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Att bo i bostadsrätt

En bostadsrättsfiirening åir en ekonomisk
ftirening dZir de boende tillsammans äger
bostadsrättsftireningens byggnader och mark.

Marken kan alternativt innehas med tomträtt.
Som ägare till en bostadsrätt äger du rätten att
bo i lägenheten. Tillsammans med öwiga
medlemmar i ftireningen har du ansvar fiir
fastigheten du bor i. Riittigheter och skyldig-
heter gentemot ftireningen delas av de bo-
ende. Det unika med bostadsrätt iir att man
gemensamt beståimmer och tar ansvar fiir sin

boendemiljö. Det här engagemanget skapar
sammanhållning och trivsel, samtidigt som
kostnaderna för t ex löpande skötsel, drift och

underhåll kan hållas nere.

Som boende i en bostadsrättsftirening har

du stora möjligheter att påverka ditt boende.
På ftireningsstiimman kan du påverka de

beslut som tas i ftireningen. Dåir väljs också

stJnelse ftir bostadsrättsftireningen. Styrelsen

har ett stort ansvar ftir ftireningens operativa
verksamhet och fastställer också årsavgiften
så att den täcker ftireningens kostnader. Du
kan påverka vilka frågor som ska behandlas
genom din rätt som medlem att lämna mot-
ioner till ståimman. Alla motioner som läm-
nats in i tid behandlas på stämman. Alla med-

lemmar har rätt att motionera i frågor de vill
att stiimman ska behandla.

Som bostadsrättshavare har man nyttjande-
rätt till sin bostad på obegränsad tid. Man har

också vårdplikt av bostaden och ska på egen

bekostnad hålla allt som finns inuti lägenhet-

en i gott skick. Bostadsrätten kan säljas, iirvas

eller överlåtas på samma sätt som andra till-
gangar. En bostadsrättshavare bekostar själv
sin hemftirsiikring som bör kompletteras med

ett s.k. bostadsrättstillägg, om inte detta teck-

nats kolleltivt av ftireningen. B ostadsrättsti ll-
lägget omfattar det utökade underhållsansva-
ret som bostadsrättshavaren har enligt bo-
stadsrättslagen och stadgarna.

Riksbyggen förvaltar
Riksbyggen arbetar på uppdrag av bostads-
rättsftireningen med hela eller delar av fastig-
hetsfiirvaltningen. Det åir styrelsen som be-
stämmer vad som ska ingå i ftirvaltningsupp-
draget. Riksbyggen är ett kooperativt folkrö-
relseftiretag och en ekonomisk fiirening, med
bostadsrättsöreningar och byggfackliga or-
ganisationer som största andelsägare.

Riksbyggen utvecklar, bygger och fiirvaltar
bostäder med huvudinriktning på bostadsrät-
ter. Vi är ett serviceftiretag som erbjuder
bostadsrättsfiireningar ett heltäckande ftir-
valtningskoncept med ekonomisk ftirvaltning,
teknisk ftirvaltning, fastighetsservice och
fastighetsutveckling. Riksbyggen genomftir
också gemensamma upphandlingar av olika
tjåinster t ex fastighetsel och ftirsåikringar som
de bostadsrättsfiireningar som iir kunder hos

Riksbyggen kan nyttja.
Riksbyggens verksamhet är i sin helhet

kvalitets- och miljöcertiherade enligt ISO
9001 och ISO 14001. Certifikaten åir utftir-
dade av ett oberoende certifieringsorgan ef-
tersom vi tycker att det åir viktigt att våra
kunder tryggt kan ftirlita sig på att vi har den
kapacitet och kunskap som krävs fttr att full-
göra våra åtaganden. Vi arbetar också hela
tiden aktivt ftir att minska vår påverkan på

miljön.
Riksbyggen verkar ftir bostadsrätten som

boendeform och ftir allas rätt till ett bra bo-
ende.
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berättelse

Fören i ngens verksam het

Allmänt om verksamheten

Föreningen har titt ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i fiireningens hus, mot

ersättning, till ftireningens medlemmar upplåta bostadslägenheter ör permanent boende om inte annat särskilt

avtalatso och i ftirekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Föreningen beskattas som ett privatbostadsftiretag enligt IL. ( Kallas även äkta bostadsrättsfiirening)

Föreningen äger fastigheten Fjiirdingen 3:7 i Uppsala kommun. På fastigheten finns två byggnader med 20

lägenheter och en lokal. Byggnadema åir uppftirda 1886.

