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Bild av hallgolvet i original som finns i föreningens lägenheter.

Bostadsrättsföreningen Surkullan i Hässelby,
bildades år 1955 på ett initivativ från den finländske
redaktören Allan Schulman. Surkullan ligger på
gränsen mellan Hässelby Strand och Hässelby
Villastad i Stockholm.
Redan 1955 började Allan Schulman att försöka få
till stånd ett skådespelar- och journalistkvartér i
Hässelby. Radhusen på Måbärsstigen gick under
smeknamnet ”Radiohusen” eftersom flera som
bodde här arbetade på Sveriges Radio.
Många är de kända personligheter som bott här;
Allan Schulman, Pekka Langer, Putte Wickman, Olle
Hellbom, Egon Kjerrman och Lars Ramsten är några
namn som de flesta känner till.
Den historiskt bevingade föreningen består av 32
lägenheter fördelade på fem radhus. Husen, som är
byggda i souterräng, är kända för sina goda
funktionalistiska planlösningar. De ritades av
arkitekt Bertil Karlén och färdigställdes 1958. Han
utgick från det gamla engelska mönstret med ett
centralt rum dit alla dörrar leder – ett allrum som
fungerar som matrum. Samtliga hus har öppen spis
och egen uteplats på baksidan.
Hus 1 har två plan medan hus 2-5 är uppdelade i
tre halvplan.
Närheten till Mälaren med fina bad och flera
båtklubbar, Riddersviks gård, skolor, tunnelbana
och butiker, gör att även vi som bor här idag trivs
mycket bra och har ett lagom avstånd till den stora
staden för att komma hem till lugn och ro.

Föreningens hemsida (surkullan.se) har under året
fått ett nytt utseende.

