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Styrelsen avger hiirmed ftiljande Arsredovisning for riikenskaps6ret20l3-01-01 - 2013-12-31.
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Om inte annat siirskilt anges redovisas alla belopp i tusental kronor (TSEK).
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Fti rvaltnin gs b eriittels e

Arsredovisning 2013

Styrelsens sammanslttning
Peter Graham (Ordftirande), Lars Swahn (edamot, ekonomiansvarig), Caroline Akerhielm (ledamot,
sekreterare), Andreas Holmqvist (suppleant) och Thomas Ekdahl (suppleant), Annika Richert
(adjungerad, husviird).

Revisorer
Revisorer har varit Jonas Olsso4 Stromson Revisionsbyr6, godkiind revisor samt Sven Blomdahl,
representant ftir Bf HemgArden upa. Revisorssuppleant har varit Anita Larson.

Valberedning
Eva Blomdahl och Carola Bratt har haft uppdrag av styrelsen att utgdra valberedning inlbr irsstdmman
2014.

F drvaltning
Ekonomisk ftirvaltare sedan 2013-01-01 er Conzignus Hem och Fastighet AB. Teknisk ftirvaltning skdts
av styrelsen,

Fdrsflkring
Fastighebn Ar frrllvdrdesfbrsflkrad hos Brandkontoret med tilldgg ftr maskin, riittskydd, husbock,
fdrmdgenhetsbrott, ftirvaltning och styrelseansvar.

Fdrs2ikring hos Anticimex ftir skadedjursbek6mpning.

Sammantriden
Styrelsen har under iret haft l0 protokollftrda samrnantr:iden.

Ordinarie fiireningsstlimma hdlls den 25 april 20 1 3 .

Medlemmar
Fiireningen har fdr tillftillet 93 st medlemmar med en rdst per liigenhet. Under dret har 15 st ilverlAlelser
skett.
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Arsredovisning 2013

Nya nedlemmar som tillkommit under iret:

Nr l0 - Margareta Holters d:bo dverHtit till Christian, Hemik, Anna Holter
Nr I 1 - Tomas Stiemstedt sAlt till Ann Peyron Ostlund och Dag Hassler
Nr 20 - Staffan och Kajsa Bergling s&lt till M6rten Elmvik
Nr 2l - Per och Malin Olstedt selt till Andrea Cervin
Nr 23 - Mattias Casserstedt selt till Max Bremberg och Sofia Lind
Nr 33 - Maria Holmdn s$lt till Gustav Schauman
Nr 37 - Tobias Petersson och Emilie Lidgaard sAlt till Gustaf Dymov
Nr 45 - Susanna Sundvall stlt till Christoffer van Beirc
Nr 48 - Maria Milosevic sAlt till Eric Andersson
Nr 48 - Eric Andersson silt till Viveka, H€rkan och Charlotte Pettersson
Nr 51 - Maria von Beetzen sAlt till Ebba von Beetzen och Gabriel Liska
Nr 55 - Samuel Bjtilkemo sAlt till Oscm, Eric och Gunilla Friiberg
Nr 56 - Fredrik Bentlinger sflt till Wilhelm Wachtneister och Cozette Zeito
Nr 62 - Michael Alm och Mama Kjeldsmark sAJt till Louise Rabilloud och Steffen Hahn
Nr 63 - Asa Hiiggstrdm selt till Mathias Tedner och Sandra Gamerud Tedner

F6reningsinformation
Fdreningen bestir av 62 bostadsriitter varav 6tta iir parvis sammanslagna, I hyresriitt och 7 kiillarlokaler
fiir intem uthyming.

tr'astigheten
Taksiikerheten har ftirbdfirats genom installation av sndrasskydd pA utsatia delar samt elslingor ftr
vdrmning av vissa riinnor och sfuprdr.

I tvAttstugan har bfrda torktumlama bytts mot nya och effektivare.

Utfdrda underhill
Alla ftinster i uppgangama B, C och D hdger har mAlats pA nederdelen av utsidan (sk halvsulning) som
ett led i det planerade underhillet.

Rdk- och ventilationskanaler har g6tts igenom och Atgiirdats. Genom samordnad upphandling ftir de
medlemmar som velat ha frmgerande och godkiinda rdkkanaler till sina <ippna spisar eller kakelugnar, har
de kunnat fE detta till ett ftirmanligt pris. Ej godkAnda eldstdder har plomberats genom ftireningens
ftirsorg.

i
Planerade underhill
Hissen i A-uppgAngen kommer att behdva renoveras med nytt maskineri under 2014 pga iindrade regler
och anmiirkning vid besiktning. Senast ombyggd er 2000.

