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Brf BoKlok Björkbacken
Org.nr 769628-9391

Styrelsen för Brf BoKlok Björkbacken får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus
upplåta bostadslägenheter och/eller lokaler till nyttjande utan tidsbegränsning. Föreningen beskattas som
privatbostadsföretag och har sitt säte i Södertälje.
Styrelse
Styrelsen har under 2020 haft följande sammansättning:
För tiden 1 jan-16jan
Richard Abdul-Jalil
Berit Hallblom Brandt
Barbro Gripenstam
Norajr Tobskanian
Mattas Aho
Dibar Tobskanian
Isabella Duzgun

ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

För tiden 30 jan-30 juni
Richard Abdul-Jalil
Isabella Duzgun
Lina Hagström
Norajr Tobskanian
Maffias Aho
Dibar Tobskanian

ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
ledamot
suppleant

För tiden 16 jan-30 jan
Richard Abdul-Jalil
Isabella Duzgun
Norajr Tobskanian
Mattias Aho
Dibar Tobskanian

ordförande
kassör
ledamot
ledamot
suppleant

För tiden 30 jun-31 dec
Richard Abdul-Jalil
Isabella Duzgun
Lina Hagström
Norajr Tobskanian
Dibar Tobskanian
Zena Bahhu

ordförande (avg 18/2 2021)
kassör
sekreterare (avg 18/2 2021)
ledamot
suppleant
suppleant

Under räkenskapsåret har fyra (4) styrelsemöten hållits.
En extrastämma har hållits den 30 januari 2020 där Lina Hagström valdes in i styrelsen.
En ordinarie årsstämma har hållits den 30 juni 2020.

Revisor
Vald revisor för räkenskapsåret är KPMG.
Försäkring
Föreningen är försäkrad genom Brandkontoret. Försäkringen omfattar följande:
Fastighetsförsäkring
•
Avbrottsförsäkring
•
Ansvarsförsäkring
•
•
Entreprenad
Personförsäkring
•
Rättsskyddsförsälcring
•
Förmögenhetsbrottsförsäkring
•
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Fastigheten
Fastighetsbeteckning:
Tomtens areal:
Bostadsarea:
Antal bostadsrätter:
Husens utformning:

Historieboken 1, Södertälje kommun
6 376 kvm
2 556 kvm
36 stycken
Tre flerbostadshus på 3 våningsplan med 12 lägenheter i varje hus.
Till varje hus tillhör en förrådsbyggnad med ett förråd till varje
lägenhet samt ett gemensamt förråd tillhörande föreningen.
Det finns tre områden för parkering i området och en undercentral
ihop med en förrådsbyggnad.
Det finns sammanlagt två miljöhus för sophantering.
Husen är placerade så att en ändamålsenlig samverkan kan ske
mellan bostadsrättshavarna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Föreningen har haft vår- och höststädning där flera medlemmar samlades för att städa föreningens
område och rensa rabatter. Städdagarna avslutades med fika och mingel.
Inköp och utdelning av filter för ventilationsaggregat har gjorts av föreningen.
Extra årsstämma har hållits i januari för att välja in en extra styrelseledamot då två ledamöter flyttade
och gick ut ur styrelsen.
Medlemsinformation
Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 53
Antal tillkommande medlemmar under räkenskapsåret: 5
Antal avgående medlemmar under räkenskapsåret: 4
Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 54

Flerårsöversikt (Ikr)
Nettoomsättning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Soliditet (%)
Årsavg per kvm bostadsrättsyta (kr)*
Bankskuld per kvm bostadsrättsyta (kr)*
Räntekänslighet (%)*

2020
1 912
142
64,8
689
11 257
16

2019

2018

1 906
81
64,3
689
11 511

1 874
80
63,8
689
Il 765
17

17

2017
1 785
-113
63,3
650
12 020
18

* Årsavgift per kvm bostadsrättsyta — årsavgiften för bostadsrätter i dec x 12/ kvm bostadsrättsyta
* Bankskuld per kvm bostadsrättsyta — föreningens totala lån den 31 dec / kvm bostadsrättsyta
* Räntekänslighet - räntebärande skuld den 31 dec / redovisad årsavgift.
En ökad räntekostnad med 1 %-enhet motsvarar 16 % ökning av årsavgiften för verksamhetsåret.
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Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disp av föregående års
resultat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Medlems-

Fond för yttre

Balanserat

Årets

insatser

underhåll

resultat

resultat

53 550 000

230 040

-195820

80 500

53 664 720

76 680

3 820

306 720

-192 000

-80 500
141 704
141 704

0
141 704
53 806 424

53 550 000

Totalt

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
ansamlad förlust
årets vinst
behandlas så att
Till yttre reparationsfonden avsättes (30kr/ kvm boyta)
i ny räkning överföres

-192 000
141 704
-50 296
76 680
-126 976
-50 296

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.

