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F 6rvaltnin s sberiitte 1s e

F6feningens verksamhet
F6reningen har till andamalatt framja
medlemmarnas ekonomiska intress€n genom
att i fdreningens hus uppldta bostiider och
lokaler at medlemmarna till nylljande utan
tidsbegrdnsning. l\,4edlems r,jtl i fdreningen pa
grund av sedan uppldtelse kallas bostadsratt.

Fiireningens fastighet
Byggnad
Fdreningen fdrvaiNade 201 1-12-16 faslighelen
fastighetsbetdckning i Stockholms kommun.

Fdreningens fastighet bestar av ett
flerbostadshus pa adress H,istholmsvegen 17.
Fastighelen blggdes'l 945

Tomtrdtt
Fdreningen ager marken d6r husel stdr.

LAgenheter och lokalet
I fdrenangen finns 2 parkeringsplatser.
Fdreningen hyr endast ut parkeringar till de
boende. I dagslaget er det k6 till
parkeringsplatserna.

Liigenhetsfdrdelning
I st 1 rum och k6k

1I st 2 nrm och k6k
10 st 3 rum och kdk
I st 4 rum och kdk

Av dessa laigenheier ?ir 37 uppldtna med
bostadsren och 8 med hyresrett.

Fdreningen har inga ulhyrda lokaler.

F,d.rcek ng
Fastigheten ar fullvardesfdrsekrad hos lf. I

\ avtalet ing6r styrelseforsajkring samt

\bostadsraittstillagg fdr samtliga ldgenheler.

F6nslerbyte 2012

El-stammar ulbytta 2013

Stambyte 2013

Fastighetens tekniska status
Fdreningen har ej uppraittat nagon
underhallsplan, men fdljer den ekonomiska
plan och tekniska beshnvning som upprStlats i

samband med kdpet av husel 2011 och
strecker sig till 2021. Planen uppdateras
forl16pande.

Till del planerade underhallel samlas medel
via adig avseflning till ldreningens !,the
underhdllsfond med 0,3 o/o av laxerings-vardet
pA fastighelen. Fonden fdr yttre underhdll
redovisas under bundet egel kapitali
balansrdkningen. De enskilt st6rsta atgerderna
som planeras lramgdr pe najsla sida-

Fastighetsf6rvaltning
Fdreningen har avlal med Driftia AB om
teknisk f6rvaltning inklusive fastighetsskdtsel.

Fdreningsfragor
Bostadsrefl sfdreningen registrerades
1999-05-31 hos bolagsverket och fdreningens
nuvarande galtande sladgar regislrerades
2013-01-30.

O rg a n I s aa I o n s e n s I u tn i n g
Fdreflingen dr idag medlem i Fastighetsiigama

Medlem m ar oc h hyrosgester
Fdreningen hade vid erels slut 48 medlemmar
fdrdelat pe 37 bostadsralter samt 8 bostadg
hyresgdster.
Vid laigenhetsctverldtelser debiteras kdparen
en ovedetelseavgifi pa f n 1 113 kr.
Pantsittningsavgift debileras kdpa.en med f n
445 kt.
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Styrelsen
Slyrelsen har sedan ordinarie fOreningsslamma
20130G1 0 haft f6ljande sammansanningi

Fdreningens enskilt sldrsta koslnadspost iir
renlekoslnaden, men raknar med en Egre
rdnlekostnad 2014 5n 2013 till fdljd av etl mer
gynnsamt rdnleleige.

Styrelsen har under aret kontinuerligt arbetat
med fdrvaltning av fastigheten och hafl 11

prolokollfdrda mdten. Fdreningens firma har
tecknats av tve ledam6ter ifdrening.

Handelser under eret
Fem av husets totall sju vertikala
avloppsslammar har byts under aret (de andra
tua bytes 2005). Entrepartiet er utbytl,
ommelnrng av enk6. samt trappgeng ned mot
kdllare dr genomfdrd. Lampkupoma i

trapphuset ar utbllta, fren lysr6r lill
orginalkupor. hisskorgen renoverad,
Gemensam elmabing har infdrts, ny
bamvagnsramp inslallerats, och en ny
tvetmaskin har installerals.