NÅGRA ORD FRÅN FÖRENINGENS
STYRELSE OM DET GÅNGNA ÅRET
Vi fortsätter att arbeta efter vår vision som
formulerades 2013: ”Vi strävar efter att vara en
välskött bostadsrättsförening med prisvärt boende
som värdesätter grannsämjan och en trevlig
omgivning". Det har under året inneburit följande:
HISTORIA och ARV
För ungefär 50 år sedan röstades förslaget ner, men
nu står Allan Schulmans efterlängtade flaggstång
äntligen på plats och kan ses från de flesta hushåll i
föreningen vid fotbollsplanen ovanför hus 3.
ARKITEKTUR
Stor vikt läggs på att till vara på husens speciella
arkitektur vid renoveringar, vi försöker även återgå
till de ursprungliga färgvalen. Ett steg i detta är att
grunden på hus 1 samt gaveln på hus 3 målats i
originalfärgen.!För att bevara så många
originaldetaljer som möjligt vid
lägenhetsrenoveringen finns nu även ett
originaldelsförråd i källaren till hus 3 där
medlemmar kan lämna sina originaldetaljer till nytta
för någon annan som kan ha glädje av dem i stället
för att de hamnar på tippen.
LÄGE
Arbetet med att marknadsföra vår förening med sin
speciella arkitektur fortsätter och försäljningspriserna
fortsätter att stiga trots den osäkra utvecklingen av
bostadsmarknaden i övrigt.
PRISVÄRT och VÄLSKÖTT
Med fönsterrenoveringen bakom oss ser vi nu
tydliga effekter av en optimerad energiförbrukning
vilket är mycket glädjande. Under året har också
parkområdet fått ett ordentligt lyft med både
flaggstång, uppfräschad sandlåda med scen för
uppträdande till våra yngre boende samt
balansstockar som verkar inbjudande för både små
och stora barn.
Vi gör de flesta av insatserna i egen regi vilket
hjälper till att hålla våra avgifter på en fin nivå. Vi
värnar om både Surkulleandan och Måbärsandan
där vi hjälps åt med det vi kan och är både stolta
och glada över vår fina kulle här vid Mälaren.
GEMENSKAP
Generationsväxlingen i föreningen fortsätter, vilket
inneburit att barnaskaran på vår gata växt så det
knakar. Parken används flitigt och när snön visade
sig under vinterhalvåret var det oftast härligt trångt i
vår lilla pulkabacke.
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FÖRENINGEN
Föreningen äger och förvaltar fastigheten Fresia 5
med adress Måbärsstigen 14-76,165 65 Hässelby
och är fördelade på fem hus enligt följande:
Hus 1: Måbärsstigen 14-24
Hus 2: Måbärsstigen 26-38
Hus 3: Måbärsstigen 40-50
Hus 4: Måbärsstigen 52-62
Hus 5: Måbärsstigen 64-76
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Fastigheten består av 32 lägenheter.
Bostadsytan är 3 798,6 kvm och lokalytan 57 kvm.
Föreningen registrerades 1955-10-15 och gällande
stadgar registrerades 2017-09-20 hos Bolagsverket.
Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt
inkomstskattelagen (1999:1229), dvs en äkta
förening.
Byggnadstyp: Radhus med 6 eller 7 lägenheter i
varje huskropp. Gemensam bastu och tvättstuga
finns i hus 1, förråd och cykelförråd finns i källare i
hus 3. Fjärrvärmecentral som delas med BRF
Solbacken finns i källare på hus 5.
Byggnadsår 1958
1980 Ombyggnad och tilläggsisolering av alla tak.
1986 Installation av undertrycksventilation samt
utrensning av gammalt byggspill och
inplastning av grunden under
vardagsrumsgolv.
1992 Byte av alla vattenkranar till lågspolande
engreppsblandare
2004 Byte av all utrustning i undercentralen
2006 Byte av takfönster
2006 Relining av avloppsstammar
2007 Spolning av dagvattenledning (utanför hus 3)
2007 Ny nedgrävd sopanläggning
2008 Utförd energideklaration, godkänd av
Boverket 2008-08-28
2010 Ny takpapp, infästning av takfönster samt
installation av nya ventilationshuvar framför
takfönstren.
2011 Utförd radonmätning
2012 Byte av radiatorventiler samt fjärrstyrda
termostater
2014 Renovering av trappor
2015 Renovering av fasadfönster med nya
isolerglas, spaltventiler och ny aluminiumbeklädnad på söder- och östfasaderna.
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FIRMATECKNARE
Föreningens firma tecknas av styrelsen, samt av två
ledamöter i förening.
MEDLEMMAR
Föreningen har 52 medlemmar, beroende på att
flera bostadsrätter är upplåtna till mer än en person.
I samband med att lägenheter byter ägare kan
antalet medlemmar också förändras.
ÖVERLÅTELSER OCH NYA MEDLEMMAR
Under året har en överlåtelse skett i föreningen;
Måbärsstigen 68 (Sofia Lindberg & Hans Flodström)
VALBEREDNING
Ledamöter i valberedning inför 2018 års stämma:
Cathrine Skagstedt, hus 2
Frida Öhman, hus 2
Bo Ekman, hus 3 (sammankallande)
Kaisa Lena Larsson, hus 4
REVISOR
Vid stämman 2017 beslutades att fortsätta med
samma externa revisor som föregående år,
Joakim Mattsson från BoRevision.
EKONOMISK FÖRVALTNING
Den ekonomiska förvaltningen (bokföring, in- och
utbetalningar, mm) har utförts av föreningens kassör
Elise Arwin.
TEKNISK FÖRVALTNING
Den tekniska förvaltningen har under året utförts av
föreningens vicevärd, Mattias Granlund.
GRÄSKLIPPNING
Vi har valt att tillsvidare hålla kvar vårt avtal med
Veteranpoolen som sköter gräsklippning av
föreningens parkytor med våra egna maskiner.
VÄGUNDERHÅLL
Avtalet med Västerort BMF AB för att sköta
snöröjning och sandning under vinterhalvåret har
löpt på oförändrat.
FÖRSÄKRING
Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos
Länsförsäkringar Stockholm.
INTERNET, TELEFONI OCH TV
Föreningen har gruppavtal med ComHem för TV,
telefoni samt internet till samtliga boende.

STYRELSE

Styrelsen har bestått
Mårten Lundmark
Linn Lundahl
Mattias Granlund
Maria Jansson
Carl-Johan Falk
Elise Arwin

av följande personer från föreningen (ordning enligt bilden ovan från vänster):
ledamot, sekreterare
Omvald på 2 år vid 2017 års stämma, avgick december 2017
suppleant
Nyvald på 2 år vid 2017 års stämma
ledamot, vicevärd
Omvald på 1 år vid 2017 års stämma
ledamot, ordförande
Nyvald på 2 år vid 2017 års stämma
ledamot
Nyvald på 2 år vid 2016 års stämma
ledamot, kassör
Omvald på 2 år vid 2016 års stämma

Under året har styrelsen haft 12 protokollförda sammanträden.
Föreningsstämma har hållits den 9 maj 2017 i Hässelby Strands kyrka.

UPPDRAG FRÅN ÅRSSTÄMMAN
STADGAR
Översynen av våra stadgar påbörjades på uppdrag
av årsstämman 2013. Vi har nu ett moderniserat
förslag på stadgar som godkändes under årsmötet
2016 och 2017. De nya stadgarna har under året
registrerats hos Bolagsverket och är nu gällande.
VVS-STAMMAR
Rördragningar och stammar ligger på styrelsens
bevakningslista och vi planerar för ett framtida byte
av rör och stammar inom 1-2 år.