Er
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

1 912 306
10 896
1 923 202

1 905 696
49 917
1 955 613

-688 522
-97 388
-32 910
-667 210
-1 486 030

-786 713
-90 794
-17 740
-667 210
-1 562 457

437 172

393 156

-295468
-295468

-312656
-312656

Resultat efter finansiella poster

141 704

80 500

Resultat före skatt

141 704

80 500

Årets resultat

141 704

80 500

Resultaträkning
Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Not

1

2
3
4
5

r
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Not

2020-12-31

2019-12-31

5

82 161 623
82 161 623

82 828 833
82 828 833

82 161 623

82 828 833

4 484
36 948
36 914
78 346

0
36 948
42 519
79 467

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

593 810
593 810

398 942
398 942

Summa omsättningstillgångar

672 156

478 409

82 833 779

83 307 242

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR

Brf BoKlok Björkbacken
Org.nr 769628-9391

Balansräkning
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Not

2020-12-31

2019-12-31

53 550 000
306 720
53 856 720

53 550 000
230 040
53 780 040

-192000
141 704
-50296

-195820
80 500
-115320

53 806 424

53 664 720

8 662 500
8 662 500

28 772 500
28 772 500

20 110 000
66 132
188 723
20 364 855

650 000
69 350
150 672
870 022

82 833 779

83 307 242

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond för yttre underhåll
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6, 7
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Noter
Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).
Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider (år):
Byggnader

100 år

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning (tkr)
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster (tkr)
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 1 Totala intäkter
Årsavgifter bostäder
Hyresintäkter, parkeringsplats
Intäkter för fläktar
Avgifter andrahandsupplåtelser
Övriga intäkter

2020
1 761 156
129 550
21 600
9 456
1 440
1 923 202

2019
1 761 156
122 940
21 600
8 147
41 770
1 955 613

2020
14 754
26 652
14 040
3 415
6 735
22 275
77 392
203 553
106 685
64 577
41 092
107 352
688 522

2019
50 532
26 082
14 040
21 000
5 100
22 275
83 559
201 756
145 879
65 922
43 216
107 352
786 713

Not 2 Fastighetskostnader
Fastighetsskötsel
Städ
Hissar
Reparationer
Serviceavtal
Planerat underhåll
El, fastighet
Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Fastighetsförsäkringar
Kabel-TV, internet
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Not 3 Övriga externa kostnader
2020
0
13 250
47 464
36 674
97 388

Förbrukningsinventarier
Revisionsarvoden
Redovisningstjänster
Övriga förvaltningskostnader

2019
I 395
13 000
46 084
30 315
90 794

Not 4 Personalkostnader
Föreningen har inte haft några anställda under räkenskapsåret, kostnaden avser arvoden till medlemmar.
Styrelsearvoden: 10 000 kr
Övriga arvoden: 15 000 kr
Arbetsgivaravg: 7 910 kr

Not 5 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2020
85 000 000
85 000 000

2019
85 000 000
85 000 000

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 171 167
-667210
-2 838 377

-1 503 957
-667210
-2 171 167

Utgående redovisat värde

82 161 623

82 828 833

Taxeringsvärden byggnader
Taxeringsvärden mark

34 000 000
6 000 000
40 000 000

34 000 000
6 000 000
40 000 000

Not 6 Skulder till kreditinstitut
Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.

Långivare
Stadshypotek 188 288
Stadshypotek 319 518
Stadshypotek 389 074

Kortfristig del av långfristig
skuld

Räntesats
13/0
1,07
1,06
0,90

Datum för
ränteändring
2021-09-30
2021-09-30
2024-09-30

Lånebelopp
2020-12-31
9 225 000
10 535 000
9 012 500
28 772 500

Lånebelopp
2019-12-31
9 525 000
10 535 000
9 362 500
29 422 500

20 110 000

650 000
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- Som kortfristiglskuld bokas de lån som ska omförhandlas under nästa räkenskapsår samt nästa års
amortering. Detta är en förändring mot 2019 då endast nästa års amortering betraktades som kortfristig
skuld.
- Lånedel som med bibehållen amortering förfaller till betalning senare än 2025-12-31: 25 522 500 kr.
Not 7 Ställda säkerheter
2020-12-31
31 353 000
31 353 000

Fastighetsinteckning

UNDERSKRIFTER

Södertälje den

Norajr Tobskanian

Isabella Duzgun

Dibar Tobskanian

Vår revisionsberättelse har lämnats 102 'OS

Elina Öberg
Auktoriserad revisor
KPMG AB

Revisor

2019-12-31
31 353 000
31 353 000
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Till föreningsstämman i Brf BoKlok Björkbacken, arg. nr 769628-9391

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Brf BoKlok Björkbacken för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 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 förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 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 förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta
verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Bil BoKlok Björkbacken för år 2020 samt av
förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
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Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen,
eller
på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, tilllämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle
ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om
förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner
av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med bostadsrättslagen.

Solna den 12 maj 2021
KPMG AB

1^,
Elina Öberg
Auktoriserad revisor
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