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Styrelsen for BostadsrattsfOreningen Oil/en 2, Solna far harmed avge arsredovisning 
fOr rakenskapsaret 2019-01-01 till 2019-12-31. 

FORVAL TNINGSBERA TTELSE 

Allmant om verksamheten 
Foreningen ar ett privat bostadsforetag enligt inkomstskattelagen (1999:1229), d.v.s. 
foreningen ar en akta bostadsrattsforening. 

Foreningen har till andamal att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom 
att i foreningens hus upplata bostader och lokaler at medlemmarna till nyttjande utan 
tidsbegransning. 

Bostadsrattsforeningen bildades den 16 oktober 2001 och registrerades hos 
Bolagsverket den 9 april 2002. 

Foreningens byggnader 
Fbreningens byggnader uppfOrdes under aren 1970 - 71 ligger i Solna kommun och 
har beteckning Oillen 2. Foreningen fbrvarvade fastigheten Oil/en 2 med tillhbrande 
mark den 1 juli 2003. Fbreningens byggnader utgbrs av tre sjuvaningshus. 

Fastigheten ar fullvardesfOrsakrad hos forsakringsbolaget Trygg Hansa. Ansvars
fbrsakring fbr styrelsen ingar. I forsakringen ingar aven bostadsrattstillagg fOr alia 
medlemmar. 

Fastigheten bestar av 196 bostadslagenheter med en sammanlagd yta av 16 418 
kvm samt 5 lokaler med en sammanlagd yta av 121 kvm. 

Per den 31 december 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Antal upplatna lagenheter 176 173 171 171 169 167 
Upplaten yta kvm 14992 14820 14694 14694 14466 14338 
Antal hyresratter 20 23 25 25 27 29 

Antal upplEhna lagenheter 

180 

175 

170 

165 

160 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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Bostadslagenheterna fordelar sig pa foljande satt med avseende pa antal och ytor: 

Typ av Igh Lgh yta Totalyta Antallgh Varav hyresratter 

1 rum och kokvra 33 kvm 66 kvm 2 --.-
1 rum och kok 36 kvm 756 kvm 21 31gh om 108 kvm 

41 kvm 41 kvm 1 --
54 kvm 108 kvm 2 ---

2 rum och kok 48 kvm 48 kvm 1 ---
64 kvm 2560 kvm 40 7 Igh om 448 kvm 

65 kvm 260 kvm 4 ---
3 rum och kok 87 kvm 6699 kvm 77 10 Igh om 870 kvm 

4 rum och kok 101 kvm 304 kvm 3 ---
103 kvm 1 957 kvm 19 ---
109 kvm 109 kvm 1 ---

5 rum och kok 126 kvm 126 kvm 1 ---
6 rum och kok 141 kvm 3384 kvm 24 ---
Totalt 16418 196 20 Igh om 1 426 kvm 

Under det gangna aret har 10 st. bostadsratter inom foreningen bytt agare och 
fOreningen har salt tre lagenheter som blivit nya bostadsratter. 

Forvaltning 
• Emvix Forvaltnings AB har sedan 2006 haft ansvar att skota den lopande 

kamerala forvaltningen. 

• Norrsidans AlIservice AB har ansvarat for den dagliga tekniska forvaltningen. 

• Telefonjouren och mejlsvar for saval hyresgaster som bostadsrattsinnehavare 
har foreningens ordforande och vice ordforande ansvarat for. 

• Viklunds Stad i Sverige AB (fd. Stadgiganten AB) har varit ansvarig for 
stadningen i trapphusen, hissarna, tvattstugorna och kallargangarna. 

• ManKan AB skoter underhall och service av vara hissar. 

• Nordic Garden AB skoter snorojningen samt skotsel av buskar och grona ytor. 

• Foreningen ar medlem i Fastighetsagarna Stockholm samt Bostadsratterna 
vilka har anlitats fOr konsultationer rorande vissa hyresrattsliga fragor. 
Fastighetsagarna anlitas aven for hyresforhandlingar med Hyresgast
foreningen. 

• Foreningen ombesorjer uppstallning och hamtning av container fOr grovre 
avfall ett par ganger om aret. 

• Foreningen har for narvarande rorligt avtal med EON for el-Ieveranser. 
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Vasentliga handelser under rakenskapsaret 
Under det gangna aret har underhallsarbetenlinvesteringar genomforts eller 
paborjats enligt foljande: 

• F6reningen har fortsatt med underha" av hyreslagenheter enligt den flerariga 
underha"splanen som togs fram under 2006 och darefter uppdaterats. 

• Genomgang av foreningens fOrsakringsskydd med hjalp av anlitad konsult. 

• Uppfoljning av prognosbaserat varmestyrningssystem med avseende pa 
minskning av kostnader for uppvarmning 

• Den ordinarie foreningsstamman holls den 28 maj 2019. 

Stambyte och vatrumsrenovering 
• Under aret slutfOrdes stambyte och vatrumsrenovering. 

• Efter slutbesiktning godkandes entreprenaden 2019-06-07. 

• Stigarledningar till lagenheterna har bytts. 

• Omtradning av elledningar i hyreslagenheterna gjordes i samband med 
stambytet. 

• EI-centraler i samtliga lagenheter har bytts och elmatare har installerats. 

• System for Individue" matning och debitering har insta"erats. 

Under aret har systemet testats och kontrollerats for att kunna tag as i drift 
2020. 
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Infor kommande verksamhetsar 
Prioriterade arbeten for 2020: 

• Genomfora utbyte av hissar 

• Byte av bredbandsleverantor 

• Genomfora forandringar av utemiljon med ny trappa vid port 2, mur och nya 
planteringar utefter gaveln hus B, belysningsarmaturer utefter densamma. 

• Fortsatt arbete med den Ifmgsiktiga underhallsplanen. 

• Fortsatt underhallsarbete i hyreslagenheter utifran uppkomna behov. 