FARTHINDER
Med avsikt att hålla nere hastigheterna på fordon
som cirkulerar i området har blomlådor placerats ut
längs vägen utanför hus 5 i föreningen. Detta har
dock haft begränsad effekt och styrelsen ser över
möjliga ytterligare åtgärder.
FLAGGSTÅNG
Med pompa och ståt kunde föreningens
efterlängtade flaggstång invigas vid lunchtid under
höststädningen med nationalsång och mousserande
dryck. Flaggstången är rest på berget strax ovan
fotbollsplanen, flagga förvaras i tvättstugan.
Riktlinjer för flaggning finns och medlemmarna
uppmanas hissa flaggan vid allmänna flaggdagar
samt hala densamma innan skymning
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PARK OCH TRÄDGÅRD
Parkområdet har under året rustats upp. En frivillig
grupp av boende inledde 2016 planeringsarbete för
en upprustning av lekdelen av parken. Dessa planer!
förverkligades delvis under 2017 genom att
sandlådan totalrenoverades samt att !en balansbana
har uppförts av stubbar. Ytterligare planer på
upprustning finns.! Utöver detta har vi även planterat
ut en del träd runt om i parken. Träden är valda
utifrån den ursprungliga floran och avsikten är att
bibehålla snarare än att förändra miljön i
föreningen.
PARKSKÖTSEL
Inga förändringar av parkskötseln genomfördes. Vi
känner oss nöjda med BMF Västerort under
vinterhalvåret (snöröjning) och Veteranpoolen under
sommarhalvåret (gräsklippning). Målsättningen är
att även i år ta hand om grussopningen själva innan
vårstädningen så att medlemmarna kan fokusera på
annat än att sopa vägarna.

Renoverad sandlåda i parken

Nya balansstubbar i parken
VÅR- OCH HÖSTSTÄDNING
Vi har som vanligt haft två arbetsträffar där
deltagandet har varit varierat. Vi städar,
underhåller, reparerar, klipper och rensar.
Sopaggregatet till gräsklipparen användes av
medlemmar för att sopa undan gruset efter vintern,
något som både sparar föreningen pengar och gör
att vi kan fokusera på annat under arbetsträffarna.
Städdagarna ägde rum 22 april och 14 oktober
under 2017. Vi har fasta datum för städdagarna
och det är lördagarna i vecka 17 och vecka 42 som
gäller.

Föreningens nya flaggstång som pryder berget
ovanför fotbollsplanen.
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Stort tack till alla medlemmar som hjälpt till under
året, och även till de som betalat en frivillig summa
när de av olika anledningar inte kunnat delta. Det
gör stor skillnad för hela vårt område att alla hjälper
till och tar ansvar i sann Surkulleanda!

BRF SURKULLAN
Org nr 702002-2328

FASTIGHETEN
VENTILATION
Under våren 2017 besöktes föreningen av OVKkonsult för mätning av luftflöden i två av styrelsen
utvalda lägenheter. I båda hustyperna (hus1 samt
hus2-5) uppmättes godkända luftflöden med
avstängd undertrycksventilation men med
undertrycksventilationen i driftsatt läge vände
luftriktningen vilket medförde underkända
luftflödesvärden.
Utöver den otrevliga upplevelsen av eventuellt
kallras i lägenheterna visar mätresultatet även att
undertrycksfläktarna under vinterhalvåret suger in
kall utomhusluft till lägenheterna för att vidare blåsa
ut stora mängder uppvärmd luft. Vi vill förstå om
denna enorma energiförbrukning (uppskattat till
ca. 3440kWh/år och lägenhet baserat på
värmekostnadens årsmedelvärde för Stockholm)
verkligen är nödvändig för vädring av radon och
illaluktande luft i krypgrunderna eller om vi kan
minska energiåtgången för krypgrundsventilationen
utan att försämra luftkvalitén i lägenheterna.
Projektet drivs i nuläget i mån av tid av medlemmar
i styrelsen men vi är tacksamma för ytterligare
engagemang hos övriga medlemmar för att kunna
genomföra och avsluta projektet under
nästkommande år. Kontakta styrelsen om intresse av
att delta i projektet finns.
KOMPOSTERING
Under sommaren förtydligades
områdesmarkeringarna vid föreningens
komposteringsplats (väster om hus 1 ovan
garagelängorna) där medlemmar tillåts slänga
grövre och mer finfördelat trädgårdsavfall. Om
anvisningarna på skylten vid komposteringsplatsen
följs kommer vi kunna glädjas åt ett fungerade
komposteringssystem där det grövre avfallet bränns
av vid vår- och höststädningarna samt där det mer
finfördelade avfallet tillåts bilda näringsrik jord för
medlemmarnas privata ändamål. Material som inte
förmultnar skall förstås inte läggas vid
komposteringsplatsen utan tas till ÅVC Lövsta.
FASTIGHETSBESIKTNING
Vid årets yttre besiktning konstaterades ingen
åverkan på husfasaderna efter fönsterrenoveringen,
vilket vi är mycket tacksamma för. Dock finns ett
fåtal mindre områden där fasadputs spruckit och
lossnat helt från husen. Dessa skador har
föreningen för avsikt att reparera av putsfirma under
kommande år.
BRANDÖVERSYN
Efter förra årets besök av brandkonsulter beslutades
att uppgradera föreningens samtliga gemensamma

