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Bostadsrättsföreningen

Sefiren
i Helsingborg

Bostadsrättsföreningen
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening
(juridisk person = företag) som ägs av föreningens
medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att bo i en
viss lägenhet i föreningens hus.
Du som bor i bostadsrättsföreningen har stora
möjligheter att påverka ditt boende. Du kan på föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, vara med och påverka många viktiga
beslut. Tillsammans med de andra bostadsrättshavarna väljer du en styrelse som har till uppgift att
på bästa sätt förvalta föreningens hus och mark.
Det är styrelsen som fastställer föreningens årsavgift. Avgiften ska täcka föreningens kostnader
samtidigt som föreningen ska klara att göra avsättningar till kommande planerat underhåll.

I föreningens stadgar anges bl.a. vem som har ansvar för underhållet i föreningens hus. En tumregel
är att du alltid är ansvarig för det som syns inne i
lägenheten - med undantag för uppvärmningsanordning (t ex radiatorer
och termostater). Allt annat är föreningens ansvar.
Det är viktigt att du har en hemförsäkring och att det finns bostadsrättstillägg tecknat. Eventuellt har
din förening tecknat en kollektiv til�läggsförsäkring, kolla med styrelsen.
Du kan läsa mer om bostadsrättsboendet på HSBs hemsida.
www.hsbhbg.se.

HSB Nordvästra Skåne
HSB Nordvästra Skåne arbetar på uppdrag av
föreningens styrelse med hela eller delar av föreningens förvaltning. HSB Nv Skåne är ett fullserviceföretag med lång erfarenhet med fokus på bostadsrätter. Omfattningen på tjänsterna bestäms i
det/de avtal som styrelsen tecknat.
HSB Nordvästra Skåne är en ekonomisk förening som ägs av våra medlemmar och HSBs
bostadsrättsföreningar i nordvästra Skåne. Huvudinriktningen på verksamheten är tjänster till
fastighetsägare såsom drift, underhåll, förvaltning
åt bostadsrättsföreningar, renovering och ombyggnad av föreningarnas fastigheter samt nyproduktion av bostäder.
Tjänsterna kan indelas i följande grupper:
Administrativ förvaltning innebär
att HSB tar hand om det ekonomiska och all administration som är en
del av det dagliga i föreningen. Vi
har full koll på de juridiska krav som
berör föreningens ekonomiska och
administrativa frågor. Vi ser alltid till
föreningens bästa.
Vi hjälper föreningen med avgiftsoch hyresuppbörd, löpande redovisning, budget och flerårsprognoser
med resultat och likviditet, bokslut
och årsredovisningar, resultatrapportering, analyser, besiktning, uppdatering av underhållsplaner och rådgivning i bostadsrättsfrågor.
Du som är medlem i HSB har också tillgång till
vår allmänna rådgivning. Du har t.ex. alltid rätt att
ringa HSB juristjour som är öppen vardagar mellan
12 – 14 på telefon 0771-472 472. Du hittar också bra
och nyttig information på vår hemsida.
www.hsbhbg.se

Områdesförvaltning innebär bl.a. att HSB avlastar
styrelsen så allt det dagliga arbetet löper bekymmersfritt. Vi samordnar boende, hyresgäster, entreprenörer och föreningens styrelse.
Fastighetsskötsel har som motto
”Det ska märkas att det är HSB!”. Du
som boende ska mötas av en vacker
trädgård och rena trapphus.
Det ska vara roligt att komma hem
och du ska kunna känna glädje över
att bjuda hem dina goda vänner till
en välskött bostadsrättsförening.
En välvårdad fastighet med välskötta trädgårdsytor ökar din trivsel
och det bidrar dessutom positivt till
värdeutvecklingen i föreningen.
Projektledning ROT Ibland krävs det lite större åtgärder i fastigheten för att hålla den i gott skick.
HSBs projektledare är utbildade för hela
processen från idé och en teknisk utredning till beslutsfattande, upphandling,
kvalitetskontroll och besiktning samt
garantiåtaganden.
Vi har lång erfarenhet och kan hjälpa
föreningen genom snåriga regelverk
som styr olika typer av byggprojekt. Vi
bistår även styrelsen i det många gånger komplicerade arbetet med korrekt
och lätttillgänglig information till de boende i föreningen.
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v tyrelsenvförvRostadsrättsföreningenvSefirenHvorgUnrvM"T"&MATCNVHvfårvhärmedvavgevredovisningvför
S
vföreningensvverksamhetvundervräkenskapsåretvV&IGA&IA&IvAvV&IGAIVAGIU

