
zt

I

- l
nl

'{l

:--

I
-I

ir
) )

.A

I '



Fairklaringar fran A-O

Anlaggningsti l lgangar
Sadana tillgengar som er avsedda fdr langvarigt bruk inom fdreningen. Den viKigaste anleggningstillgangen
dr f6renjngens fastighet med mark och byggnader.

Ansvarsf6rbindelser
Ataganden f6r fdreningen, som i balansr?ikningen ej finns med bland skulderna. Borgensfdrbindelser er ett
exempel pe ett sadant atagande.

Avskrivning byggnader
Fdrdelning pe flera er av anskafiningsverdet pa en anleggningstillgeng se att detta isin helhet inte belastar ettenda
6rs resultat. Avskrivningstiden baseras pd anlaggningstilbangens livslengd och nyttjande. Avskrivning kan ske
efter annuitets-metoden eller som rak avskrivnino.
Den ediga avskrivningen pevefkar resultatrekninien som en kostnad. I balans*ikningen visas den totala
avskrivningen som gjorts sedan fdreningen bildades.

Brensleti l lagg
Om uppv?irmningen inte ingar iarcavgiften, ardetta en separat avgift som skall motsvara kostnaderna fdr uppvtirm-
ningen av fdreningens hus. Illdgget fatrdelas eftervarje lagenhets storlek eller annan lamplig fdrdelningsgrund och
skall erldggas manadsvis av faireningens medlemmar

Fond fiir inre underhall
I de fall styrelsen inte beslutat annat skallarliga avsiittningar gd|as till bostadsrtittshavamas individuella underhalls-
fonder. Dessa medel disponeras av bostadsfattshavarna fdr undeftall och fdrbEiftringar i respektive lagenhet.
Den arliga avsattningen paverkar fdreningens rcsultatrakning som en kostnad.
Fondbeloppet enligt balansraikningen visar summan av samtliga bostadsdtters tillgodohavanden. Uppgift fdr den
enskilde bostadsrattshavarens fondbelopp ldmnas i samband med aviseringen vade kvartal.

Fond fiir yttre underhell
Enligt fdreningens stadgar ska adiga avsdttningar gdras till fdreningens gemensamma underhallsfond. Fonden far
utnyftjas fdr stdre yttre repaEtions- och underhallsarbeten. Kostnadsnivan f6r underhell av fdreningens fastighet
(underhallsplan b6r finnas) och behovet att verdestikra tidigare fonde.ade medel paverkar storleken pA det belopp
som avsdtts. Den arliga avsattningen peverkar resultatrakningen som en kostnad-

Ko.tfristiga skulder
Skulder som fdreningen i regel meste betala inom ett ar

Likviditet
l\red likviditet menas fdreningens betalningsberedskap alltsa fdrmagan att betala sina skulder i rett tid. God eller
dalig likviditet beddms genom fdftallandet mellan omsettningstillgengar och koftfristiga skulder. Om omseftnings-
tillgdngarna motsvafa eller er stdrre dn de kortfristiga skulderna anses likviditeten god.

Langfristiga skulder
Skulder som fctreningen ska betala fdrst efter ett eller flera ar.

Omsattningstillgengar
Omsattningstillgangar er likvida medel och tillgengaf som mycket snabbt kan omvandlas till kontanter.

Rantebidrag
Ett statligt bidrag som minskar fdren ingens rdntekostnadef pa len pa exempelvis ombyggnader

Soliditet
Betyder langsiktig betalningsfdrmdga. Att en fdfening har hdg soliditet innebar att den har stort eget kapital inkl.
fdreningens rep.fond i fdrhellande till skulderna.

Specialutlaning
Konto fdr likvida medel som ger hdgre renta en kassakontot tack vare aft utlaning kan ske pa ldngre siK.

Stallda oanter
Avser i fiireningens fall de sekerheter, i regel fastighetsinteckningar, som lemnats som sdkerhet fdr erhellna len.

Arsavgift
Fitreningens viKigaste och statrsta inkomstkalla. Arsavgiften er medlemmarnas ediga tillskott av medel som
anvdnds till de ldpande kostnaderna och stadgeenliga avsEittningarna.
Manadsavgiften iir i rcgel fiirdelad efter bostadsrdtternas grundavgifter och erldggs manadsvis i fdrskott.
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F0 rva ltningsbereftelse

Styrelsen for B.f Bemsto tp,769611-77/4 t* hetmed avge Arsredovjsning fdr 2014, foreningens
fdNaltniog fdr tiden 20144141 - 2014-12-31.