/ ~) • Fortsatt arbete kring forbattrad boendemiljo och minskat energiutnyttjande. 

• System fOr individuell matning och debitering har installerats. Under 2019 har 
systemet testats och kontrollerats for att kunna tas i drift 2020. 

) Medlemsinformation 

) 

Styrelsen har via anslagstavlor, e-post, var hemsida - www.dillen2.se - samt i vissa fall 
direkt i brevladorna informerat medlemmar och andra boende om diverse forenings
angelagenheter. 

Portvardar ar inte bara en viktig brygga for informationsspridning mellan styrelsen 
och medlemmar/hyresgaster utan spelar en avgorande roll for alias trivsel i vart 
bostadsomrade. Portvardarna arvoderas med en symbolisk summa av 900 kronor 
per ar. 
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2010 2011 

Lillemor Robertsson 

Riitta Waldner 

Kitty Gurb Johansson 
Charlotta ROden 

Charlotta ROden 

Ola Hellstrom 

Eva-May Sjolund 

Rosa Kass Kawo 
Sirje Hansson 

Antal medlemmar per 31 december 

2012 2013 2014 2015 2016 
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Styrelsen 
Styrelsen har sedan foregaende ordinarie foreningsstamma haft foljande 
sammansattning och arbetsfordelning: 

Peter Walz ordforande, teknisk forvaltning, tradgardsfOrvaltning 
Agneta Fohlstrom vice ordfOrande, sekreterare, medlemsfragor, 

Bo Karlsson 
Bo Nilsson 
Michele Harland 
Christer Schon 
Simon Ohlsson 
Tiina Ronnberg 

hyresgaster 
ledamot, stambyte, vattenskador, miljo och IMD. 
ledamot, ekonomi, brandskydd 
ledamot, information, passersystem 
suppleant, hyresgaster, avgick i februari 2019 
suppleant, energifragor 
suppleant, medlemsfragor 

• Bostadsrattsforeningens firma har tecknats av styrelsens ledamoter tva i 
forening. 

• For styrelsens arbete finns ansvarsfOrsakring tecknad hos forsakringsbolaget 
Trygg Hansa. 

• Styrelsen har hallit 12 sammantraden under aret. 

Under dessa sammantraden har bland annat foljande fragor behandlats: 

>- Ekonomisk forvaltning: 
• Budget och budgetuppfoljning 
• Arsredovisning 

>- Trivsel och miljofragor: 
• Yttre miljo och inre miljo 
• Energibesparing 

>- Medlems- och hyresgastfragor: 
• Ansokan om medlemskap 
• Ansokan om andrahandsuthyrning 
• Renovering av hyreslagenheter 
• Ovriga medlemsfragor 
• Ovriga hyresgastfragor 
• Uthyrning av lokaler 
• Information 
• Foreningsstamma 

• Stambyte 
• UppfOljning av arbete med 

stambytet 
• Extra fOreningsstamma 

• Ovrig teknisk forvaltning: 
• Langsiktig investerings

underhallsplan rorande 
fastigheten och hyresratter 

• FastighetsfOrsakring 
• Vattenskador 
• Brandsakerhet, anpassning till nya 

regler av bl.a. raddningsvagar och 
skyltning. 

• Upphandling av hissbyte 
• OVK 
• Inbrott i kallarna 
• Stopp i sopsugen 
• Byte av bredbandsleverantor till 

Stockholms stadsnat 
• Automatisk oppning av portarna 
• Injustering av varmen 
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Pa den ordinarie f6reningsstamman valdes Anders Bergman, Mazars Set 
Revisionsbyra till revisor. 

Valberedning 
Valberedning har under aret varit Mats Magnusson (sammankallande) och Bj6rn 
Raunio. 

Flerarsoversikt 
Ut kl" t d vec In~ av axenngsvar et: 

2019 2018 2017 2016 2015 

Byggnad 183689000 150351 000 150351 000 132 142000 132 142000 

Mark 192493000 119000000 119000000 114 129000 114 129000 

Summa 376182000 269351 000 269351 000 246271 000 246271 000 

A d k It I n ra nyc ea : 
2019 2018 2017 2016 2015 

Nettoomsattning i tkr 10776 10567 10746 10790 10865 

Resultat efter finansiella poster itkr -1 874 15 504 394 764 

Resultat exklusive avskrivningar itkr 2649 3507 4316 4169 3882 

Arsavgiftlkvm bostadsrattsyta i kr 594 592 595 595 595 

Rantekostnad/kvm 
i kr 27 23 16 15 33 

bostadsrattsyta 

Driftkostnad/kvm totalboendeyta i kr 476 417 385 391 400 

varav: reparationer och 
i kr 82 73 45 48 42 

underhall 

taxe- och avtals-
i kr 242 225 212 222 219 

bundna kostnader 

Lan/kvm bostadsrattsyta i kr 6670 6465 3369 3369 4286 

Soliditet i% 61 61 74 74 68 

Rantekostnad/omsattning i% 4 3 2 2 4 

Laneskuld/taxeringsvarde i% 26 39 18 18 25 

Arsavgiften har inte f6randrats sen 2007. Med start 2020 infOrs debitering av 
hushallsel, vilket kommer att innebara en okning av medlemmarnas totala avgifter till 
foreningen. 
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Miljomal och energibesparande atgarder 
Vid energideklarationen faststalldes var energiforbrukning till 148 KWh per kvm oeh 
ar. Det ar ett normalt varde for v8r typ av fastighet byggd pa 70-talet. Nybyggda hus 
har varde under 100 KWh per kvm oeh ar. En ny energideklaration kommer att tas 
fram under 2020. 

Var ambition ar att minska pa energifOrbrukningen. Detta skall ske genom byte till 
energisnalare losningar for el oeh varme samt besparingar genom ett miljotank hos 
vara boende. 

Foreningen har under de senaste aren genomfort flera energibesparande atgarder sa 
som IMD, ny varmeeentral oeh temperaturstyrd varmefOrsorjning. 

