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Styrelsen fiir Brf Kvamhjulet ffir hiirmed avge arsredovisning ftir riikenskapsiret I

3l december 2014, vilket 6r fiireningens andra verksamhetsir.

Om inte siirskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.

FORv^AI-TNTNG sB n Rri rr n r,s n
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januari 2014 t.o.m.

Verksamheten

Allmiint om verksamheten
Fdreningen har till 2indamil att friimja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i fiireningens hus

upplita bostadsliigenheter och lokaler med nyttjanderiff och utan tidsbegriinsning. Upplitelse ffir iiven
omfatta mark som ligger i anslutning till fiireningens hus, om marken skall anviindas som komplement
till bostadsliigenhet eller lokal. Bostadsriitt iir den rdtt i ftireningen som medlem har pi grund av

upplitelsen. Medlem som innehar bostadsriitt kallas bostadsriittshavare. Styrelsen [r skyldig att snarast,

normalt inom en minad frin det att skriftlig ansiikan om medlemskap kom in till ftireningen avgdra
frigan om medlemskap.

Fdreningens tomlriitt
Ftireningen har den 3 september 2014 ftjrviirvat tomtriitten till Europ6n I i Stockholms kommun.
Fiirvdrvet omfattar iiven pibdrjad byggnation. Innehavet iir inskrivet den l5 september 2014. Avgiilden 2ir

oftiriindrad i tio 6r t.o.m. den 3 I december 2021. Omftirhandling av avgiilden ska pikallas i si god tid att
nytt avtal triiffats senast tolv minader dessftirinnan.

Frireningen har tecknat al.tal med AB Boriitt (Entreprenciren) ftir uppfiirande av fiireningens hus. PA

fiireningens fastighet pigir byggnation av tre flerbostadshus i l4 viningar med totalt 176 bostadsrdtts-

liigenheter, total boarea ca 13 447 m2 och en lokal med en total lokalarea om ca 829 ffp. Fcireningen

kommer att disponera ijver 154 parkeringsplatser varav 87 i garage samt f,ra MC-platser i garage.

Fasti gheten iir ful lv?irdes ftirs?ikrad hos Fo lksam.
Frireningen har genom Entreprendren en byggfelsfiirsiikring hos Gar-Bo Ftirsiikring AB.

Gemensamma utrymmen
I fastigheten finns styrelserum ftir styrelsens arbete och dvemattningslZigenhet som medlemmama kan

hyra.

Vdsentliga servitut
I fiireningens tomtriitt finns upplitet servitut avseende viig och gingviig som belastar ftireningen.

Fdreningens lokaler
Kontraktet pi ftireningens lokal ltiper enligt ftiljande:

Hyreseiist Lokaltvp Moms Yta m2 Ltiptid t.o.m.
Bromma stadsdelsniimnd Fdrskola ja 829 2034-06-30

Fdreningen iir redovisningsskyldig ltir merviirdesskatt ftir uthyming av lokaler. Entreprenciren garanterar

hyresintiikten under tvi 6r frin godklind slutbesiktning i s6dan omfattning att den sammanlagda intiikten
ftir lokaler enligt ekonomisk plan garanteras.
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F a s t i gh e t s a v g ift /fa s t i g h e t s s k a t t
Byggnadema Zir under uppfiirande och kommer troligen att asafias viirdeir 201 5. Entreprenciren svarar fiir
fastighetsskatt avseende bostiider under uppfiirande t.o.m. viirdeAret samt ltir fastighetsskatt avseende

lokaler t.o.m. avrdkningstidpunkten.

Bostadsliigenheterna iir frin och med viirdeiret helt befriade frin fastighetsavgift i l5 6r. Frin och med 6r
l6 utgir full fastighetsavgift. Fdr lokaler belastas fiireningen med kostnad fiir fastighetsskatt fr.o.m.
avr2ikn in gstidpunkten.