Verksamheten

Fdreningens ve*samhet
Fdreningen bildades er 20o4(fasligheten fdrvdrvades 2005) och ha. tillindamelaft fdrualta fastigheten
Katdnetorp 3.
Fdreningen beskattas som privatbostadsfdretag.

Fastigheten
Fdreningens fastighel har fdrudrvats enligt nedan:

Fasliqhetsbetecknino Kommun Bvqqer
Katrinetorp 3 Malmo 1946

Fastjgheteo bestar av 40 lagenheteroch 3 st lokaler.

Bovta Lokalvla
2851m2 210 m2

Taxeringsverde
Taxvarde byggnad Bostiadsdet 26 000 000
Taxvdrde fiark Bosledsdel 14 600 000

992 000
401 000

TaxvArdebyggnad Lokaldel
Taxvarde mafk Lokaldel

4t 993 000

UnderhSllav Senaste atoard Utfdrt 3r Ptanerad etqa.d Befeknater
GArd och Tr5dg6rd Asfaltering, 2023

omltggning plattor,
happor ned
ti l lkalbren

F6nster Nya fonsler 2022
Fasad Putsning 2021
Kellarc Malning 2020
Tvdttslugo. Nya torktumlare 2017
Pannrum Renovedng av 2016

v:amevexlare
och styrenhet

Markfdrlagda avloppsledningar Relining 2015
Dranering lsolera och dfdnera 2015-2016

kdllarvaggar
MAlning av tBpphusTrapphus nrelas i 2014 Follt fArdigt

tidstyp'sk tunkisstil 2015
Vattenstammar Stambyte, 2014

nya tappvatlenstammar
har d|agits i kalh.strek,
lrapphus och liigenheter
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Varmesyslem BYte av stamvenliler
(med EB{on)
och lufukuva..
NY ci*ulationsPumP

Tvattstugor & 4 nya tvgtlmaskinef
Torkrum NYtt klinkergolv

2014

Kalbre

Tak

2014

2014

2013

och malning i tork.um
FddigstalIen
bamvagnsk6lla€
Helt nytt tak lnklusive
inplalning av samtliga
genomfdringar och insattning
av nya taktdnser.
Omfatar aven melning
av takutsprang
Relinlng 2013
lgensattning av piskbalkong/ 2011
Takterass
Hela huset, inkl ligenheler, 2010
fick nya €lstammaa
och elcentral

Avloppsstammar

Elsanering +
Bredband

Renovering
Balkonger
Ventilation

2009
200&2009

2005-2006Sj6lvd.ag till
mekanisk franUft

Fastigheten ar fullvedesfdrsJkrad hos LenstdGAkringaa

Styrelse och revlsorcr
styrelse
Anders Rosen
Robert Hohslrdm
Pet Gunnarsson
Anna seling
Lals Hdm

Suppleanter
susan sjdlund

Revisorer
Thomas Anvelid Aukl.rev
Johan Waldemalsson

Valberedning
Lina Snodg|ass

Eefattning
Ordfdaande
Ekonomiansvarig
V Ordforande
Sekreterare
Ledamot

EY
lntem

Sammankallande

2014-05-07 201t05-04
2014-05-07 2015-05-04

2014-05"07 2015-05-04

2014-05-07
20t4-05-07
201445-07
2014-05-07
2014-05-07

Ton
20',t5-05-04
2015-0544
2015-05-04
20'15-05-04
2015-05-04

F6rvaltning
cymko Forv;lhing AB har bltr:ilt styrelsen vid hahdhavandetav foreningens ekonomiska fdrualtning'

(
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vasentliga hiindelser under rijkenskapsaret
Slvrelsen har under afet hAllit 14 D.otokollfdrda sammantreden.
Oidinarie fdreningsstdmma hdlls den 7 maj2014.

Siyrelsens engagemang har under 2014 i mangt och mycket dominerats av stambytesprojektet.
Arbetet med stanrb),tei har haft stor pAverkan pa savSlfastighelen, som fiir r.edlemmaroch
hyresgester.

I verksamhetsplanen fiir 2014 angavs 12 plnkter som styrelsen skulle arbeta med. Oessa
punkter och dess uppfatljning beskrivs nedan.

' Slutfdra arbetet med ny ekonomisk plan I underhallsplan. Stafus: Undefuelbplanen er uppdalerad
nen behovet sldndigt{dlfinas ach rcvideras.

'TanyaBnfdratt i?ickakostnadertdfrenoveringat.Genonfdft20l4.NytlenhartaglishosSBAB
ach lapar ut 2416.