Framtida utveckling
Tvetbtugan planeras att renoveras. ld6er linns
even pe att uldka antalet parkedngsplatser.

Fdreningens ekonomi
Avtal om ekonomisk fdrvaltning finns tecknat
med Deloitte AB.

R.rult r6rd.lnin:

GanomsnilllE A.savgifr perkn 837 838

Ldn p€rlvrn bostadsdnGy,ta, k 17 Tga 22413

hsats per kvn boslads.etby'a. kr 29 351 29 351

G€nomsn'tllig skuldrenb. %' 3,87 2,93

F8tigh6l€ns boE.in9s9.ad, %' 38,33 35,49

G€.omsnitrlio skllddnra deii.ieEs som boKd.d
rA.lek6tnad i f&halb.de till genomsniltliga iaslighebBn
ldsugherens bel6rrngsqdd defrnrerds sor frsnghetslln I

l0fi6lra.de rilr lasrighetons b.Horda v5.de.

Resultatdisposition

Betriffande fdreningens resultat och stdllning i

dvrigt henvisas till ettertdliande resultat- och
balansrakningar med lillhdrande
lill:iggsupplysningar.

Eosse Ch stensson
Eeril Sandell

Revisor
Ulf Hadell Eorgstrand,
P cewalerhousecoopers

Styrelsesammantraden

ledamoVOrdf
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Fdrslag till behandling av ldreningens resullat:

Ansamlad fodust -988 4tl
Arets fddust {91 215

-1 679 669

I ny dkning Ovedorcs
123 000

-1 802 669
-1 679 669



SA hiir tolkar du Arsredovisninsen

Fitrvaltningsberettelsen
Avsnittet 9€r en fd*laring tillverksamheten.
T.ex. en beskrivning avfaslighelen, utfdrt och
planerat underh6ll och vilka som ajr invalda i

styrelsen. I forvaltningsberdtlelsen upplyser
fdreningen om sadanl som inle finns med i
balans- och resultatekningen men som enda
ar viktjga fdr att kunna bed6ma ldreningens
ekonomi, Her redovisar aven stFelsen satt

f6rslag pd hur fdrenangens resullat fdr eret ska
dlsponeras.

Resultatrakningen
Har redovisas f6reningens intSkter och
kostnader under verksamhetsaret lntiikter
minus kostnader d. lika med arets dverskott
eller underskoft. Fdr en bostadsriittsfdrening dr
inte malet atl gdra stora dverskott utan att
Engsiktagt anpassa intiiklema mol de
kostnader fdren ingen har. Dejrfdr kan resultalet
variera fran ar till6r. t.ex. om fdreningen ett
visst ertagit stora akuta underhdllskostnader
som inte tecktes av intaiktemajust det erel.

Arsavgifterna bdr dock b€raiknas tillen niva der
de tillsammans med eventuella hyresintiakter
tecker rdrelsens kostnader samt avsattnjng till
ettframtida planerat underhdll (avsattning till
tond).

Intikter
De viktigasle intdkterna i en
bostadsrdttsfijrening dr medlemmamas
ersavgifler och hyresgilsternas hyror. HWor
kan komma fran t.ex. boende, garageplalser
eller lokaler. En fdrening med mdnga
lokalhyresgester kan oftast hella en relativl leg
avgiftsniv6 - men kan samtidigt vara kanslig
mot hyresbortfall.

Kostn e da I I n k I u s lve av s krivnl n g ar
Fdreningens koslnader utgdrs till sldrsta delen
av driftskoslnader sasom el, uppvermning,
vatten, fastighstsskdtsel, sndKjjning m.m- Till
driflen rdknas dven !nderhell och reparationor.

Kostnaden fdr storre underhall dar fdreningen
fdrbenrar och fdmyar en anstallation i

fastigheten som t.ex. vid ett stambyte, f6r
f6rdelas ut pa flera dr. Kostnaden skrivs av pe
en nyttjandeperiod. lJ nder fdren ingens
rdrelsekostnader i resultatriikningen finns

\ darforen post som kallas avskrivningar. Der

\ redovisas en bokfdringsmessig koslnad, som

ska molsvara arels slilage pd fastighetan och
invenlarier- Etl slitage som bdr finansie€s
genom att fdreningens intakter aiven tacker
avskivningskostnaden. Pa sa sefl skapar
titreningen en avsanning till ett framtida
planerat underhall.