N k It I 'f"b k' lye ea , energ I or ru mng: 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vatten i kbm 23578 22800 24762 25467 26850 21 223 20626 
EliMWh 829 763 740 736 720 742 752 
Fjarrvarme MWh 2379 2280 2262 2391 2177 2092 2 136 

Diagrammet nedan visar fOrandring i % av energiforbrukning oeh vatten jamfort med 
aret 2011. Som diagrammet visar har elfOrbrukningen minskat med drygt 20% oeh 
vattenforbrukningen med drygt 30% 

20.0% 

10.0"10 

0.0% 

-10.0% 

-20.0% 

-30.0% 

-40.0% 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

...-Vatten ...... EI ~_c. Fjarrvalllle 

Var ambition for 2020 ar att fortsatta jobba for att minska fOrbrukningen av el, varme 
oeh vatten. Forutom att dessa mal bidrar till en battre miljo forbattrar det aven 
foreningens ekonomi. 
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Forandring av eget kapital 

Upplatelse- Fond yttre Balanserat Arets 
Insatser avgifter underhall resultat resultat 

8elopp yid arets ingang 133024500 28714207 808053 - 11 848009 15768 

Arets inbetalda insatser 2358000 

Arets inbetalda 
9666650 upplatelseavgifter 

Resultatdisposition enligt 
stammobeslut 808053 -792285 -15768 

Arets resultat -1 874350 

Utgaende eget kapital 135382500 38380857 1 616106 - 12 640 295 -1 874350 

Styrelsens syn pa foreningens ekonomiska stallning och resultat 
Foreningens ekonomi ar god och stabil. Arets resultat fore bokfOringsmassiga 
avskrivningar visar ett overskott om 2 645 599 (3 507 078 kronor forra aret). 

Foreningen har under aret investerat 33 385 tkr i olika projekt: 
• Fortsatt arbete med stambytet 31 714 tkr 

• Fortsatt installation av nya el-centraler i varje lagenhet, med individuell 
matning av forbrukning, 1 571 tkr 

Dessa investeringar har foreningen finansierat med lanade medel. 

• Elektroniska las till kallar- och vindsforrad. 

• Nya torkrumsflaktar, 40 tkr 

• Forbattringar i foreningens bredband 25 tkr 

Dessa investeringar har foreningen finansierat via egna medel. 

Vad betraffar fOreningens resultat och stallning hanvisas till nedanstaende resultat
och balansrakningar, kassaflodesanalys samt tillhorande bokslutskommentarer. 

Forslag till behandling av arets resultat 
• Styrelsen foreslar stamman att den ansamlade fOrlusten behandlas enligt 

foljande: 

Arets resultat pa -1 874 350 kronor samt ansamlad forlust om -12 640 295 
kronor, tillsammans -14 514 645 kronor, inklusive arets avsattning om 
1 128546 kr till yttre reparationsfond balanseras i ny rakning. 
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BOKSLUT FOR VERKSAMHETSARET 2019 

Resultatrakning 

Not 

Nettoomsattning 
Ovriga rorelseintakter 

Summa rorelsens intakter 

Rorelsens kostnader 

Underhallskostnader 
Driftskostnader 
Personalkostnader 
Avskrivningar av materiella 
anlaggningstillgangar 
Summa rorelsens kostnader 

Rorelseresultat 

Finansiella poster 

Ranteintakter och liknande resultatposter 
Rantekostnader och liknande resultatposter 
Summa finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

5 

6 
7 
8 

9 

2019 

10775607 
86963 

10862570 

-1 350955 
-6 184 113 

-279237 

-4519949 

-12334254 

-1 471 684 

17826 
-416983 
-399157 

-1 870840 

) Arets skatter -3510 

J 

Arets resultat 

Arsavgifter Arets intaktsfordelning 
81 ,7% Ovriga 

Hyror 
lokaler 
0,6% 

intakter 
0,8% 

Hyror 
bostader 

16,8% 
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kostnader 
48,4% 

Arets kostnads
fordelning 

2018 

10566787 
78978 

10645765 

-1 189809 
-5360063 

-282704 

-3491 310 

-10323886 

321 880 

41 014 
-347 127 
-306113 

15768 

0 

15768 

Ovrigt 
forvaltning 

26,9% 

Personal 
3,4% 

Undemall 
16,4% 
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Balansrakning - TiIIgimgar 
Not 2019 

Materie"a anlaggningstillgangar 
Byggnadens ursprungliga 

10 102823657 komponenter 
Byggnadens bytta komponenter 11 91 660365 
Byggnadens nya komponenter 12 1 043665 
Mark och markanlaggningar 13 56633381 
Maskiner och inventarier 14 40001 
Pagaende arbete 1 782279 
Summa materie"a anlaggningstillgangar 253983348 

Summa anUiggningstillgangar 253983348 

Omsattningstillgangar 

Kortfristiga fordringar 
Hyresfordringar 20357 
Ovriga kortfristiga fordringar 15 349 
F6rutbetalda kostnader och upplupna 16 193576 intakter 
Summa kortfristiga fordringar 214282 

Kassa och bank 
Kassa och bank 17 7862987 
Summa kassa och bank 7862987 

Summa omsattningstillgangar 8077269 

Summa tillgangar 262060617 
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2018 

104273903 

24366563 
1 143000 

56633381 
1 

38701 694 
225118542 

225118542 

85882 
292744 

374943 

753569 

21 531 053 
21 531 053 

22284622 

247403164 
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Balansrakning - Eget kapital och skulder 

Not 2019 
Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser och upplatelseavgifter 18 173763357 
Yttre reparationsfond 19 1 616 106 
Summa bundet eget kapital 175379463 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 20 -12640295 
Arets resultat -1 874350 
Summa fritt eget kapital -14514645 