' Genomfora forbiittringaf pe varmeanleggningen. Gononfai under 2414. Byle av slamventilet,
radialaNentilet hed EB-dan) och luftskruvar.

Genomfora omHggning av vatt€nstammafna- Sfalus: Rbrleggningsenkeprenaclen sant state
delen av snicketi- och melningsarbele ar slutfdtd. En del snickeri- och nalningsarbeb ei€rc|€r,

och konmet all fedigs[a]las i bdian av 2015. Slutbesiktningen av entrcprenaden komner at[ goras
i bdrjan av 201 5

.Kdpainnyatradgardsndblet.Genamfddunder20l4.EttntttnoblenangfrAnIKEA.

. Genomfdra uppfr:1schnin9 av trapphusef, entreef och plaftsething utanfdr enif6er. St€lus: Melrrng
av thpphusen, en|eet Ar u nder slulfjrande inon ramen for stambttesentreprenaden. QveEynen av
plattsAltning utanfdr enlreer sparas till kammande drenetingsaftete.

' Satta upp staket langs tomtgransen mot V Ronneholmsvagen. Elgenomfo,l.

' lnventera maskinparken i tva;ttstugorna och bt4a ut gamla maskiner Genomfort under 2014.
Ulhyte av samlliga tvaftnaskineL

' Fdrnya och gdra om hemsidan Geromforf under 2014. Ny webbplats i;t i Wordprcssfofiat, vi
kanmunicerarnu ut infotmation fthn styrelsen pappersl'st da vetblogg.

' Ta bort k:lllarfdrrad och gora om Lrtrymmet till barnvagnsfordd. Genonlfbtl undet 2414. Hela
ahetel genonifordes av medlemmarna sjdlva till en inga kastnad-

' Genomfora tvd gemensamma steiddagar/aktivltetsdagar med iokus pe irapphrls, k6dgArd och
tvattstuga. Siat sr yi hade fue gen,nsanna gAd-/aktivitotsdagar under 2A 1 4, sdndagen den 1 1 /5 och
sdndagen den 5/10.

Genornfora er.slanma. Cenonfd4 den 7 nai

Andra st6rre aktiviteter som genomf6ds/intr?jffat under 2014

' Oversyn och reparation av stuprdr samt montedng av lovavskiljare

- Den 31 augustid€bbades visom resten av l\ralmo av dversvamning. Manga medlemmar staillde
upp gjorde e0 insals och hjalpte pa se sett till med ati begrensa skadorna. Styfelsen flck dock lagga
mycket tid pA eiterarbete.

' Den 20 oktober holls en exiras{emma med anledning av extern besjkining av avloppsstammama.

' Renove ng av torkrummet. Nytt klinkergolv och m6lning.

- Vi har under Afei, pga myndighetskrav, bylt fran prcgressiv till linjar avskivning, samt vali K2 som
avskdvningsmetod.

n
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Plane. infor 20'15:

Arsavgifterna juste.as med 2 % f.om 2015-01{1

Verksamhetsmal f6r 2015

. Kontinuedigl arbete med ekonomisk plan och underhefisplan.
- Ve fiera och upphandla relining av ma*fo agda avloppsledningar.
' Projektera och upphandla drdne og och isole ng av kdllarveggar.
- Kvalitetsgranska 2013-rrs reliningarbete.
- Se 6ver brandskyddet ifastigheten.
. Inveniera och sekerstalla funktroneo sv ve€ skyddsrum (i enlighet med MSBS krav).
' Se 6vefvara stadgar, och eventuellt intdE nya modemare stadgar.
. Sdtta upp staket l5ngs tomtgfAnsen motV RonneholmsvSgen.
' cenomfora Ua gemensamma stdddagar/aktivitetsdagar rned fokus pa trapphus, tredgerd och
tvaiftstuga.
' Genomfdra Srsstdmma.

Medlemsinfomation
Av fdreningens 40lagenheter har under 6ret 2 st byttSgare.
Vid rekenskapsarets slut hade fdrcningen 38 medlenmar, fyra hyresgaster (tv6 bostads och ive
kommersiella).
Ovelatelse" och pantsdttningsavgift tas ut enligl stadgar.