Flnansiella lntener och kostnaclet
Hair redovisas vad fdreningen har for
rdntekostnader pe sina lan. Rantekosinadema
er oflast en stor posl fdr fdreningama och har
kan del vara av vakl att se 6ver
tillaiggsupplysningama kring Engf iistiga
skulder i balansrakningen- Vilka bindningstider
ligger och tillvilken ranlesats?

Fdr atl fe reda pe en viss lagenhets
"renbkostnad" - kan man multiplicera
lSgenhetens andelstal med rentekostnaden.

Balansrekningen
I detta avsnitt redovisas en dgonblicksbald av
f6reningens tillgAngar och skulder pe
bokslutsdagen.

Ti gengar
I en fdrening finns fiemsl tv6 olika slags
tillgdngar. AnEggningstillgengar och
omsdttnangstillg6ngar.

Anleggningstilgengar - dar tilbangarna ar
bundna och dirmed sverare att realisera. Den
enskilt sldrsta tillg6ngen,ir sjiilvklart
fdreningens fastighet. Det bokfdrda vardel som
dr angivel, baseras pe anskaffningsutgiften fdr
fastigheten med avdrag fdr ackumulerade
avskrivningar och ska inte fdrv6xlas lned
marknadsvajrdet, som kan vara bade ldgre och
hi€re.

Omseftningsti gengat-Lex. kassa och bank,
der tllgangen kan omsdttas ganska enkelt.

En matt f6r att se hur fdreningen mer
likviditetsmessigl air att se om de kortfdstiga
fodringarna ticker fdreningons kodfristiga
skulder.

JJ4-_
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Egot Kapital
En bostadsrattsfdrening er en ekonomisk
fdrening och alla medlemmar i en sedan
fdrening ska betala in en insals. Forenangens
egna kapital bestar derfdrfrem av vid
bildandel inbelalda insatser och senare
eventuellt inbetalda upplatelseavgifrer. Det
egna kapitalet erfdrdelat pa bundet och fnt
egel kapatal-

Bundet eget kapttal- et Lex. insatser- Det
kallas bundet de det ej far delas ut till
medlemmama. Under bundet eget kapital
redovisas dven fdreningens yltre fond

Den yttre fonden bester av avsdtlningar som
gjorts tidigare dr enligt fdreningens sladgar. I

praktiken ar detta endast avsaltningar som
gdrs i bokfdringen. och frnns saledes inte pd

e sarskilt konto. Del 5r darfdr vikligt att dessa
pengar finns tillgdngliga nar fonden ska
anvandas. Om siktet safls pa an Srsavgifter
och hyresintakter alltid ska tdcka arets
avsenning tillden yttre fond€n s6 kommer
medel even finnas fdr del planerade

underhellet i form av likvida medel eller
Eneulrymme efter amortering av len.

Fift eget kapital - ulgots av tidigate ers
resullatmessiga under- och dverskott

Skulcler
Fdreningens skulder delas upp i langfristiga
och kortfrisliga skulder.

Lengfdstiga skulder - ska betalas fdrst eflet
flera ar. Da ofiast mot en sdrskild
amorteringsplan sasom l,ex. fdreningens
faslighetsldn.

Kortfistiga skulder - kan vara inbetalda hyror
och avgifter fran medlemmar och hyresgaslel
som ennu inle fdrfallit fdr betalning
(fdrskottsbetahingar) samt obetalda fakluror
som benbmns som upplupna hostnader i

balansrakningen. Dessa ska betalas inom ett

S?t da sekerheter
Avser pantbtev/f astighetsinteckningar som
lSmnats som sdkerhet fdr fdreningens lan

Kassafl6desanalYs
Kassaflatdet er fdreningens Inbetalningar och

utbelalningar under en Period l

. drsredovisningen visas flO'det fdr hela arot

\ Kassaflddesanallsen delas upp itre grupper:
\

Ldpanda verksamheten - bestdr av avgifter
och hyror, dvriga intekter och ltgifter,
kortf ristiga f ordringar och kortf risliga skulder.

lnvesteringsved<samheten - beslar av nya
fdrvarv. Kdp av invenlarier och gjorda
installationer eller f 6rbettringsarbelen pa
fastigheten.

