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Brf Resolutionen

Org.nr 716416-3284

Styrelsen for Brf Resolutionen ffir hiirmed avge irsredovisning fi)r riikenskapsiret 2015.

Arsredovisningen ?ir uppriiffad i svenska kronor, SEK.

F ti rva ltnin g s b e riittels e

Verksamheten

| (r2)

Styrelsen for Bostadsriittsfiireningen Resolutionen (org. nr.716416-3254) i Stockholm fbr harmed avge
irsredovisning for ftireningens verksamhet under flr 2015. F<jreningen bildades den 612 1975 och
registrerades av Ldnsstyrelsen den2013 1975. Bostadsr?ittsftireningen Resolutionen iir en tikta
bostadsr?ittsftirening.

Allmiint om verksamheten

Fdreningen ?iger och forvaltar fastigheten Resolutionen 4 i Oscars fdrsamling. Byggnaden omfattar 135
bostadsliigenheter varav en hyrs ut, 1 bostadsr?ittslokal, 3 hyreslokaler samt ett varmgarage med 104
platser. Total yta ftir bosttider uppg6r till 1 1 183 kvm och f<jr lokaler till7 59 kvm. Tomtarealen uppgflr till
4 874kvm. Byggnaden 2ir uppftird under 6ren 1977 - 1979.

Ytterligare information fi nns p6 loreningens hemsida www. resolutionen. se.

Styrelse

Styrelsen har sedan ordinarie foreningsstiimma den 4 juni2015 haft fdljande sammansiittning:

Ordinarie:
Mattias 6hman Ordforande
Lars Hedfors
Agneta Ingelsten
Lars Johansson
Lennart Lif
Arne R<issel

Torsten Soder

Suppleant:
Elisabeth Ringblom

Styrelsen har under verksamhetsaret haft 11 sammantriiden inkl. konstituerande mdte.
Styrelsearvode fdr 2015har enligt stiimmobeslut 2014uppglrtttill 170 700 kr.

Revisorer

Ordinarie revisor har varit auktoriserade revisom Per Engzell med auktoriserade revisorn
Ragnar Santesson som suppleant.

Valberedning

Till valberedning utsig fdreningsstiimman Leif Lundqvist, Per Anders Bergman och Viveca Urwitz.4 t^
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Brf Resolutionen

Ors.nr 716416-3284
2 (r2)

Viisentliga hiindelser under och efter riikenskapsiret

Liigenhetsiirenden

Under iret har fem bostadsriittsliigenheter <jverlitits till nya agare. Diirutdver har ?igarforhndring inom
familj agt rum, helt eller delvis, for tv6 liigenheter genom bodelning, arv eller gflva.

Fastighetens ftirvaltning och skiitsel

Skdtsel av fastigheten iir i huvudsak uppdelad pi tre entreprencirer for ekonomisk och teknisk fdrvaltning
samt fastighetsskotsel, stiidning och triidgirdsskdtsel. Diirutdver tillkommer entreprendrer fdr siirskilda
omriden.

Nytt avtal for teknisk forvaltning och fastighetsskdtsel har tecknats med Storholmen. Det ger en <ikad
tillgiinglighet vardagagar 07.00-2 1.00.

Nytt avtal ftir snorojning/halkbektimpning pi gird har tecknats med Peab Drift & Underhill. En skillnad
mot tidigare avtal ar att sncjskottning nattetid, vilket bide st<ir nattsomnen och kostar extra, skall
undvikas.

Di virt tidigare florsiikringsbolag Folksam har fdr avsikt att upphrira med fastighetsf<irs?ikringar for
bostadsriittsfdreningar tecknades en ny forsZikring med Trygg Hansa frin den 1 december 2015.

Nytt avtal slcjts med Stadsmissionen/Nattjouren, en upps<ikande verksamhet som riktar sig till Stadens
mest utsatta medborgare. Nattjouren arbetar genom att s<ika upp behdvande i trapphus, soprum och pi
gatan for aff erbjuda dem hjiilp och stod i den situation de fdr tillfiillet befinner sig i. Genom samarbetet
med Stockholms Stadsmission har vi m<ijlighet att kontakta Nattjouren.

