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styrelsen för Btiftelsen Grekiska Kulturhuset 8Ulohannes fheologen tar härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2013. 

Lustigheten 
Etiftelseuägertvå(2)fåstigheterGdin 21PåIdnngatan4. Fastighetemas byggnadsår är 19Ö6. Antal kvm, 
höstäder oeh lokaler, senedan: 

Total kvm Odin 2 1 Varav bostäder Varav lokaler Antal hyresgäster 
Hus 1 1036 335 (5) 701 (4) 9 
Hus 2 973 633 (9) 340 (3) 12 
Totalt 2 009 kvm 968 kvm 1 041 kvm 21 st. 

Information om verksamheten 
^ift^lsenshuvndändamål är enligt urkunden oeh stadgarna att förvalta fastigheten Gdin 21 oeh att främja 
den grekiska kulturen i Btoekholm. 

Organisation 
Arbetet i förvaltningen oeh de knhurella verksamheterna utförs ideellt av verkställande utskottet oeh 
förvaltningsutskottet. 

stiftelsen styrelse hestår i vanliga tall av 17 styrelseledamöter oeh iika många styrelsesuppleanter Mid 
årets utgång hade stiftelsens styrelse 10 ledamöter (ledamoten Gougoulakis har doek inte deltagit i 
styrelsens arhete). styrelsen har haft två sammanträden under räkenskapsåret. 

stiftelsens verksamhet granskas oeh räkenskaperna revideras av en auktoriserad revisor 

Händelser om kulturen under räkenskapsåret 
Under 2013 har kulturaktiviteter oeh möten hållits, hland annat har flertalet evenemang som lyfter tram 
grekisk musik, litteratur, konst oeh kuttur genomförts. Ett selektivt urval inbegriper t ex fotoutställningen 
^MittEpims-eh annat Greklands av fötografenEpyrosMagelakis i februari oeh utställningen ^Colors 
and Hatmony^ av HatasaGovenaron i april. Den första anordnades i samarbete med 

oeh den andra i samarbete med i Everige. Eland de litterära händelserna 
kan en afton med samtal om Greklands störste novellist: Alexandres Papadiamantrs^ nämnas, som ägde 
rum i tebruarr i samarbete med De musikaliska händelserna kröntes med en kväll 
med mnsikgruppenTnxrmr i december (i samarbete med Även andra 
välbesöktaaktivitetersomfirandetavolrkabögtidersamorgamserades med organisationer av den 
grekiska kolonien i 8toekholm. 

stiftelsens lokal har oekså utnyttjats av andra organisationer som håller på med aktiviteter som ftängar 
stiftelsens ändamål. På vardagshasis används lokalen av danstrnpper oeh kören som 
repetitionslokal. Under helger anordnar andra orgamsationer såsom 

kultnrella aktiviteter oeb sammankomster Föräldraföreningen för grekiska 
skolbarn i Btoekbolmoeb den grekiska statens bar använt lokalen för språkrelaterade 
aktiviteterriktademotbam. Möten gällande stärkande av den grekiska kulturen m m. rörande utbildning 
oeb undervisning bar även hållits kontinuerligt under året. Aktivhetsgradenoebbesökstätbeten bar varit 
mer än tillftedstäilande oeh stiftelsen överväger att ta fler lokaler r anspråk för kulturella aktiviteter. 



Händelser om fastigheten under räkenskapsåret 
Under2Ö13har,enligt plan oeh heslut,fortlöpande renovering ägtrumkontinuerligtihåda fastigheterna 
trotsdenomfattanderenoveringsom ägde rum under2dl^2blligatufastigheten.lbådafästighetema 
installerades höghastighetshredhand.Midarehargrundiig besiktning ägtrumpåallabostäderoehlokaier 
där bildmaterialförrespektivehostadfiokalfrnnsatttillgå oeh utgåffån vid underhåll oeh reparationer. 