Finansieingsverksamheien - utgdrs Lex. av
nyupptagna l6n och amorleringar.

Ett positivt kassaflode visar att det finns
mdjligheter till utveckling och investeringar. Ett
negativt kassafldde under negra er kan vara
en bra varningssignal ldr framtiden dd mer
pengar flddar ut 5n vad som kommer in.

Tillaggsupplysningar
Fdr atl skapa en dkad fdrsieelse fdt de olika
posterna som redovisas under resultat' och
balansrekningen, och dermed la en betlre bild
av bakgrunden till fdreningens ekonomiska
stillning, ska en arsredovisning enligt
arsredovisningslagen dven innehalla
tlleggsupplysningar. Typiska
lilhggsupplysningar air en redovisning av
foreningens langfristiga len och vilka intiikler
och koslnader som drfdrulbetalda (faklurot
som ar belalda men avser nasta ar) samt
upplupna (fakturor som avser innevarande er
men som annu inle betalats).

&(-W wnr
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R6relsens inteker m.m.

Arsavgifi er och hyresinlbkter

Rdrelsens koslnader
Driftkostnader

Fastighetsfdrsekring

Fastighetsskatl

Fastighetsadministralion
Avskrivningar av materiella anbggningstillgangar

Not

2013-01-01

2013-12-31

201241-O1

2012-12-31

2 077 895 2 070 793

2077 895 2 070 793

-840 438

-24 716

-50 355

-278 547

-507 758

-899127

-34 914
,65 520

-220 975

423 321

Riirols6.esultat

Resultal ften finanslella poster
Renleintiikter

Renbkoslnader

Resultat efter flnan3iella poster

\tsresurrat

-1 to1 414

376 081

12

-1 067 308

-1 643 857

426 936

1

-1 216 460

-1 067 296

691 215

491 215

-1 216 459

-789 523

.?89 523

@&^
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TILLGANGAR

Anleggnlng3tllqangar

Materlella anliggningstillgdngar
Byggnader och mark

lnventarier

Inventari€r. verktyg och inslallal'oner

Pagaende nyanbggningar

Finanslella anHggnlngstillgengar
Andelar i koncemfdretag

Summa anHggnlngstilbengar

Om$ttnlngstlllgangar

Kordristlga lordringar
Hyresforddngar

Aktuell skattofordran

Ovriga fordringar

Fdrutbetalda kostnader och upplupna intitkler

2013-12-31 2012-12-31

4
5

6

7

92746136
4t 421

43 033

0

83 998 116

0
46 285

100 000

92 830 590 84 144 401

50 000

0

92 830 590

0
'| 848

53 712

100 062

50 000

84194 401

9 597

0

127

27 136

Kassa och bank

Summa omsettningstillgangar

\. SUMMA TILLGANGAR
\

155 622

0

155 622

92 946 212

36 860

690 476

727 336

u 921 7C7
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EGET KAPITAI OCH SKULOER

Egel kapltal

Eundet og6t kepit l
Inbetalda in$tser
Uppbtelseavgift€r

ReseMond

2013-12-31 2012-12-31

Not

10

53124 789
30 118

99 600

53 124 789
30't18

o

53 254 507 53 154 907

F.ltt .g€t kapltal
Balanserad vinst eller f6dust

Arcls resultat

-988 454

-691 215

-99 331

-789 523

,1 679 669 -888 854

Summa egot kapltsl

Lilngtrbtlga skulder
Checkrakningskredal

Skulder till kreditinstitut

Summa llngfd3tlga Bkulder

Korttrlstlga skulder
Kortfristigdel av langtrisliga skulder

Leverant6rsskulder

Aktu€ll skatteskuld

Ovriga skulder

ljpplupna kostnadar och fdrutb€talda intdkter

Summa ko.tfrlstlga 3kulder

SUMMA EGET KAPITAI OCH SKULOER

POSTER INOM LINJEN

Stlllda 3lkerheter

Pant.. och dlrmed jemtorllg. 3ak..hate.
3om har aldllla fdr agna akulder

Fastighotsintockningar

51 574 838

7 972 491

32 580 028

52 266 053

11

12 0

32 185 000

40 552 519

15 000

31694
0

345 358

13 426 803

32 185 000

15 000

34143
24 570
59 722

331 249

858 855

92 986 212

470 684

u 921 737

42 000 000

42 000 000

Inga

ad 0anv kskLrpp.. I Orq

42 545 000

42 545 000

Inga

MA
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KASS,\ t-LO D E S,\ \ \ I - \'S 2013{t-l}1
2013-12-31

