Bostadsrättsföreningen
Kejsarkronan 3
- Mervärden och dolda värden

Bakgrund

Bostadsrättsföreningen var fram till 2017 en skattemässigt oäkta förening eftersom förening
hade för stora intäkter från de tre lokalerna på entréplan. För att gå från en oäkta till en äkta
föreningen genomförde föreningen 2016 en 3D-ombildning av fastigheten Kejsarkronan 3
och delade i och med ombildningen upp fastigheten Kejsarkronan 3 i två fastigheter,
Kejsarkronan 35 och Kejsarkronan 36. Fastigheten Kejsarkronan 35 består av 25
lägenheter där 23 lägenheter är upplåtna som bostadsrätter, medan två
lägenheter fortfarande är upplåtna som hyresrätter. Fastigheten Kejsarkronan
36 äger tre kommersiella lokaler på totalt 911 kvadratmeter som är uthyrda
till Swedbank, Espresso House och Synsam.
Fastigheten Kejsarkronan 36 såldes sedan till Fastighets AB Kejsarkronan
3 som i sin tur ägs till 100 % av Ekonomiska förening Kejsarkronan 36.
Ekonomisk förening Kejsarkronan 36 ägs i sin tur av medlemmarna
i Bostadsrättsföreningen Kejsarkronan 3.
Som medlem i Bostadsrättsföreningen Kejsarkronan 3
blir man per automatik även medlem i Ekonomisk
förening Kejsarkronan 36 med samma andelstal
som i bostadsrättsföreningen. För aktuell
lägenhet är andelstalet 3,6556 %. Både
bostadsrättsföreningen och den
ekonomiska föreningen har stora
övervärden, vilket redovisar nedan.

Karlbergsvägen 12, Lgh 1501
Storlek: 76 BOA + 11 kvm BIA
Antal rum: 2 rum + kök
Avgift: 0 kr

BRF Kejsarkronan 3
Andel: 3,6556 %

100 %
Fastigheten Kejsarkronan 35
Bostadsrätter: 23 st
Hyresrätter: 2 st
BOA: 2 079

Ekonomisk förening
Kejsarkronan 36
Andel: 3,6556 %

Fastighets AB
Kejsarkronan 3
Andel: 100 %

100 %
Fastigheten Kejsarkronan 36
Lokaler: 3 st
LOA: 911

Bostadsrättsföreningen Kejsarkronan 3

Bostadsrättsföreningens har väldigt stark ekonomi. Genom försäljningen av Fastigheten
Kejsarkronan 36 har man skapat en skuldfri bostadsrättsförening som har övervärden i form
av fordringar (utlånat kapital) till Fastighets AB Kejsarkronan 3, samt ägandet av två
Värde hyresrätter
hyresrättslägenheter. Fastighets AB Kejsarkronan 3 amorterar årligen på skulden till
Vid ombildning från hyresrätter till bostadsrätter
föreningen och tack vare kapitaltillskottet behöver föreningen inte ta ut någon avgift från
1999 så var det två hyresgäster som valde att inte
sina medlemmar.
köpa ut sin hyresrätter. Hyresrättslägenheterna ägs av
bostadsrättsföreningen, men då hyresgästerna har
I avgiften, som är 0 kr, ingår hushållsel, internet och TV, grovsophämtning två
besittningsskydd så kan inte föreningen sälja lägenheterna
gånger per år och fönsterputsning två gånger per år.
förens hyresgästerna flyttar ut.
Jämförelse avgiftsfrihet och inkluderad hushållsel
Hyresrätterna genererar en årlig hyresintäkt på 161 405 kr och en
Avgiftsfriheten och den inkluderade hushållselen innebär en lägre
driftnetto på 121 405 kr. Hyresrätterna har marknadsvärde på strax
boendekostnad för bostadsrättsinnehavaren. I Vasastan ligger
över 4 miljoner kronor. Som bostadsrätter har lägenheterna ett estimerat
avgiften per kvadratmeter i snitt på 525 kr per kvadratmeter.
marknadsvärde på 10 230 000 kr.
Aktuell lägenhet skulle då ha en årsavgift på 39 900 kr och en
årlig kostnad för hushållsel på ca 9 200 kr, vilket skulle
Bostadsrättsägarens andel av övervärdet är 373 968 kr.
innebära en total kostnad på 49 100 kr per år.
Snittavgift i Vasastan per kvm
Snittavgift per år

525 kr
39 900 kr

Snittavgift per månad

3 325 kr

Kostnad hushållsel per år

9 200 kr

Total kostnadsbesparing per år

49 100 kr

Värde som hyresrätter
Hyresintäkt
Driftnetto
Värde som hyresgäst
Andel av bostadsrättsvärde