Den planerade cykelbanan pi Viirtaviigen 6r till stor nackdel fdr vir fastighet di lastzonen pA V6rtav6gen
ftirsvinner, vilket bl.a. fiirsv&rar leveranser till fastigheten samt tillhade till fastigheten for taxi och
ftirdtjiinst. Vid kontakter med Bostadsriitternas styrelsesupport konstaterades att det 5r kommunens mark
som tas i ansprik och diirmed svArt for oss som fastighets2igare attkunna piverka och fi till en iindring av
planerna. Styrelsen har s?int synpunkter p6 cykelbanan till Stockholms stad/Trafikkontoret och
uppmanade medlemmar att gora detsamma. Cykelbanan pi Viirtaviigen iir siirskilt utpekad i Stockholms
cykelplan och politiker siviil till hdger som viinster i kommunfullmiiktige iir eniga att cykelplanen skall
genomftiras.

Arsavgifterna

Fdreningens avgifter har varit oforiindrade under flera 6r och si iiven 2015. Infor 2016 beslutade styrelsen
att justera avgifterna och anpassa dem till de verkliga kostnaderna. Det innebar en hdjning med I0 %o av
minadsavgiften och en siinkning av briinsletill?igget med27 %o. Garageplatsavgiften l2imnades oforiindrad,
men hdjdes frr externa garageplatsinnehavare.

Fastigheten

Vatten trdngde in genom tak pi flera stiillen, vilket medftjrde ett antal vattenskador. Efter felsokning
kunde taket slutligen fltgardas. Det uppstod iiven problem med raserad puts pi fasad och ansamling av
vatten under rampen vid forskolan. Detta AtgArdades genom tdtning av skarvar, ny puts och milning av
viiggen. Dessutom togs buskarna utmed v?iggen bort f6r att minska risken ftir iterkommande problem.
Stenplafforna kunde iteranvdndas. -4
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Brf Resolutionen

Ors.nr 716416-3284
3 (r2)

Tidigare unders<jkning av garugetvisade pi omfattande skador p& pelare, golv och tak, vilket beror pf,
kloridsalter frin tosalt. Under sommaren 2015 irtgindades garageskadorna genom vaffenbilning av skadad
betong samt lagning med ny betong och milning.

Under 2015, med start i dec 2014, genomfordes och godkiindes den obligatoriska ventilationskontrollen
(OVK) ftir siviil lligenheter som lokaler (kontor, barnmorskemottagning och frisdr) samt forskolan,
gar age och pool-/motionsanliiggning.

Historik
2015 Utbyte av porttelefoner pib<irjades.

Renovering av garuge.
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) godk?ind (p6biirj ad dec 20 1 4).
Skador pfl fasad vid ftirskolerampen lagade.
Elrevision av fastighetens stiillverk.

2014 Byte av viirmeslingor for resterande takbrunnar.
Ommilning av plank och underhill av triihall vid nigra av uteplatserna.

2013 Renovering av pool- och motionsavdelning avslutad.
Byte av innanmiitet i tilluftsaggregat TA3 och TA4.
Byte av viirmeslingor och itgiird av liickage till $,ra takbrunnar.

2012 Ombyggnad av vflrmeitervinningscentral inkl. utbyte av frinluftsviirmepumpar.
Renovering av pool- och motionsrum samt stambyte i poolrummet.
Ny nodbelysning trapphus och hissar.
Milning golv och vdggar i grovsoprum samt tak och vdggar i tv?ittstugor och torkrum.

2011 Milning golv och vdggar kiillargflngar.
2010 Nya VVC-ventiler.
2009 OVK-besiktning och energideklaration.

Termostater pi radiatorer.
Larmtelefoner hissar.
Spolning avloppsstammar.
Besiktning balkonger.