376 081

507 758

12

-'t 067 308

2012-01-01

2012-12-31

426 936

423 321

1

,1 216 460

Oen l6pande verksamhoten
Rdrelseresultat

Jusleringarfdr posler som into ing6r ikassaflddet

ErhSllen renla mm

Erlagd r2,nla

Kassafl6de fran den liipande ve.ksamheten
taire ttirandrlngar av r6rel3ekapital

Kassafliide fran f6r6ndrlnga. av rdrelsekapltal
Minskning(+)/6kning(-) av kundfordringar

[,,linskning(+)/6kningC) av fordringar

l!!inskningGydkning(+) av leveranl6rsskulcter

MinskningC)/dkning(+) av kortfristiga skulder

Kassafltide f.an den ldpand€ verksamheten

Investerlng3verk3amhet6n
F6rvarv av byggnader och mark

Fdrvarv av maskiner och andra lekniska anlSggningar

Fdrvdrv av invenlarier, verktyg och installationer

Fdrverv av pagaende nyanlaggningar

Fdrseljning av andelar i koncernfdretag

lnbelalda insalser

Updablseavgifler

Kassafliide fren inv6terlngsverksamheten

Flnansledngsverksamheten
Ulnylljad checkkredit

Upplagna langfristiga bn
Amortoring langf ristiga l6n

Kassafl iide fran fi nansledngsverksamhelen

Fd.endring av likvlda mgd6l

Likvida medelvid drets bdrjan

,183 457 -366 202

9 597

-126 511

-2 449

388 772

-9 597

6 063
g 143

-212 657

85 952

-9151972
-41 975

0

0

50 000

0

0

-548 250

-2 541 251

0

48 762
-100 000

0

1 7U 602
30 't'18

-9 143 947

7 972 491

410 000
,14 972

-915 293

0

1 500 000

0

1 500 000

36 457

654 019

I 367 519

-690 476

690 476

690 476

GD , ],t\_-,/ lJ /--
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ALLMANNA UPPLYSNINGAR

Redovlsnlngsprlncap€r
Till impade redovisningsprinciper 6verensstammer med ersredovisningslagen samt uttalanden och

allmanna red fran Bokfdringsnamnden. Ner allmenna rad lrdn Bokf6ringsnemnden saknas har vaigledning

haimtats fren Redovisningsradets rekommendationer och i tillampliga fall fran uttalanden av Far. Ndr s6 5r

fallel anges detta i sarskild ordning nedan. Principerna 5r ofdrAndrade jemf6rl med fdregaende :r.

Verdedngsprinclper m.m.

Tilbangar, avsdttningar och skulder har varderats till anskaffningsvarden om inget annat anges nedan

Materiella anlaggning3llllgingar

I\rateriella anEggningstillgangar redovisas till anskaffningsvarde med avdrag t6r ackumulerad
vardeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgangarna skdvs av linjan dver tillgdngamas

nyttjandeperiod.

Byggnad 100 er 1o/o

Fastighetsfdrbaftingar 50 dr 2o/"

lnstallationer 15 61 6,66%

Forddngar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de bereknas inflyta.

FestlghetssLatU Fastlghebavgift

Foreningen beskattas idag genom en kommunal fastighetsavgifr pa bostider som htigst fer vara 0'3% av

taxedngsverdet fdr bostadsdelen. Fdreningens fastighetsavgift var fdr raikenskapsdret 1 21 0 kr per

lagenhet. Fair lokalema belalar fdreningen en statlig faslighelsskatt med 1olo av taxeingsvardet pa

lokaldelen.

