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F ii rvaltningsb er:i ttels e

Arsredovisning 201 2

SSrelsens sammansf, ttnin g

Christer Strandgiird (Or:c11-orande), Jessika Nilsson (kassdr), Joakim Nystrorn (Ledarnot), Camilla Oberg

{Leclamot), Margareta l(arlsson (Sekreterare), Monica l:"linders (suppleant) och Emelia Nilsson

(suppleant).

ldevisorer
Sorn revisor har I'cjreningen anlitat Parameter Revision A[] ( Marie Norcllander. auktoriserad revisor ) i

enlighet med frrstilmmans beslut.

Irtirvaltning
l'rjr Ekonornisk lorvaltning har loreningen flrin 2011-01-01 ett tecknat avtal med Conzignr-rs I-Iern och

Fastighets AB, 1'or: att skota cletta.

Frir lbklislE forvaltning har lAreningen tecknade avtal med olika f'oretag. B[.a. giillande stiidning som

iiven bist$r med viss hj[lp av tekniska tjiinster. Dels f-or matta i entrd och fijr sndskottning av tak.

F'iireningen har ett tecknat medlemsskap i Bostadr2itterna Sverige, som vi nyttjar bl.a fiSr konsultation i

oIiku j ulidiska li'agor.

F'iirs:ihring
Fdreningen herr fcirsiikringsarrlal tecknat med lrygg flansa.

Snmmantrlden
Styrelsen har under dret hafl 14 protokolll'tjrda sammzlfirdden, varav ett varit konstituerande mote.

Diirtill har clelar: av styrelsen haft ett flertal arbetsmrjten.

Medlemmar
Foreningen har liir tillliitlet 46 st rnedlelrunar. Uncler iret har ingen l'ort:indring skett.

Fiirenin gsinformation
Foreningen innehar 36 st liigenheler varav 32 st liigenheter tir uppliitna som bostadsriitter och 4 st

liigenireter som hyresriitter.

Fdreningen har 2 st lokaler. Eri storre lokal i markplan med entrd Tinrmermansgatan 10 som hyrs av

Silence AB, ben:im,nd Yoga Shakti. och etl mindre trtrytnrne (lokal) pA vinden nred tillhtiratrde antennplats

pi taket, som hyrs av TeliaSonera Mobiie.

Fiireningen uppliter ti1l t'eliaSonera Skanova plats li5r telesk6p i klillargingen soffI bediinar andra

lastigheter.
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Arsredovisning 201 2

Fastiglreten
I;oreningen har anlitat en konsult som utitirt en besiktning av yttertakets status. Varvid kunde konstateras
e tt flertal brister och att taket i sin helhet bor b,vtas ut inom en lO-irs period till en uppskattad preliminzir
kostnad av 1 miljon kronor.

Utliirtla unclerhfill
Llnder senvintern utf-tirdes en injustering och kontroll av lastighetens vdrme system som upphandlades av
ilortunr Fjiirrv5rme och vilkei utfcjrdes av en underentreprenor r.,arvid trasiga termostatvred byttes ut och
den uth,vrda lokaien som saknade dessa lcirsAgs med nya dels i undercentralen b,yttes cirkulationspuulpen
till cn ny"

Den trasiga spaljdn pii girden revs och en ny uppfrirdes i egen regi av lbreningen under hristen.

Pl;rnerade underhill
Spolning av alla avloppsstarnnar, dA vi haft stopp i avbpp och att ett fler1al meddelat aft det ernellanit
bubblar i ftatrstiill. dishho, toalett.

Ehonomi
Styrelsen besldt att hdja avgiflerna Iijr bostadsrdtterna med 5 o/o |'rhn I juii 201 2. For hyresriitter blev
overenskommelsen med Hyresgzistfareningen en hyreshojning om 6,5 t% att galla frin I april 2012.

Dc- 4 st hyresliigenheter scm kireningen har betingzrr ett marknadsvrirde av c:a 10 Mkr vid en fiirsiiljning"
Detta innebiir att ffireningen f'tir n?irvarande inte kommer att avszitta cxtra pengar i budgetetr f'tir liamtida
strjrre underhfillskostnad. dfi dessa stcine arbeten beclcirns ligga ca 10 Ar lramit i tiden.

Arvode
Styrclscn har i enlighe t med st;immobeslut 2011 1-circlelat arvodet ( ett prisbasbelopp inkl skatt och exkl
sociala n1,gif-ter) inom sig dels iiven en mindre del till valberedningen.