2008 Undercentral, viirme6tervinning och ventilation.
2007 Kameradvervakning garage.

Tviittplats garaget.
Fuktkontroll samtliga badrum.

2006 Radonmiitning
2005 Trapphus ommSlning och byte belysning och n<idbelysning

Renovering belysning girden
Brandsyn, Atgdrder

2004 Byte inpasseringssystem
2002 Garageportbyte
2001 Fdnsterunderhiil 'ft
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Brf Resolutionen

Org.nr 716416-3284
4 (r2)

Kommande fastighetsunderhill

Under de ndrmaste iren 6r ftiljande underhill planerat:

o Reparation av samtliga hissar. Utblte av automatdon i hiss B85
o Ommfllning av smidesriicken pf, girden
o Reparation av kakelfogar pA fasader samt fasadsprickor
o Underhill av befintlig girdsbelysning
o Underhill av yftertak som mf,lning och ersiitta saknade popnitar
o Ommilning av skiirmtak vid entrd
o B).te eller renovering av samtliga entr6ddnar
o Utb).te av porttelefoner, p&borjat 2015 slutfdrs 2016
o Milning av fdnsterbigar och karmar utvdndigt (i tvi etapper)
. Reparationgirdsbjiilklag
o Byte av tviittstugeutrustning

Observera att det i de flesta fall ror sig om planerat underh&ll och inte fattade beslut om 6tgard.

Information till medlemmarna

Under 6ret har fura Informationsblad publicerats. Styrelsen beslutade upphdra med utdelning av
Informationsblad i varje brevlida frin 2016. Framdver anslAs Informationsblad pi anslagstavlor i
entr6er/hissar samt publiceras pi Resolutionens hemsida.

Styrelsens kommentar till fiireningens bokslut och ekonomi

Fcir f,r 2015 redovisas ett dverskoff ph 499 760 kr. Likviditeten iir god. For kommande 6r finns det flera
stdrre renoveringar planerade som ftinsterunderhill och reparation av girdsbjiilklag. Dessa renoveringar
kommer att bli kostsamma och troligtvis miste foreningen ta nya l6n fijr att finansiera projekt av den
storleken. -/7
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Brf Resolutionen

Org.nr 716416-3284
s (r2)

Flerirsiiversikt (Tkr) 2015 201,4 20ts 2012 20tI
Arsavgifter och hyror 6 886 6 894 6993 6 981 6 680
Resultat efter finansiella poster 500 1 089 | 3r7 | 378 r 277
Soliditet (%) 90,0 gg,g gg,g g7,t 89,1

Fiirslag till behandling av ansamlad fiirlust
Styrelsen foreslfir att den ansamlade forlusten (kronor):

ansamlad ftirlust -4 833 419
6rets vinst 499 760

-4 333 659

behandlas sfl att
Arets stadgeenliga avstittning till yttre underhillsfond 806 400
Arets uttag ur yttre underh&llsfond -1 395 B5Z
i ny rlkning dverftires -3 744 207

-4333 6s9

Fdreningens resultat och stiillning i civrigt framgir av efterfoljande resultat- och balansriikning med
till?iggsupplysningar.,"/1
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Brf Resolutionen
Org.nr 716416-3284

Resultatriikning

Riirelseintiikter, lagerfiiriindringar m. m.
Nettoomsiittning
Summa riirelseintlktero lagerftiriindringar m.m.

Riirelsekostnader
Drift- och underhflllskostnader
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anl2iggningstill gingar
Summa riirelsekostnader
Riirelseresultat

Finansiella poster
Ovriga riinteintdkter och liknande resultatposter
Riintekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Resultat fiire skatt

Arets resultat

Not

2

3,4

5

201s-01,01
-2015-12-31

6 9t4 752
6 914 752

-5 t67 626
-93 067

-22010s

-810 847
-6291645

623 107

418
-123 765
-123 347
499 760

499 760

499 760

6 (r2)