Fortsatt ftinsterunderhill kommer att ske.
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Arsredovisning 2013

Information till medlemmarna
Medlemsbladet Hemgirdsaktuellt har utkommit 2 ggr under 6ret.

Hemgirden har flyttat sin webb till hemgarden.bostadsratterna.se med bdttre funktionalitet och utseende.
Webben hAlls kontinuerligt uppdaterad.

Giistrummet
Gestrummet har varit bokat 88 niitter under 2013.

Ekonomi
Fiireningens fastighet Ricljuret 19 zir taxerad till 113 milj kronor varav byggnaden tir vtirderad till 42 nilj
konor.

Fdreningens ekonomi dr balanserad och god med mycket mAttlig belaning, ca 6 milj kronor.
Ekonomiredovisningen framgAr av bifogade resultat- och balansrd.kning.

Fiirslag till vinstdisposition
Till ftireningssttimmans forfogande star floljande vinstmedel (SEK):

Arets fiirlust

Balanserad vinst

Till ftireningsstiimmans ftirfogande

Styrelsen ftireslir att vinstmedlen disponeras si

aff i ny riikning dverftirs

-33 206
| 574 372
| 541 166

| 54r 166
1541 166

Fdreningens ekonomiska stillning och resultat
Fdreningens ekonomiska stiillning i 6wigt framg6r av ftiljande resultat- och balansrdkning samt noter. S€
not I fdr redovisnings- och viirderingsprinciper.
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Resultatriikning

Nettoomsiittning

Arsavgifter

Hyresintiikter

Ovriga intiikter

S umma nettoomstittning

Kostnader ftir fastighetsftirvaltning

Fastighetsskdtsel

Reparation och underhill

Taxebundna kostnader

Fasti ghetsftirsiikrin g

Fastighetsskaff

Ovriga driftskostnader

Kameral florvaltning

Styrelse- och revisionsarvoden

Loner och civriga personalkostnader

Ovriga kostnader

S ummn k o st nader fiir fas tig h etsfii rv altning

Avskrivn in g av materiel la an liiggn ingsti I lgingar

RESULTAT FORE FINANSIELLA POSTER

Resultat frin finansiella investeringar

Rdnteintiikter och liknande resultatposter
Riintekostnader avseende skulder till kreditinstitut
ovri ga riintekostnader och liknande resultatposter
S umma res altat frdn finansiella investering ar

RESULTAT E FTER FINANSIELL/I POSTE R

Anrrs FuRLUST

Not

Arsredovisning 2013

2013 2012

2283 2250
t7r 100
46 23

2 500 2 373

-264 - 16s
-228 -207

- 1 028 -t 034
-62 -66
-7 6 -80
- l  -13

-62 0
-79 -81
-15 -15
-63 - 133

-1 879 -I 794

-457 -490
:
164 89

I  16
-197 -r99

-1 0
rvz -154
::: :
-33 -9s
: :
-33 -95

2
3
4

I
e
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Balansrlikning

TILLGANCAN

Anlli ggnin gstillgfl n gar

Byggnad och mark

Maskiner och inventarier

S umma an liig g n in g s tillg dn g nr

Om siittningstillgfl n gar

Skattefordringar

Forutbetalda kostnader och upplupna intiikter

Kassa och bank

S ummn o ms iittn i n g s t illg dng ar

SAMMA TILLGANGAR

Arsredovisning 2013

Not 2013-12-31 2012-12-3r

9
10

8 279
56

I 335

0
46

740
756

9 121

8 602
0

I 602

a
J

44
349
sga

I 998

LUL6
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Balansrflkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapitat

Insatskapital

Reservfond och fond ftir yttre underhill

Summn bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserad vinst

Arets forlust

S ummn fritt eget kapital

SAMMA EGET KAPITAL

Lingfristiga skulder

Skulder till kreditinstitrnt

S ummn ldngfristig a s k ulder

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Leverantorsskulder

Skatteskulder

Ovriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och fiirutbetalda intiikter

S ummn kortfristiga s k ulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Stlillda sflkerheter

