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Styrelsen för Brf Silverfabriken, med säte iSundbyberg, får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2020. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Årsredovisningen är upprättad isvenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten

Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningens ändamål är
att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att iföreningens fastigheter upplåta
bostadslägenheter och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta
mark som ligger ianslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till
bostadslägenhet eller lokal.
Föreningens stadgar

Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket den 29 juli 2019.
Föreningens fastighet

Föreningen köpte fastigheten Hejaren 17 iSundbyberg kornmun året 2009 genom förvärv av samtliga
aktier iFastighets AB Kyrkogatan 11. Aktiebolaget har därefter sålt marken och den befintliga
byggnaden till föreningen för bokfört värde.
Föreningen har redovisat fastigheten till marknadsvärde vid förvärvstillfället. Marken och byggnaden har
därmed ett redovisat anskafthingsvärde som överstiger det skattemässiga värdet, vilket innebär att
föreningen har en uppskjuten skatteskuld om föreningen skulle sälja marken och byggnaden. Då
föreningen inte har en sådan avsikt, värderas skatteskulden till 0kronor.
Fastigheten är en ombyggd och renoverad industrifastighet som blev klar för inflyttning 2010.
Fastigheten inrymmer 20 lägenheter, byggnaden är i5plan med källare samt gård. Föreningen har 15
parkeringsplatser varav 12 st. utomhus och 3st. igarage. Samtliga lägenheter har tillgång till
lägenhetsförråd ikällarplan. Total bostadsrättsarea är 1583 kvm.
Lägenhetsfördelning:
3st

2rum och kök

9st

3rum och kök

8st

4rum och kök

Fastighets försäkring

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar.
Gemensamhetsanläggningar

Föreningen har andel ien gemensamhetsanläggning (avseende sophantering) med Brf Silvergjutaren och
föreningens andel är 42 %. För skötseln och vinterunderhållet av angöringsytor, gårdsytor och gårdshus
samt av lekplatsen har föreningen, tillsammans med Brf Silvergjutaren, tecknat avtal med MG Qvalitet
AB. Föreningens andel iavtalet är här 42 %på vinter och 30 %på sommar.
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Fastighetsavgift

Den kommunala avgiften uppgick under år 2020 till 715 kr per lägenhet fördelat på 20 lägenheter vilket
totalt blir 14 300 kr. Under åren 2016 -2020 utgår halv kommunal avgift. Fr.o.m. år 2021 utgår hel
kommunal avgift enligt gällande regler.
Fastighetens taxeringsuppgifter

Taxeringsvärdet är 47 400 000 kr, varav byggnadsvärdet är 30 000 000 kr och markvärde 17 400 000 kr.
Värdeår är 2019.
Ekonomisk förvaltning

Föreningen har avtal om ekonomisk förvaltning med Fastum AB.
Ekonomisk plan

Styrelsen har upprättat ekonomisk plan för föreningens verksamhet som registrerats av Bolagsverket
den 3maj 2010.
Årsavgifter

Årsavgifter tas ut från föreningens medlemmar för att täcka föreningens löpande utgifter för drift och
underhåll av föreningens fastighet, räntebetalningar och amorteringar av föreningens fastighetslån samt

fondering av medel för framtida underhåll enligt av styrelsen framtagen underhållsplan. Årsavgiften
uppgår till 791 kr/kvm boyta.
Avsättning till yttre fond

Avsättning till yttre fond ska ske med minst 95 984 kr enligt föreningens ekonomiska plan.
Föreningens fastighetslån

Kreditinstitut, räntekostnader fastighetslån och räntederivat framgår av not 9.
Styrelse

Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma den 27 april 2020 haft följande sammansättning:
Ledamöter

lan David Rockliffe Ordförande
Evelina Elo

Magnus Asplund
Achim Wild

Suppleant

Fredrik Grahn

Kjell-Åke Larsson
Föreningens finna tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två iförening.
Styrelsen har under året haft 9protokollförda sammanträden.
För styrelsens ledamöter finns ansvarsförsäkring tecknad med Länsförsäkringar.
Revisorer
C a r i n a To r e s s o n
To r e s s o n R e v i s i o n A B
Va l b e r e d n i n g