Värde som bostadsrätter
161 405 kr
121 405 kr
4 046 833 kr
147 936 kr

2 Rok 66 kvm
1 Rok 33 kvm
Värde som bostadsrätter
Andel av bostadsrättsvärde

6 600 000 kr
3 630 000 kr
10 230 000 kr
373 968 kr

Ekonomisk förening Kejsarkronan 36

Som medlem i Bostadsrättsföreningen Kejsarkronan 3 får du även köpa in dig i Ekonomisk
förening Kejsarkronan 36. Medlemskapet kostar 10 kronor. Den ekonomiska föreningen är
ägare av Fastighet AB Kejsarkronan 3 som Fastigheten Kejsarkronan 36. Fastigheten
består av tre lokaler på totalt 911 kvm som är uthyrda till Swedbank, Espresso House
och Synsam.
Fastighetsvärde Kejsarkronan 36
.
Vid värdering av Fastigheten Kejsarkronan 36 har vi utgått från marknadsinformation från värderingsinstitutet Newsec, faktiska hyresintäkter och
faktiska kostnader.
Värderingsdata Newsec
Butik Odenplan

Direktavkastningskrav
5,75%

Kontor Odenplan
Hyresintäkter
Driftnetto
Fastighetsvärde
Genomsnittligt avkastningkrav

3,85%
3 960 106 kr
3 732 356 kr
74 832 579 kr
4,99%

Baserat på fastighetens faktiska intäkter och
kostnader under 2019 och Newsecs
direktavkastningskrav så har fastigheten
ett värde på 74 832 579 kr.

Värde Ekonomisk förening
Vid värdering av ägandet i den ekonomiska
föreningen och sedermera aktiebolaget ska man
även ta andra balansposter i beaktning, så som skulder.

Vid beräkning av den ekonomiska föreningens värde har vi
utgått ifrån fastighetsvärdet och sedan tagit både den
ekonomiska föreningens och aktiebolagets balansposter i
beaktning.

Med en värdering av fastigheten som baseras på Newsecs marknadsinformation så har den ekonomiska föreningen ett övervärde på
31 011 598 kr, varav aktuell lägenhets andel av värdet är 1 133 660 kr.
Fastighetsvärde
Bokfört värde
Eget kapital
Värde ekonomisk förening
Andel värde ekonomisk förening

74 832 579 kr
-48 738 749 kr
4 917 768 kr
31 011 598 kr
1 133 660 kr

Kassaflöde ”koncernen”

När man analyserar en bostadsrättsförenings ekonomi är kassaflödet, dvs pengar in och
pengar ut, en viktigt post och ligger till grund för den avgift som lägenheterna belastas
med. För Bostadsrättsföreningen Kejsarkronan 3 måste man vid analys av kassaflödet även
beakta kassaflödet från den ekonomiska föreningen och aktiebolaget.

Sammanfattning Mervärden och dolda värden
Bostadsrättsföreningen Kejsarkronan 3 har rent
krasst två dolda mervärden. Dels äger man två
Baserat på årsredovisningarna från 2019 så genererar koncernen ett positivt
hyresrättslägenheterna som kan konverteras och säljas
kassaflöde på 1 502 909 kr, detta trots att föreningen inte tar betalt för hushållsel,
som bostadsrätter när hyresgästerna flyttar ut och dels
samt att föreningen erbjuder alla medlemmar fönsterputsning och
äger medlemmarna genom den ekonomiska föreningen
grovsophämtning två gånger per år.
lokaler som genererar vinst och ett positivt kassaflöde som i
Kassaflöde
sin tur medför att föreningen kan ha nollavgift samtidigt som
Bostadsrättsförening
535 382 kr
det genereras ett likviditetsöverskott.
Ekonomisk förening

-174 999 kr

Aktiebolag
Summa kassaflöde

1 142 526 kr
1 502 909 kr

Andel av kassaflöde

Genom avgiftsfrihet, inkluderad hushållsel och ägandet av lokalerna
har aktuell lägenhet ett kassaflöde som totalt sett är 104 040 kr högre
per år jämfört med snittföreningen i Vasastan.

54 940 kr

Detta innebär att aktuell lägenhets medlemskapet i
bostadsrättsföreningen och den ekonomiska
föreningen genererar ett likvidöverskott på
54 940 kr per år.

Andel av kassaflöde

Andel av tillgångar

Avgiftsbesparing

39 900 kr

Värde hyresrätter

Besparing hushållsel
Positivt kassaflöde lokaler

9 200 kr
54 940 kr

Värde lokalytor
Totalt värde

Totalt kassaflöde

373 968 kr
1 133 660 kr
1 507 628 kr

104 040 kr

En marknadsvärdering av hyresrätterna och lokalerna visar att aktuell lägenhet har
dolda värden på totalt 1 507 628 kr där ägandet i lokalerna genererar en årlig avkastning.