Ansvarsftirbindelser

Arsredovisning 2013

Not 2013-r2-3r 2012-12-31

1l

r 541

2 349

5 537

637
l7l
s0s

| 574
aa.JJ

5 537

275
236

0
48

675

r 669
-95

I 574

2 s82

5 850
5 850

t2 600

Inga

637
t7l
s0s

t2

378
r20

4
0

26413
I 23s

9 121

12 600

Inga

766

I 998

t4
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Arsredovisning 2013

Not 1, Redovisnings- och virderingsprinciper

A.rsredovisningen f)Jr BF Hemg6rden u.p.a. har upprllttats enligt A,rsredovisningslagen och
Bokftiringsntmndens allmiinna rAd. Om inte annat framgir lr de tilltirnpade principema ofdrdndrade i
jdmftirelse med fijregAende 6r

Anliiesninsstilleanqar
Materiella anldggningstillgdngar redovisas till anskafiningsvtude minskat med avskrivningar. Utgifter ftr
ftirbflttringar av tillgangars prestanda, uttiver ursprunglig nivd, 6kar tillgangamas redovisade vdrde.
Utgifter ftir reparation och underhfrll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skivs av
systematiskl iiver tillgAngens beddmda nyttjandeperiod.

Linjiir avskrivningsmetod anvdnds. Fdljande avskrivningstider tilliimpas:

Byggnad 0%
Fastighetsftirbdttringar 2,5 - 20,0 %
Maskiner och inventarier 10 %

Markviirdet & inte ftremflI frr avskrivning. Bestiende viirdenedg6ng hanteras genom nedskrivning.

Fdreningens finansiella anliiggningstillgfrngar viirderas till anskaftringsviirde. I de fall tillgangen pi
balansdagen har ett l6gre vlirde iin anskaftringsvirdet sker nedskrivning till det liigre vflrdet.

Omsiittninsstileengar
Kortfristiga placeringar viirderas till det ldgsta av anskaffningsvfirde och nettofiirs?iljningsviirde.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell pr6vning beriiknas bli betalt.

Inkomst- och fastiehetsskatter
Fastighetsskatten har fiirnndrats pi bostadsdelen och bestAr nu av en avgift pA I 210 SEK per bostad.

Ftireningens fond ftir )'ttre underhAll
Reservering till ftreningens fond ftr yttre underhill ingir i styrelsens ftirslag till vinstdisposition. Efter
att beslut tagits pi ftireningsst2imma sker iiverftiring frAn balanserat resultat till fond ftr yttre rmderh6ll.

Antalet anstiillda
Under Aret har fdreningen inte haft ndgra anstdllda under v6sentlig omfattning. Styrelsen arvoderas enligt
arvoden faststdllda av fdreninssstArman.

'1 &8
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Not 2, Fastighetsskiitsel

Besiktningar och service
Sndskottning
Sotning
Stiidning och fastighetsskdtsel
Trtidgirdsarbete
0vrigt
Summa

Not 3, Reparation och underhill

Rep./underhill fast
Sjtilvrisk
Summa

Not 4, Taxebundna kostnader

EI
Gas
Sophiimtning
Vatten
Viirme
Summa

Not 5, Ovriga driftskostnader

Bredband
Kabel-TV
Summa

Not 6, Styrelse- och revisionsarvoden

Revisionsarvoden
Styrelsearvoden
Summa

Arsredovisning 2Al3

2013
15
15
l8

165
49
2

264

2013
l5
64
w

2012
9
0
0

156
0
0

165

2013
206
22

ns

2013
7l

J

60
59

835
l 028

2013
I
0
I

zA'2
207

0
207

2012
73
0

60
58

842
I 034

2012
0

l3
13

2012
t7
64
s1

"fl-- 
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Not TrByggnad och mark

Ingiende ackum ulerade anskaffningsviirden

Inkdp/aktiveringar

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Ingiende ackumulerade avskrivningar

Arets avskrivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgiende ackumulerade nedskrivningar

Utgflende restviirde enligt plan

Taxeringsviirde

Taxeringsvtirde byggnad

Taxeringsviirde mark

Not 8, Maskiner och inventarier

Ingiende ackumulerade anskaffningsvlirden

Inkop

Utgfl ende ackumulerade anskaffningsviirden

Ingflende ackumulerade avskrivningar

Utgflende ackumulerade avskrivningar

Utgiende restvflrde enligt plan

Arsredovisning 2013

2013-12-31

15 390
134

15 5U

-6 788

-457
-7 245

0
I 279

42 000
71 000

0
56
56

0
0

56

z0|2-|,.4t

l5 390
0

rs 390

-6 298
-490

-6 788

0
8 602

36 000
60 000

0
0
0

0
0

0

113 000 96 000

2013-12-31 2012-12-3r

K,
A 4 o
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Not 9o Fiirutbetalda kostnader och upplupna int?ikter