Dmfattandereparationerihåde värme-oeh vattensystem har ägtrumibåda fastigheterna föraft hålla 
husen igång. Trots det, p.g.a. eftersläpande underhåll sedanminst ett deeenmum, är husens värme-oeh 
vattensystemistorthehov av helt förnyat system. 

Lranatidantveekiing 
En underhållsplanharupprättats på generell nivå om vad, hur oeh närunderhålls-renoverings-oeh 
investeringsåtgärdermåste genomföras.Mad gäller gårdshyggnadenärrenoveringshehovenpåtagligaså 
att ett kontinuerligt underhålls-oeh renoveriugsarhete bedöms vara nödvändigt. Bamtliga 
renoveringsåtgärdetunderräkenskapsåretharfinansierats inom ramen för 2013 års budget oeh inkomster 
vilket anstränger stiftelsens ekonomi. Den ekonomiska situationen är sådan att den årliga budgeten kan 
klara normalt underhåll. 

stiftelsen kommer under 2dl4attutveekla strategier for att skapa en stabil ekonomisk grund som 
möjliggör framtidarenoveringar oeh andra investeringar.Midare kommer stiftelsen undersöka 
möjligheten att skapa en underhållsfond för framtida renoveringsbehov. 

ÖvH^t 
stiftelsens styrelse har,efterattha inhämtat synpunkterffån Tillsynsmyndigheten oeh samråd med 
styrelserna av de organisationerfsom enligt stadgamas ^3)harrätt att anvisastyrelseledamöter, inlett en 
juridiskproeessgentemotfemtidigarestyrelseledamöterförattkrävaskadestånd enligt stiftelselagens ^5. 
stiftelsens krav är grundat på revisionsntlåtanden oeh experthesiktningar av renoveringen av 
gatufastigheten vid fdungatandsom ägde rum inom den tidigare mandatperioden, stiftelsens krav uppgår 
till3545b9Ökronorplus eventuella rättegångskostnader. 

LövsfögtiEbehartdRogavansatrtlarifövlust 
styrelsen föreslår art den ansamlade förlusten (kronor): 

-4466 228 
-13 363 

-4479591 

behandlas så art 
1 ny räkning överföres -4479 591 

Btifteisens resultat oeh ställningiövrigt framgår av efterföljande resultat-oeh balansräkning med 
tilläggsupplysningar. 

ansamlad förlust 
årets vinst 
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Not 2913-91-91 
-291312-31 

29129191 
291212-31 

Hyresintäkter 2368 873 
2368 873 

2282 181 
2282 181 

Rörelsens kostnader 
Konsultkostnader 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Rörelseresultat 

1 
2 

9 
-1 679449 

-39 133 
81893 

-1 782 475 
586398 

-19 999 
-1 283 399 

-59291 
81893 

1 425 493 
856 688 

Resnltat från finansiella poster 
Ränteintäkter 
Räntekostnader 

Resultat efter finansiella poster 

63 
-599 824 
599761 
-13 363 

33 
-774 598 
-774 565 

82 123 

Resnltat före skatt 13 363 82 123 

Bkatt på årets resnltat 
Årets resultat 

9 
13 363 

11682 
79441 
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Balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 3 3 814 304 3 896 197 
Konst 4 1 000 
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 5 § 204 311 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 92 g 459 
Aktuella skattefordringar 4 oQg 
Förutbetalda kostnader 6 395 

1 000 

8204 311 
12 019 615 12 101 508 

Summa anläggningstillgångar 12 019 615 12101508 

Omsättningstillgångar 

752 968 
O 

6 000 
938 892 758 968 

Kassa och bank 341 539 407 924 
Summa omsättningstillgångar 1280 431 1 166 892 

SUMMA TILLGÅNGAR 13 300 046 13 268 400 
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Balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 6 -4 466 228 -4 536 668 
Arets resultat 7^ 

-4 479 591 -4 466 227 
Summa eget kapital -4 479 591 -4 466 227 

Långfristiga skulder 7 
Övriga skulder 16 820 343 lg g20 ^ 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Aktuella skatteskulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetaida intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 300 046 13 268 400 

131 694 109 510 
0 12 984 

138 510 140 663 
689 090 651 127 
959 294 914 284 

Ställda säkerheter 

För egna skulder och avsättningar 
Företagsinteckningar 17 829 000 17 829 000 

17 829 000 17 829 000 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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Allmänua upplysningar 
^^^^LningenbarnpprättatsenllgtårsredovisningslagenocbBokföringsnämndensallmännaråd. 