Fond fd,r yttre underhill

Enligt bokfbringsnitmndens allmijnna rad, ska reservering fdr framtida underhell redovisas under bundet

oget kapital. Avsiinning till fonden sker, utifrdn fdr€ningens stadgar, genom en edig omf6ring mellan frilt och

bundet eget kapital. lanspdkstagande av fonden fdr planerat underhell sker pa samma sett.

Intektsredovisning

Nkomsten redovisas tilld€t verkliga verdel avvad som erhiillits eller kommer att erhel|as.

I l^

W
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILOA POSTER

Not I AEavgtft.r och hyr.sln6kt.r

Arsavgifte. bo$eder
Hyresinliikter boslaider

Hyresintiikter p-plals

Ovriga intiikt€r

Not 2 Driftskostnader

Fastighetsskdts€l

sted
Reparalionor och underh6ll

FjArwerme

Vatten och avlopp

Sophamhing

Kabel-TV

F6rsekringsskador

Ovriga driftskostnader

Not3 Fastighetsadministration

m13

1 516 686

492101
23 2g

2 820

20'12

1 514 081

519 960

23 625

13127

20u 857

20't 3

57 938

33 556

107 @2
61 017

340 728
,16 973

37 201

11 830

1n 412
13181

2 070 793

2012

80 387

52 220
267 956

36 133

317 962

53 502

42 363
14 212

0

34 392

F6rvaltningsarvode

Konsultarvodg/advokatkostnad€r

Revisions€rvode

Bankkosbader
Styrels€arvoden inkl soc avg

\ Fdrs5ljningskostnad€r

\\ Ovnoa admrnistraiionskoshader

840 438

2013

67 577

32194
19 750

4 383

118278
26 201

10164

8* 127

2012

65 097

t5 099

8 750

1284
1,|7 838

0

12 907

218 547 220 975

MA

GQ t.
L-dr-

Bd 0anyi*.rlippan 3 Ofg.nr 76960.'3806
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Not 4 Byggnadgr och mark

Ingaende anskaff ningsviirde

Inkdp

Omklassificeringar

Utgeende ackumulerade anskaff ningsviirden

Ingdende avskrivningar

fuets avskrivningar

Utgaende ackumulerade avskrivningar

ljtg6ende redovisal vdrde

Redovisat varde byggnader

Redovisat vArde fastighetst6rbattringar

Redovisal vdrdo mark

2013-12-31 2012-12-31

81 855 650

2 581 251

0

84 436 901

9151972
100 000

93 688 873

438 785

-503 952

84 436 901

-17 941

420 U4
-942 737 -438 785

92746136

40 091 328

1 1 726 983

40 927 A25

83 998 116

40 500 606

2 569 685

40 927 825

92 746 136 83 998 116

Taxertngsvede
Taxeringsvairdet f dr foreningens f astigheler:

varav Dyggna0er:

Not 5 Maskiner och andra teknlska anlaggnlngar

4't 000 000

21 600 000

2013-12-31

41975

33 200 000

16 600 000

2012-12-31

0

0

0

0

Inkdp

UtgAende ackumulerade anskaff ningsvarden

Ingaende avskrivningar

Arets avskrivningar

Utgiende redovisat varde

Not 6 Inventarler, vorktyg och In3lallationer

41975

0

-554

41421

2013-12-31

48 762
0

2012-12-31

Ingaende anskaff ningsvarde

Inkdp

Ulgaende ackumulerade anskaff nifi gsverden

Ingaende avskrivningar

Arels avskrivningar

Utg5ende ackumulerade avskrivningar

\ UtoAende redovisat verde

0

4A 762

48 762

-2 477

-3 252

48 762

0

-2 477

-5 729 -2 477

43 033 46 285

MA

UU-
YW
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l{ot 7 P5ge6ndo nyanEggnlngar