utrymmen (källarutrymmen hus 3 & 5, tvättstuga
samt bastu hus 1) med nya brandsläckare och
brandvarnare.
Under året har även sotning av de öppna
eldstäderna utförts.
ORIGINALDELSFÖRRÅD
Vid höststädningen anordnades ett utrymme i det
gemensamma källarutrymmet i hus 3 för förvaring
av husens originaldetaljer. Arkitekturen i våra hus
högaktas ur ett kulturellt perspektiv och vi vill att så
många detaljer som möjligt bevaras vid eventuella
lägenhetsrenoveringar av medlemmarna i stället för
att det slängs. Om ni planerar renovering av er
lägenhet; glöm inte att ställa ner samtliga
originaldelar (dörrar, beslag, vitrinskåp,
fönsterbrädor, glasrutor, handtag,
belysningsarmaturer, mm) så att övriga medlemmar
får möjlighet att hämta upp dessa och restaurera
sina lägenheter till originalskick.

Tvågreppsblandare i original med grönt handfat
– något som var tillval vid byggnationen i 1958.

Detaljbild från balustraden hus 2-5. Handledare i ek
med vita stålpinnar, garderobsdörrar med
utanpåliggande gångjärn från ASSA Sweden och
beslagen av modell TICKA reglar ”Standard Oval”
från AB Karlssons Eskilstuna.

Måbärsstigen 14-76, 165 65 Hässelby
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EKONOMI
ÅRSAVGIFTER
Den 1 juli 2017 höjde föreningen årsavgiften med
totalt 76 800 kr. Detta ger en grundavgift på
406 kr/kvm fördelat på hela året.
LÅN OCH RÄNTEKOSTNADER
Låneskulden uppgår till 4 215 336 kr.
Räntekostnaderna har varit 57 254 kr.
Föreningen har sina lån hos Nordea.
AVSKRIVNINGAR 2017
Avskrivningar enligt plan för fastigheten för de
investeringar som gjorts t o m 2017 uppgår
till 289 442 kr.
TAXERINGSVÄRDE
Taxeringsvärde för fastigheten Fresia 5 är för 2017
oförändrat på 37 758 000 kr, varav 22 752 000 kr
avser mark och 15 006 000 kr motsvarar byggnad.
Värdeåret är 1958.
FASTIGHETSINTECKNINGAR
Föreningen har uttagna pantbrev på 4 586 tkr som
avser vad föreningen lämnat som säkerhet för
erhållna fastighetslån.
FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL
Avsättning till fonden sker i enlighet med 52 § i
föreningens stadgar med 0,25% av fastighetens
taxeringsvärde. Årets avsättning är 94 395 kr.

FLERÅRSÖVERSIKT
Årsavgift, kr/kvm bostadsrättsyta
Lån, kr/kvm bostadsrättsyta
Räntekostnad, kr/kvm bostadsrättsyta
Belåningsgrad, %
Balansomslutning, tkr
Årets resultat
Soliditet, %
Likviditet, %

2017
406
1 122
15
11
6 313
-204 853
20
68

FOND FÖR INRE UNDERHÅLL
Det sker inte längre någon avsättning till en fond för
inre underhåll. Det finns dock en kvarstående
tillgång på 216 tkr, som kan ses som föreningens
skuld till medlemmarna.
RESULTATDISPOSITION!
Styrelsen föreslår att årets underskott
på !-204 853 kr överförs i ny räkning under
balanserat resultat i balansräkningen.
STYRELSENS ARVODE
Styrelsen har av årsstämman beviljats ett
sammanlagt arvode på 25 000 kr att fördela inom
styrelsen. Istället för arvode har styrelsen valt att vid
två tillfällen gå ut och äta en god middag
tillsammans.
FÖRENINGENS ENERGIKOSTNADER 2017
Årets energikostnader är lägre än vad de varit de
senaste åtta åren, och detta trots att energipriset har
höjts varje år. Vi kan därför gladeligen konstatera
att vi har en mycket positiv effekt av
fönsterrenoveringen då glaset i innerbågen byttes till
ett isolerglas. Nästa steg för att optimera
föreningens energianvändning är att titta på hur vi
kan effektivisera ventilationen i husen utan att för
den delen försämra inomhusklimatet. I dagsläget
suger undertrycksventilationen ut en hel del
uppvärmd luft från lägenheterna vilket vi under året
konstaterat är en stor energiförlust. Vi hoppas därför
kunna hitta en lösning där vi både har en
tillfredställande ventilation och tillgodoser luftning av
grunden i husen utan att för den delen behöva
förbruka lika stor mängd uppvärmd luft.