Bredband

Fdrsiikring

Forvaltning

Riintor

Ovriga poster

Summa

Not 10, Kassa och bank

Hem och Fastighet klientmedel i SHB

Kassa och bank

Summa

Not 11, Eget kapital (SEK)

2013-r2-31
0
0

t2
4

30
46

2013-r2-31
740

0
740

Arsredovisning 2013

2012-12-3r
0

t6
0
0

28
44

Disp av ftireg
6rs resultat

-g4 79;
94 798

Disp av
dvriga poster

$ 20;

20t2-12-31
0

349
349

UB
636 680

0
0

17 |  237
I s74 372

-33 206

lnsatt kapital
Upplitelseavgifter
Fond, yttre underh&ll
Uppskrivningsfond
Balanserat resultat
Arets resultat
Eget kapital 2013-12-31

IB
636 680

0
0

17 1 237
| 669 170

-94 798
2 382 289

2,778 %o rdnta per 2013- l 2-31 .
2,805 o/a rcnta per 201 3-12-3I.
2,761 Yo ritnta per 2013-12-31.
2,94 o/o ranta per 2013-12-31 .
4,42 o/o rdnta per 201 3-12-31.
omorteras inom 12 mdnader

-33 206 2 349 083

Not 12, Skulder till kreditinstitut (SEK)

Swedbank

Swedbank

Swedbank

Swedbank

Swedbank

Varav

665 002 kr
759 998 kr

1 687 092kr
| 462 500 kr
I 237 500 kr

275 000 kr

--"---t i^
- ' t1-  ' ' / (w
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Not 13, Upplupna kostnader och ftirutbetalda int?ikter

EI
Fjdrrviirme
Frirskottsbetalda irsavgifter och hyror
Ldner samt styrelse- och revisionsarvoden
Riintor
Sociala avgifter
Stiidning
Vatten
Ovriga poster
Summa

Not 140 Stellda siikerheter

Fastighetsinteckningar som sdkerheter fdr skulder till kreditinstitut

+ 1z-

Arsredovisning 2Al3

2013-12-31
4

111
497
t4
t7
l5
7

10
0

675

2013-r2-31
t2 600
12 600

20t2-t2-31
0
0

68
0

22
0
0
0

174
264

2012-t2-3r
t2 600
12 600

gt(
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Underskrifter
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Arsredovisning 2Al3

Redovisningsby16

Lars Swahn
Ekonomiansvarig

Jtr t t l L3_- 3I

3-

Ort och datum
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RBVISIONSBERATTELSE

Till floreningsstdmman i Bf Hemgirden upa
Org.nr. 702000-8731

Rapport om flrsredovisningen

Jag har utfort en revision av irsredovisningen ftir Bf Hemgirden upa for ir 2013.

Styrelsens ansvar fiir drsredovisningen

Det 6r styrelsen som har ansvaret for att uppreitta en irsredovisning som ger en rdttvisande bild enligt
Arsredovisningslagen och flor den interna kontroll som styrelsen bedomer dr nodvrindig for att upprdtta
en irsredovisning som inte innehiller vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter
eller pA fel.

Revisorns ansvur

Mitt ansvar dr att uttala mig om irsredovisningen pA grundval av min revision. Jag har utfort revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder krdver att
jag foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen for att uppni rimlig sdkerhet att
Arsredovisningen inte innehiller vdsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika itgdrder inhdmta revisionsbevis om belopp och annan
information i irsredovisningen. Revisorn vdljer vilka itgiirder som ska utfbras, bland annat genom att
bedoma riskerna for vdsentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror pi oegentligheter
eller pi fel. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som dr
relevanta for hur loreningen upprdttar irsredovisningen for att ge en rdttvisande bild i syfte att utforma
granskningsitgiirder som dr dndamilsenliga med hdnsyn till omstdndigheterna, men inte i syfte att gora
ett uttalande om effektiviteten i floreningens interna kontroll. En revision innefattar ocksi en
utvdrdering av dndamilsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvdnts och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvdrdering av den overgripande presentationen i
flrsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jaghar inhdmtat iir tillriickliga och dndamilsenliga som grund for mina
uttalanden.