Ingeend6 anskaffningsvarde

lnkdp

Omklassmc€ingar

Utgesnde ackumulerade anskaffnirEsvdrden

Utgaonde redovisat vdrd€

NotS Andolar I koncemfftotag

2013-12.31

100 000

0

-100 000

2012-12-31

0

100 000

0

2013-12-31

Redovisat
varde

50 000

-50 000

100 000

100 000

2012-12-31

Redovisat
varde

50 000

0

AntaUKap

andel %

uppl-
Insatser avgift

53 124 789 30 118

0

0

Ftiretag
Organlsatlonsnummer Sate

Ingeende anskaffningsviirde

Fdrsaljningar

Utgeende ackumulerade anskaffningsveden

Not 9 F6rutbetalda kostnad€r och uPpluPna Intakter

Fastighelsforsajkring

Kabel tv

Ekonomisk f0rvallning

0

2013-12-31

36 557

3 227

17 240

50 000

2012-12-31

24 269

2 867

0

57 024 27 136

Not 10 Eget kapital

Belopp vid erets ing6ng

Resultatdisp. enl. beslut av

fg- ers fdreningsstiimma

\ Arets f6dust

\Belopp vid drets utgeng

Yttre Bal.

fond resultat
0 -99 331

99 600 -889 123

Ar6ls
rcsultat
-789 523

789 523
-691 215

531247A9 30118 99 600 -988 454 -691 2'15

@';rw
Bd oanviks*lippan 3 O19.nr 769504-3306
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Not ll Lengfristlga skulde.

Amortering inom 1 ar

Amortering inom 2lill5 6r
Amorteringsfritl

20t3-12.31

15 000

60 000

32 520 028

2012-12-31

15 000

60 000

32 125 000

32 595 028 32 200 000

Kredilgivare V llkorsendring R6nta %

Arnodenng
2014

Skuld per 2013
12-31

Stadshypotek

Stadshypotek

Stadshypotek

Stadshypotek

Stadshtpotek

2014-03-14

2014-03-03

2014-02-06

2014-03-19

2014-01-O7

0

0

15 000

0

0

20 700 000

10 000 000

1 485 028

200 000

210 000

2,28

2,58

2,69

2,33

2,68

15 000 32 595 028

Not'12 Checkrakningskredll

Beviljad checkrdkningskredituppgdrlrll:

Not 13 Upplupna kostnader och f6rutbetalda Intakter

2013-12-31

I 000 000

2013.12-31

88 152

42 560

16 000

45 280

2U All

2012-12-31

F6rutbetalda avginer/hyror

lJpplupna rantekostnader

lJpplupel revisionsarvode

\ UpplupenoerrvSrmekostnad

\Ovriga upplupna koslnader

\:

2012-'12-31

112 042
50 661

15 000

59 018

100 528

426 803 337 249

A44

@wv
ad Danviksklippan ! o,q.nr 76960a.3605
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Not la Skuldor tdr vllke slk .hater stlllt!

Checkrekningskredil, utnyttj6t belopp

Fastlghetsl6n

Fastigh€tsint€ckningar

stockholm 2014- 05-6

Ande6lvldegren Mlka€l Armaj-=....._

0,^\/\'"-2,-- lr^UJ k1,-

2013-12.31

7 972 491

32 595 028

42 000 000

2012-12-31

0

32 200 000

42 545 000

+u+Ja
aen 6'1'zo+.

Aukloriserad revisor
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Revisionsberiittelse
Till fiircningsstiirnman i Bostadsretsfiireningen Danviksklippan 3,
or8. nr 7696o4-38o6

Rapport om lrsredovisningen

Ja8 ha! utliin en Bision ar e6tEdoisri.ser lit B6ta&rnttslitF
eDiDBen DaDrikklipPan 3 litr er 2013.

Styrelsens onsuorfir drsredovisningen
Det a! st'rclsen eo hd a6aet fiir att uppretra en lBredoisning
eh se. eo r:ith'isde bild eDligt lEredo\isninsslasen ch ftir den
intem. kontbll em s\ftls.n beditnd :ir Diidliindig fitr an uppriitti
en lBeddisnint em inte inneh l€r tib€nllisa felaktEheter, $re
sit des hbr pl ctcndidete. ener pn fel

Reuisoms onsuor
Mitt aBva. er an uttala mig om aNredolisDitrBeD p, gNndtll a!
FiD roision. Jas har uddn rerisionq edist Itrt@ational Slardards
oD Auditiry @h sod sisions€d i Sverise. Dss studa.der havq
att jas fdljer ]aketiska krav smt planedr ah udair rerisioDeD fitr
an uppn! rihut s:itqhet att Asedolisninsen inte innehalbr \e-