2016
396
1 159
13
12
6 325
12 531
20
68

NYCKELTALSDEFINITIONER
Soliditet - eget kapital i procent av balansomslutningen
Likviditet - omsättningstillgångar i procent av kortfristiga lån
Belåningsgrad – bankskuld i procent av taxeringsvärde
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2015
396
1 207
7
12
6 404
-27 306
19
436

2014
396
490
13
5
4 238
-1 816
42
83

2013
396
515
15
5
4 305
79 366
42
51

BRF SURKULLAN
Org nr 702002-2328

ÖVRIGT

genom rådgivning och via deras nyhetsblad
Bostadsrätterna Direkt och tidningen Din
bostadsrätt.

KOMMUNIKATION
SurkulleNytt med allmän information till
medlemmarna utkom 5 gånger under 2017. Arbetet
med vår hemsida, surkullan.se och radiohusen.se,
pågår kontinuerligt och är ett smidigt sätt att sprida
information till våra medlemmar, mäklare och
lägenhetsintressenter. Under året har hemsidan fått
ett nytt utseende och en bättre struktur så att det
lättare går att hitta rätt information.
BOSTADSRÄTTERNA
Under år 2017 har föreningen varit medlem i
Bostadsrätterna, en rikstäckande organisation som
verkar för bostadsrätten. Information och
opinionsbildning är en del av deras verksamhet

MÅBÄRSLOPPIS
Den 17 september 2017 ordnade medlemmar i
föreningen tillsammans med grannföreningen, BRF
Solbacken, en 850 meter lång gatuloppis på
Måbärsstigen. Ett lyckat arrangemang med många
besökare som fyllde Måbärsstigen under en solig
höstdag. Arrangemanget uppmärksammades även i
lokaltidningen, Hässelby Tidning.

Bilder från Måbärsloppisen

Måbärsstigen 14-76, 165 65 Hässelby
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Föreningens resultat och ekonomiska ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter.

Maria Jansson
ordförande

Elise Arwin
kassör

Carl-Johan Falk
ledamot

Mattias Granlund
vicevärd

Linn Lunndahl
suppleant
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Brf Surkullan

Sida:

Resultatrapport

1

Utskrivet:

18-05-17

Preliminär
Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 17-01-01 - 17-12-31

Senaste vernr:

270

Perioden

Ack fg år

Årsbudget

Period/årsbudg

125 214,00
125 214,00
125 214,00
125 214,00
125 214,00
125 214,00
131 614,00
131 614,00
131 614,00
131 614,00
131 614,00
131 614,00
1 540 968,00

125 214,00
125 214,00
125 214,00
125 214,00
125 214,00
125 214,00
125 214,00
125 214,00
125 214,00
125 214,00
125 214,00
125 214,00
1 502 568,00

125 214,00
125 214,00
125 214,00
125 214,00
125 214,00
125 214,00
131 614,00
131 614,00
131 614,00
131 614,00
131 614,00
131 614,00
1 540 968,00

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

3 150,00
3 150,00

2 380,00
2 380,00

0,00
0,00

0,0 %
0,0 %

1 544 118,00

1 504 948,00

1 540 968,00

100,2 %

1 544 118,00

1 504 948,00

1 540 968,00

100,2 %

-2 000,00
-183 900,00
-18 817,40
-1 730,00
-456 060,00
-19 467,00
-59 879,86
-71 680,00
-4 996,00
-23 374,00
-4 495,00
-32 279,00
-13 913,17
-31 120,50
-4 951,64
-49 636,22
-1 379,00
-48 411,24
-245 984,00
-25 234,91
-700,00
-646,00
-1 758,50
-507,00
-1 046,00
-4 750,00
-1 308 716,44

-1 333,00
-183 900,00
-17 602,72
0,00
-484 005,00
0,00
-56 383,86
-71 184,00
-4 419,50
-23 204,00
-8 326,00
-40 462,00
-7 497,68
-4 075,00
-2 649,54
-3 980,90
-7 775,00
-38 539,50
-237 184,00
-22 527,53
-700,00
-674,00
-1 607,35
0,00
-1 633,00
-4 750,00
-1 224 413,58

-1 333,00
-183 900,00
-15 000,00
0,00
-490 000,00
-8 760,00
-50 000,00
-77 022,00
-5 000,00
-20 000,00
-5 000,00
-30 000,00
-10 000,00
-5 000,00
-2 000,00
-20 000,00
-5 000,00
-5 000,00
-245 984,00
-22 000,00
-700,00
-500,00
-1 000,00
0,00
-1 000,00
-4 750,00
-1 208 949,00

150,0 %
100,0 %
125,5 %
0,0 %
93,1 %
222,2 %
119,8 %
93,1 %
99,9 %
116,9 %
89,9 %
107,6 %
139,1 %
622,4 %
247,6 %
248,2 %
27,6 %
968,2 %
100,0 %
114,7 %
100,0 %
129,2 %
175,9 %
0,0 %
104,6 %
100,0 %
108,3 %

