
Förvaltningsberättelse
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i
föreningens hus upplåta bostadsrättslägenheter under nyttjanderätt och utan  
tidsbegränsning.

Fakta om föreningen och fastigheten 
Bostadsrättsföreningen registrerades den 11 april 1983.
Föreningens organisationsnummer är: 716418-0759.

Föreningen är en privat bostadsrättsförening.

Föreningen äger fastigheten med beteckningen GNISTAN 11 och har adressen
Kommendörsgatan 33 A. Fastigheten består av ett bostadshus och är belägen i Oscars
församling på Östermalm inom Stockholms kommun. Marken innehas med äganderätt.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Söderberg & Partners via Bostadsrätterna.
Ansvarsförsäkring för styrelsen samt försäkring mot ohyra ingår i försäkringen.
Försäkringen inkluderar inte bostadsrättstillägg.

Fastighetens byggnadsår och tekniska status

Fastigheten är uppförd 1929-30 och har upprustats löpande. Underhållsplan för fastigheten
togs fram av SBC Sveriges Bostadsrättscentrum i april 2006 och denna ligger till grund för
föreningens fortsatta underhåll.
Följande viktigare renoveringar och underhåll har under åren utförts:

1969-70  Vatten- och avloppsstammar i kök
1989-90  Vatten- och avloppsstammar i badrum
1995       Fasad och tak. Fönster (utvändig målning)
1997       Målning av tvättstugan
1999       Renovering av trapphusets entré
               Målning av källarnedgång
               Balkongrenovering
               Nya tvättmaskiner
2002       Nya torktumlare
2003-04  Renovering av entréplanet mot gården
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2007       Ny värmeväxlare
               Renovering av tvättstugan inkl ventilation, nytt torkskåp,
               ny tvättmaskin, nytt klinkergolv och ommålning
2008       Nya klara glasrutor i trapphusets balkongdörrar för att släppa in mer
               dagsljus i trapphuset
2009       Fönster + ytterdörr (utvändig renovering och målning)
2011       OVK + ventilationsgenomgång
2013       Toaletten i källaren totalrenoverad
               Ommålning av golv och väggar i källaren
2014       Byte till nya takfläktar
               Ommålning av samtliga dörrar i källaren
2015       Kungsbalkongerna mot gatan har renoverats.
               Föreningens sista hyresgäst har flyttat och lägenheten har renoverats.
2016       Nya elstigare har installerats.
               Installation av två nya torktumlare och en ny tvättmaskin.
2017       Fiber har installerats i trapphuset.
               Avgasare till värmesystemet har installerats i källaren.
               Stamspolning av källarplanet.
               Renovering av föreningens entrédörr. Målningen av yttertak.
               Armatur i hissen har bytts ut.
               Radiatorventiler är utbytta i 8 lägenheter 

2018       Lagning av trasigt rör i källaren.
               Beslut om att ta ut en avgift om 10 procent på aktuellt prisbasbelopp
               för andrahandsuthyrningarna. 
               Beslut om att höja månadsavgiften med 15 procent med början januari 2019. 
               GDPR infördes enligt EU-regler. 

               Föreningen har TV och bredbandsuppkoppling via ComHem.

Lägenheter och lokaler

Föreningen upplåter samtliga sina 48 lägenheter med bostadsrätt. Inga lokaler finns i
fastigheten utöver föreningens styrelserum, som är beläget i källarplanet.

Medlemmar 
Under året har föreningen hälsat 7 nya medlemmar välkomna. 
Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar.
Under året har föreningen haft 12 andrahandsuthyrningar.
Föreningens policy för andrahandsuthyrning är: Att lämna tillstånd efter att särskild
ansökan inkommit till styrelsen i fall då bostadsrättshavaren under viss tid inte har  
möjlighet att själv använda lägenheten t ex vid studier på annan ort eller vid utlandstjänst. 
 
Andrahandsuthyrning medges dock aldrig för längre tid än ett år i taget.
Föreningen tillåter inte korttidsuthyrning genom Airbnb.

Förvaltning och medlemskap i intresseorganisation

Den ekonomiska förvaltningen har skötts av Fastighetsägarna i Stockholm AB. Den
tekniska förvaltningen har bedrivits i egen regi. Föreningen är medlemmar både hos
Fastighetsägarna och Bostadsrätterna.
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Styrelsens sammansättning

Styrelsen har sedan årsstämman den 23 maj 2017 haft följande sammansättning:

Samuel Fagerström                                     Ordförande
Annelie Häggbom                                         Ledamot 
Gunilla Kollberg                                            Ledamot
Marilú Bonezzi                                              Ledamot  
Linnéa Lindblad                                            Ledamot                                     
Christina Mossbäck                                      Ledamot
Jan Peter Kostet                                          Suppleant
Miranda Stoltz                                              Suppleant

Annelie Häggbom var ledamot fram till oktober då hon sålde sin bostadsrätt. 
Linnéa Lindblad var ledamot fram till september då även hon sålde sin bostad.

Styrelsen har under året avhållit 7 protokollförda sammanträden.

Revisorer 
 
Jan Modin och Sven Severin har varit föreningens revisorer. 
Revisorerna avstod från arvode.

Arvoden till styrelse och revisorer 

På föreningsstämman 2018 beslöts att styrelsearvodet skall sänkas till 24.000. 
Revisorerna avstår från ersättning.

Föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma avhölls den 15 maj 2018. Revisorerna avstår från ersättning.