Flerersiiversikt
14 _ 4J3 4g 4t1

Neitoomsattninq 2220 2134 2147 2116
Resultat eftef tinansiella postef -2 390
Soliditet, %
Arsavgifter snitykvm (kr)
Vdrmekostnad/kvm (kf)
Lan/kvm {kd
Nettorenta/kvm {kr)

60
682 682

60 6155
682
1 0 5

7 380
116

7 273
118

6 792
209227 223

164 293

666
114

6 823
217

Resultatdisposition
Belooo i kr

Sryre sen torestar an utL r0noqanoe slaenoe rneqer:
571744

-2 3SO 292
balanse€t resuliat
efeb resullat
Totalt

disponeras fdr
Arets fondavsathing enligt stadgama
balanseras i ny rakning

-'1 818 552

-145 979
-1 964 531

Foreningens resultat och stdlning framgar av efteddljaode res!ltaF och balansrakningaf med
tillAggsupplysningar.,

ry
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Resultatrekning

5{12)

Belopp I kr 201+01-01- 2013-01-01-
2014-12-31 2013-12-31

R6rclseintektar m.m.
Nettoomsetning
Ovriga rdrelseintdkter
Summa riirelsointikt6a m.m,

R6relsekoshader
Fastighetskostnader
Ovriga extena kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materi€lla och
immateriella anleggningstilbengar
Summa rdrelsekostnader

Riirelseresultat

Finansiella poster
Ovriga riinteinlak{eroch liknanderesultaFoster
Rantekostnader och liknande resultatposter
Summa f inansietla postet

Res!ltat efter finansiella poster

Bo ksl utsd ispos itio ner
Resultat falre skatt

Skaller

Arets resultat

2 219766
14 790

2 t90 562
30 996

2 234 556 2 221 558

3,4,5
6
7

I

-853 671
-96 563
-34 713

-34t 792

-3 466 739
-109136
-32 212

-323 041
-3 931 128 -1 326 739

-1 696 572

7 851
-701 571

894 819

8 761
-692 279

$93 720 €83 5'18

-2 390 292 211301

-2 390 292 211 301

-2 390 292 211 301
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Balansrekning
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Belopp i kr 2014-12-31 2013-12-31

TILLGANGAR

Anlaggningstlllglngar

M a'ertella an6ggnl ngstil Eeng ar
Byggnader och mafi I
Pageende nyanldggningar och ftirskolt avseende matedella
anleggningsti gangar
Summa maleriella anleggningstillgengar

Summa anleggnlngstlllgingat

Omseftningstillgangar

I<ort*istiga ford nga|
Ovriga fordringar
F6rutbetalda kostnader och upplupna intdkter
Summa kortfristiga fordringa.

Rassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

surnma om8{ttnlngstlllgAngar

SUMIIIIA TILLGANGAR

51 006 622

0

5t 257 163

72 500
51 006 622 51 329 663

51 006 622 51 329 663

7 512
36 415

6 583
23 001

43 927

'1  312153

29 584

1 529 025
1  312153 I 529 025

1 356 080 1 558 609

52 342 702 52 888 2?2
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Balansrakning

7\12't

Belopp i Rl 2014-1231 2013-1231

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapiEl
Bundet egel kapital
lnbelalda insalser
Uppl6lelseavglfter
Yttre fond
Summa buodet eget kapital

Filt egot kapilal
Balanse€t resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Lengfrtstlga skulder
Ovriga skLr lder ti'l kreditinstitut
Summa langfdstiga skulder

Koftfrisfga skulder
Leverantdrsskulder
Ovriga skuld€r
Upplupna kostnader och fdrutbetalda intdkter
Summa kortf ristiga skulder

SUMMA EGET KAPNAL OCH SKULOER

9,10

1 1

28 737 143
1 556 704

881 868

28 737 143
1 556 704

755 889
31 175715

571740
-2 390 292

31 04S 736

486 418
211 301

-1 818 552 697 719

29 357 163

22 591 150

31 747 455

20 736 620
22 591 150

104175
8 208

302 006

20 736 620

128 362
0

414 389 404197

52 362 702 52 888 272

Stellda sakerheter och ansvarsfOrbindelser

StAllda sakerheter

Fastighetsinteckningar
Summa stillda siikerheter

Ansvarst6rbindElser

Summa ansvaf sforbindelsef

31 450 000 31 450 000
3't {50 000 31 450 000

Inga lnga

7
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Tilleggsupplysningar

81r2)

Redovisningsprinciper
Arsredovisningen ar uppratiad i enlighet med a.sfedovisningsTagen och BFNAR 2009:1 Arsredovisning
j mindre ekonomiska f6reninga(K2).