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-22 200,00
-6 660,00
-28 860,00

0,0 %
0,0 %
0,0 %

-1 308 716,44

-1 224 413,58

-1 237 809,00

105,7 %

235 401,56

280 534,42

303 159,00

77,7 %

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning
3101
Månadsavgift jan
3102
Månadsavgift feb
3103
Månadsavgift mars
3104
Månadsavgift april
3105
Månadsavgift maj
3106
Månadsavgift juni
3107
Månadsavgift juli
3108
Månadsavgift aug
3109
Månadsavgift sept
3110
Månadsavgift okt
3111
Månadsavgift nov
3112
Månadsavgift dec
S:a Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
3999
Övriga intäkter
S:a Övriga rörelseintäkter
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring

Bruttovinst
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
5010
Lokalhyra
5110
Tomträttsavgäld
5120
EL
5121
Utomhusbelysning
5130
Värme
5132
Sotning
5140
VA
5150
TV och internet
5161
Tidningsåtervinning
5162
Sophämtning
5163
Container
5164
Snöröjning
5165
Gräsklippning
5166
Parkgruppen
5167
Vår- och höststädning
5170
Reparation och underhåll byggnad
5171
Reparation av vägar och trappor
5190
Övriga kostnader
5191
Fastighetsskatt/fastighetsavgift
5192
Försäkringar
5197
Bolagsverket
5198
Hemsida
5199
Banktjänster och övriga avgifter
5800
Resekostnader
6110
Kontorsmaterial
6982
Föreningsavgifter
S:a Övriga externa kostnader
Personalkostnader
7080
Styrelsearvoden
7510
Arbetsgivaravgifter
S:a Personalkostnader
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

Rörelseresultat före avskrivningar
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Utskrivet:
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Preliminär
Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 17-01-01 - 17-12-31

Senaste vernr:
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Perioden

Ack fg år

Årsbudget

Period/årsbudg

-97 666,00
-24 874,00
-55 265,00
-13 885,00
-77 786,33
-7 590,00
-12 376,00
-289 442,33

-97 666,00
-24 874,00
-55 265,00
-13 885,00
0,00
-7 590,00
0,00
-199 280,00

-97 670,00
-24 870,00
-55 270,00
-13 890,00
-77 709,00
-7 590,00
-12 376,00
-289 375,00

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,1 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Rörelseresultat efter avskrivningar

-54 040,77

81 254,42

13 784,00

-392,1 %

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-54 040,77

81 254,42

13 784,00

-392,1 %

837,11
837,11

2 665,63
2 665,63

0,00
0,00

0,0 %
0,0 %

Räntekostnader och liknande resultatposter
8400
Räntekostnader
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter

-57 254,00
-57 254,00

-49 139,23
-49 139,23

-53 153,00
-53 153,00

107,7 %
107,7 %

S:a Resultat från finansiella investeringar

-56 416,89

-46 473,60

-53 153,00

106,1 %

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-110 457,66

34 780,82

-39 369,00

280,6 %

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-110 457,66

34 780,82

-39 369,00

280,6 %

-94 395,00
-94 395,00

-22 250,00
-22 250,00

-22 250,00
-22 250,00

424,3 %
424,3 %

Resultat före skatt

-204 852,66

12 530,82

-61 619,00

332,5 %

Beräknat resultat

-204 852,66

12 530,82

-61 619,00

332,5 %

-204 852,66

-12 530,82

0,00

0,0 %

Avskrivningar
7821
7822
7823
7824
7825
7831
7832
S:a Avskrivningar

Avskrivning Byggnadernas nettovärde
Avskrivning Relining av avloppsstammar
Avskrivning Ny takpapp/div takarbeten
Avskrivning Värmereglering radiatorer
Avskrivning Fönsterrenovering
Avskrivning Tvättstugeutrustning
Avskrivning Trädgårdsmaskiner

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
8300
Ränteintäkter
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Bokslutsdispositioner
8899
Avsättning till fond för yttre underhåll
S:a Bokslutsdispositioner

8999

Årets resultat
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Preliminär
Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 17-01-01 - 17-12-31

Senaste vernr:
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Ing balans

Period

Utg balans

4 883 319,00
-3 354 837,00
678 375,00
-180 904,00
1 381 621,00
-331 590,00
277 696,00
-55 540,00
2 333 590,00
0,00
37 950,00
-7 590,00
61 880,00
0,00
5 723 970,00

0,00
-97 666,00
0,00
-24 874,00
-55 265,00
0,00
0,00
-13 885,00
0,00
-77 786,33
0,00
-7 590,00
0,00
-12 376,00
-289 442,33

4 883 319,00
-3 452 503,00
678 375,00
-205 778,00
1 326 356,00
-331 590,00
277 696,00
-69 425,00
2 333 590,00
-77 786,33
37 950,00
-15 180,00
61 880,00
-12 376,00
5 434 527,67