Läeenhetsfiirdelnins:
I rok 2 rok 3 rok 5 rok 2 rokhyresrätt

54722

Dessutom tillkommer:
Lokaler

Total bostadsarea: I 416 m2

Total lokalarea: 35 m2

Äretstaxeringsvärde 20226 000 kr
Föregående års taxeringsvåirde 20 226 000 kr

Fastighetema iir fu llvåirdeftirsäkrade i Moderna ftirsäkringar.

Föreningen ändrade årsavgiften senast den 1 april 2013 då den höjdes med l0%.

Efter att ha antagit budgeten ftir det kommande verksamhetsåret har styrelsen beslutat om oftiriindrade fusavgifter.

Ärsavgifterna fö"'2014 uppgick i genomsnitt till 610 t'rlm2lär.

Föreningen har under verksamhetsåret utfiirt reparationer ftir 43 tkr och planerat underhåll ftir 0 tkr.

Riksbyggens kontor i Uppsala har biträtt styrelsen med fiireningens ftirvaltning enligt tecknat avtal.

Föreningen har ingått fiiljande avtal:
Riksbyggen
Riksbyggen
Com Hem

Ekonomisk fiirvaltning
Fastighetsservice
Kabel-TV
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Efter den senaste ståmman 2014-05-08 och diirefter fbljande konstituerande styrelsesammanträde har styrelsen haft
följ ande sammansättning

Styrelse

Ordinarie ledamöter Uppgift Utsedd av
Vald t.o.m.

årsstämman
Ann-Christine Sigvardsson
Maria Wold-Troell
Hans Svensson

Styrelsesuppleanter
Per Hallstan
Carmen Negrete

Revisorer och övriga funktionärer

Ordinarie rcvisor
Deloitte AB

Valberedning
Kerstin Ganeva
Inga Tidholm

Ordftirande
Sekreterare
Kassör

Registrerat revisionsbolag

Stiimman
Stämman

Stämman

Stämman
St:imman

Stämman

Stämman
Stämman

2015

2016
2015

20t5
2015

2015

2015
20ts

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Händelser under året

Årets resultat är bättre iin ftiregående år friimst p.g.a. ökade intåkter och minskade kostnader ftir reparationer och
underhåll. Föreningen hade sedan tidigare ett negativt balanserat resultat som i år har vänt och blivit ett positivt
balanserat resultat.

I resultatet ingår avskrivningar med 152 tkr, exkluderar man avskrivningama blir resultatet 371tkr. Avskrivningar
är en bokftiringsmässig värdeminskning av ftireningens byggnader och posten påverkar inte ftireningens likviditet.
För att se hur likviditeten har ftirändrats under året hänvisas till kassaflödesanalysen. Från och med riikenskapsfuet
2014 gäller ny god redovisningssed, genom den nya normgivningen K-regelverket (de så kallade K2lK3).
Förändringen innebiir att synen på avskrivningar, investeringar och underhåll har förändrats. Detta kan medftira att
resultat och jåimftrelsetal awiker från äldre årsredovisningar.
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Medlemsinformation

Föreningens medlemsantal på bokslutsdagen uppgår till 26 st.

Baserat på kontraktdatum har under verksamhetsåret 3 överlåtelser av bostadsrätter skett (ftiregående år 0 st).

Föreningens samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt (fiirutom en som upplåts med hyresrätt).

Flerårsöversikt

Resultat och ställninq {tkr} 2014 2013 2012 20lt 2010

Nettoomsättning
Ärets resultat
Resultat ftire avskrivningar
Balansomslutning
Soliditet
Likviditet
Årsavgiftsnivå ftir bostäder, kr/m2

Riint4 kr/m'z

Lan, kr/m'z

Balanserat resultat
Årets resultat ftire fondftiråindring
Årets korrigering av underhållsfond

Styrelsen ftj,reslår folj ande disposition till årsstämman:

Att balansera i ny riikning

I 042
219
371

5 027

77o/o

258%
610

l9
682

991
-77

74

4 867

75o/o

7lo/o

582
32

703

840
- 109

43

5 518

680/o

2460/o

492
50

I 064

786 865
- 760 - 220
-608 -68
5 630 5 920
690/o 78o/o

2600/o 333%
480 480
40 t6

I 085 759

Ärsavgiftsnivå ftir bostäder kr/m'zhar bostadsarea som beriikningsgrund. Driftskostnad kr/m2, räntakrlm2,
underhållsfond kr/m'z och Lånkr/m'zhar samtliga bostadsareor + lokalareor som bertikningsgrund.

Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande finns följande medel (kr)

-140 619
218 691

-107 015
-28 943

-28 943

Vad beträffar ftireningens resultat och ställning i öwigt, hiinvisas till efter6ljande resultat- och balansriikning med

tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

Rörelseintäkter m.m.
Årsavgifter och hyresintiikter
Övriga rörelseintiikler
Summa rörelseintäkter, lagerfödindringar m.m.

Rörelsekostnader
Driftkostnader
Fastighetsadministration
Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Summa rörelsekostnader

Rörelsercsultat

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster

Summa fi nansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Arcts resultat

I 041 989 273

I 327

173

381

J

4

5

6

I 041 554 990 600

- 425 180 - 694 805
-218354 - 178729

_ 800

- l5t 949 - t5l 949
-795 483 -t 026283

246070 -35 683

409 4 810
- 27 788 - 46 62r
-27 379 -41 8ll

218 691 -77 495

218 691 -77 495

v\..<$
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Belopp i kr Not ZOt4-t2-31 2Ot3-12-31

TILLGANGAR

Materiella anläggningstillgån gar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kund-, avgifts- och hyresfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

9
l0

ll
t2

4 566236 4 715 185

3 000 6 000
4 569 236 4721 185

149 824
t8 974
3t 982

t4 tt4
22 474
37 794

t3

200 780

256 700

74 382

7t 270
256 700 7l 270

457 480 145 652

5 026 716 4 866 837

/$
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Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond ftir yttre underhåll
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Fastighetslån

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Förskott från medlemmar, hyresgäster

Leverantörskulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖNSNOU,SNR

t4

2014-12-31 2013-12-31

3 921 r43 3 921 143

- 107 015

3 921 t43 3 8r4 128

-247 634 -63 r24
218 691 - 77 495

- 28 943 140 6t9

l5

3 892 200 3 673 509

957 242 988 934

l5
l6

l7

957 242

31 688

2 500
59 674

83 412

988 934

31 684

2 500

8t 072
89 138

177 274 204 394

5 026 716 4 866 837

Ställda säkerheter
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckfing

övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter

Summa ställda säkerheter

Ansvarcförbindelser

6 440 500 6 440 500

6 440 500

lnga

6 440 500

lnga

$
N

/
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enligfi indirekt metod

2014-12-31 2013-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

Avskrivningar
Förlust/vinst vid avyttring av anläggningstillgångar
Nedskrivningar

Kassaflöde från den löpande verksamheten fbre ftiriindringar av

rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Bråinslelager (ökning-, minskning+)
Kortfristiga fordringar (ökning -, minskning +)
Konfristiga skulder (ökning +, minskning -)

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Finansieringsverksamheten
Förändring av skuld
Inbetalda insatser/ kapitaltillskott
Kassafl öde från finansieringsverksamheten

Arets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

(se ochNot 13)

218 69t

r5t 949
0
0

-77 495

tst 949
0

0

370 640 74 454

370 640

0

-126 398
-27124

74 454

0
-28 t99
-49 457

217 tl8

-31 688
0

-3 202

-523 732
0

-31 688

185 430

7t 270

-523 732

-s26934
s98203

256 700 7t 270
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Noter med
redovisning+
principer och

Allmänna redovisningsprinciper
Ärsredovisningen upprättas ftir ftirsta gången i
enlighet med BFNAR 2009:l Ärsredovisning i
mindre ekonomiska ftireningar, vilket kan innebiira

en bristande j ämftirbarhet mel lan räkenskapsåret

och det närmast föregående räkenskapsåret. Princi-
perna har tilllimpats från I januari 2014 men har ej

medftirt några väsentliga effekter.

Skatter och avgifter
En bostadsrättsftirening är i normalfallet inte fiire-
mål ftir inkomstbeskattning. En bostadsrättsfiir-
enings ränteintäkter är skattefria till den del de är

hänftirliga till fastigheten. Beskattning sker av

andra kapitalinkomster samt i fiirekommande fall
inkomster som inte är hänfiirliga till fastigheten.

Efter avräkning fiir eventuella underskottsavdrag

sker beskattning med 22 procent. Föreningens

underskottsavdrag uppgår vid råikenskapsårets slut

till 268 831 kr.