Arsredovisningen upprattas fdr fdrsta gengen ienlighei med BFNAR 2009:1 Arsredovisning i mindre
ekonomiska foreninga(K2), vilket kan innebara en bristande jamforbaftei mellan rAkenskapsarct och
det narmasl fdregaende raikenskapsarel Jalmfdfelsetalen har inte reknats om.

Avskivningspri ncl per fii| anl eggni ngsti gengar
Avskrivningar enligt plan base€s pa !rsprungliga anskaffningsvaden minskat med bokfdr.
avskrivningaa. Avskdvning skef linjaft dvef tillgangens berdknande livslangd.

Foljande avskrivnin gstidef tilHmpas:

Anliiggningsilqengar Prccenl per Ar
N4ateriella anlaggningstillgangar
-Byggnader 1,0 0/r

Fastjghetsfdrbiittringar {tidigare ars faslighetsfdrbetkingar haf samman agts rned byggnadens bokfdrda varde)

Upplysningar till resultatrakning

Not 1 Arsavgifter

Arc av g'tfter o ch Hyresi ntekhr

2014-4t01-
2014-12-31

2013-01-01-
2413-12-31

Arsavgiftef
Hy.esintaiktef lokaler momsf ria
Hyresintakter lagenheter
Gafage moms
Iniekter bilplats
Divefse dvriga avgjfter
tntekt \4nds/kd arf drred
Bredtland

1921  518
61 836

113  592
4 800

52 800
0

s 300
55 920

1 885 546
83712

112 632
4 500

47 625
2 982
1725

51  840
2 219 766 2 190 562

,
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Not 2 Ovriga intakter och debiterade avgifter
2014-01-01- 2013,01-01-
2014-12-31 2013,12-31

Tv;iltstugeavgifier
F0rseningsavgifter jntaikter
Overlatelseavgifter
PanbAttningsavgift
Ovriga fakturerade kostnader
O.esutjamning
Ovriga rof elseintekter
Ovriga f6rclseinteklef
Summa

Not 3 Fastigheisskdtsel

1200
300

3 334
B80

5 100
0

3 576
400

1200
430

6 690
0

1
0
0

14790 30 996

2014-01-01-
2014-12-31

2413-01-01-
2013-12-31

Fastighetsskdtsel exkaabeten
Fastighetsskotsel enligt avtal
Sotning
Extern tillsyn o besiktning
Gangbanerenhallning/snijrojning
Summa

Not 4 Reparation och underhAll

11 446
78 190
I 000

0
3  8 f9

4 599
77 010

0
I 749
7 131

102 455 98 48S

2014-01-01-
2014-12,31

2013-01-01-
2013-12-31

Rep.lokal
Underhall av ddr.a./podar
Rep. Va, sanitet
Rep. vlrme
Rep. Venlilation
Underhellav l6s
Rep, Tak, hingrennor
Rep, F0nster
Ovriga iredgardskostnader
Undefhelldvrigt
Rep. av tveftunrstning
Rep. Tele/TV/KabelTv/bredband
Rep/Lek!trustning
Summa

Not 5 Ovriga rdrelsekostnader

5 050
4 392

2 428 538
3 295

0
4 225

10  719
2 30'1
4 68.1

51 906

0
0

0
0

29100
0

598
3 353

0
0

725
'12 609
12 037
2871
2 015

2 691 770 63 308

2014-01-01-
2014-12-31

2013-01-01-
2413-12-31

Elkostnad
Vafmekostnad
Vatten och avlopp
Soptdmning
Fasiig. t6.sdkringsp.enie
Kabeltv, Bredband och ihternet avgift
Fastighetsskalt
Summa

61 177
322 351
s5 223
54 864
28 414
49 092
61 393

60 756
354 751
79 744
51  710
26 108
57 679
61 120

691 874

!
672 514
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Not 6 Externa rairelsekostnader

100 2)

2014-AtA1- 2013-41-41-
2014-12-31 201s-12-31

Fdrbrukningsinv & fdrbrukning
Fdrbrukningsmaterial
Konto$material och trycksaker
Styrelsekostnader
F6avaltningskostnader dvrigt
Revisionsarvoden externa
Kostnad mdten/stamma
Fdrualtningskostnad
Konsullarvoden
Bankkostnader
Summa