Valberedning har varit Sara Nikman och Magid Madani.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Förenins och Förvaltnine

Styrelsen har under året arbetat med föreningsangelägenheter samt planerat för underhåll och förvaltning
av fastigheten.
Ordinarie föreningsstämma hölls den 24 april 2020 utomhus på baksidan av föreningen.
Ett konstituerande styrelsemöte hölls den 7maj 2020.
Inga styrelsearvoden har utgått under perioden.
Styrelsen avstod den traditionsenliga och årliga middagen.
Under våren och hösten arrangerades städdagar och vid båda tillfällen deltog ett gott antal engagerade
medlemmar med att städa både inne ifastigheten och ute på gårdsytoma.
För städning har Berge Städ AB anlitats. Enklare teknisk översyn sköts löpande av
styrelsemedlemmarna.

Ett gemensamt rengörings- och underhållsavtal för de samägda sopkassunema fortlöper tillsammans med
Brf Silvergjutaren. Leverantör är Lövhagen UWS AB.
Ett serviceavtal för takvänneslingan har förlängts med Plinten Elektriska AB.
Ett avtal om gemensamt underhåll av garageporten vid Kyrkogatan 9har sedan tidigare tecknats med Brf
Silvergjutaren.
En radonmätning genomfördes ialla lägenheter och resultatet gav att inga lägenheter låg över
gränsvärdena.
De tre största posterna under 2020 för reparationer och underhåll har varit:
64 264 kr
WIAB AB
Byte motor frånluftsfläkt källare
24 000 kr
Golvvård polering av trapphuset
Berge Städ AB
18 188 kr
Asfaltering parkeringsytor
Svea Bygg &Marktjänst AB
6000 kr
Förbättring av gräsyta
Assars Trädgårdstjänst AB
Inga investeringar gjordes under året. Inga större skador eller förslitningar har förekommit på
fastigheten. Löpande underhåll av mindre art har utfört av styrelsen, tex, klottersanering, smörjning av
dörrlås, spackling och målning av sprickor och missfärgning itrapphuset samt byte av ljuskällor.
Investeringar och förbättringar (historik)

Elbilsladdare, 12 st. typ 2-uttag, 3,7 kW
Ventilationsrengöring isamband med OVK-besiktning
Stamspolning
Takvänneanläggning
Uppgradering av bredbandsutrustning
Målning trapphus och lagningar skador

171 121 kr

2019

34 375 kr

2018

25 000 kr

2018

214 388 kr

2016

15 980 kr

2016

34 250 kr

2014

Under året uppmärksammades att föreningen bildades 2010 och en gemensam utomhusfest hölls i
augusti för att fira 1O-årsjubileet.
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Ekonomi

Ingen höjning av medlemsavgiften gjordes inför 2020. Föreningens ekonomiska plan förespråkar nonnalt
en årlig höjning av medlemsavgifterna om 3%. En höjning av den månatliga parkeringsavgiften
om 70 kr gjordes samt en tillkommande fast avgift om 100 kr per månad och plats beslutades för den
som nyttjar en laddstolpe.
Föreningen har tre lån hos Nordea Hypotek AB varav ett ligger med rörlig ränta, Stibor 3-mån och är
kontrakterat. De övriga två lånen är bundna till en 3-årig ränta.
Föreningen har under tidigare år på eget initiativ amorterat av på länen imån av likviditet. Då lånen
under 2020 var antingen kontrakterade eller bundna så har inga frivilliga extra amorteringar kunnat göras
utan ränteskillnadsersättning. Stående amortering görs varje kvartal om 50.000 kr. Styrelsen avser dock
att fortsätta göra extra amorteringar när det ekonomiska läget förutsätter det under kommande år.
Samtliga av föreningens garage- och parkeringsplatser har varit uthyrda.
Medlemsinformation

