Summa 581

Noten avser ersättningslikvid till tidigare hyresgäst som i lortid frångått sitt hyreskontrakt som löpte till
2024-12-31. Denna transaktion anses vara lönsam for foreningen. Avskrivningen sker över 24 år.

-419

I 000

-378

I 000

l0
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Not 12, Öv1i8a fordringar
Skattefordringar

Skattekonto

20L9-t2-3t

Årsredovisning20lg

2018-t2-31

16

7

-l

t6
7

-l
2t

Övriga fordrlngar

Summn 2t

*rf§,{g.rft.trlP krtt
Bredband

Försäkringspremier

Förvaltning

Räntor

2019-12-31 2018-12-31

L9

t6

t0
5

t9
t6
ll
8

Övriga forutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 13

Summa 58

Not 14n Skulder till kreditinstitut Ränteändringsdag Räntesats
2019-t2-31

Skuld Skuld
20t9-tz-31 20t8-12-3t

Stadshypotek

Stadshypotek

Stadshypotek

Stadshypotek

Stadshypotek

Stadshypotek

Stadshypotek

Stadshypotek

Stadshypotek

Stadshypotek

Stadshypotek

Stadshypotek

Stadshypotek

Stadshypotek

2020-06-05

2020-10-28

202t-0t-30
20r9-0r-30
2019-01-30

2022-0t-30
20 1 9-05-06

2019-08-05

2020-03-30

2022-09-0t
2020-0s-06

2020-0t-30
2020-01-30

2020-08-05

2020-10-28

0,72 yo

0,65 yo

1,20 yo

0,65 yo

0,6s %

1,24 o/o

0,69 yo

0,65 yo

l,l5 yo

1,77 yo

0,69 0/o

0,65 yio

0,65 oÄ

0,65 yo

0,65 yo

98

2 354

4 000

113

116

2 394

I101
495

4 000

I 433

670

I 907

s55

Stadshypotek

I 887

519

t 4t8
491

I 093

663

ll5
Summa t2 636 t2 783

Varav amorteras inom 12 månader 121

lt
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Not 15, Upplupna kostnader och fiirutbetalda intäkter
Beräknat revisionsarvode

EI

Förutbetalda avgift erlhyror

Löner
Sociala avgifter
Städning

Uppvärmning

Utgiftsräntor
Vatten

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Årsredovisning 2019

2019-12-31 2018-12-3L

15

13

123

l5
J

0

27

22

8
aJ

t3
23

u8
15

J

4

29

1

0

0

228 20s

Not 16, Ställda säkerheter 2019-t2-3t 2018-12-3t

Totalt uttagna pantbrev T3 132 t3 t32
Summa 13 132 t3 132

t2
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Underskrifter
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Vår revisionsberättelse har lämnats 2 o L{) - 0 7 - /q

Årsredovisn ing 2019

^J

,{atro rq, zn /('<7 §c,r*l
/

Katarina Nyberg
i,,u. Revisor

Ort och datum

Edling Elisabet

LisselTorbi

13



Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Brf Killingen 22
Org.nr 769604-7062

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfort en revision av årsredovisningen for Brf Killingen22 flor räkenskapsåret 2019.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla

väsentliga avseenden rättvisande bild av foreningens finansiella ställning per den 2019-12-31 och av dess

finansiella resultat ör året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är forenlig med
årsredovi sningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att foreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen for ftireningen.

Grundft)r uttalanden
Jag har utfort revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs nämare i avsnittet Revisorns ansvar. Jagär oberoende i
förhållande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for mina
uttalanden.

S4trelsens ansvar
Det är s[relsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den

ger en rättvisande bild enligt rsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för
den intema kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en

årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av
föreningens fönnåga att fo(sätta verksamheten. De upplyser, när så iir
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka fomågan att foftsätta

verksamleten och aft använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla
verksamheten.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några vasentliga felaktigheter, vile
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en

revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet iir en hög
grad av säkerhet, men iir ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan föruäntas påverka de ekonomiska beslut som

användare fattar med gmnd i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA arvänder jag professionellt omdöme och har

en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
- identifierar och bedömerjag riskema för väsentliga felaktigheter i
rsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar
och utför granskningsåtgärder bland annat utifiån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och tudamålsenliga för att utgöra en gund
för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till

följd av oegentligheter är högre iin för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelåmnanden, felaktig infomation eller åsidosättande
av intem kontroll.
- skaffarjag mig en förståelse av den del av föreningens intema kontroll som
ha betydelse för rnin revision för att utfoma granskringsåtgärder som är
lämpliga med hansyn till omständighetema, men inte för att uttala mig om
effekliviteten i den intema kontrollen.
- utvärderarjag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och
rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
- drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om
fortsatt drift vid uppråttalldet av årsredovisningen. Jag dru också en slutsats,
rned grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det fims någon
väsentlig osiikerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om fdreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det fims en väsentlig
osiikerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen f;ista uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osiikerhetsfaktom eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhäntas
fiam till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser e[[er
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsäfta verksamleten.
- utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och innehåflet i
årsredovisningen, &iriblmd upplysningma, och om årsredovisningen återger
de underliggande transallionerna och händelserna på ett sätt som ger en

rättvisande bild.

Jag måste informera styelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och imiktning samt tidpunkten för den. Jag måste också infomera
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den intema kontrollen somjag identifierat.

Brf Killingen 22, Org.rr 7 69 604-7 062



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalunden
Utöver min revision av årsredovisningen har jagäven utfort en revision
Killingen 22 for räkenskapsåret2019 samt av förslaget till dispositioner
ftirlust.

Jag tillstyrker att ltireningsstämman behandlar forlusten enligt ftrslaget
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for räkenskapsåret.

av s§rrelsens forvaltning ftir Brf
beträffande foreningens vinst eller

i forvaltningsberättelsen och beviljar

Grundfi)r uttalanden
Jaghar utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jagär oberoende i forhållande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullglort mitt yrkesetiska ansvar enli5 dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for mina
uttalanden.

Slyrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret {t r ftirslaget till dispositioner beträffmde
föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland
amat en bedömning av om utdelningen åir försvarlig med hänsyn till de kav
som föreningens verksmhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i öuig

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förualtningen av
föreningens algelägenheter. Detta innefattar bland mnat att fortlöpande
bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att ftireningens
organisation är utformad så att bokft ringen, medelsförualtningen och
föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av fönaltningen, och dalmed mift uttalande

om ansvarsfrihet, air att inlämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av

siikerhet kurma bedöma om någon stlrelseledamot i något väsentligt avseende

- företagit någon åtgiird eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersåttningsskyldighet mot foreningen, e[[er
- på något amat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, tillämpliga delr av
lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgama.
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Mitt mål betraffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningerx
vinst eller förlust, och diirmed mitt uttalande om detta, iir att med rirnlig grad
av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Rimlig siikerhet är en hög grad av siikerhet, men ingen garanti för att en

revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgårder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller
förlust inte är förenligt med bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anviinder jag
professionellt omdöme och hr en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förualtningen och förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller örlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgårder som utförs baseras på
min professionella bedömning rned utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebar att jag fokuserar granskningen på sådma åtgiirder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och diir avsteg och
överträdelser skulle ha s,fskild betydelse för föreningens situation. Jag går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgiirder och andra
förhållanden som är relevanta för mitt uttalalde om ansvarsflihet. Som

underlag for mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust harjag granskat om förslaget är förenligt med
bostadsrättslagen.
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