Summa eget kapital 160864818 

Skulder 

Langfristiga skulder 21 98000000 

Kortfristiga skulder 
Leverantorsskulder 1 851 455 
Skatteskulder 8494 
Qvriga skulder 56795 
Upplupna kostnader och forutbetalda 22 1 279055 
intakter 
Summa kortfristiga skulder 3195799 

Summa skulder 101195799 

Summa eget kapital och skulder 262060617 

Sidan 13 av 24 

2018 

161 738707 
808053 

162546760 

-11 848009 
15768 

-11 832242 

150714518 

95000000 

665213 

60805 

962628 

1 688646 

96688646 

247403164 
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Not 1 Redovisnings- och varderingsprinciper 

AI/manna redovisningsprinciper 
Frfm och med rakenskapsaret 2016 upprattas arsredovisningen i enlighet med 
arsredovisningslagen, samt det som anges i BFNAR 2012:1, Bokforings
namndens allmanna rad om arsredovisning och koncernredovisning, sk K3-
regelverk. 

Fastighetens betydande komponenter bedoms ha vasentligt skilda nyttjande
perioder och darfor har fastighetens bokforda varden fordelats pa vasentliga 
komponenter. Komponentindelningen har genomforts med utgangspunkt i vag
ledningen fOr komponentindelningen av hyrestastigheter men med anpassning 
till bostadsrattsfOreningens sarskilda torutsattningar. Komponenternas ater
staende nyttjandeperiod och tidpunkt samt utgift for eventuella utfbrda atgarder 
pa vasentliga komponenter har beaktats sa val som ackumulerade avskriv
ningar dvs man har anvant direkt infasning med bruttometoden 

Redovisningsvaluta 
Arsredovisningen ar upprattad i svenska kronor och beloppen anges i kronor om 
inget annat anges. 

Varderingsprinciper m.m. 
TiIIgangar, avsattningar och skulder har varderats till anskaffningsvarden om 
inget annat anges nedan. 

Intakter 
Arsavgifter och hyresintakter redovisas tor den period de avser. Forskotts
betalda arsavgifter och hyror redovisas darmed som forutbetalda intakter. 

Fordringar 
Fordringar ar redovisade till anskaffningsvardet minskat med eventuell ned
skrivning. 

Avsattningar och skulder 
Skulder har, om ej annat anges nedan, upptagits till anskaffningsvardet. 
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Materiella anlaggningstillgimgar 
Materiella anlaggningstillgfmgar redovisas till anskaffningsvarde minskat med 
avskrivningar. Utgifter for fOrbattringar av tillgangars prestanda, utover 
ursprunglig niva, okar tillgangarnas redovisad varde. Utgifter for reparation och 
underhall redovisas som kostnader. 8yggnader och inventarier skrivs av 
systematisk over tillgangens bedomda nyttjandeperiod enligt linjar avskrivnings
plan. 

Anlaggningstillgangar varderas till anskaffningsvarde med avdrag for 
ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna gors enligt en systematisk plan 
over tillgangarnas forvantade nyttjandeperiod uppdelad pa nedanstaende 
komponenter. 

Tabel/en nedan visar hur materiella anlaggningstillgangar har 
komponenter och vilken avskrivningsplan har tillampats: 

Komponent Arlig avskrivning Kommentar 
Stomme '1,1 % 
Stomkompletteringarlinnervaggar 1,1 % 
Yttertak 12,5% 
Fasad och Balkonger 4,3% 
El varav 

EI-centraler i varje lagenhet 
EI-besparande belysning 
Resterande komponenter 

Fonster 
VS-stammar 

33,3% 
12,5% 
2,6% 
2,6% 

33,3% 

Byte 2018/2019 

Byte 2018/2019 

fordelats pa 

Nya stammar i sma lagenheter 
Varme varav 

1,7% Endast pa Jungfrudansen2 

Fjarvarmeanslutning 
Temperaturstyrning for radiatorer 
Undercentralen 
Resterande delkomponenter varme 

Ventilation 
Hissar 
Bredband 
Passeringssystem 
Restpost 

Inkomstskatt 

4,8% 
25,0% 

2,5% 

2,6% 
8,3% 
7,7% 
7,7% 
8,3% 
2,6% 

t ex radiatorer 

Foreningen ar en akta bostadsrattsforening och beskattas darfor endast fOr 
inkomster som inte ar hanforliga till fastighetsinnehavet. Foreningen har inga 
inkomster utover avgifter samt rant~r hanforliga till fastighetsinnehavet och 
betalar darfor ingen inkomstskatt. Dock har fOreningen ett gammal icke utnyttjat 
underskott av naringsverksamhet om 86791 kronor som kan anvandas fOr att 
dras av mot eventuella inkomster som inte ar hanforliga till fastighetsinnehavet. 
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Kassaflodesanalysen har upprattats enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflodet 
omfattar endast transaktioner som medfort in- eUer utbetalningar. Som likvida medel i 
kassaflodesanalysen klassificerar foreningens, fOrutom kassamedel, disponibla tillgodo
havanden hos banker och andra kreditinstitut . 

Den lopande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 

2019 
-1 870840 

Justeringar fOr poster som inte ingar i kassaflodet: 
Avskrivningar 
Forandring i ranteskuld 
Ranta mm skattekonto 
Fastighetsskatt 
Betald skatt 

Kassaflode frim den lopande verksamheten 
fore forandring av rorelsekapital 

Kassaflode fran forandringar i rorelsekapital 
Gkning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 
Gkning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 
Kassaflode fran lopande verksamhet 

Investeringsverksamhet 
Investeringar i fastigheter 
Investeringar i maskiner/inventarier 
Investeringar/forsaljningar av finansiella 
anlaggningstillgangar 
Kassaflode frim investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamhet 
Upptagning av lan 
Amortering av lan 
Inbetalda insatser 
I nbetalda upplatelseavgifter 
Kassaflode frim finansieringsverksamheten 