Bostadsrättsföreningar erlägger en kommunal
fastighetsavgift motsvarande, det lägsta av

t I 217 kr per lägenhet eller 0,30 oÄ av taxe-
rat värde ftir fastigheten

o 7 ll2 kr per småhus eller 0,75 o/o av taxe-
rat värde ftir fastigheten

. samt fastighetsskatt motsvarande I o/o av

taxeringsvä?det på lokaler
r Beloppen gäller inkomstäret2014
. Nyligen uppftirda/ombyggdabostads-

byggnader kan ha halverad fastighetsav-

gift upp till 5 år, eller vara helt befriade
från fastighetsavgift i upp till l5 år.

o För lokaler betalar ltireningar en statlig
fastighetsskatt som uppgår till I oÄ av tax-
eringsvärdet på lokalema.

Underhåll/underhållsfond
Underhåll utftirt enligt underhållsplanen benämns-

som planerat underhåll. Reparationer avser löpande

underhåll som ej finns med i underhållsplanen.

Enligt anvisning från Bokftiringsnämnden redovi-
sas underhållsfonden som en del av bundet eget

kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande

ftir genomfiirda åtgärder sker genom överftiring
mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av

styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom dis-
position på ftreningens årsstämma.

Ärets underhållskostnader redovisas i resultaträk-
ningen inom årets resultat.

Pågående ombyggnad
I ftirekommande fall redovisas ny-, till- eller om-

byggnad som pågående i balansräkningen till dess

att arbetena fårdigställts.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar och skulder har vtirderats till anskaff-
ningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits
till belopp varmed de beräknas inflyta.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag fiir ackumulerad
viirdeminskning och eventuella nedskrivningar.
Tillgångarna skrivs av linjiirt över tillgångarnas
nyttjandeperiod.

\*
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Avskrivningsprinciper för anläggningstillgån gar

Materiella anläeeninestillgånsar Avskrivningsplan Antal år

Byggnader

Inventarier
Linjär 50

Linitu l0

Markvärdet är inte fiiremål ftr avskrivning

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Arsavqifter och hyresintäkter

2014-12-31 2013-12-31

Årsavgifter, bostäder
Hyror, bostäder
Hyror, lokaler
Hyror, övriga
Hyres- och avgiftsbonfall, p-platser

Not 2 övriqa rörelseintäkter

863 773

t32 400

33 660
14 060
-2720

824 518
I l9 335
33 660
14 160

-2 400

I 041 t73 989 273

Öresutjämning
Återvunna fordringar
Inkassointäkler
Övriga rörelseintåikter

Not 3 Driftkostnader

200
180

I

-13

I 340

381 I 327

Reparationer

Underhåll
Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Försäkringspremier

Kabel- och digital-TV
Snö- och halkbekämpning
Drift och ftirbrukning, öwigt
Förbrukningsmateriel
Vatten -
EI
Uppvåirmning
Sophantering och återvinning

Not4 Fastighetsadministration

43 130

26 600
28 707
l9 816
t8 4t2

5 706
38 536
25 474

t8l 855

36 945

52 963
2t3 737
26 460

27 600

t9 391
40 168

3 806
9 496

34 308
29 307

t97 t03
40 466

425 t80 694 805

Förvaltningsarvode
Juridiska kostnader

Arvode, yrkesrevisorer
Möteskostnader

Övriga förvaltningskostnader
Representation
Kontorsmateriel
Bankkostnader

Advokat och rättegångskostnader

125 720

3 675
4 750

219
900

971
1 920

80 199

123 252

2 669
-9500

I 240

3 100

I 395

56 573
178 729 $

$r\
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2014-12-31 2013-12-31

Not5 Personalkostnader

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Utbildning, ft rtroendevalda

Not 6 Avskrivningar av materiella anläqgninqstillqånqar

800

Byggnader, byggnadsinventarier, markanläggning
Inventarier

Not 7 övriga ränteintäkter och liknande poster

148 949
3 000

148 949
3 000

l5t 949 tst 949

Ränteintäkter från bank
Ränteintäkter från ftirvaltningskonto i Swedbank
Ränteintäkter från likviditetsplacering via Riksbyggen
Ränteintälder från hyreslkundfordringar
Övriga ränteintåikter

Not 8 Räntekostnader och liknande poster

84

218
t07

4 151

5l
200

408
409 4 810

Räntekostnader ftir fastighetslån
Övriga riintekostnader

Not9 Byggnaderoch mark

27 738
50

40 921

5 700
27 788 46 62t

Anskaffningsvärden
Vid årets början

Byggnader
Mark

Summa anskaffrringsvärden

/
Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början
Byggnader

Årets avskrivning byggnader
Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan

Restvärde enligt plan vid årets slut
Varav

Byggnader
Mark

Taxeringsvården

bostäder
lokaler
Totalt taxeringsvärde

varav byggnader

7 447 463
705 000

7 447 463

705 000
8 152 463 I 152 463

-3 437 278 -3288329

- t48949 - 148949
-3 s86227 -3 437 278

4 s66 236

3 86t 236

705 000

20 000 000
226 000

4715 t85

4 010 185

705 000

20 000 000
226 000

20226000 20226000
13 155 000 13 j,55 000
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2014-12-31 2013-12-31

Not 10 lnventarier och installationer

Anskaffningsvärden
Vid årets början

Inventarier och verktyg
Summa anskaffiringsvärden

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början

Inventarier och verktyg

Årets avskrivningar
Inventarier och verktyg

Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan

Resfvärde enligt plan vid årets slut

Not 11 Övriga fordringar

t25 833 125 833
125 833 r25 833

I l9 833 - l16 833
l l9 833

-3000

I l6 833

-3000
-3000 -3000

122 833 l l9 833

3 000 6 000

Skattefordringar
Skattekonto
Andra kortfr istiga fordringar

4 120

t4 854
666

14 747

7 061
t8 974 22 474

Not 12 Förutbetalda kostnader och

Förutbetalda ftirsäkringspremier
Förutbetalda drift kostnader
Förutbetald kabel-w-avgift
Öwigt

intilkter

26 969

5 013

23 455

9 297
4 954

88

3t 982 37 794

Not 13 Kassa och bank

Bankmedel
Förvaltningskonto i Handelsbanken
Förvaltningskonto i Swedbank

t0 062
22 275

224 363 7t 270
256 700 7t 270

Vid årets början
Disposition enl årsstämmobeslut
Avsättning till underhållsfond
Ärets resultat

lnsatser

3 921 r43

Underhålls-
fond

- 107 015

107 0t 5

Balanserat
resultat

- 63 124
-77 495

- 107 015

Arets resultat

-77 495

77 495

218 691

BRF NEDRE HöRNET 716422-2148

3 921 143 -247 634 218 691

T
\\

,l

Vid årets slut



2014-12-31 2013-12-31

Not 15 Fastighetslån

Inteckningslån
Avgår nästa års amortering, (kortfristig skuld)
Summa långfristiga skulder till kreditinstitut

988 930
- 31 688

l 020 618
- 31 684

Låneinstitut

SBAB
Ränta
2.34o/o

Bundet till

2016-09-13

lng. skuld

I 020 618

Nya lån

957 242

Arets amort.
31 688

988 934

Utg. skuld

988 930
1 020 618 31 688 988 930

Not tG Förskoft från medlemmar, hyresgäster

Depositionsavgifter

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 500 2 500
2 500 2 500

Upplupna elkostnader
Upplupna värmekostnader

Upplupna revisionsarvoden
Förutbetalda hyresintäkter och årsavgifter

V å hsvlsiens6erättelse har lämnats den 2015- o \ -
Deloitte AB

BRF NEDRE HÖRNET 716422.2148

2 609
3t t27
4 750

44 926

2 574
26 104

60 461
83 4t2 89 138

-/",-, /rr.A-n',"Z
Maria Wold-Troell

?1

Uppsala den 2015-O{- t(

Andreas Wassberg
Auktoriserad revisor



Deloitte.

REVISIONSBERATTELSE

Till fiireningsstämman i BRF Nedre Hörnet
Organisationsnum mer 7 16 422 -21 48

Rapport om årsbokslut
Vi har utftirt en revision av årsbokslutet ör BRF Nedre Hömet
lör år 2014.

Styrelsens ansvar lör årsredovisningen
Det iir stlrelsen som har ansvaret ftir att upprätta ett årsbokslut
som ger en rättvisande bild enligt bokldringslagen och Iör den
interna kontroll som styrelsen bedömer lir nödviindig ftir att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller viisentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar iir att uttala oss om årsredovisningen på grundval
av vår revision. Vi har utftrt revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kruåver att vi ldljer yrkesetiska krav samt planerar
och utlör revisionen ftr att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller våisentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgåirder inhiimta
revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisom väljer vilka åtgiirder som ska
utftras, bland annat genom att bedöma riskema fiir väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta fiir
hur fiireningen upprättar årsredovisningen ftir att ge en
råttvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omsttindighetema, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i frreningens
interna kontroll. En revision innefattar också en utviirdering av
åndamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har anviints
och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen,
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.