Avscittning till yttre fond
Avsiittning ftir ftireningens fastighetsunderhill skall enligt ftireningens stadgar gciras irligen med ett
belopp motsvarande minst 25 kr/mz liigenhetsarea i fiireningens hus. Detta ska ske senast frin och med

det verksamhetsir som infaller nlrmast efter det slutfinansiering fiir fiireningens fastighet har skett.

Fdnaltning
Teknisk forvaltning
Fdreningen har tecknat avtal med JM AB om teknisk ftirvaltning. Avtalet omfattar fastighetsskdtsel,
fastighetsjour, tr?idgirdsskdtsel, trappstiidning, sndriijning, takskottning, kiillsortering och service av

sopkasuner. Avtalet giiller till den 30 juni 2017.

Ekonomisk forvaltning
Fdreningen har tecknat avtal med JM AB om ekonomisk fiirvaltning. Avtalet g?iller till den 3l december

2016.

P ar ke r in gsforv a I t n i n g
Frireningen har tecknat avtal med Mobil Park om fiirvaltning fiir fiireningens parkeringsplatser. Avtalet
g?iller till den 30 juni 2017.

Viisentliga hiindelser under och efter riikenskapsiret

Fdreningens ekonomi
Kostnadskalkyl
Styrelsen har uppriittat kostnadskalkyl fbr ftireningens verksamhet. Tillstind att ta emot ftirskott erhtills
av Bolagsverket 27 februari20l3.

Ekonomisk plan
Styrelsen har uppriittat ekonomisk plan fiir fiireningens verksamhet och denna har registrerats av

Bolagsverket den l3 maj 2014. Tillstind att ta emot fiirskott fiir bostadsriitter samt tillsttnd att upplita
bostadsriitt erhtills av Bolagsverket den 13 maj 2014.

Fcireningens anskaffningskostnad ftir byggnad och tomtriitt inklusive reservering fiir oftirutsedda

kostnader (likviditetsreserv) 6r beriiknad till632 205 000 kr vilket planeras finansieras genom lin om

186 000 000 kr samt insatser och upplitelseavgifter om 446 205 000 kr. Enligt ekonomisk plan beriiknas

den totala irsavgiften uppgi till i genomsnitt ca 691 krlmz och frr, inklusive Triple Play men exklusive
varmvatten som debiteras efter ftirbrukning, samt insatser och upplitelseavgifter till ca 33 182 krlmz.

Latent skatt kan uppkomma i de fall fiireningen fiirviirvar tomtriitten till ett pris som understiger

tillgingens marknadsviirde t.ex. genom s.k. paketering. Fdreningen har ltirvdrvat tomtr[tten direkt fran

Entreprendren till marknadsviirde. Detta innebiir att tomtratten inte har varit ftjremil ftir nigon
underprisdverlitelse. Diirmed finns det inte nigon latent skatteskuld i ftreningen.
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Fastighetsldn
Fdreningen innehar byggnadskreditiv i Handelsbanken om 4 I 5 000 000 kr per den 3 I december 20 I 4,

varav utnyttjad del ?ir 227 732 352 kr, och har tecknat avtal med Stadshypotek AB avseende lingfristiga
lin som beriiknas ftir ftireningens fastighet. Frireningens fastighetslin iir delvis placerade till ftljande
villkor:

Bank Linebelopp Riinta Avtalad Bundet

Stadshypotek 37 200 000 3,40 Yo 1,50 o 2019-01-30*
Stadshypotek 37 200 000 3,70 yo 2,49 yo 2025-01-30*
Stadshypotek 37 200 000 3,90 o

Stadshypotek 37 200 000 4,20 Yo

r 86 000 000

+avtal om linevillkor och ltiptider skrevs under efter riikenskapsflret utging.