2014-01-01
-20r4-12-31

6927 413
6927 413

-4 613 870
-84 397

-168 900

-810 847
-5 678 014
1249 399

s 896
-166 092
-160 196

r 089 203

I 089 203

1089203 
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Brf Resolutionen
Org.nr 716416-3284

Balansriikning

TILLGANGAR

Anliiggningstillgfl n gar

Materiella anliigg ningstillgdng ar
Byggnader och mark
Inventarier
Summa materiella anliiggningstillgfl ngar

Summa anliiggningstillgfl ngar

Omslittningstillgfl n gar

K o r tfr i s ti g a fo r dr i n g ar
Kundfordringar
Skattefordrinsar
Ovriga fordriigar
Fdrutbetalda kostnader och upplupna intdkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsiittningstillgflngar

SUMMA TILLGANGAR

Not 2015-12-31

59 131 858
7t 445

59 203 303

59 203 303

5 304
0

1 887
189 398
196 589

5 955 375
5 955 375
6 rst 964

65 355 267

7 (r2)

2014-12-31

59 9t7 309
96 841

60 014 150

60 014 150

2 000
42 940

1 480
r89 2r4
235 634

4 603 754
4 603 7s4
4 839 388

64 853 538

/?

r;Mw



Brf Resolutionen
Org.nr 716416-3284

Balansriikning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bandet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond for yttre underh6ll
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Lingfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Ovriga skulder
Summa lingfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantorsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intdkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

STALLDA SAKERHETER ocH ANSVARsFORBINDELSER

Stiillda siikerheter

Panter och diirmed jiimfdrliga sdkerheter som har stdlltsfdr egna
s kulder och avs iittningar
Fastighetssinteckningar

Summa stiillda siikerheter

Ansvarsftirbindelser

20ls-12-3r

60 953 730
2 t67 535

63 121265

-4 833 419
499 760

-4 333 659
58 787 606

s 250 000
18 000

5 268 000

258 516
23 s25
16 248

1 00t 372
1299 661

65 355 267

21 000 000
21 000 000

Inga

8 (12)

2014-12-3r

60 9s3 730
2244 808

63 198 538

-5 999 895
I 089 203

-4 910 692
s8287 846

5 250 000
18 000

s 268 000

230 722
0

8 280
1 058 690
r297 692

64 853 538

21 000 000

21 000 000

Inga 
"n
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Brf Resolutionen

Org.nr 716416-3284
e (r2)

Tillii g gs u pplys nin g a r

Redovisnin gsprinciper

Allmiinna upplysningar
Arsredovisningen 2ir uppriittad i enlighet med irsredovisningslagen och BFNAR 2009:I Arsredovisning i
mindr e e kon o mi s ka for ening ar.

Anlii ggningstillgin gar
Tilliimpade avskrivningstider:

Nyckeltalsdefi nitioner
Arsavgifter och hyror
R<irelsens huvudintiikter, fakturerade kostnader, sidointiikter samt intiiktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intiikter och kostnader, men fore extraordiniira intdkter och kostnader.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag ftir uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutnins.-/7
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Brf Resolutionen

Org.nr 716416-3284

Noter

Not L Nettoomsiittning

Nettoomsiittningen per rdrelsegren
Arsavgifter
Hyror
Ovriga intiikter

Not 2 Drift- och underhflllskostnader

Fastighets-/trlidgflrdsskotsel
Stddning, sotning m m
Besiktingar och bevakning
Reparationer
Underhill
EI
Uppviirmning
Vatten och avlopp
S ophiimtning/renhillning
Fastighetsforsiikringar
Kabel-TV
Fdrvaltnings-/konsultarvoden
F asti ghetsav gift/- skatt

Not 3 Anstiillda och personalkostnader
Bolaget har inte haft nflgra ansttillda och nigra ldner har ej utbetalats.