ED Fision inDcfanar att senom olika 6t8:i.der inhiinta BisioEbc-
ris oo btlopp @h annan infodatior i eEredo\isli!8cn. Raiem
\illjer \ilka ltdde. em ska udit6, blald atrut senoo an Maina
rislem litr \':i$ntlisa felakish€ter i isr€ddisninacn, \"rc si8 d(s
bercr pl oesentlisheter eller p, fel- vid dm risbddiibnins beat-
ra. Biem de delar ar den intema kdtbllo ed :ir dsant' litr
hur liircniDsen upp.enar AFredois nsen fijr atr 8e.n dtniend€
bild i sfie an ufona sENlninsdtS:irder eh er aDdanlbenliSa

indlmXlsrnli!. som grund lij. nina uttalmdcn

UttaLen<len

med hensrn till oostandidetema, men inte i sne att giira ett utra-
lande om effektilitetcn i fitrcDincds iDtema kontmll. E! Bision
inn.f.ttai ckd en uhiirderiog ar :inilaBAls€Dlisheten i de .edolis-
nintspnncipei en har driints eb av rinlisheten i stlrL*Ds upp
skattnin8ar i iedotisninScn, liksom en utva.derins av deD itlerE.i-
prnd. pru{nt.tion.n i eFredo\isninlen.

Jag !$cr atl de raisionsbe\is jag he inMmtai a

Rapport om aDdra krav enligt lagar och andra ftir-
fattningar
Utd\€r mi. qision ar AEr€do\isninSen ha. jat n\q utfdn en 6is,
ion ar fitBlaset till dispGitione. betlaffande fdEninsens \insl elle.
Iit lust sdr s\ftlses litFaltnitrt fdr EddadsrnisfitreniDsen Dm-
rikldippan 3 fdr & 2or3.

Styrelsens onsuor
Det er st]relseD em har a6!Et lor fiiFlaAet till dispostion€r be
knfiande fitreninsens rinst eller fti.lust, fth det ar strrlen sh h.r
an$aret fo. f brulEdn8en enliBt bosladslntblaScn,

Revisoms ansuar
Min an$?r ar att med rinlig siikdhet uttala dig om fitNlag.t till
dispositioner betrnffande fitreninBels vinst cllcr ft'rlust och oh fijr
qltDin8en pe 8rundEl ar nin oisio!. .laB har utfiirt rdisionen
enli8t sod Fisiotr$ed i s\rnse.

som underlss fijr mitt uttalandc om s\'ftlsers ftj6la8 till disposir-
ioner betriiffande fijHins(s !i$1 cllcr lijdust har jas ranstat om
fijNl.get ,r fitrenligt ndt b{Rlrilsr?ittsla8en @h fttreliDgcns stadgar.

Som underlaS for mitt uttalande oD lr$asfrihr't hlr iag utns min
Bision a\ eN.edo\cDnsen 8E6lat \iiendisa b6lui, ltsnrder eh
tiidelan<len i fitreDilsen fijr an kunna Hitma om neBon stlnls€le
damot nr e^*ittrinBslsldig Dot fitrcnilgcn. Ja8 har ii1.n tmslll
om nrson sSrelseledanot p5 omt s:itt har haodlal i strid m.rl eb
redo\isninsslasen eller iijrelin8ers stadaa!.

Jac aD*r att de Bi$osbqis jas inhaolat :ir tillr,cklisa ah ;inda
nekeDlisa en sdnd fiir ni@ uttaluden.

Uttalanden
behandhr fijrlusten enligl fiiF
be\ilj sgrclsens ledanijter

shckholn den 6 naj2014

rieldc bild ar lorcninsens finatriela stihinS per den 3r detlnber
2or3 @h a\ ds finansiella lwlt t trh l(?sflid.h ftti Arel entist
lFLdo\isninsslasen. riin albin&sbernttelien ;ir ftjtnliS lled eFre'
doisnins.N 0\risa delar.

Ja8 rillsorler djifir .tt fittuings*iDman fdbtaler Bultahiil-
Ditrscn @h bahnsdkninso fitr fijtuninten.