NotT Personalkostnader

Ldner, andra ersettningar och sociala koslnader

6 925
16 072

0
70

12 587
14 250

515
39 200
'17 850

0
13 325

619
0

17 081
13 550
1 536

39 200
I 388
1 864

109  136 96 563

201+01-01-
2014-12-31

2013-01-01-
2413-12-31

Styrelsearvode
Bileresettning, skattefria
Sociala kostnader
Utbi ldning
Summa

22 431
210

7 171
2 004

26 415
0

I 2 9 8
0

32 212 34 713

upplysningar till balansrekning

Not I Byggnader och mark
2014-01-01-
2014-12-31

2013-01^01-
2013-12-31

AckLrm ulerad e ans kaffn in gsvarden:
-Vid erets b6rjan
-Fastighetsiorbattdngar
-Pag6ende renovering/nybyggnad

Ackumulefade avskrivnifl gaf enligt plan:
-Vid drcts borjan
-Avskrivningaf f astighetsfdrbe[.ingaf
-Afets avskrivning enligt plan

I\4ark

Redovisat verdo vid erets slut

34 098 570
0
0

28 871 922
5154  148

72 504
34 098 570

-1 721 935
0

-323 041

34 098 570

-1  380143
-153 384
-188 408

-2 444 976

18 953 028

-1 721 935

18 953 028

5{ 006 622

Tidigare ars fastighetsfdabdthingaf har slagits samman med anskaffningsvardet
pe byggnaden. Tidigare a.s avskdvninger harslagits samman.

q

5t 32S 663
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Not I Intsckningslen 2014-01-01-
201+12-31

2013-01-01-
2013-12-31

Rgntesats
3, 6 000 000

5 371 840
5 730 000

998 250
3 078 560

0

6 000 000
5 400 560
5 790 000

0
0

2 083 560

1

SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
Handelsbanken

2017-0944
201S06-30
2015-05-12
2016-09-13
201609-13

3 ,18

3,67
1,83
1,69

22 591 t50 20 736 620

Not 10 ov ga skulder, ling' och kortfristiga ,o14-12-st 2013-12-31

ii1llff3illfill,i,"'tl,l"J!l*1?"1"'"*0"n"" -#trffi -ffi

Not 11 Upplupna kostnader och ftirutb"Otd" tn*O"t 
,or*rr-r, 201112-31

LJpplupna utgnsrantor
Upplupna kostander

d7 0t1 65 bl I--;.^o' ----7s',6



BrfBemstorp
769611-7714

12(r3)

Not 12 Eget kapital
lnbetalda UpdebEe- Ylte Ealansenl Atels
irsatser avgifter fond resultal Resulat

Arets ing6ng

Disposition
ed erssHmmobeslut
lanspdklagando av yttre fond
Arets resullat

125 979 85322 -211301

-2390 292
Betopp vid arets slut

Underskrifter

28737143 1 5s670{ 881 868 m1740 -2390292

2015

z l l  t ,_-lLU,4),.._
Jolfan WaldemarssonThomas Anvelid. EY

Auklodsered revisor



BrfBemstorp
769611-7774

Kassafl6desanalys

Belopp i kr

1(1)

2014-01-01-
2014-12-31

Den l6pandevetksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringarfdr poster som inte ing6r ikassaflodet, m rn

Kassafl6de fran den litpande verksamheten fiire
16riindringar av 16relsekapital

Kassafl)de ien fAr1nddngar i r1relsekapital
Okning(-)/M jnskning (+) av r0relsefordringaf
Okning(+)/[4inskning G) av r0relseskulde.
Kassa{liide fren den l6pande verksamhefen

Investeringsverksamheten
Kassaf l6de f ran investeringsverksamheten

Finansief in gsverksamheten
Upptagna En
Amortering av Eneskulder
Kassaf l6de f ren Iinansierin gsve*samheten

Arets kassaflode

-2 3S0 292
323 041

-2 067 251
-2 067 25'l

-6 953
2 802

-2 071 442

0

2 000 000
-145 470

1 854 530

-216 872

Likvida medel vid arets hdrian

Likvida medelvid arets slut

1 529 025

1312153



Revisionsber:ittelse
tll tarcnlngsstamman I Brf Beirlstoe 0e.nr769611 7774

Rappo' to ; rs fec!cv isnlnqlef

Vi haf rcviderat a6redov'sniigen iiir Bd Bensto.p 16rir2014.

stf .. lt. ns ahsvdt J6t dts.e d.viinnrge r

Det erslrelsen som har aisvarct fi. atl upp*itta en aB€dovisniigsom
ger en Ewisande bild enligl dryedovlsningslagen och fir den intema
kontoll som styrclsen bedijmer 5r n6dvandig ldr att uppdta en
A6redovisni.g sm inle innehiller v6senliga felakligheter, vare sig de$a
beor pa 0egen(igh€terellerpa rel.