Antal medlemmar vid räkenskapsåret början
Antal tillkommande medlemmar under räkenskapsåret
Antal avgående medlemmar under räkenskapsåret
Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut

32
0
0
32

Antal överlåtelser:

0

Flerårsöversikt (Tkr)

2020

2019

2018

2017

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

1354

1352

1355

1250

Soliditet (%)

-19

-20

-66

12

78,0

77,7

77,4

76,9

9266

9487

9614

9898

Årsavgifter kr /kvm BOA

791

794

794

794

Låneräntor kr /kvm BOA

123

11 5

102

11 5

Fastighetslån kr /kvm BOA

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
R e s u l t a t e f t e r fi n a n s i e l l a p o s t e r

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Soliditet f%)

Eget kapital irelation till balansomslutning.
Fastighetslån/kvm (kr)

Föreningens totala fastighetslån dividerat med bostadsrättsarea.
Årsavgifter/kvm (kr)

Föreningens totala årsavgifter dividerat med bostadsrättsarea.
Låneräntor/kvm (kr)

Föreningens totala låneräntor dividerat med bostadsrättsarea.
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Förändring av eget kapital

Belopp vid årets
ingång

Medlems-

Fond tor yttre

Balanserat

Årets

insatser

underhåll

rcsultat

resultat

53 020 000

399 489

-640 877

-20 243

52 758 369

-20 243

20 243

0

-18 690

-18 690

-18 690

52 739 679

To t a l t

Disposition av
föregående
års resultat:
84 146

Avsättning yttre fond

-84 146

Årets resultat

Belopp vid årets
utgång

53 020 000

483 635

-745 266

0

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

-745 266
-18 690
-763 956

behandlas så att

reservering fond för yttre underhåll
iny räkning överföres

95 984
-859 940
-763 956

Föreningens resultat och ställning iövrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning

2020-01-01

2019-01-01

1

-2020-12-31

-2019-12-31

2

1353 889

1352 448

N o t

Rörelseintäkter

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

0

840

1353 889

1353 288

-591 062

Rörelsekostnader
Driftskostnader

3

-583 355

Övriga externa kostnader

4

-78 847

-84 576

-516 072

-516 072

-1 178 274

-1 191 710

175 615

161 578

Räntekostnader och liknande resultatposter

-194 305

-181 821

Summa finansiella poster

-194 305

-181 821

Resultat efter finansiella poster

-18 690

-20 243

Årets resultat

-18 690

-20 243

Avskrivningar
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster
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Balansräkning

N o t

2020-12-31

2019-12-31

66 948 299

1

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

5

66 470 683

Inventarier, verktyg och installationer

6

244 278

282 734

Summa materiella anläggningstillgångar

66 714 961

67 231 033

Summa anläggningstillgångar

66 714 961

67 231 033

5 111

12 478

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Övriga fordringar

276 493

2458

13 396

18 767

295 000

33 703

Kassa och bank

590 863

676 662

Summa kassa och bank

590 863

676 662

Summa omsättningstillgångar

885 863

710 365

67 600 824

67 941 398

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

7

Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

Balansräkning

EGET

K A P I TA L

OCH

2020-12-31

2019-12-31

53 020 000

53 020 000

SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

Fond för yttre underhåll
Summa bundet eget kapital

483 635

399 489

53 503 635

53 419 489

-745 266

-640 877

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

-18 690

-20 243

-763 956

-661 120

52 739 679

52 758 369

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

9

Summa långfristiga skulder

14 268 602

14 818 602

14 268 602

14 818 602

400 000

200 000

18 981

28 678

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

9

Leverantörsskulder
Skatteskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA

0

EGET

K A P I TA L

OCH

SKULDER

10

836

568

172 726

135 181

592 543

364 427

67 600 824

67 941 398