Not 4 Arvoden och liiner

Styrelsearvode
Sociala kostnader
Ovriga utbetalda ersiittningar
Sociala kostnader

2015

3 56s 844
1 620 748
I 728 160
6 914 752

2015

327 890
248 345
32 780

481 218
r 395 852

502 201
811 088
1s9 683
271 777
153 606
144 828
332 550
305 808

5 167 626

2015

170 700
32 873
15 000
r 532

220 105

r0 (12)

2014

3 567 120
| 628 036
| 732257
6927 413

2014

422 967
264 73r

70 779
216 764
883 673
sgl 659
784 094
155 325
269 909
143 540
r43 t24
365 010
302295

4 613 870

2014

140 000
25 429
3 150

32r
168 900

Not 5 Avskrivningar
Anldggningstillgingar skrivs av enligt plan <iver den ftjrviintade nyttjandeperioden med hiinsyn till
viisentligt restviirde. F<ilj ande avskrivningsprocent tilldm?as: 

n
-fr) 
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Brf Resolutionen

Org.nr 716416-3284

Materiella anliiggningstillgfl ngar
Byggnader
Ombyggnader/renoveringar
Inventarier

Not 6 Byggnader och mark

Ingiende anskaffningsviirden byggnader/byggn. inv
Renoverings-/underhillsitgiirder
Mark
Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Ingiende avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgflende ackumulerade avskrivningar

Utgiende redovisat viirde

Taxeringsviirden byggnader
Taxeringsviirden mark

Not T Inventarier

Ingiende anskaffningsviirden
Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Ingiende avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgflende ackumulerade avskrivningar

Utgiende redovisat viirde

Not 8 F0riindring av eget kapital
Inbetalda

insatser
Belopp vid flrets inging 61 400 000
Avsiittning yttre UH-Fond
Ianspriktagen lttre
UH-fond
Disposition av ft)regflende
6rs resultat:
Arets resultat
Belopp vid flrets utging 61 400 000

r,2yo
4%

10%

2015-12-31

51 071 s29
4 323 771

16 586 500
71 981 800

-12 064 490
-785 4sl

-r2 849 941

59 131 859

128 600 000
140 200 000
268 800 000

2015-12-31

253 962
253 962

-157 I2l
-2s 396

-182 517

7l 445

rr (r2)

2014-12-31

51 071 s29
4 323 771

16 586 500
71 981 800

-II 279 039
-785 45r

-r2 064 490

59 917 3t0

i28 600 000
140 200 000
268 800 000

2014-12-31

253 962
253 962

-r31725
-2s 396

-r57 tzl

96 84r

Yttre under-

hillsfond
2 244 808

806 400

-883 673

Egna
bostadsriitte

r
-446 270

Balanserat

resultat
-s 999 89s

-806 400

883 673

| 089 203

-4833 419

Arets

resultat
1 089 203

-1 089
499
499

203
760
,uw

L
/r\ vb
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2 167 535 -446270
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Brf Resolutionen

Org.nr 716416-3284

Not 9 Skulder till kreditinstitut
Nedan framgflr ftrdelning av lingfristiga lin.

t2 (r2)

Lflngivare
Stadshypotek724047
Stadshypotek773997
Stadshypotek724054
Stadshypotek724048
Stadshypotek773996
StadshypotekT 58677

Riintesats
o/o

2,67
2,01
2,67
2,67
2,07
2,29

Datum ftir
riinteiindring

20t7-03-01
20t7-09-01
2017-03-01
20t7-03-01
2017-09-0r
20t7-06-30

Linebelopp
2015-12-31

850 000
1 800 000

s00 000
600 000

1 000 000
500 000

5 250 000

Lflnebelopp
2014-12-3r

850 000
1 800 000

500 000
600 000

1 000 000
500 000

5 2s0 000

SrzcLla/m po/6fir/_//

ML
Mattias Ohman

l*" (b4-
Torsten Scider

Min revisionsberiittelse har liimnats Se/f "9A6ffi
Auktoriserad revisor



Eng zells Reuisdo nsbyr fr.

Revisionsberdttelse
Tillforeningsstdmman i Bostadsrdttsforeningen Resolutionen, org.nr 716416-g2g4

Rapport om Arsredovisningen
Jag har utfort en revision av Arsredovisningen for
BostadsrAttsfdreningen Resolutionen for Ar 201 5.