Arets kassaflode 

likvida medel yid iuets borjan 

likvida medel yid arets slut 

4519949 
3236 

281 712 
-273218 

2660839 

524047 
1 507 153 
4692039 

-33344755 
-40000 

-33384755 

3000000 

2358000 
9666650 

15024650 

13668066 

17 21 531 053 

17 7862987 
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2018 
15768 

3491 310 
15791 

261 250 
-261 250 

3523670 

-348984 
301 462 

3476147 

-37806910 

- 37 806 910 

95000000 
-49500000 

783000 
3087774 

49370774 

15040011 

6491 042 

21 531 053 
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Not 3 Viisentliga hiindelser efter riikenskapsaret 
1 borjan av 2020 har foljande hant inom foreningen: 

• Foreningen har infort individuell matning och debitering av hushallsel, IMD. Syftet ar aU 
de boende ska kunna paverka sin elkostnad genom att sanka sin forbrukning. Analyser 
under 2019 visade att av foreningens totala elkostnader stod hushallselen for 70%. 
Genom en tariff pa de boendes elfOrbrukning ska hushallselen betalas av de boende. 
Denna tariff kommer att foljas upp och justeras i takt med andrade elpriser och 
elforbrukning. 

Not 4 Stiil/da siikerheter och ansvarsforbindelser 
Under 2019 togs nytt liSm upp med 3 000 000 kr. Fastighetsinteckningarna har darfor okats 
till 98 000 000 kronor. 

Fastighetsinteckningar for skulder till kreditinstitut 

Ansvarsforbindelser 

Not 5 Nettoomsiittning 

2019 

98000000 

inga 

Den redovisade nettoomsattningen fordelar sig pa foljande poster: 
2019 

Hyresintakter bostader 1 825472 

Hyresintakter lokaler 67126 

Arsavgifter 8883009 

Summa nettoomsattningen 10775607 

Not 6 Underhal/skostnader 
Reparationer och underhilll 2019 

Bostader och lokaler 60415 
Gemensamma system 168468 
Gemensamma utrymmen 853 156 
Hissar 232045 
Tvattstugor 33271 

Summa 1 350955 
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2018 

95000000 

inga 

2018 
1 667532 

125 110 
8774 145 

10566787 

2018 
446727 
236296 
303386 
174781 
28619 

1 189809 
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Not 7 Driftkostnader 
Taxe- och avtalsbundna kostnader 

El 
Grovsophamtning 
Sophamtning 
Kabel-TV Ibredband 
Uppvarmning 
Vatten 

Summa 

Ovriga forvaltningskostnader 
F astighetsforsakring 
Fastighetsskatt 
Snorojning 
Kameralforvaltning 
Stadning 
Teknisk forvaltning och fastighetsskotsel 
Forvaltning: tradgard, yttre miljo 
Ovriga forvaltningskostnader 

Summa 

Driftskostnader totalt 

Not 8 Personalkostnader 

2019 
1 150507 

2250 
632836 
172332 

1 782 190 
231 433 

3971 548 

437755 
281 712 
43125 

120220 
284600 
312478 
92778 

639897 

2212565 

6184113 

2018 
956217 
43283 

382574 
130019 

1 704657 
252625 

3469375 

640061 
262052 
33250 

155584 
220844 
230358 
75500 

273039 

1 890688 

5360063 

Foreningen har i likhet med foregaende ar inte haft nagra anstallda och nagra loner har inte 
utbetalats. De redovisade personalkostnaderna fordelar sig pa foljande poster: 

2019 
Styrelsearvoden 
Portvardsarvoden 
Arbetsgivaravgifter 

Summa 

Styrelsens sammansattning inklusive suppleanter: 
Kvinnor 
Man 

217125 
8100 

54012 

279237 

3 
4 

Not 9 Avskrivningar av materiella anliiggningstillgangar 
2019 

Byggnadens ursprungliga komponenter 
Byggnadens bytta komponenter 
Byggnadensnyakompone~er 

Maskiner och inventarier 
Markanlaggningar 

Summa arets avskrivningar 
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1 450246 
2885725 

183978 

4519949 

2018 
224500 

7200 
51 004 

282704 

2 
5 

2018 
1 745 196 
1 630278 

115836 

3491 310 
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Not 10 Byggnadens ursprung/iga komponenter 
Anskaffningsvardet for hela fastigheten (byggnader och mark) ar 179 000 000 SEK. Det 
redovisade vardet pa byggnader och mark omfattar ocksa ombildningskostnaderna. 
Fordelning av vardet mellan byggnader och mark motsvarar procentuell fOrdelning av 
taxeringsvardet pa he la fastigheten under forvarvsaret 2003, dvs. 69% fOr byggnader och 
31 % for mark. 

Den arliga avskrivningen gors endast pa vardet av byggnadsrelaterade komponenter. 
Utbytta komponenter utrangeras. 

Ingaende anskaffningsvarde byggnadens 
ursprungliga komponenter 
Arets utrangering 

Utgaende anskaffningsvarde byggnadens 
ursprungliga komponenter 

Ingaende ackumulerade avskrivningar 
Arets utrangering 
Arets avskrivning 

Utgaende ackumulerade avskrivningar 

Bokfort varde pa byggnadens ursprungliga 
komponenter 

Not 11 Byggnadens bytta komponenter 

2019 

123407790 

123407790 

- 19 133887 

1450246 
- 20584133 

102823657 

2018 

123407790 

123407790 

- 17388691 

1 745 196 
- 19 133887 

104273903 

Foreningen har aktiverat kostnader for forbattringar som okar vardet pa fastigheten samt for 
utbyte av byggnadens ursprungliga komponenter. 