Arvoclet ttir verksamhelshr 2012 utbetalas forst i april 2013 med 44.000-.

Ovrigt
'ltiidgirdsgruppen har under Arel prytt trapphusbalhongerna med viixter efter irstidernas viixlingar. samt
vatlnat vhr grrinska.

I slutet ar., april ordnade fcireningen sonr vanligt med ett "rr&rmingel" nere pfl girden, diir vi grannar triill'as
och ftireningen i samband med detta bjdd pri litc fortiring. Pga regn tlyttade det in till f'rireningsrummet.

Glirden har kornpletterats med 2 st solstolar sorn anvtints flitigt de fra soldagzir med vzirme som infann sig.

Styre lsen kallade under hosten till en stiiddag av g6rden van,id ett flertai medlemrnar kom och hjblpte till
med rensning i rabatter och ansning av trbd och buskar vilket avslutades med en gemensam korvgrillling.
Styrelsen tackar aila de som kom f-or deras arbetc.
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Valberedning
Valberedningen bestir av Per Sdderbery (sammankalllande) och Anna Magnusson.

F iirslag till disposition
Till t-rireningsstdmmans forfogande stir f<iljande medel (SEK):

Arets t-rirlust

Ansamlad t-rirlust

Till fcireningsstrimmans fbrfbgande

Styrelsen f-riresl&r att medlen disponeras s&

att avsiittning tili yttre lbnd enligt stadgarna

att i ny rtikning overfors

-204102
-134126

-338 228

48 601

-386 829

-338 228

Fiireningens ekonomiska stiillning och resultat
Fdreningens ekonomiska stiillning i civrigt framgAr av f-ciljande resultat- och balansriikning samt noter. Se

not 1 fiir redovisnings- och viirderingsprinciper.
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Resultatriikning

Ne tfooms$ttning

Arsavgifter

I lylesintAkrer

Ovriga iritzikter

S um m a neltooms iittni ng

Kostnader fiir fastighetsfiirvaltning

Fastighetsskotse I

Reparation och underhil I

-laxebundna 
kostnader

F ast i ghetsftilsii l<r'ing

l"astighetsskatt

Ovriga driftskostnader

Kameral florvaltning

Sqrre lse- och revis ionsan,oden

L.oner och civriga persona lkostnader

Ovriga kostnader

S utnnm k os tnuder Jdr fit stig h etsJii rva hning

Avs kri vni ng och neds krivn ing av mate rie I la an I iiggni ngsti I I gringar

RESUI,TAT FORE FTNANSIELLA POSTER

Resultat frfi,n finansiella investeringar

Rrinteintiikter och liknande resultatposter

Rii ntekostnade r avseende skr"r lder ti I I kred iti ns titut

6v ri ga rd"ntel<ostnader och I iknande res u ltatposte r

S u nrm o r e s ultut Ji, fi n Ji na ns ie IIa inv e s te r i n g u r

RE S T] LTAT E FTE R P-I NA N S T ELLA P OS T E R

Anrrs FARLUST

Not

Arsredovisning2Al2

2$12 2011

-99 -60

-92 -18

-342 -365

-15 -15

-7t -69

-24 -2A

-46 -45

-69 -68

-17 -r2
-39 ^54

-sli 425

5t)
-294 -24t)

-1 -t

zea m
-204 -t9

-204 -19
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Balansriikning

TTLLG.{.NGAR

Anlii ggnin gstill gfi ngar

Byggnad och mark

Maskiner och invent-arier'

S umm u an I cig g n i n g stillg fi n g u r

0mstittningstill gfl nga r
Skattefbrdringar

Fdrurbetalda kostnader oc h upp lu pna intiikter

I(assa och bank

S um m a oms titt ning s t il lg &ng ur

SUMMA TILLGANGAR

Arsredovisning 2012

20t2-t2-31 2a11-12-3t

51 229 51 295

105 120

5I 334 51 415

51 836 51 947
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Balansriikning

EGNT KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

lnsatskapital

Reservfond och tbnd liir yllr"e underhill

UppiAtelseavgifter

Summa hundet eget kapilnl

Ansamlad fiirlust

Balanserad f?irlust

Ar"ets fiirlust

S um m a ansumlatl.ft)rl usl

SUMMA EGET KAPIruL

Lrlngtiistiga skulder

Skulder ti I I kreditinstirut

Sunmtu lftngf istigu skulder

Kortfristiga skulcler

Iever antorsskuleier

Skatteskuk{er

Ovriga koftfiistiga skulder

Upp I upna kostnade r och l?ir:utbetal da intiikter

S unrma korlliistilgu s kulder

SUMMA EGET KAIryTAL ACIT SKULDER

Stiilkla siikerheter

Ansvarsfiirhindelse r

Arsredovisning2Al2

2$12-t2-31 2{J11-12^31Not

10

12

l-J

43 980 44 l,85

43 603

253

463

44 3t9

-134

-204

-338

tl
140

45

199

455

s1 836

13 000

Inga

43 603

204

463

44 27t)

-67

-t9
-s6

1?