For e n i nge ns inv e s t er ings - oc h fi nans i erin gs b alans
Ftireningen beriiknas fi ftiljande investerings- och fi nansieringsbalans:

Anskaffningskostnad 632 085 000 Lin
Likviditetsreserv 120 000 Insatser

Upplitelseavgifter 206 770 000
632 20s 000

3t8

I 86 000 000
239 435 000

632 20s 000

Ny god redovisningssed
Fdr riikenskapsir som pibridas den l januari 2014 och diirefter g2iller ny god redovisningssed avseende

uppriittande av bokslut (de si kallade K2lK3-regelverken). Bokfiiringsniimnden har den 28 april2014
klargjort att progressiv avskrivningsplan fiir byggnad och tomtriitt inte lir en tilliimplig avskrivningsmetod
pi byggnader och tomtriitt enligt K2. Detta inneb2ir att bostadsriittsftireningar som vliljer att redovisa

enligt K2 fr.o.m. riikenskapsiret2014 ska tilllimpa linjiir (rak) avskrivning. Fcireningar som v?iljer K3

skall tillampa komponentavskrivning. I minga ftireningar medfiir detta att kostnaden ftir de irliga
avskrivningarna kommer att rika och resultera i en bokfiiringsmiissig forlust. Den bokfiirda itirlusten som

?ir h?inftirlig till 6rets avskrivningar har inte nigon piverkan pi foreningens kassafl<ide (kassabehillning),
pi irsavgiften eller pi den lingsiktiga ekonomiska uthilligheten.

Frireningen har gjort stadgeiindring till fttljd av de nya redovisningsreglerna.

Avrcikn i ng m ot En tre pre noren
Entrepreniiren svarar lor ftreningens ldpande utgifter och uppbiir fiireningens intdkter fram till
avriikningstidpunkten. Avriikning mot Entrepren6ren kommer att ske efter det att godkiind slutbesiktning
och slutfinansiering av fastigheten har skeff enligt totalentreprenadkontraktet. Slutlig reglering av

entreprenaden har dnnu inte skett. Avriikning beriiknas ske vid niirmaste kvartalsskifte, dock minst en

minad, efter godkiind slutbesiktning.

Slutbesiktning av ftireningens fastighet beriiknas ske under augusti/september 2015.
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Medlemsinformation
Fcireningen hade vid riikenskapsirets bdrjan fura medlemmar. Antalet tillkommande medlemmar 283

samt antalet avgiende medlemmar l4 under riikenskapsiret.
Vid riikenskapsirets slut hade fiireningen 273 medlemmar.

Inflyttningen i ftireningens fastighet pibrirjades under augusti 2014. Vid irets slut var tre bostadsrdtter
tecknade med florhandsavtal. Vid irets slut var 170 bostadsriitter upplitna. Under 6ret har tolv
bostadsriitter irverlAtits. Styrelsen har under iret inte medgivit att nigon liigenhet upplits i andra hand.

Styrelse
Styrelsen har efter ordinarie fiireningsst[mma den 6 maj 2014 haft foljande sammansdttning:

Eva Bondelid Ager Ledamot l) Ordfiirande
Erik Barkman Ledamot I )
Ann-Charlott Eriksson Skyttmo Ledamot
Lennart Wirdn Suppleant I )

I ) utsedd av Gar-Bo Frirsiikring AB

Fiireningens firma tecknas, fiirutom av styrelsen, av styrelsens ledamtiter, tvA i ftirening.

Styrelsen har hillit afia (atta) protokollfiirda sammantriiden.

Fdr styrelsens ledamdter finns ansvarsftirsiikring tecknad hos ftirsiikringsbolaget Folksam.

Revisorer
dhrlings PricewaterhouseCoopers AB Ordinarie
Huvudansvarig Ingela Andersson

Hans Norman Suppleant
Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

F1reningens stadgar
Fdreningens stadgar registrerades hos Bolagsverket den 12 juni2014.

Resultatdisposition
Entreprenciren svarar lor fiireningens drift- och kapitalkostnader samt uppbiir alla intiikter fram till
avriikningstidpunkten, diirmed finns inget resultat att disponera.