Ingaende varde pa bytta komponenter 
Arets utrangering 
Arets aktiverade kostnader 

Utgaende varde pa bytta komponenter 

Ingaende ackumulerade avskrivningar 
Arets utrangering 
Arets avskrivningar 

Utgaende ackumulerade avskrivningar 

Bokfort varde pa byggnadens bytta 
komponenter 

2019 
41 255880 

70164491 
111 420371 

- 16889317 

2870689 
- 19760006 

91 660365 

Helt avskrivna investeringar och dess avskrivningsar 2019 
Stamrensning - ar 2004 2010 577825 
Trapphusmalning - ar 2004/2005 2011 405100 
Slitsar, Jungfrudansen 12 - ar 2006 2012 120000 
Hiss, Jungfrudansen 12 - ar 2006 2015 104250 

Summa helt avskrivna investeringar 1 207175 
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2018 
41 255880 

41 255880 

- 15259039 

1 630278 
- 16889317 

24366563 

2018 
577825 
405100 
120000 
104250 

1 207175 
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Byggnadens bytta komponenter och dess 2019 avskrivningsplan: 
Hiss, Jungfrudansen 12 - ar 2006 10 ar 104250 
Fjarrvarme - ar 2006/2007 30 ar 1 541 955 

Fasad & balkonger - ar 2005 - 2008 30 ar 31 187444 

Yttertak - ar 2006 - 2008 15 ar 3309957 

Temperaturstyrning radiatorer - 2008/2009 10 ar 1 676034 

Ventilationssystem - ar 2012 15 ar 727954 
Elbesparande belysning - ar 2012 - 2013 10 ar 551 413 
Varmecentralen - ar 2016 40 ar 627469 
Stammar i sma Igh pa Jungfru. 2 - ar 2016 60 ar 1 529405 
Stammar ovriga lagenheter 2018-2019 60 ar 66829099 
Elcentraler i varje lagenhet 2019 40 ar 3335392 

Ackumulerat anskaffningsvarde 111 420371 

Not 12 Byggnadens nya komponenter 

2018 

104250 
1 541 955 

31 187444 

3309957 
1 676034 

727954 
551 413 
627469 

1 529405 

41 255881 

Foreningen har aktiverat kostnader for nya komponenter som okar vardet pa fastigheten. 
2019 2018 

Ingaende varde pa nya komponenter 
Arets utrangering 
Arets aktiverade kostnader 

Utgaende varde pa bytta komponenter 

Ingaende ackumulerade avskrivningar 
Arets utrangering 
Arets avskrivningar 

Utgaende ackumulerade avskrivningar 

2423334 

99679 
2523013 

1 280334 

199014 

1 479348 

Bokfort varde, byggnadens bytta komponenter 1 043665 

Nya komponenter och dess avskrivningsplan: 2019 

Bredband - ar 2006 - 2008 20 ar 1 733498 

Bredband - ar 2019 

Elektroniska las till kallare och vindar 2019 

Inpasseringssystem - ar 2012 

Prognosstyrt varmestyrning - ar 2017 
Ackumulerat anskaffningsvarde 

20 ar 24500 
5ar 75179 

15 ar 531 730 

5 ar __ ----!...:15=8:....1.:....::0=6 
2523013 
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2423334 

2423334 

1 164498 

115836 

1 280334 

1 248187 

2018 

1 733498 

531 730 

158 106 
2423334 
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Not 13 Mark och markanUiggningar 
Anskaffningsvardet for hela fastigheten (byggnader och mark) ar 179 000 000 SEK. 
Fordelning av vardet mellan byggnader och mark motsvarar procentuell fordelning av 
taxeringsvardet pa hela fastigheten under forvarvsaret 2003, dvs. 69% for byggnader och 
31% for mark. Den arliga avskrivningen gors endast pa vardet av markanlaggningar. 
Utbytta komponenter utrangeras. 

Ingaende/utgaende anskaffningsvarde mark 

Ingaende varde pa markanlaggningar 
Arets utrangering 
Arets aktiverade kostnader 

Utgaende varde pa markanlaggningar 

Ingaende ackumulerade avskrivningar 
Arets utrangering 
Arets avskrivningar 

Utgaende ackumulerade avskrivningar 

Bokfort varde mark och markanlaggningar 

2019 

56633381 

685 182 

685182 

685182 

685182 

56633381 

Helt avskrivna markanlaggningar & dess bokforingsar 2019 

Lekplatsen, gard mellan hus B och C - ar 2005 2011 291 221 

Cykelstall mm - ar 2008 2013 331 570 

Lekplatsen, gard mellan hus A och B - ar 2009 2014 __ .....:3....:.5_3.....:5....:..9....:..2_ 

Summa helt avskrivna markanUiggningar 976 383 

Not 14 Maskiner och inventarier 

) Ingaende varde pa maskiner och inventarier 

Arets inkop av maskiner/inventarier 

Utgaende varde pa maskiner och inventarier 

Ingaende ackumulerade avskrivningar 
Arets avskrivning 

Utgaende ackumulerade avskrivningar 

Bokfort varde maskiner och inventarier 

Maskiner och inventarier och dess avskrivningsplan: 
Tvattmaskiner - ar 2005 5 ar 
Servrar - ar 2012 

Torktumlare - ar 2013 
Torkrumsflaktar 

Ackumulerat anskaffningsvarde 

4 ar 

5 ar 
5 ar 
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2019 

652005 

40000 

692005 

652004 

652004 

40001 

2019 
369942 
175000 

107063 
40000 

692005 

2018 

56633381 

685 182 

685182 

685 182 

685182 

56633381 

2018 

291 221 

331 570 

353592 

976383 

2018 

652005 

652005 

630592 
21 412 

652004 

1 

2018 

369942 

175000 
107063 

652005 
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Not 15 Ovriga fordringar 
Skattefordran 2019 

Skatteskuld (-)/Skattefordran (+) yid arets ingang 11 515 
Skattereglering under aret 11 515 
Arets fastighetsskatt 281 712 
Arets inkomstskatt 
Betald preliminarskatt 273218 
Avrakning skatter/avgifter (skattekonto) 349 

