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Styrelsen för BRF Östersund Staben 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i
hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Föreningens ändamål

Föreningen har enligt stadgarna till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i

föreningens hus upplåta bostäder, i förekommande fall mark och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan
tidsbegränsning.

Grundfakta om föreningen

Bostadsrättsföreningen registrerades 2019-01-21. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades

2019-08-27 och nuvarande stadgar registrerades 2019-01-21 hos Bolagsverket.

Föreningen är ett s.k. privatbosmdsföretag enligt inkomstskattelagen (1999: 1229) och utgör därmed en äkta
bostadsrättsförening.

Föreningen har sitt säte i Östersund.

Styrelsen

Thord Engström Ordförande

Dorota Gorska Ledamot

Mille Wanjiku Kamie Ledamot

Patrik Säll Ledamot

Per Wahlgren Ledamot

Revisor

Andreas Stefansson Auktoriserad revisor Next Revision i Gävle AB

Fastighetsfakta

Föreningen har 2019 förvärvat samtliga aktier i Staben 8 AB, 559079-9960, som vid tidpunkten för
förvärvet var ägare till fastigheten Östersund Staben 8. Föreningen har därefter genom en s k
underprisöverlåtelse förvärvat fastigheten av sitt dotterbolag till en köpeskilling motsvarande fastighetens
skattemässiga värde. Dotterbolaget kommer därefter att likvideras.

Fullvärdesförsäkring Finns via Länsförsäkringar.
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Lägenheter och lokaler

Föreningen upplåter 12 lägenheter med bostadsrätt samt 1 lokal med hyresrätt.

Servitut och gcmensamhetsanläggningar

Fastigheten belastas inte av några servitut. Fastigheten ingår inte i någon gemensamhetsanläggning eller
samfällighet.

Husens utformning

Två byggnader, ett trähus (gatuhuset) och ett stenhus (gårdshuset). Gatuhuset består av ett fierfamiljshus i

tre våningar samt källare med förråd. Gårdshuset består av ett fierfhmiljshus med två våningar.
Fastighetens areal är 736 1112. Byggnadernas totalyta är 690 1112 varav 532 1112 utgör bostadsyta (BOA) och
158 m2 utgör lokalyta (LOA).

Beskrivnino av föreninoens hus - Storoatan 49 A
& 25 25

Byggnadsår 1929

Grundläggning Sten/betong

Stomme Trä

Yttertak Falsad plåt

Fasad Trä

Fönster Varierande tvåglas och treglas med tvåglas isolerrutor

Installationer - Storgatan 49 A

Vatten/avlopp Fastigheten är ansluten till det kommunala nätet

Uppvärmning Fjärrvärme. Vattenburen distribution till lgh. Trapphuset stöduppvärms m
elradiatorer

Ventilation Mekanisk från- och tilluft med återvinning. Lokalen saknar mekanisk ventilation

El Moderna installationer. Fastighetsmätare i elcentralen. Individuella mätare i lgh

TV/tele/bredbancl Byggnaden är ansluten till ComHems nät

Beskrivning av bostadslägenheter - Storgatan 49 A

Lägenheterna är helt nyligen genomgripamle renoverade med nya moderna kök, nya vitvaror, nya ytskikt,
nya badrum med klinker och kakel.

(;5 ?

ränna fli”)

?



BRF Östersund Staben 8 3 (l 1)
Org.nr 769637-1 199

Beskrivning av föreningens hus - Storgatan 49 B

Byggnadsår 1945

Grundläggning Betong

Stomme Sten/tegel

Yttertak Falsad plåt

Fasad Tegel

Fönster Treglas isolerrutor

Installationer - Storgatan 49 B

Vatten/avlopp Fastigheten är ansluten till det kommunala nätet

Uppvärmning Fjärrvärme. Vattenburen distr (111 lgh. Elektr vv-beredare inryms i trappförråd

Ventilation Mekanisk frånluft

El Nya installationer. Fastighetsmälare i elcentralen. Individuella mätare i lgh

TV/tele/bredband Fiber

Beskrivning av bostadslägenhcter - Storgatan 49 B

Nybyggda lägenheter med moderna kök, nya vitvaror, målade väggar och tak, badrum med klinker och
kakeL