\JI
A1AI

102

--\ z-'t

51 9u7

13 000

Inga

7 400

7 40A

7 404

7 400
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Noter

Arsredovisning 201 I

Not l, ll.edovisnings- och vlrderingsprinciper

Arsrecliivisningen ftr Brf Tarrastgatan 31 har uppriittats enligl Arsredovisningsiagen och

Bokkiringsnzimndens allnriinna r&d. Om inte annat liamgflr tir de lillZimpade principerna of'oriindrade i
jlirrif iirelse med {tregiie nde ir.

Anlii geninestiil&ngar
Mate rieiia anliiggningstillgingar redovisas till anskafTningsviirde minskat med avskrivningar. Utgifier f'6r

forbiittringar av tillgingars prestanda, utover ursprurglig nivi, iikar tillgingamas redovisacle viirde.
Utgifter f-6r reparation och underhillredovisas sorn kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av

systemati skt o ver tillginge ns be dornda n-,'' trj and epeliod.

Lhrcler 2011 har tiireningen genomfort en omlattande liinsterreriovering med uppgr:adering tiil nya

3-glas{onster. D& clet iir styrelsens r-rppfattning att ticligar:e ltinster, mht dess skick, har ett bokf-ort virde av

niira noll kronor har denna renovering i sin helhet aktiverats som en komponent av fastigheten inom

rubriken "Fastig;hetsl'cirbZittringar". Det rir stvrelsens upplattning att detta I'drfarande biittre speglar

liireningens stillning sarnt iiittare mii"iliggdr ett riittvist och korrekt uttag av medlernsavgifter inkir
tlamtiden.

Avseende byggnaden samt renovering tvlittstuga (del av fastighetsf'cirbiittringar) anviinds en progressiv

avskrivningsmetod innebiirande stigande avskrivningsprocent per ir. Lfurjiir avskrivningsmetod tilliimpas
avseende 6vriga f'astighetslorbiitringar samt maskiner och inventarier. Foljancie avskrivningssatser har

tilliimpats under 201 2:

Ryggnad 0,087 9/o

Fastighetsfrirbilttringar 0.087-6.7 %

Maskiner och inventarier 10 %

Markvdrdet zir inte fcirem&l fiir avskrivning. BestAende vtirdenedgflng hanteras genom nedskrivning.

I de fall en tiilgAngs redovisade viirde skulle dverstiga dess beriiknade frtervimringsviirde skrivs tillgingen
omedelbzrrl ner till sitt Atervinningsv2irde.

Omsiit tningst il I sin gar

Kortfiistiga placeringar viirderas tilldet liigsta av anskaffhingsviirde och nettof-orsriljningsviircle .

h'orclringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prdvning beriiknas bli betalt.

inkomst- och t-astighelsskatter

Hcigsta ltirvaltningsdornstolen (tidigare Regeringsrdite n) anser i en ny dom 29 december 201 0 att

bostadsrSttstbreningar som dr privatbostadsfciretag inte ska beskattas Iijr riinteintiiker pi sparkonto till
den del de iir hiinforliga till foreningens fastighet.

I)en kommunala lirstighetsavgit-ten har irlindrats pf, bostadsdelen och bestitr nu av en avgift pA I 365

SIiK per bostad. i'rastighetsskatt utgAr pi lokaldelen om 1 uZ av dess taxeringsviirde.

NL

tu
AJ

&N



Br1'Tavastgatan 31

169616-2986
A.r"sredovisning 2012

Foreninqens tbnd fdr vttre underh6ll
Reservering till fbreningens fbnd fbr yttre underh6ll ingir i styrelsens lorslag till vinstdisposition^ Efter att

beslut tagits pi fcireningsstiirruna sker civerfciring fiin balanserat resultat till tbnd fdr yttre underh6ll.

Antalet anstiiilda

Under Aret har ftireningen inte haIln6gra anstrillda. Styrelsen arvoderas enligt arrroden faststiillda av

foreningsstlirnman.