Summa skattefordran (+)/skatteskuld (-) yid arets -8145 utgang 

Ovriga kortfristiga fordringar 349 
Summa ovriga fordringar 349 

Not 16 Forutbetalda kostnader och upplupna intiikter 
2019 

Forutbetalda forsakringspremier 127292 
Ovriga forutbetalda kostnader 66284 

Summa 193576 

Not 17 Kassa och bank 
2019 

Kassa 149 
PlusGiro 26124 
Konto pa Handelsbanken 2707 139 
Konto 1 pa Swedbank 27806 
Konto2 pa Swedbank 105 
Konto pa SEB 74 
Konto SBAB 5 102091 
Summa 7862987 

Not 18 Medlemsinsatser och uppliltelseavgifter 

2018 
12317 
12317 

262052 

273218 
349 

11 515 

561 686 

573201 

2018 
309064 
65879 

374943 

2018 
149 

26124 
1 032881 

27806 
105 

1 126 
20442862 
21 531 053 

Foreningen har under det gangna aret haft tre lagenheter for fOrsaljning. Forsaljnings
kostnader inklusive hyresf6rluster och ev. iordningstallande har avraknats fran bokforda 
upplatelseavgifter. 

Den dolda reserven i form av insatser fOr annu ej upplatna bostadsratter (20st ar 2019 och 
23st ar 2018) uppgar per den 31 december 2019 till 13 158000 kronor. 

Snittpriset av under 2019 salda bostadsratter i foreningen var 56 567 kronor per kvm. 
Detta innebar att den dolda reserven i form av upplatelseavgiften for annu ej upplatna 
lagenheter kan uppskattas till drygt 69 500 000 kronor. 
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Ingaende varde pa inbetalda insatser 
Arets inbetalda insatser 

Utgaende varde pa inbetalda insatser 

Ingaende varde pa inbetalda upplatelseavgifter 
Arets inbetalda upplatelseavgifter 

Utgaende varde pa inbetalda upplatelseavgifter 

Summa insatser och upplatelseavgifter 

Not 19 Fond for yttre underhall 

2019 
133024500 

2358000 
135382500 

28714207 
9666650 

38380857 

173763357 

2018 
132241 500 

783000 
133024500 

25626433 
3087774 

28714207 

161 738707 

Enligt fOreningens stadgar skall ert belopp motsvarande minst 0,3% av fastighetens 
taxeringsvarde arligen avsattas till yttre reparationsfond. 

Taxeringsvarde 
Byggnader 
Mark 

Summa 

Ackumulerad avsattning 
Arets avsattning 
Summa 

Not 20 Balanserat resultat 

Balanserat resultat fran foregaende ar 
Foregaende ars resultat 
Arets avsattning till yttre reparationsfond 
Summa 

Not 21 Limgfristiga skulder 

2019 
183689000 
192493000 
376185000 

808053 
808053 

1 616106 

2019 

11 848009 
15768 

808053 
12640295 

2018 
150351 000 
119000000 
269351 000 

6314859 
-5505806 

808053 

2018 

17859295 
504480 

5506806 
11 848009 

Foreningen har per den 2019-12-31 tre lan med foljande belopp och villkor (alia lan ar 
amorteringsfria). Samtliga lan forfaller till betalning inom 12 manader. Da styrelsen har for 
avsikt att forlanga lanen sa har de redovisats som langfristiga trots att de forfaller till 
betalning inom ett ar. 

Rantesats 2019 2018 
SHB - rorlig 90 dagars ranta 0,42% 45000000 45000000 
SHB - rorlig 90 dagars ranta 0,42% 50000000 50000000 
SHB - rorlig 90 dagars ranta 0,50% 3000000 
Summa 98000000 95000000 
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Not 22 Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 
2019 

Upplupna rantekostnader 25461 
Forutbetalda hyror och arsavgifter 840 764 

Ovriga upplupna kostnader och forutbetalda intakter _ _ .....;4...;..12~8.;;:,..30=---_ 

Summa 1 279 055 

Solna den 25 maj 2020 

2018 
22225 

550225 

390178 

962628 

JI 
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MAZARS 

REVISIONSBERA TTELSE 

Till foreningssHimman i Brf Dillen 2, Solna 
Org. nr 769608-2283 

Rapport om arsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfdrt en revision av arsredovisningen fOr Brf Dillen 2, 
Solna fOriir 2019. 

Enligt min uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet 
med arsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga avseenden 
rattvisande bild av foreningens finansiella stallning per den 31 
december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflode 
for aret enligt arsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen ar 
forenlig med arsredovisningens ovriga delar. 

Jag tillstyrker darfor att fOreningsstamman faststaller resultat
rakningen och balansrakningen. 

Grund for uttalanden 

Jag har utfOrt revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag ar oberoende i fOrhallande till fOreningen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i ovrigt fulIgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt des sa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar tillrackliga 
och andamalsenliga som grund fOr mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det ar styrelsen som har ansvaret for att arsredovisningen 
upprattas och att den ger en rattvisande bild enligt 
iirsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar aven for den interna 
kontroll som de bedomer ar nodvandig fOr att uppratta en 
arsredovisning som inte innehaller nagra vasentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa 
misstag. 

Yid upprattandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen for 
bedomningen av fOreningens formaga att fortsatta 
verksamheten. De upplyser, nar sa ar tillampligt, om 
forhaHanden som kan paverka fOrmagan att fortsatta verksam
heten och att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillampas dock inte om styrelsen avser att 
likvidera fOreningen, upphora med verksamheten eller inte har 
nagot realistiskt alternativ till att gora nagot av detta. 