Allmänna och gemensamnm utrymmen för Storgatan 49 A och B

Sophantering Gemensam sophantering för båda byggnaderna. Sopkärl i separat byggnad på
gården

Källare Inkl gemensam tvättstuga, torkrum och källarförråd (för båda byggnaderna)

Tvättstuga Tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare och avfuktare i torkrummet

Tomten/gården Grusade gång och körbanor. Gemensam uteplats

Byggnadernas tekniska status - utfört underhåll

Byggnaderna har genomgått omfattande renoveringar under 2018-2019 varmed 12 bostadslägenheter har ”
rm—äigstäuts.
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Planerat underhåll

Teknisk statusbesiktning utfördes 2019-07-23. De åtgärder/underhåll som bedöms vara i behov av att
utföras år 1-1 1 bedöms kosta cirka 250 000 kronor. Föreningen avser att finansiera de angivna åtgärderna
med dels den reparationsfond som ingår i föreningens anskafthingskostnad dels med medel som årligen
sätts av till föreningens fond för yttre underhåll.

Obligatorisk ventilationskontroll (s.k. OVK-besiktning) för Storgatan 49A och ny energideklaration är
planerade till att genomföras i augusti/september månad 2019. Kostnaden för OVK-besiktningen och
energideklarationen ingår i reparationsfonden. Kostnader för åtgärder för att tillse att det föreligger
godkänd OVK i bostadslägenhetema ingår i föreningens anskaffningskostnad.

Enligt föreningens stadgar ska avsättning ti11 fond för yttre underhåll ske årligen enligt antagen
underhållsplan alternativ med ett belopp motsvarande minst 0,1 % av fastighetens taxeringsvärde.
Styrelsen avser att avsätta ett belopp motsvarande 40 kr/kvm BOA och LOA under föreningens tre första
år.

Förändring av eget kapital

lnhctnlda ['pplålclsc- l—"oud för yttre Balanserat Årets Totalt
insatser avgifter underhåll resultat resultat

Belopp vid årets ingång 4 209 000 856 000 250 000 0 319 264 5 634 264
Ökning av insatskapital 8 996 750 2 549 250 11 546 000
Avsättning 27 600 —27 600 ()
Disposition av föregående
års resultat: 319 264 -319 264 0
Årets resultat —1 009 421 —1 009 421
Belopp vid årets utg:o ng 13 205 750 3 405 250 277 600 291 664 -1 009 421 16 170 843

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll 291 664
årets förlust -1 009 421

-717 757

behandlas så att

reservering fond för yttre underhåll 27 600
i ny räknimcy överföres -745 357

-717 757

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not * 2020-01-01 2019-01-21
-2020-12-31 -2019-12-31

Nettoomsättning 2 455 996 35 456

Rörelsens kostnader
Driftskostnader -407 306 -194 352
Övriga externa kostnader -288 281 - 125 281
Avskrivningar av materiella anläggningstilIgångar -448 693 0

-1 144 280 -319 633

Rörelseresultat -688 284 -284 177

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 3 -67 995 746 026
Räntekostnader och liknande resultatposter 4 -253 141 -142 585

-321 136 603 441

Resultat efter finansiella poster -1 009 420 319 264

Resultat före skatt -1 009 420 319 264

Årets resultat -1 009 421 319 264
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgånga r

Materiella (mlägg"ingstillgångar

Byggnader och mark

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfrisligajbrzlringar

Kundfordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättninostiIIOånoar
a 5 &

SUMMA TILLGÅNGAR

Not 2020-12-31

22 056 307

22 056 307

22 056 307

6 207
15 462

21 669

307 075

307 075

328 744

22 385 051

6(11)

2019-12—31

22 505 000

22 505 000

22 505 000

17 442

17 442

50 000

50 000

67 442

22 572 442
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Balansräkning Not 2020-12—31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 13 205 750 4 209 000
Upplåtelseavgifter 2 549 250 856 000
Fond för yttre underhåll 7 277 600 250 000

16 032 600 5315 000

Fritt eget kapitul

Balanserat resultat 29] 664 0
Årets resultat -1 009 421 319 264

-717 757 319264
Summa eget kapital 15 314 843 5 634 264

Långfristiga skulder 8
Övriga skulder till kreditinstitut 6 947 500 0
Summa långfristiga skulder 6 947 500 0

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 35 000 0
Leverantörsskukler 23 641 8 254
Skulder till koncerntöretag 0 7 310 683
Skulder till närstående företag 0 9 583 914
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 64 067 35 327

122 708 16 938 178

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 385 051 22 572 442
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncemredovisning (K3).