Vi anser att de revisiotsbevis vi har inhiimtat tir tillräckliga och
iindamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har ånredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av BRF Nedre Hömets finansiella
ställning per den 3 I december 20 14 och av dess finansiella
resultat och kassaflöden ldr året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är fdrenlig med årsredovisningens
öwiga delar.

Vi tillstyrker diirlör att öreningsstiimman fastställer
resultaträkningen och balansråikningen ftir ftireningen.

Övriga upplysningar
Årsbokslutet fttr året 2013 har inte varit öremål ftir revision
enligt ISA och någon revision enligt ISA avjiimlorelsetalen i
årsredovisningen ftr året 2014 har därmed inte utftrts.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
fiirfattningar
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi åven utfört en
revision av stlrelsens lorvaltning fiir BRF Nedre Hömet ftir år
2014.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret ftir fönlaget till dispositioner
beträffande ftireningens vinst eller fdrlust, och det är styrelsen
som har ansvaret ftir ftirvaltningen enligt bostadsrättslagen.

Revkorns ansvar
Vårt ansvar Zir att med rimlig siikerhet uttala oss om ftirslaget
till dispositioner beträffande öreningens vinst eller Iörlust och
om lörvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utftirt
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag ftr vårt uttalande om sgrelsens ftirslag till
dispositioner betriiffande ftireningens vinst eller ftirlust har vi
granskat om fiirslaget är fdrenligt med bostadsrättslagen.

Som underlag Iör vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver
vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och ldrhållanden i frreningen ldr att kunna bedöma
om någon styrelseledamot iir ersättringsskyldig mot
foreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på
annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen,
årsredovisningslagen eller fiireningens stadgar.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhiimtat iir tillräckliga och
iindamålsenliga som grund Iör våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstlrker att ftireningsstiimman behandlar ftirlusten enligt
ftirslaget i ftirvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet frr räkenskapsåret.

Östersund den 29 april2015
Deloitte AB



Ordlista

Anläggningstillgångar
Tillgångar som iir avsedda fiir långvarigt bruk
inom fiireningen. Den viktigaste anläggnings-
tiUgangen åir ftireningens fastighet med ev.
mark och byggnader.

Ansvarsförbindelser
Åtagande ftir ftireningen, som inte finns med
bland skulderna i balansriikningen. Borgens-
ftirbindelse iir exempel på ett sådant åtagande.

Avskrivning
Kostnaden ftir inventarier fiirdelas över flera
år. Normal avskrivningstid ftir maskiner och
inventarier iir fem år och den årliga
avskrirmingskostnaden blir då 20 procent av
anskaffningsvåirdet.

Balansräkning
Visar ftireningens ekonomiska ställning vid
verksamhetsårets slut. Den ena sidan av
balansråikningen (den s.k. aktivsidan) visar
ftireningens tillgångar (kontanter, fordringar,
fastigheter, inventarier m.m.) Den andra sidan
av balansräkningen (den s.k. passivsidan)
visar finansieringen, d.v.s. hur tillgångarna
finansierats (genom upplåning och eget
kapital). Verksamhetens resultat (enligt
resultat-riikningen) påverkar det egna
kapitalets storlek (fiireningens ftirmögenhet).

Bränsletillägg
En separat avgift som ftireningen kan ta ut
och som skall motsvara kostnadema fiir
uppviirmningen av fiireningens hus.
B råins leti I lägget ö-rde I as e ft er varj e I ägenhets
storlek eller annan-ltimptig fiirdelningsgrund
och skall erläggas månadsvis av ftireningens
medlemmar.

Ekonomisk förening
En loretagsform som har till ändamål att
friimj a medlemmarnas ekonomiska intresse
genom att bedriva någon form av ekonomisk
verksamhet.

Folkrörelse
En sammanslutning som arbetar ftir att främja
ett gemensamt intresse bland medlemmarna.
En folkrörelse har en utvecklad idö om hur
samhället bör utvecklas, man bildar opinion,
arbetar demokratiskt och utan vinstintresse.
En folkrörelse har stor anslutning, geografisk
spridning och medlemskapet är frivilligt.