For e nin gens e konomi s kq s t ci llnin g
Fcireningens ekonomiska stiillning i dvrigt framgir av efterltiljande balansriikning samt

ti lliiggsupplysningar.
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BALANSN,,iXNTNC

TILLGANGAR

Anlii ggningstillgin ga r

Materiella anlii ggningstillgingar
Pigiende nyanliiggningar

Summa anliiggningstillgingar

Oms?ittningstillginga r

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Ovriga fordringar

Kassa och bank

Summa omsiittningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR

5/8

Not
2014-12-31

445 000 000

2013-12-31

445 000 000

44s 000 000

12 798
s32 485

0

1 594

545 283

1 057 889

| 603 172

446 603 172

| 594

7 918 406

7 920 000

7 920 000
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BALANSNIiI(NINC

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlernsinsatser

Summa eget kapital

Lingfristiga skulder
Byggnadskreditiv
Skulder till kreditinstitut

Summa lingfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Ovriga skulder
Uppl upna kostnader och fcirutbetalda intiikter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

POSTER INOM LINJEN

Stnllda siikerheter

Panter och drirmed jtimJirliga stikerheter
som har sttillts fi)r egna skulder

Fastighets i nteckningar
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Not
2014-12-3r

180 720 000

2013-t2-31

7 920 000

l 80 720 000

r 80 720 000

227 732 352
37 200 000

7 920 000

7 920 000

0
U

264 932 352

6 438
944 382

0

0

950 820

446 603 172

186 000 000

0

7 920 000

186 000 000
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Belopp vid 6rets inging
Otning av medlemsinsatser
Belopp vid irets utgAng

Not 4 Linqfristiga skulder

Amortering efter 5 Ar

7t8

Not 1 Redovisninss- och vdrderinssprinciper

Arsredovisningen har uppriittats i enlighet med Arsredovisningslagen och BFNAR 2009:l Arsredovisning

i mindre ekonomiska ftjreninear (K2).
Det Zir ftirsta 6ret som fiireningen till2impar BFNAR 2009:l vilket kan innebiira en bristande jiimfdrbarhet

mellan riikenskapsiret och det niirmast f<ireg6ende riikenskapsiret.

Anl?issninsstillsi nea r

Materiella anliigeningstill ein gar
Materiella anltiggningstillgingar redovisas till anskaffningsviirde minskat med avskrivningar. Utgifter ftir
fiirbiittringar av tillgingarnas prestanda, utdver ursprunglig nivA, rikar tillgingens redovisade viirde.

Utgifter frir reparation och underhill redovisas som kostnader.

Foreningens byggnad lir under produktion. Nedlagda produktionskostnader redovisas som pAgiende

nyanl2iggning i balansriikningen.

6vriet

Anstiillda
Fcireningen har i likhet med foregiende 6r inte haft nigra anstiillda och inga loner eller andra ersiittningar

har utbetalats.

TILLAGGSUPPLYSNINGAR

Not 2 Pigiende nyanliiggningar

Inkdp
Utgiende redovisat viirde

Not 3 Eqet kapital

2014-12-31

445 000 000

2013-12-31

Fiirskott/
Insatser

7 920 000
98 757 000

445 000 000

Upplitelse-
avgift

0

74 043 000

106 677 000 74 043 000

2014-12-31

37 200 000

2013-12-31

37 200 000

Kreditsivare Villkorsiindrins Rlinta

Amortering
20r5

Skuld per

2014-r2-31
Stadshypotek 2022-12-30 2,48Vo 37 200 000

h

37 200 000
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TILLAGGSUPPLYSNINGAR

Not 5 Upplupna kostnader och fiirutbetalda intiikter

Uppl upna riintekostnader
F ci rutbetal da avsi fte r/hyror

2014-12-31

17 939
926 443

944 382

Styrelseledamot Styrelseledamot
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2013-12-31

0

0

AK#p^ffi
VAr revisionsberiittelse har liimnats denlZ iuni 2015.