20 842,00
20 842,00

-20 750,00
-20 750,00

92,00
92,00

5 744 812,00

-310 192,33

5 434 619,67

16 621,47
46 364,12
62 985,59

7 947,09
16 271,04
24 218,13

24 568,56
62 635,16
87 203,72

Kassa och bank
1923
Bank (Nordea sparkonto)
1930
Räntekonto (SBAB)
S:a Kassa och bank

191 101,42
314 088,89
505 190,31

41 966,92
-103 291,18
-61 324,26

233 068,34
210 797,71
443 866,05

S:a Omsättningstillgångar

568 175,90

-37 106,13

531 069,77

6 312 987,90

-347 298,46

5 965 689,44

27 306,08
-635 100,00
-9 305,00
-609 534,00
-22 250,00
-12 530,82
-1 261 413,74

-62 530,82
0,00
0,00
0,00
-44 395,00
-192 321,84
-299 247,66

-35 224,74
-635 100,00
-9 305,00
-609 534,00
-66 645,00
-204 852,66
-1 560 661,40

-1 694 000,00
-2 706 668,00
-4 400 668,00

92 000,00
93 332,00
185 332,00

-1 602 000,00
-2 613 336,00
-4 215 336,00

-307 871,00
-140 416,00
249 000,00
-237 184,00
-213 064,16
-1 371,00
-650 906,16

61 252,80
1 871,00
0,00
-8 800,00
-2 815,00
0,00
51 508,80

-246 618,20
-138 545,00
249 000,00
-245 984,00
-215 879,16
-1 371,00
-599 397,36

-6 312 987,90

-62 406,86

-6 375 394,76

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
1110
Byggnader
1119
Värdeminskning Byggnader
1120
Relining av avloppsstammar 2006
1129
Värdeminskning Relining av avloppsstammar
1130
Ny takpapp/div takarbeten 2010
1139
Värdeminskning Ny takpapp/div takarbeten
1140
Värmereglering radiatorer 2012
1149
Värdeminskning Värmereglering radiatorer
1150
Fönsterrenovering 2016
1157
Värdeminskning Fönsterrenovering
1210
Tvättstugeutrustning 2015
1219
Värdeminskning Tvättstugeutrustning
1220
Trädgårdsmaskiner 2016
1229
Värdeminskning Trädgårdsmaskiner
S:a Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
1354
Skattekonto
S:a Finansiella anläggningstillgångar
S:a Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
1680
Övriga fordringar
1700
Interimsfordringar
S:a Fordringar

S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2081
2083
2086
2087
2091
2099
S:a Eget kapital

Balanserad vinst eller förlust
Grundavgifter
Inträdesavgifter
Kapitaltillskott
Yttre reparationsfond
Årets resultat

Långfristiga skulder
2352
Fastighetslån
2353
Lån, fönsterrenovering
S:a Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
2420
Interimsskulder
2422
Förutbetalda månadsavgifter nästa år
2711
Avsättning för skatter
2713
Beräknad fastighetsavgift
2892
Inre reparationsfond/underhållsfond
2897
Avräkning el Solbacken
S:a Kortfristiga skulder
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Brf Surkullan

Sida:

Balansrapport

Utskrivet:

2
18-05-17

Preliminär
Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 17-01-01 - 17-12-31

BERÄKNAT RESULTAT***

Senaste vernr:

270

Ing balans

Period

Utg balans

0,00

-409 705,32

-409 705,32

BRF SURKULLAN
Org nr 702002-2328

NOTER
Not 1

REDOVISNINGSPRINCIPER
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen i enlighet med BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Bostadsrättsföreningen är ett mindre företag och har utnyttjat mindre företags möjlighet att
inte räkna om jämförelsetalen för 2013 enligt K3s principer.
Intäkter bokförs i den period de avser oavsett när betalningen eller aviseringen skett.
Samma värderingsprinciper har använts som föregående år.
Föreningen har lån med villkorsändring under 2018. Styrelsen bedömer att lånen är av
långsiktig karaktär och redovisas därför som långfristiga per 2017-12-31.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Fordringar
har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Avskrivningar och anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga
anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år
tillämpas:
AVSKRIVNINGAR
Anskaffningsår
2004
2006
2010
2012
2015
2016
2016

Byggnader
Relining
Takreparation
Värmereglering
Tvättstugeutrustning
Trädgårdsmaskiner
Fönsterrenovering

SKULDER TILL KREDITINSTITUT
Långivare
Nordea
Nordea

Ränta
1,30%
1,15%

Villkorsändring
2018-01-18
2018-11-21

Balanserat
resultat

635 100

9 305

609 534

22 250

-27 306
12 531
-94395
50 000

635 100

9 305

609 534

94 395
-50 000
66 645

-59 170

Måbärsstigen 14-76, 165 65 Hässelby

Årets resultat

Fond yttre
underhåll

Belopp vid årets ingång
Omföring av fg års resultat
Förändring fond yttre underhåll
Uttag fond yttre underhåll
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Kapitaltillskott

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (kr)
Inträdesavg.