Fond för inre underhåll
En fond, som i de fall den finns, är
bostadsrätts-havarnas individuella
underhållsfond och medel i fonden disponeras
av bostadsrättshavaren fiir underhåll och
ftirbättringar i respektive lägenhet. Den årliga
avsättningen påverkar fiireningens
resultatråikning som en kostnad. Fondbeloppet
enligt balansriikningen visar summan av
samtliga bostadsrätters tillgodo-havanden.
Uppgift fiir den enskilde bostads-rättshavaren
lämnas i samband med aviseringen varje
kvartal.

Fond för yttre underhåll
Enligt ftireningens stadgar skall en årlig
avsättning göras till ftireningens gemensamma
underhållsfond. Fonden fiir utnyttjas ftir större
yttre reparations- och underhållsarbeten,
Kostnadsnivån ftir underhåll av fiireningens
fastighet (långsiktig underhållsplan ska
finnas) och behovet att våirdesåikra tidigare
fonderade medel, päverkar storleken på det
belopp som avsätts.

Förlagsinsats
Förlagsinsats är en kapitalinsats som icke-
medlemmar tillftir en ekonomisk ftirening.
Genom ftlrlagsinsatser kan ftireningen skaffa
kapital utan att behöva ta in nya medlemmar.
Förlagsinsatser har en mellanställning mellan
skulder och eget kapital. Den som har en
ftirlagsinsats har en efterställd fordran på
ftireningen. Skulle ftireningen gå i
konkurs/likvideras får man bara återbetalning
efter att alla andra fordringsägare ått betalt,
om det finns pengar kvar.
För varje ftirlagsinsats måste ftireningen
utftirda ett ltirlagsandelsbevis.

Förvaltn in gsberättelse
Den del av årsredovisningen som i text
ftirklarar och belyser ett avslutat
verksamhetsår. I fiirvaltningsberättelsen
redovisas bl.a. vilka som haft uppdrag i
ftireningen och årets viktigaste håindelser.



lnterimsfordringar
Interimsfordri"ga. ä. av två slag, fiirutbetalda
kostnader och upplupna intäkfer.
Om en ftirening betalar ftir t.ex. en fiirs2ikring i
fiirväg så åir det en ftirutbetald kostnad. Man
kan säga att fiireningen har en fordran på
ftirsiikringsbolaget. Denna fordran sjunker ftir
varje månad ftirsäkringen gäller och vid
premietidens slut är den nere i noll.
Upplupna int?ikter åir intäkter som ftireningen
åinnu inte fiitt in pengar ftir, t ex riinta på ett
bankkonto.

lnterimsskulder
Interimsskulder iir av två slag, fiirutbetalda
intiilter och upplupna kostnader.
Om ftireningen fiir betalning i fiirskott ftir en
tjiinst som ska löpa en tid kan du se detta som
en skuld. En vanlig ftjrutbetald avgift iir
hyra/avgift som vanligwis betalas en månad i
ftirskott.
Upplupna kostnader åir kostnader ftir tjänster
som ftireningen har konsumerat men åinnu inte
fiitt faktura på. En vanlig upplupen kostnad åir

el, vatten och viirme som faLr:tureras i
efterskott.

Kortfristiga skulder
Skulder som ftireningen betalar inom ett år.

Om en fond ftir inre underhåll finns räknas
även denna till de kortfristiga skulderna men
det åir inte troligt att samtliga medlemmar
under samma år använder sina fonder.

Likviditet
Med likviditet menas ftireningens betalnings-
beredskap, alltså ftirmågan att betala sina
skulder i rätt tid. God eller dålig likviditet
bedöms genom ftirhållandet mellan
omsättningstillgångar och kortfr istiga skulder.
Om omsättningstillgångarna är större åin de

kortfristiga skuldernaQukar man anse att
likviditeten är god. God likviditet är l2tu--
l50Yo.

Långfristiga skulder
Skulder som ftireningen betalar ftirst efter ett
eller flera år. I regel sker betalningen löpande
över åren enligt en amorteringsplan.

Resultaträkning
Visar i siffror ftireningens samtliga intiikter och
kostnader under verksamhetsåret. Om
kostnaderna åir större iin intiikterna blir
resultatet en ftirlust. I annat fall blir resultatet
en vinst. Bland kostnadema finns poster som
inte motsvarats av utbetalningar under året t.ex.
värdeminskning på inventarier och byggnader
eller avsättningar till fonder i fiireningen.
Kostnadema iir i huvudsak av tre slag;
kapitalkostnader, underhållskostnader och
driftskostnader. Ordinarie ftireningsstiimma
beslutar hur verksamhetsårets resultat ska
behandlas.