Revisorns ansvar 

Mina mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida 
arsredovisningen som helhet inte innehaller nagra vasentliga 
felaktigheter, vare sig des sa beror pa oegentligheter eller pa 
misstag, och att lamna en revisionsberattelse som innehaller 
mina uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, 
men ar ingen garanti fOr att en revision som utfors enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en 
vasentlig felaktighet om en sadan finns. Felaktigheter kan uppsta 
pa grund av oegentligheter eHer misstag och anses vara 
vasentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar 
med grund i arsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander jag professionellt 
om dome och har en professionellt skeptisk installning under 
hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedomer jag riskema fOr vasentliga 
felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter ell er pa misstag, utformar och utfor 
granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och 
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och 
andamalsenliga fOr att utgora en grund for mina uttalanden. 
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till 
fOljd av oegentligheter ar hogre an for en vasentiig 
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, fOrfalskning, avsiktliga 
utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av 
intern kontroll. 

• skaffar jag mig en fOrstaelse av den del av fOreningens 
interna kontroll som har betydelse for min revision for att 
utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn 
till omstandigheterna, men inte fOr att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvarderar jag lampligheten i de redovisningsprinciper som 
anvands och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lampligheten i att styrelsen anviinder 
antagandet om fortsatt drift yid upprattandet av 
arsredovisningen. Jag drar ocksa en slutsats, med grund i de 
inhamtade revisionsbevisen, om huruvida det finns nagon 
vasentlig osakerhetsfaktor som avser sadana handelser eller 
fOrhallanden som kan leda till betydande tvivel om 
fOreningens fdrmaga att fortsatta verksamheten. Om jag 
drar slutsatsen att det finns en vasentlig osakerhetsfaktor, 
maste jag i revisionsberattelsen fasta uppmarksamheten pa 
upplysningarna i arsredovisningen om den vasentliga 
osakerhetsfaktorn elIer, om sadana upplysningar ar 
otilIrackliga, modifiera uttalandet om arsredovisningen. 
Mina slutsatser baseras pa de revisionsbevis som inhamtas 
fram till datumet for revisionsberattelsen. Dock kan 
framtida handelser ell er forhallanden gora att en forening 
inte langre kan fortsatta verksamheten. 

• utvarderar jag den overgripande presentationen, strukturen 
och innehallet i arsredovisningen, daribland 
upplysningama, och om arsredovisningen Merger de 
underliggande transaktionerna och handelserna pa ett satt 
som ger en rattvisande bild. 

Jag maste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten fOr den. 
Jag maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, daribland de eventuella betydande brister i den 
intern a kontrollen som jag identifierat. 
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MAZARS 

Rapport om andra krav enligt Jagar och andra fiirfattningar 

Unalanden 

Utover min revision av arsredovisningen har jag aven utfort en 
revision av styrelsens forvaltning for Brf Dillen 2, Solna for ar 
2019 samt av forslaget till dispositioner betraffande fOreningens 
vinst ell er fOrlust. 

Jag tillstyrker att fOreningsstamman behandlar fOrlusten enligt 
fOrslaget i fOrvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens 
ledamoter ansvarsfrihet for rakenskapsaret. 

Grund for unalanden 

Jag har utfOrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag ar oberoende i forhallande till Brf Dillen 2, Solna 
enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar tillrackliga 
och andamaIsenliga som grund fOr mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det ar styrelsen som har ansvaret fOr fOrslaget till disposition er 
betraffande foreningens vinst eller fOrlust. Yid forslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedomning avom 
utdelningen ar fOrsvarlig med hansyn till de krav som 
foreningens verksamhetsart, omfattning och risker stall er pa 
storleken av foreningens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och stallning i ovrigt. 

Styrelsen ansvarar for fOreningens organisation och 
fOrvaltningen av fOreningens angelagenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlopande bedoma fOreningens ekonomiska 
situation och att tillse att fOreningens organisation ar utformad 
sa att bokfOringen, medelsforvaltningen och foreningens 
ekonomiska angelagenheter i ovrigt kontrolleras pa ett 
betryggande satt. 

Revisorns ansvar 

Mitt mal betraffande revision en av forvaltningen, och darmed 
mitt uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhamta revisionsbevis fOr 
att med en rimlig grad av siikerhet kunna bedoma om nagon 
styrelseledamot i nagot vasentligt avseende: 

• fOretagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till nagon 
fOrsummelse som kan fOranleda ersattningsskyldighet mot 
foreningen, eller 

• pa nagot annat satt handlat i strid med bostadsrattslagen, 
tillampliga delar av lagen om ekonomiska foreningar, 
arsredovisningslagen eller stadgama. 

Mitt mal betraffande revisionen av forslaget till dispositioner av 
fOreningens vinst eller fOrlust, och darmed mitt uttalande om 
detta, ar att med rimlig grad av siikerhet bedoma om fOrslaget ar 
fOrenligt med bostadsrattslagen. 

Rimlig sakerhet iir en hog grad av sakerhet, men ingen garanti 
fOr att en revision som utfOrs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptacka atgarder ell er fOrsummelser som kan 
foranleda ersattningsskyldighet mot foreningen, eller att ett 
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fOrslag till dispositioner av fOreningens vinst eller fOrlust inte ar 
forenligt med bostadsrattslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
anvander jag professionellt omdome och har en professionellt 
skeptisk installning under hela revisionen. Granskningen av 
fOrvaltningen och fOrslaget till dispositioner av fOreningens vinst 
eller forlust grundar sig framst pa revisionen av rakenskapema. 
Vilka tillkommande granskningsihgarder som utfOrs baseras pa 
min professionella bedomning med utgangspunkt i risk och 
vasentlighet. Det innebar attjag fokuserar granskningen pa 
sadana atgarder, omraden och fOrhallanden som ar vasentliga fOr 
verksamheten och dar avsteg och overtradelser skul1e ha sarskild 
betydelse fOr fOreningens situation. Jag gar igenom och provar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna atgarder och andra 
fOrhiHlanden som ar relevanta fOr mitt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag for mitt uttalande om styrelsens 
fOrslag till dispositioner betraffande fOreningens vinst eller 
fOrlust har jag granskat om fOrslaget ar fOrenligt med 
bostadsrattslagen. 

Stockholm den 26 maj 2020 
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