Not 3

Lån (2017-12-31)
1 602 000 kr
2 613 336 kr

Grundavg.

Not 2

Ekonomisk livslängd
50
30
25
20
5
5
30

12 531
-12 531
-204 853
-204 853

15

Utskrift 18-05-17

BUDGET 2018
(tkr)
OBS Ny kontoplan f o m 2017
Klass

Budget
2018

Notering

2017

2016

2015

2014

2013

Intäkter
31xx
3999

Månadsavgifter
Övriga intäkter

Summa Intäkter

1541
3

1503
2

1503
8

1503
10

1503
5

-2
-184
-20

-1
-184
-18

-1
-184
-14

-1
-184
-16

-1
-184
-15

-484

-478

-469

-498

-55
-72
-5
-20
-5
-30
-10
-5
-2
-20
-5
-38
-250
-25
-1
-1
-2

-2
-184
-19
-2
-456
-19
-60
-72
-5
-23
-4
-32
-14
-21
-5
-10
-1
-48
-246
-25
-1
-1
-2

-56
-71
-4
-23
-8
-40
-7
-4
-3
-4
-8
-39
-237
-23
-1
-1
-2

-50
-77
-4
-22
-4
-15
-11
-4
-3
-46
-34
-44
-239
-22
-1
-1
-1

-59
-53
-7
-24
-10
-16
-12
-12
0
-27
-7
-41
-229
-21
0
0
-2
-18

-46
-25
-6
-15
-5
-18

-1
-5

-1
-1
-5

-2
-5

-1
-1
-5

1618

Externa kostnader
5010
5110
5120
5121
5130
5132
5140
5150
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5170
5171
5190
5191
5192
5197
5198
5199
5501
5800
6110
6982
7751

Lokalhyra
Bunden t o m 2028
Tomträttsavgäld
El
Utomhusbelysning
Värme (energiförbrukning)
Görs vart fjärde år, nästa 2021
Sotning
Vatten och avlopp
TV (inkl. internet + telefoni f o m 1/4-14)
Tidningsåtervinning
Sophämtning
Container
Snöröjning
Gräsklippning
Parkgruppen
Vår- och höststädning
U-håll o rep byggnader
U-håll vägar och trappor
Bl a revisor/ekonomisk förvaltning
Övriga kostnader
7 812 kr per lägenhet för 2018
Fastighetsskatt/fastighetsavgift
Försäkringar
Bolagsverket
Hemsida
Banktjänster
Avsättning inre rep-fond
Resekostnader
Kontorsmaterial
Föreningsavgifter
Görs vart sjette år, nästa 2020
Brandskyddskontroll

Personalkostnader
7080
7090
7510

Styrelsearvoden
Övriga arvoden
Arbetsgivaravg

-460

-11
-5
-11

-13
-7
-11
-25
-24
-221
-21
-1
-1
-1
-18
0
0

-25
-17

-7
-1

-98
-25
-55
-14

-98
-25
-55
-14

-98
-25
-55
-14

-8

30% av styrelsearvode

Summa kostnader

-1217

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar
7821
7822
7823
7824
7825
7831
7832

1618

Avskrivning byggnader 2004
Avskrivning relining 2006
Avskrivning reparation tak 2010
Avskrivning radiatorer 2012
Avskrivning fönsterrenovering 2016
Avskrivning tvättutrustning 2015
Avskrivning trädgårdsmaskiner 2016

400

50 år (2%) kostnad: 4 883 319:15 år (14,29%, se tabell) kostnad: 678 375:25 år (4%) kostnad: 1 381 621:20 år (5%) kostnad: 277 696:30 år (3,33%) kostnad: 2 333 590:5 år (20%) kostnad: 37 950:5 år (20%) kostnad: 61 880:-

Resultat efter avskrivningar

-98
-25
-55
-14
-78
-8
-12

-98
-25
-55
-14
-78
-8
-12

-98
-25
-55
-14

1

3

2

4

3

-8

111

Finansiella intäkter
8300

Ränteint

Finansiella kostnader
8400
8400

Räntekostnader, fastighetslån
Räntekostnader, fönsterrenovering

Baserat på 1,25% ränta (fast tom 17 jan 2021)

-20
-30

-57

-49

-28

-51

-57

Baserat på 1,15% ränta (fast tom 21 nov 2018)

Bokslutsdispositioner
8899

Avsättning fond yttre underhåll

0,25% av taxeringsvärdet (enl stadgarna)

-94

-94

-22

-22

-22

-18

-66

-205

13

11

-1

79

Resultat
8999

Årets resultat

BRF SURKULLAN
Org nr 702002-2328

ANTECKNINGAR
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