FöretagetbarvaltattmtentnyttjamöjligbetenatttlllämpaförenklingsreglemaiBFNAK2008:l 
Arsredovisningimindre aktiebolag (K2). 

Turdringarbarnpptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta 

Övriga tillgångarocb skulder barnpptagits till anskafföingsvärdendäringetannat anges. 

Rcdovlsnlngsprineipemaäroförändradejämförtmed föregående år. 

NotlAuställdaoebpersoualkostuader 

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader 
inkinsive pensionskostnader 
Löner oeb andra ersättningar 
Sociala kostnader oeb pensionskostnader 
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader ocb 
pensionskostnader 

Not2Avskrivningar 
Anläggningstillgångar skrivs av enligtplan över den förväntade nyttjandeperiodenmedbänsyn till 
väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 
Inventarier 20% 
Konst 93^ 

2013 2012 

22 930 40745 
7203 8456 

30133 49201 
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NotJRygguader 

2013-1231 2012-12 31 

Ingående anskaffningsvärden 
Utgående aeknmnlerade anskaffningsvärden 

5 011 307 
5011307 

5 011 307 
5011307 

ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående aeknnrnferade avskrivningar 

-1115110 
81893 

1 197 003 

-1 033217 
81893 

1115110 

Utgående redovisat värde 3814304 3 896197 

Notdfnventarier 

201312-31 2012-12 31 

ingående anskaffningsvärden 
Utgåendeaeknmnierade anskaffningsvärden 

39415 
39415 

39415 
39 415 

ingående avskrivningar 
Utgående aeknmnlerade avskrivningar 

-38 415 
-38415 

-38 415 
-38 415 

Ufgående redovisat värde 1000 1000 

Avskrivning påkonst görs ej då den bedöms vara värdebestående. 

Not5Pågående nyanläggningar 

Utredning ska ske nnder2014för att fördeia nedlagda kostnader på byggnad respektive 
reparationBnnderbålk 
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Not 6 Eget kapital 

2013-12-31 2012-12-31 

Eget kapital 
Belopp vid årets ingång 
Årets resultat 

-4 466 228 
-13 363 

-4 479 591 

-4 536 669 
70 441 

-4 466 228 

Ändamålsbestämda medel 0 0 

Not 7 Långfristiga skulder 

2013-12-31 2012-12-31 

Stadshypotek 16 820 343 
16 820 343 

16 820 343 
16 820 343 

Not 8 Kommentar 

Denna årsredovisning avser verksamheten för räkenskapsåret 2013. Den nya styrelsen, som har tillträtt 
2012-01-01, har tillsammans med stiftelsens redovisningskonsult och revisor gått igenom allt befintligt 
räkenskapsmaterial till och med 2011 där vi fann felaktigheter, brister och undermåliga 
bokföringsunderlag. 
Styrelsen har tagit fram åtgärder för att dels undvika fel dels etablerat rutiner kring redovisningen som 
säkerställt den fortsatta ekonomiska redovisningen och styrning av stiftelsens verksamhet under 2012 
och framöver. 
Den nya styrelsen kommer att agera utifrån PM:et och revisionsberättelsen och föra brister och 
felaktigheter vidare till rättsväsendet. 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse. 