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningsti[Igångar redovisas till anskafthingsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Komponentilldelning

Materiella anläggningstillgångm' har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut,
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Avskrivning sker linj än över den förväntade nyttj andeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Underlag för avskrivning: 17 770 000 kr (fg år 0 kr)

Avskrivningsbelopp per år: 448 693 kr (fg år 0 kr)

Föreningens hus togs i bruk 2020 varför årlig avskrivning påbörjas från och med detta år.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på styrelsens bedömningar.
uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs.
Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som
under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden
ses över regelbundet.

Enligt styrelsen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt källor till
osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till m'skrivningstiden på byggnadens komponenter.
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Not 2 Nettoomsättning

Årsavgifter bostäder
Hyresintäkter lokaler

Hyresintäkter p-platser

Not 3 Resultat från andelar i koncernföretag

J usterad erhållen utdelning / erhållen utdelning
Nedskrivningar

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatpostcr

Räntekostnader som avser skulder till koncernföretag
Räntekostnader som avser skulder till närstående företag
Ovriga räntekostnader och liknande resultatposter

Not 5 Byggnader och mark

Ingående anskafthingsvärden
Inköp

Utgående aclulmulcrade :mslmffningsviirdcn

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

Utgående acluunulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Övriga förutbetalda kostnader

2020

2020

—67 995

-67 995

2020

172 447

80 693

0
253 140

2020-12-31

22 505 000

22 505 000

0
-448 693

-448 693

22 056 307

2020-12-31

15 462

15 462

Q5
AM
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2019-01-21

-2019-12-31

1 001

34 455

0
35 456

2019-01-21

-2019-12-31

15 196 026

-14 450 000

746 026

2019—01-21

-2019-12-31

47 280

95 040

265

142 585

2019-12-31
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22 505 000

2019-12-31

17 442
17 442
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Not 7 Fond för yttre underhåll

Vid årets början
Ingår i del av föreningens anskafthingskostnad
Reservering enligt ekonomisk plan
Reservering enligt stämmobeslut

Not 8 Långfristiga skulder

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter

Not 10 Ställda säkerheter

Fastighetsinteckning

2020-12-31

250 000

0
27 600

0
277 600

2020-12-31

6 807 500

6 807 500

2020-12-31

34 206
29 861

64 067

2020-12-31

7 000 000

7 000 000

[O(ll)

2019-12—31

0
250 000

0
0

250 000

2019-12-31

2019-12-31

35 327

0

35 327

2019-12-31

7 000 000

7 000 000
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i BRF Östersund Staben 8
Org.nr 769637-1199

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfoit en revision av årsredovisningen för BRF Östersund Staben 8 för räkenskapsåret 2020.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 2020—12-31 och av dess
fmansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grundför uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande
till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
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 de 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. De 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
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina 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 mina 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 ti1lsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på

BRF Östersund Staben 8, Org.nr 769637-1199
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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 mina 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 ntelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för

att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig
om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av

årsredovisningen. Jag 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 jag drar sluts atsen att det finns en

väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fasta uppmärksamheten på upplysningarna i

årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera

uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland

upplysningama, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt

som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten

för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella

betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för BRF

Ostersund Staben 8 för räkenskapsåret 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust.

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar

styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundför uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i

avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoendei förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och

har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
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.

BRF Östersund Staben 8, Org.nr 769637-1199
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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

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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, tillämpliga delar av lagen om ekonomiska

föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed

mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i

risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och

andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om

styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är
förenligt med bostadsrättslagen.
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