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BRF Killingen 138 
Org.nr 769614-9702 
 
Styrelsen för BRF Killingen 138 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK). 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2014 

Verksamheten 
Allmänt om verksamheten: 
BRF KILLINGEN 138 har förvärvat fastigheten Killingen 40 genom köp av PP Pension 
Försäkringsförening, 802005-5573 den 15 april 2008. 
 
Föreningen har som mål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens 
hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlemsrätt i föreningen 
på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas 
bostadsinnehavare. 
 
Fastighets- och lägenhetsfördelning: 
Fastighetens beteckning är Killingen 40 på Sveavägen 138 i Stockholm i Johannes Församling i 
Stockholms Stad, Stockholms Län. 
Byggår: 1936/37 
Fastigheten omfattar 2503 kvm yta. 
 
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos försäkringsbolaget IF. 
 
Fastigheten består av 38 lägenheter, varav samtliga är bostadsrätter, och de fördelar sig enligt 
följande: 
 
Rum Antal 
1 rum med kokvrå 6 
1 rum och kök 18 
2 rum och kök 12 
4 rum och kök 2 
 
Lokaler: 
Till fastigheten hör fyra stycken lokaler, samtliga är uthyrda till sin helhet. Den största lokalen, i 
markplan, är uthyrd till Babyexperten AB vilka säljer barnvagnar och med dessa tillhörande detaljer. 
Babyexperten hyr även del av den garageyta som tillhör fastigheten för att disponera som lager. 
Resterande garageyta är ombyggt till källarförråd och används av föreningens medlemmar. Den näst 
största lokalen hyrs ut till Cmeds Group KB som utför medicinska behandlingar samt säljer diverse 
naturläkemedel. Den sista och fjärde lokalen är en kafélokal hyrs ut till China Café AB. China Café AB 
ingick ett arrendeavtal med RESK i Sverige AB under början av 2015. De erbjuder nu sushi och 
tillbehör i lokalen. 
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Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 
Underhåll och reparationer: 
Under året har erforderligt underhåll och reparationer genomförts. Framför allt har flera arbeten 
gällande ventilationen utförts, däribland en obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Denna blev 
underkänd och en utredning för att uppnå en godkänd OVK har därför utförts under 2014 och denna 
har fortgått under 2015. Detta arbete planeras fortsätta under året och målet är att uppnå en 
godkänd OVK inom ett år. Finansieringen av detta arbete kommer bestå av nuvarande kassa samt de 
inokmster som genereras under året.  Utöver ventilationsarbeten har värmesystemet rengjorts och 
tömts på luft för att förbättra flöden. 
 
Enligt underhållsplanen skall balkongräckena målas om och detta planeras bli nästa projekt efter att 
ventilationsarbetet färdigställts. 
 
Ekonomi: 
Årets resultat (-432 097) påverkas negativt av att föreningen från och med bokslutet 2014 tvingas 
använda så kallat K-regelverk vid upprättande av årsredovisning. Detta medför bland annat att 
avskrivningskostnaderna ökat markant (från -118 065 till -774 985). Denna förändring har ingen 
effekt på föreningens kassaflöde. Styrelsen anser att det budgeterade kassaflödet för 2015 och 
framåt är tillräckligt för att täcka framtida kostnader, investeringar och amorteringar och beslutade 
därför att sänka årsavgiften med 5%. 
 
Styrelse: 
Johannes Nordqvist, Ordförande 
Samara Wardi, Ledamot 
Joakim Larsson, Ledamot, 
Erik Persson, Ledamot 
Mathias Carlsson, Ledamot 
Gabriella Dinnetz, Suppleant 
Soffia Grimsdottir, Suppleant 
Gian Ghigliotto, Valberedning 
Göran Rosén, Valberedning 
 
Revisor: 
Percy Feiff, auktoriserad revisor 
 
Föreningsfrågor: 
Styrelsen har haft 10 antal styrelsemöten under 2014. Utöver detta har ett stort antal informella 
möten och telefonsamtal ägt rum. 

Medlemsinformation 
Under perioden har en lägenhet överlåtits. Vid årets utgång hade föreningen 50 medlemmar. 
Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter är att mer än en medlem kan bo 
i samma lägenhet. Dock skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett antalet 
innehavare. 
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Flerårsöversikt 
 2014 2013 2012 2011 
Nettoomsättning tkr 2 133 1 883 1 593 1 592 
Resultat efter finansiella poster -432 -143 -518 -227 
Soliditet % 80% 79% 74% 75% 
Bankskuld kr/m2 6 305 7 692 9 197 9 197 
Drifts-/personalkostnader kr/m2 556 584 556 435 
Årsavgifter kr/m2 580 499 496 497 
Räntekostnader kr/m2 267 422 502 477 
 

Resultatdisposition 
Stämman har att ta ställning till: 

  
   Ansamlad förlust -         1 620 922     

 Årets förlust -            432 097     
 

 
-         2 053 019 

 
   Styrelsen föreslår följande disposition: 

  
   I ny räkning överföres -         2 053 019 

 
 

-         2 053 019 
  

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


