Stockholm 2014-04-30 

Apostolis Papakostas 
Ordförande 

Spiros Gogos 
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U A R ) A  
Rarthena-Sevidou 

Ioannis Konstandis 

B 
Eli Christaki 

Lazaros-Tsandaridis 

US 
Georgios Kalaris 
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Panagiota Christofi 

Min revisionsberättelsefhar lämnats den Äa^"2014 

fl 

Per-Åke Öberg 
Auktoriserad revisor 



Org.nr 807009-4374 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för stiftelsen Grekiska RulturhusetBMJohannes 
Theoiogen för räkenskapsåret 2013. 

Det är styrelsen som har ansvaret för att npprätta en årsredovisning som ger en rättvisande hild enligt 
årsredovisningslagen ooh för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
föl 

AfövftnBnvrrnvnrm 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen 
enligt International standards on Auditing oeh god revisionssediBverige. Dessa standarder kräver attjag 
följer yrkesetiska krav samtplanerar oeh utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga föiaktigheter. 

Ln revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionshevis om belopp oeh annan informationi 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheteriårsredovisningen,vare sig dessa beror på oegentligheter elRr på fel.Mid 
denna riskbedömning heaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge eu rättvisande bildisyfte att utforma grauskningsåtgärder 
som är äudamålsenliga med hänsyn till omständigheterna,men inteisyfte aft göra eft uttalande om 
efföktivitetenistiftelsens interna kontroll.Rn revision innefattar oekså en utvärdering av 
ändamålseniighetenideredovisningsprineiper som har använts oeh av rimlighetenistyrelsens 
uppskattningariredovisningen,liksom en utvärdering av den övergripande presentationeni 
årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevisjag har inhämtat ärtillräekliga oeh ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Mid min granskning harjag konstaterat att utgifter för renovering av fastigheten, som skedde 2010J11, 
totalt82043118EK redovisas som ^pågående nyanläggningar oeh förskott avseende materiella 
anläggningstillgångars Jag har vid flera tillfällen uppmanat styrelsen att utreda denna post oeh fördela 
den på aktiveringifastigheten respektive kostnadsföring på underhåll oeh reparationer, styrelsen har 
meddelat att utredning ska ske 2Ö14. Det är sannolikt att stora delar av denna post kostnadsförs varvid 
stiftelsens eget kapitai minskar med motsvarande belopp. 

J post en kundfordringar redovisas per 2öi3-12-31förfallna fordringar tiil ett värde om 348 TBER.Dåjag 
ej erhållit tillfredsställande information avseende dessa fordringar bedömer jag att nedskråvningshehov 
kan föreligga. 



LB 

Med anledning av vad som ovan anförts avseende redovisning av renoveringskostnader 2919Jllsamt 
förfallna knndfordringar kan jag ej nftala mig om årsredovisningen har npprättatsienlighet med ARE 
eller ger enialla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens ftnansieila ställning per 2913-12-31 
oeh av dess finansiella resultat för året enligt ARE. Eörvaltningsherättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.fag varken till-eiler avstyrker att årsstämman fastställer resuhaträkningen 
oeh balansräkningen. 

Utöver min revision av årsredovisningen harjag även utfört en revision av styreisens förvaitning för 
stiftelsen Grekiska Rulturhnset8:EJohannesEheologen för räkenskapsåret 2913. 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen oeh stiftelseförordnandet. 

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om huruvidajag vid min granskning funnit att någon 
ledamot avstyrelsen handlatistrid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.Jag har utfört revisionen 
enligt god revisionssediLverige. 

8om underlag för mitt uttalande om förvaltningen harjag utöver min revision av årsredovisningen 
granskat väsentliga heslut,åtgärder oeh förhållandenistiftelsen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om detftnns skäl för entledigande. 

Jaghar även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlatisftid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Jag anser aft de revisionshevisjag har inhämtat är tillräckliga oeh ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande. 

Enligt min uppfaftninghar styrelseledamöterna inte handlatisftid med stiftelselagen eller 
stiftelseförordnandet. 