Uttulanden

Enligt min uppfattning har irsredovisningen upprdttats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i
alla vdsentliga avseenden rdttvisande bild av foreningens finansiella stdllning per den 31 december
2013 och av dess finansiella resultat for 6ret enligt irsredovisningslagen. Forvaltningsberdttelsen dr
forenlig med Arsredovisningens ovriga delar.

Jag tillstyrkerddrfor att fbreningsstdmman faststdller resultatrdkningen och balansrdkningen for
floreningen. 4

STROMSON REVISIONSBYRA
Sveavf,gen 52

111 34 Stockholm
t:  084O2 16OO

Rademachergatan t7
632 20 Eski lstuna
t:  O16 31601 OO

e: I  nfo@stromsonrevis lon.se
w: stromsonrevis ion.se
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar

Utover min revision av irsredovisningen har jag dven utfort en revision om forslaget till dispositioner
betrdffande foreningens vinst eller forlust samt styrelsens forvaltning for Bf Hemgirden upa for 6r
2013.

Styrelsens &nsvsr

Det dr styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner betrdffande foreningens vinst eller
forlust, och det iir styrelsen som har ansvaret for forvaltningen enligt lagen om ekonomiska foreningar.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar dr att med rimlig sdkerhet uttala mig om forslaget till dispositioner betriiffande foreningens
vinst eller forlust och om forvaltningen pA grundval av min revision. Jag har utfort revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.

Som underlag for mitt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betrdffande foreningens vinst
eller florlust har jag granskat om forslaget 6r forenligt med lagen om ekonomiska foreningar.

Som underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet har jagutover min revision av irsredovisningen
granskat vdsentliga beslut, Atgdrder och forhillanden i foreningen for att kunna bedoma om nigon
styrelseledamot dr ersdttningsskyldig mot foreningen. Jaghar dven granskat om nigon sfyrelseledamot
pi annat sdtt har handlat i strid med lagen om ekonomiska floreningar,irsredovisningslagen eller
foreningens stadgar.

Jag anser att de revisionsbevis jaghar inhdmtat iir tillrrickliga och dndamilsenliga som gnrnd flor mina
uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att foreningsstdmman disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberiittelsen och
bevilj ar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for riikenskap siret.



Ordlista
i nfhr fdre n i ngsstdm m an

Fdr att biittre forsti Arsredovisningen finns hir nedan f0rklaringar till nAgra uttryck i
den ordning de forekommer.

rO nvnlrN I NGs se nArrELs E - flr den del av Arsredovisningen som
Aterger styrelsens redovisning av
verksamheten som text. Ovriga delar av
Arsredovisningen 6r resultatrdkning,
balansrdkning och tilldggsupplysningar.

- visar fdreningens samtliga intikter och
kostnader fdr perioden. Om intdkterna varit
stdrre dn kostnaderna uppstir ett Overskott
och omvdnt ett underskott.

- f,r den kostnad som motsvarar
vdrdeminskning pi bl a fdreningens
byggnad och inventarier. Avskrivningarna
gdrs fdr att fordela kostnaderna pA flera Ar.

- f6reningens samtliga tillgdngar, eget
kapital, avsdttningar och skulder per
bokslutsdagen.

- dr tillgAngar i f6reningen som dr avsedda
fdr lAngvarigt bruk.

- f,r andra ti l lgAngar dn
anltiggningstillgAngar, det vill sdga fdr
kortvarigt bruk.

- iir intdkter som tillh6r r5kenskapsAret men
som fdreningen inte erhAllit likvid for per
bokslutsdagen.

- dr skulder somfdrfaller till betalning om ett
ir eller senare.

- dr skulder som fdrfaller till betalning inom
ett Ar.

- dr kostnader som tillh6r rdkenskapsiret
men for vilka foreningen inte har fAtt nigon
faktura per bokslutsdagen.

- avser de pantbrev/fastighetsinteckningar
som f6reningen ldmnat som sdkerhet fdr
erhAllna lAn.

RESULTATRAKNING

AVSKRIVNINGAR

BALANSRAKNING

ANLAGG NINGSTILLGANGAR

OMSATTN I NGSTI L LGANGA R

UPPLUPNA INTAKTER

LANGFRISTIGA SKULDER

KORTFRISTIGA SKULDER

UPPLUPNA KOSTNADER

STALLDA PANTER