År 2018 - en sammanfattning från styrelsen 

●  Lagning av trasigt rör i källaren.
●  Beslut om att ta ut en avgift om 10 procent på aktuellt prisbasbelopp
    för andrahandsuthyrningarna. 
●  Beslut om att höja månadsavgiften med 15 procent med början januari 2019. 
●  GDPR infördes enligt EU-regler. 

 Händelser efter räkenskapsårets slut och planerade underhållsarbeten

●  Inköp och installering av ny tvättmaskin.
●  Vi har tagit ner två träd varav det ena trädet har bekostats av grannfastigheten.
●  Påbörja upprustning av innergården.
●  Förbättra ventilationen till torktummlarna och till styrelserummet.
●  Påbörja upprustning av entrén.
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Föreningens ekonomi

Föreningens ekonomi är god och föreningen skuldfri. Det gör att föreningen kan genomföra
renoverings- och underhållsarbeten utan att behöva ta upp nya lån och därigenom hålla
fastigheten i ett gott skick. Under året lagades ett rör, en vattenläcka i källaren. Under 2018 
har föreningen beslutat att höja månadsavgiften med 15 procent med början 1 januari 2019
då bokslutet visade underskott i balansräkningen. Vi har även beslutat att ta en avgift 
10 procent på aktuellt prisbasbelopp för andrahandsuthyrningarna.
  
Sammanfattning av föreningens ekonomi 2014- 2018 (tkr)

                                                         2018              2017             2016            2015             2014                  
  
Nettoomsättning                                 727                726               897           1 073               763                           
  
Rörelseresultat                                     15               -189              -557            -670              -213                              

Resultat efter finansiella poster            14               -186             -562             -700              -204                              
  
Balansomslutning                             5400             5 379            5 576           3 013            3 574                     
    

Förändringar i eget kapital

                               Bundet eget kapital                             Fritt eget kapital/Ansamlad förlust 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            Upp-      Fond för                                                              
                                                            låtelse-            yttre      Balanserat             Årets                                                
                                   Insatser            avgifter    underhåll           resultat           resultat           Summa 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belopp vid            
årets ingång        2 394 546     3 965 645     129 194    -1 154 833      -186 098      5 148 454 

Förändring av fond                                           
för yttre underhåll                                            7 700            -7 700

Balanseras i ny                                                                
räkning                                                                              -186 098       186 098

Upplåtelse av ny 
bostadsrätt                   -                  -                                                                                -                                                                                                                               
                     
Årets resultat                                                                                           14 817           14 817

Belopp vid         --------------     -------------   ------------       ------------     -------------    
årets utgång      2 394 546     3 965 645    136 894    -1 348 631         14 817     
 
                                       Totalt bundet eget kapital     Totalt fritt eget kapital
                                                                  6 497 085    -1 333 814                           5 163 271 
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Förslag till vinstdisposition

Årets resultat:                                   14 817
Balanserat resultat:                    -1 348 631 
Summa                                      -1 333 814
Avsättning till yttre fond                    - 7 700      (Baseras på minst 0,3 % av byggnadens anskaffningsvärde
                                                                                                  enligt §54 i föreningens stadgar) 
 
Styrelsen föreslår att  -1 348 631 balanseras i ny räkning

Det negativa resultatet beror på att föreningen utfört ett antal underhållsprojekt. Dessa har
finansierats genom att använda föreningens bankmedel. Behållningen på föreningens
bankkonto uppgår vid verksamhetsårets slut till 2,775 miljoner kr.

Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat och ställning finns i efterföljande
resultat- och balansräkning med tillhörande tillägg.

Stockholm den 27 mars 2018

…………………………..                                                             …………………………….
Samuel Fagerström                                                                    Gunilla Kollberg

…………………………..                                                             …………………………….
Christina Mossbäck                                                                     Marilú Bonezzi

                             

Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den ………………2019

………………………....                .....................................                                                                                                
Jan Modin                                    Sven Severin
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ORDLISTA

För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligast
förekommande uttrycken i bokstavsordning.

Anläggningstillgångar är tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk.

Avskrivningar är den kostnad som motsvarar värdeminskning på bl a föreningens
byggnad och inventarier. Avskrivningar görs för att fördela kostnaderna på flera år.

Avsättningar är för en bostadsrättsförening att reservera medel för framtida reparationer
av fastigheten. Avsättningar styrs av föreningens stadgar och stämmobeslut.

Balansräkning visar föreningens samtliga tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder
per bokslutsdagen.

Föreningens reparationsfond är en fond som föreningen enligt stadgarna gör avsättning
till årligen. Denna fond skall resultatmässigt täcka framtida reparationer i föreningen.

Förvaltningsberättelse är den del av årsredovisningen som i text återger styrelsens
redovisning av verksamheten. Övriga delar av årsredovisningen är resultat- och
balansräkning samt tilläggsupplysningar.

Kortfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning inom ett år.

Långfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning om ett år eller senare.

Omsättningstillgångar är andra tillgångar än anläggningstillgångar, det vill säga för
kortvarigt bruk.

Resultaträkning visar föreningens samtliga intäkter och kostnader för perioden. Om
intäkterna har varit större än kostnaderna uppstår ett överskott och omvänt ett underskott.

Ställda panter avser de pantbrev/fastighetsinteckningar som föreningen lämnat som
säkerhet för erhållna lån.

Upplupna intäkter är intäkter som tillhör räkenskapsåret men som föreningen inte erhållit 
likvid för per bokslutsdagen.

Upplupna kostnader är kostnader som tillhör räkenskapsåret men för vilka föreningen inte 
har fått någon faktura per bokslutsdagen.