Van ansvar ar att ur,ala ols om ,credovisningen p6 grundval av vlir
rcvlslon. Adlito semd rcvlsor har 0tl0n levlslonen enll$ Intenational
Standads on Auditjng och god revisionssed I Svedge. Dessa slandarder
kiver att {oljery*esetiska kEv snt phneEr och ltfiir Evisione! 16r
att uppna mlig sikedret ati dGredovisningen inte inneh6lhr vasentliga
lelaktghele.. Fijnrendevald levlsor har utfijd revisionen enligl god
revisioNsed fdr lotuoerdewlda EvisoEr i svetige.

En revision inneiatlarattgenom orika ;gadef inha mta levislonsbevisom
belopp och annan inr0inalion I d6rcdovisnlngen. Sevlson viiljer virka
dtEiider son ska otti'Es, bland anflat geiom atr bed6ma nskema fiir
vAsn{lga tellktighets i iE.edovisningen, varc sJg de$a beu pi
oegenlligheter eller p, rel. Vld denna dskb€domnlng beaK evison de
delar av den intema kontDll.n so er €levaita ftr hur li,€ni.eer
upptitiarllsledovlsningen 10r ait ge en dNisande bild is-yfte att uttonna
g6nskningsilgedr som :ir andamalsenli& med hensyn till
omstandithelema, men lnte Isyfte att giila ettuttalande 0m efiektivitelen
lfiteningens lnGma ronnol. En rcvhion hnefattafocks, en utuededrg
av ?jndamalsenligheten i de rcdovlsningsprinciper som har anvents och av
dmligheten i st/relsens uppskattnlngar i redovisningen, liksom en
ut!:nde ngavden ijve4dpande pEsenbtionen i e6Edovisningei,

Vi .nser a( de rcvisionsbev's vi har i.hemla1 ef tlk5ckliga och
:indam6lsenliga som grund 6rvera uttalanden,

R a p p o r t  c m  a n d r r  k r a v  e n l i g t  l a g a r  o c h  a n d r a
for fat tn inqar

Uii'ver var revisioi av dtsrudovGningen har vieven rcvideEt taBlaget lill
disposltionef betriiftande ldrcningenr vinst eler ti' ust samt styrelsens
fdwalUingf6r B.f Eenstoe njr 4r201.1.

Det ar siyrclsen som har a.svarct fijr l06laget till dlsposltioner
betittrande tareningens vlns! elle. t0 u5t ocn del ar svrelsen som hd
a Nvarct ltu liflaltningen enllS! b0stadsdttshgen.

vAn ansvar ar att med nmllg sekefto! uttala oss on ii'rclaget tlll
disposilioner av li'enin8ens vlnn elkr ri'dust och on i6ftaltningen p6
grundvar avvii ievrslon- vihar utfijn revisioien eniA god revhionssed I
sverige.

som undeiag i6r vrd utt?hnde om sryrclsens fijElag tllr dispositioner
bebefiande tircningens vinst ellef f6 ustharvl S6nskatom liiBlaget 6r
fdrenlig!med bosiadsdtlslagen,

som Lnderac lor/in Lhrla0de om ansvaufiihet narv'Llovervir revis'on
av A6rcdovisningen glanskatvasentliga beslul AEade, ocn riidi lland en
I fdrenlngen fdr att klnna bedijma om nagon s9rcLseledamot dr
eGittning$lqldig mot f6reningen. Vi har aven gcnskai om rigon
s9rclseledadotpe annatsan harhand at lstdd med bostadsdttslagen,
a6edovisoingslagen elhrf6e.ingeN stadgai

Vi anser att de evisionsbevis vl har lnhamtat af tilkAckliga och
andanelsenriga som grund f6rvem ltalanden.

Vitjllsty e. atl lorcnhgsidmman d'sponemr rcsultatet enligtlij6laget i
lonaltningsbeiittelsen och beviljar slrelsens ledamijter aNva6frihet fijt

,u^of/1(,0,u
tnligt var uppfathing hai 66redovisningen !pprattais i enlighet ned
arnedovisringslagen och der en i alra vaseitliga a6eenden iitvisa
bild avlijreningens fidanshlla stalning perden 3l december2014 och
dess finansielh resulhl ftr erct enll$ e
Fdeallningsbeditielsen tr tarcnlig med 6EEddisningeis dvdga delar.

Vl tillsty erdediir ad lijreiingssramman lashtelleresuliatEkningen och
balansriikningen t0r fdreningen.