Sfyrelsens ansva r fi1 r d rs redovi s n i n g en

Det er styrelsen som har ansvaret for att upprdtta en
Arsredovisning som ger en rdttvisande 6ifA enligt
Arsredovisningslagen och for den interna kontroll som
styrelsen bedomer Ar nodvdindig for att uppratta en
Arsredovisning som inte innehAller vAsentliga feiaktigheter,
vare sig dessa beror pA oegeniligheter eller pA fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar er att uttala mig om Arsredovisningen pA
grundval av min revision. Jag har utfort revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i
Sverige. Dessa standarder krdver att jag foljer yrkesetiska
krav samt planerar och utfdr revisionen for att uppnA rimlig
sdkerhet att Arsredovisningen inte inneh&ller vdseniligi
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika atgerder inhdmta
revisionsbevis om belopp och annan information i
ersredovisningen. Revisorn vriljer vilka Atgdrder som sKa
utforas, bland annat genom att bedoma riskerna for
vAsentliga felaktigheter i Arsredovisningen, vare sig dessa
beror pA oegentligheter eller pA fel. Vid 

- 
denna

riskbedomning beaktar revisorn de delar av den inrerna
kontrollen som dr relevanta for hur foreningen upprattar
Arsredovisningen for att ge en rattvisande b-ild i syfte att
utforma granskningsAtgdrder som iir dndamAlsenliga med
hdnsyn till omstdndigheterna, men inte i syfte att g6ra ett
uttalande om etfektiviteten i foreningens interna kontroll.
En revision innefattar ocksA en utvdrderino av
dndamAlsenligheten i de redovisningsprinciper soir nar.
anvants och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i

redovisningen, liksom en utvdirdering av den overgripande
presentationen i Arsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat Ar
tillrdckliga och dindamAlsenliga som grund for mina
uttalanden.

Ultalanden

Enligt min uppfaftning har Arsredovisningen upprdttats i

enlighet med Arsredovisningslagen och ger en i alla
vdsentliga avseenden rdttvisande bild av foreningens
finansiella stAllning per 2015-12-91 och av dess finansiella
resultat for &ret enligt Arsredovisningslagen.
Forvaltningsberdttelsen dr forenlig med Arsredovisningens
ovriga delar.

Jag tillstyrker dairfor att foreningsstdmman faststeller
resultatrekningen och balansrdkningen for foreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra fcirfattningar
Utover min revision av Arsredovisningen har jag diven utfort
en revision av forslaget till dispositioner betrAffande
foreningens overskott eller underskott samt styrelsens
forvaltning for Ar 2015.

Sfyrelsens ansvar

Det er styrelsen som har ansvaret for forslaget till
dispositioner betrdffande foreningens overskott eller
underskott, och det dr styrelsen som har ansvaret for
forvaltnin gen enligt bostadsrattslagen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar er att med rimlig sAkerhet uttala mig om
forslaget till dispositioner betrdffande foreningens oveiskott
eller underskott och om forvaltningen pA grundval av min
revision. Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed i

Sverige.

Som underlag for mitt uttalande om styrelsens forslag till
dispositioner betraffande foreningens overskott eller
underskot har jag granskat om forslaget dr forenligt med
bostadsrattslagen.

Som underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet har 1agutover min revision av Arsredovisningen granskat
v_dsentliga beslut, etgerder och forhAllanden i foreningen
for att kunna bedoma om nAgon styrelseledamot Ar
ersdttningsskyldig mot foreningen. Jag har even granskat
om nAgon styrelseledamot pA annat sditt har handlat i strid
med Arsredovisningslagen eller foreningens stadgar.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat dr
tillrdckliga och rindamAlsenliga som grund for mrna
uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att foreningsstemman behandlar
underskottet enligt fdrslaget i forvaltningsberdttelsen och
beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for
rdkenskapsAret.

Stockholm den 28 aoril 2016

Auktoriserad revisor