Not 2, Fastighetsskijtsel

Besiktningar och serr.'ice

Snciskottning

Stiidning och fastighe tsskdtsel

Triidgirdsalbete

Ovrigt

Sunrma

Not 3, Reparation och underhfill

Rep./underhill fast

Summa

Not 4, Thxebundna kosfnader

E1

Sophiimtning

Vatten

Viirme

Summa

Not 5, Ovriga drif'tskostnader

Bredband

Kabel-TV

Surnma

2$12

23

36

34

I

5

99

2012

92

w

2At2
58

22

38

224

2{Jll
I4

l0

-i)
I

0

60

2AtL

18
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20rl
64

22

38

240

342 365
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Not 6, Styrelse- och revisionsarryoden

Revisionsarvoden

Styrelsearvoden

Summn

Not 7, Byggnad och mark

Ingflende ackumulerade anskaffiringsvf;rden

Inkriplaktiveringar

IJtgiende ackumulernde nnskaffiringsvflrden

Ingiende ackumulerade avskriwingar
Arets avskrivn-ingar

Utg*ende ackumulernde avskrivningar

Utgiende ackumulerade nedskrir.ningar
Utgiende restviirde enligf plan

I ackumulerade anskaffiringsvlrden ingir
Mark med

Taxeringsvflrde
Taxe r in gsviirde bvggnad

llbxeringsviirde mark

Arsredovisning 2012

z0t2-t2-3t

5l 356

0

5r 3s6

-62

66

JN

51 229

24 136

t4 573

t7 828

sz +ot

2{Jn

25

43

6fi

2011-12-31

49 842

1514

s1 356

-39
aa-/.)

42

0

51 295

24 136

14 573

17 828

32 401

2012

25

44

69
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Nct 8o Maskiner och inventarier

Arsredovisning20l2

2{J12-12-31 2{tfi-t2-31

lng:lenele ackumuler:rde anskalliringsviirden

Utgiende ackumulerade anskalhlingsvzirden

In gfl ende ackumulerade avskrimingar
Avskrivningar

Utgirende nckumulerade avskrivningar

Utgfiende restviirde enligt plan

Not 9, Fiirutbetalda kostnader och upplupna intf,kter

Bredband

FastighetsskrJtsel

Forvaltning

Kabel-TV

Ovriga poster

Summa

Not l{}, Eget kapital (SEK)

IB
43 603 287

462 692

204 12r
-66 s69

-18 956

44 184 575

Disp av f-rireg

irs resultat

-r I 95;
18 956

150

150

-30

-15

-45

r05

4

6

I2
2

10

34

Disp av

<ivriga poster

48 601

-48 601

-204102

-204 t02

-15

-15
M-J t,

128

4

6

I1

2

l5
38

UB

$ 643 287

462 692

252 722

-134 t26
-244 102

$ 984 473

r50

t50

ztn2-12-31 2911-12-31

Insatt kapital

Llppl6telseavgilter

Ironcl, yttre underhflll

Balanserat re sultat

Arets resultat

S get kapital 201 2-12-31

Not 11, Skulder till kreditinstitut (SEI()

SEB 800 000 kr 4.01% riinta per 2AI2-12-3I, bundet till2019-08-28.
SBB 2 000 000 kr 4,3 % riinta per 2Al2-12-31, bundet till20l9-03-28.
SEII 1 000 000 kr 3^76 % riinta per 2A12-12-31, bundet t1112016-03-28.

SEB 3 600 000 kr 3,98ya riinta per 2A12-12-31, bundet till2013-03-28.
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Not 12, Upplupna kostnader och fiirutbetalda intiikter

EI

Fjiinviirme

Ftirskottsbetalda irsavgifter och hyror

Loner samt styrelse- och revisionsarvoden

R?intor

Sociala avgifter

Vatten

Ovriga poster

Summa

Not 13, Stiillda sflkerheter

Fastighetsinteckningar som siikerheter fbr skulder till kreditinstitut

Arsredovisning2A.2

2At2-t2-31
7

39

29

63

2

t4
2

44

199

2{tl,t2-31
3

26

1

55

2

13

2

0

102

2012,12-3t

13 000

13 000

20r1-12-31

13 000

13 000
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{Jnderskrifter

J\
Christer
Ordf

Min revisionsberiittelse har kimnats f/', - lf - -!3

Marie Nordlander
Auktoriserad revisor

Arsredovisning 2012

Ort och datum

Camilla Oberg
Ledamot

reta Karlsson

t3