ANSVAR
Fdrdelningen ilistan nedan gallerfor egendom som f6reningen harfdrsen

legenheten med. BostadsrAftshavaren svarar alltid fAr egna installationer och
sddant som tidigare legenehetsinnehavare Ie t installem.

a = Btfs ansvar o = Bfi 's ansvar

BYGGDEL

V:iggar I lagenheten
Lagenhelsavsklljande och
bdrande vdgg

Ylskikl pa vagg inklusive undsF
liggande behandling som krevs
rdr att anbnnga ytskikt6t

vEMs ANMARKNING
ANSVAR?

a
o
O Insidan av avskiljande och

berande vagg, t.ex. tapet
och puts, inkl. fuktisolerand6
skiKivalrun

lex. golvmalta, keramiska
plarior Bakomliggande f ukt-
isoleEnde skikt, parketEolv
ankl. undediggande sand

T.ex. puts och stuckalur

Balkongd0rr' se siirskild

\4d byte avddn ska 9el-
rande normer fdr ljud och
brandklassning upptyllas

BYGGDEL

Dl6kmaskin, diskbdnk, kyl och
frys, spiE och mlkrcvagsugn
El-artiklar
Sakringsskap och el-ledn'ngar i

Belysningsannatur, eluttag.
stft'mbrytare och jof dfels-

Byle av sakdng

FOrrnd, semersanma

Gemonsamma utrymmen
FdrrAd lpp 6tei med bostads
dttoch knande ulry'nmen

M.rk, uteplats n.m.
Underhallav mark som inte dr
upplabn med bostadsdil

Unde al av mafi uppl;ten

Sn0skottning och €nhellning

Aviiniig av dagva(en iren

Balkong och altan
l4alning av balkongtak. sida
och utslda av balkongfrcnt
Ytbehandlng av balkonggo v
saml iis dan av balkongfront
GEs pa inglasad balkong/artan

Ovrigt
Braskamin, eldstad, opp€n
spis, kakelugn
Rens. ng av r0kgang for Op-
Pen spis m.m. som id.eningen
I0rsetl lagenheten med
Inledningssnickerier, socklar,

Krydds16ll, bad.umsskAp, klijd
hy a och annan fast inredning
Torkstaihing ibadrum
hvandig lrappa i rigenheten
Anodning fd infonnalions-
oved0nng

VEMS ANMARKNING
ANSVAR?

o

O Ti l lde delarsom arsynl isa i
lagenhelen och bala t0lsoF
jer den egna lagenhelen

o

o

Golv
YtskiK pe gotu inkl. underlig-
gande behandling som kravs
Irtr ati anbinga ytskiklel

Innertak i |iigonheten
innedak inklusive underlig-
gaide behaidling som kravs
fd anbringande av ytsklklel

Ytbehandling utsida ytred6ff

Ytlerddtr ink ytbehandlng in-
sida. iister foder. karm es inkl
nyck a. handtag. ringklocka

Fiinste. och tdnsterditrr

Yfte ma ning
Glas, sprujs, kitl
Besag spanjolett. ha.dtag.
ganglarn lehings lsler m n
Inre melning saml mahing mel-

Avloppsledning ned golvbrunn

Kamring
TvAltsldll blandare, valtenlSs,
avstengningsventir, boltenvenlll
och packning. Badkar, dusch-
kabin och duschslang. Wc-slol
Tvatmaskln. torktumlare lork-

Kail- och vamvaltenlednin9

Ventilatior och varho
Venl laUonskana er sar,rl k0ks-
nr,kl och spskapa sor,r !tgof
delav husets vent  a l  on

Utluttsdon, springventil
VEdingsnlter samt liller lill
k0ksflekt och spiskepa
Vaiienradlalorer, varme edning.

Eleklrisk golw:ime, handduk-

o

o

,a

o

a
o

o
a
a
o
o

.o

a

a
o

o

o

o

o

o

o

o
o
o
o
o

o

Sarnma leg ersom ror un

Samma €gler som rdr un
derha l3v lagenheten.  Skal l
rdra lorcn ngens inslmktio-

Utforcs efligl fijren ngens

o

o

o
o

o
o
o

F0rcningen ansvarar fijr
.ensning av avloppsledning,
brh svarcrfor tensning av

'llllde 
delar som ersynljga i

Egenheten och bara forsor-
jet den egna legenheten

Om den tjaiarfler dn den

l,l6lning svarar bostadsrdtts-

som bosladsdtlshava€n
har r06ett bgenhelen med

a

a
Aven invr.dig slege I llvind

a

' art=bostadsdtrsfdrenin9.
Brh:bostadsrattshavare
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