Stockholm ZOtS-OO-OZ
Brf Kvan/4julet

EvfBondelid Ager

Qtutings PricewaterhouseCoopers AB
il I f\nts*k-

Auktoriserad revisor
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Revisionsberflttelse

Till fiireningsstfimman i
Bostadsriittsfiireningen Kvarnhjulet,
org. nr 7696zg-4org

Rapport om flrsredovisningen

Vi har utfrirt en revision av irsredovisningen frir Bostadsrdttsf<jr-
eningen Kvarnhjulet frir rakenskapseret 2o14.

Styrelsens ansuar ftr drsredouisning en
Det ir st1'relsen som har ansvaret fcir att upprdtta en irsredovisning
som ger en rdttvisande bild enligt irsredovisningslagen och frir den
interna kontroll som styrelsen bedrimer iir nridviindig fcir att upprefta
en irsredovisning som inte innehiller vdsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel.

Reuisorernas ansuor
Virt ansvar dr att uttala oss om irsredovisningen p& grundval av vir
revision. Vi har utfcjrt revisionen enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kriver att
vi f<iljer yrkesetiska krav samt planerar och utfcir revisionen ftir att
uppnl rimlig sdkerhet att irsredovisningen inte innehiller vdsentliga
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika &tghrder inhdmta revisionsbe-
vis om belopp och annan information i irsredovisningen. Revisom
viiljer vilka Atgiirder som ska utfciras, bland annat genom att bedcima
riskerna fcir vdsentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa
beror p& oegentligheter eller p& fel. Vid denna riskbed<imning beak-
tar revisorn de delar av den interna kontrollen som lr relevanta f<ir
hur frireningen upprdttar Arsredovisningen ftjr att ge en rittvisande
bild i syfte att utforma gransknings&tgirder som 6r indamilsenliga
med hdnsyn till omstiindigheterna, men inte i syfte att gcira ett utta-
lande om effektiviteten i fcireningens interna kontroll. En revision
innefattar ocksi en utvdrdering av indamilsenligheten i de redovis-
ningsprinciper som har anvdnts och av rimligheten i styrelsens upp-
skattningar i redovisningen, liksom en utvirdering av den tivergri-
pande presentationen i irsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat [r tillrickliga och
iindam&lsenliga som grund frir vira uttalanden.

Uttalanden
Enligt ver uppfattning har irsredovisningen upprdttats i enlighet
med irsredovisningslagen och ger en i alla vd,sentliga avseenden rdtt-
visande bild av frireningens finansiella stillning per den 3r december
zor4 enligt irsredovisningslagen. Frirvaltningsberdttelsen ir fdrenlig
med Srsredovisningens 6wiga delar.

Vi.tillsty'rker diirfcir att fiireningsstdmman faststiller balansrdkning-

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftir-
fattningar
Utriver v&r revision av irsredovisningen har vi dven utfcirt en revision
av styrelsens fiirvaltning fcir Bostadsrdttsftireningen Kvarnhjulet fcir
rekenskapseret 2o14.

Styrelsens ensuar

Det iir styrelsen som har ansvaret fcir f<irvaltningen enligt bostads-
rdttslagen.

Reuisorernas ansuar
Virt ansvar ir att med rimlig sdkerhet uttala oss om fiirvaltningen pi
grundval av vir revision. Vi har utfcirt revisionen enligt god revis-
ionssed i Sverige.

Som underlag fcir virt uttalande om ansvarsfrihet har vi utriver vir
revision av Arsredovisningen granskat visentliga beslut, itgdrder och
fcirhillanden i frireningen f<ir att kunna bedtima om nigon styrelsele-
damot ir ersdttningsskyldig mot fiireningen. Vi har dven granskat om
nigon styrelseledamot pA annat sdtt har handlat i strid med bostads-
rdttslagen, lrsredovisningslagen eller fcireningens stadgar.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat dr tillriickliga och
iindamfllsenliga som grund ftir vira uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att fcireningssthmman beviljar styrelsens ledamciter
ansvarsfrihet f<ir rdkenskapsfl ret.

Stockholm rz juni zor5

Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

tl^
tlr,

l'll'*tVr,un---
Ingela Andersson
Auktoriserad revisor