Soliditet
Föreningens långsiktiga betalningsftirmåga. Att
en ftirening har hög soliditet innebtir att den har
stort eget kapital i ftirhållande till summa
tillgangar. Motsatt innebiir att om en ftirening
har låg soliditet ilr det egna kapitalet litet i
ftirhållande till summa tillgångar, dvs att
verksamheten till stor del åir finansierad med
lan. God soliditet itr 25 o/o och uppåt.

Ståillda säkerheter
Avser i ftireningens fall de säkerheter, i regel
fastighetsinteckningar, som lämnats som
siikerhet ftir erhållna låtr.

Värdeminskning av fastigheten
Avskrivning av fiireningens fastighet på grund
av ålder och nyttjande. Den årliga
avskrivningen påverkar resultaträkningen som
en kostnad. I balansräkningen visas den totala
avstri'vningen som gjorts sedan ftireningens
bildades.

Arsavgift
Medlemmarnas årliga tillskott av medel fijr att
användas till den löpande driften och de

stadgeenliga avsättningarna. Årsavgiften iir i
regel ftirdelad efter bostadsrätternas
grundavgifter och skall erläggas månadsvis av
ftireningens medlemmar. Ärsavgiften iir
ftireningens viktigaste och största
inkomstkäl1a.

Arsredovisning
Redovisningen styrelsen avger över ett avslutat
verksamhetsfu och som skall behandlas av
ordinarie ftireningsståimma. Årsredovisningen
skall omfatta ftirvaltningsberättelse,
resultaträkning, balansräkning och
revisionsberättelse.



Nyckeltal

Kostnadsfördelning

Driftkostnader
Fastighetsadministration
Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Finansiella poster

Summa kostnader

2013

425 180 694805
218354 178729

0 800
t5t 949 r5t 949
27 379 41 811

822862 1 068 094

Avskrivningar av
materiella

anläggnings-
tillgångar

78%

Övrigt
3%

Driftkostnader
52%

BRF NEDRE HÖRNET 7I8422.2148 Bilaga



Drifts kostnadsfördel nin g

Reparationer

Underhåll
Fastighetsavgift och fastighetsskatt
Försäkringspremier
Kabel- och digital-TV
Snö- och halkbekåimpning
Drift och ftirbrukning, öwigt
Förbrukningsmateriel
Vatten
EI
Uppvärmning
Sophantering och återvinning
Summa driftkostnader

2014 2013

43 130 52963
0 213 737

26600 26460
28707 27 600
19 816 19 391
18412 40 168

0 3806
5 706 9 496

38 536 34 308
25 474 29 307

l8l 855 197 t03
36945 40466

425180 694805

Repa ratiqäefi ghetsavgift
LO% och

Sophantering
och återvinning

9%

fastighetsskatt
6%

Försäkrings-
premier

7%

Vatten
9%

EI

6%
Uppvärmning

43%

BRF NEDRE HÖRNET 715422.21€ Bilaga



Nyckeltalaanalys för driftkostnader

BOA (kvm):

Reparationer

Underhåll
Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Försäkringspremier
Kabel- och digital-TV
Snö- och halkbekärnpning
Drift och förbrukning, övrigt
Föörukningsmateriel
Vatten
EI
Uppvårmning
Sophantering och återvinning
Summa drlftkoetnader

Krl kvm KJ I

37
l5l
l9
l9
t4
28

J

7
24
2t

139
29

rtgl

30
0
tt
20
t4
l3
0
4

27

l8
128
26

300

BRF NEDRE HÖRNET 7 1WN.21 Q Bihga



BRF NEDRE
HÖRNET

Årsredovisningen ör uppröttad av
styrelsenfor BRF NEDRE HÖRNET i
s arn ar b et e m ed Riks by ggen

Riksbyggen arbetar på uppdrag från bostads- Årsredovisningen åir en handling som ger
rättsftireningar och fastighetsbolag med både långivare och köpare bra möjligheter att
ekonomisk ftirvaltning, teknisk fiirvaltning, bedöma frreningens ekonomi. Spara d?irftir
fastighetsservicesamtfastighetsutveckling. alltidfusredovisningen.

RIKSBYGGEN:
tel. 0771-860 860

www.riksbyggen.se
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