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamheten
y öreningensyändamål
F
v)öreningenvharvtillvändamålvattvfrämjavmedlemmarnasvekonomiskavintressevgenomvattvivföreningens
vhusvupplåtavbostadslägenhetervmedvnyttjanderättvochvutanvtidsbegränsningU
y rundfaktayomyföreningen
G
vRostadsrättsföreningenvregistreradesvV&&VA&IAVTUv)öreningensvnuvarandevekonomiskavplan
vregistreradesvV&&xA&NAV&Uv)öreningensvnuvarandevstadgarvregistreradesvV&&VA&IAVTvochvreviderades
vV&&TA&MAINU
y astighetsfakta
F
v)astighetsbeteckningÖvSefirenvIMHvOelsingborgsvkommunU
v)örvärvsårvV&&xU
v)astighetenvärvfullvärdesförsäkradvgenomv)olksamHvförsäkringsnrvV&&NVMU
vÅnsvarsförsäkringvförvstyrelsenvingårU
vRyggnadensvuppvärmningvärvfjärrvärmeU
v)astighetenvärvettvflerbostadshusvivUAvformvmedvxvAvTvvåningarHvbyggnadsårvIT"CU
vRyggnadensvtotalytavärvIGUIx&vkvmHvfördeladevpåvIVU"G&vkvmvlägenhetsytavochvxV&vkvmvlokalytaU
y ägenheteryochylokaler
L
v)öreningenvupplåtervINMvlägenhetervmedvbostadsrättHvMvlägenhetervochvGvlokalervmedvhyresrättU
vwärutövervharvföreningenvenvsamlingslokalvsomvinrymmervstyrelsensvkontorvsamtven
vövernattningslägenhetHvjämtevettvantalvmindrevkällarförrådvförvinternvuthyrningU
v ostadsrättslägenheternavärvfördeladevenligtvföljandeÖ
R
vIvrumvFvkökHvvvMvst
vVvrumvFvkökHvGCvst
vGvrumvFvkökHvMVvst
vNvrumvFvkökHvIMvst
vxvrumvFvkökHvV&vst
év vlokalernavbedrivsvföljandevverksamheterÖ
vVakantHvtidigarev%odishörnanvvvvvvvvICNvkvmvivVvplanvvvvv
vNaprapatvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvI&Nvkvm
v)airflexvgrossistvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvTIvkvm
vUthyrdvlokalvochvuOotelluvvvvvvvvvvvvvvvvvMxvkvm
vSamlingslokalHvSefirensvkontorvvvvvvvvv""vkvm
v)öreningenvärvfrivilligtvmomsregistreradvavseendevverksamhetslokalerU
y arageyochybilplatsery
G
vévkällargaragevfinnsvTVvplatserHvvaravvIVvhyrsvutvtillvexternavhyresgästerUvNågravplatservärvtommaH
vdelvisvsomvreservvinförvreparationvavvplattanUvVivförsökervhyravutvdessavpåvkortvtidUv)öreningenvharvGC
vparkeringsplatservvaravv"vhyrsvutvexterntUvévkällargaragetvfinnsvävenvnågrav…LAplatserUvv

BostadsrättsföreningenESefiren

B
å u:K5

KOMOSKDMUAB

y vernattningslägenhetenyUHotelletU
Ö
vOyrsvutvtillvmedlemmarnaHvplatsvförvxvpersonerU
y yggnadensytekniskaystatus
B
v)öreningensvunderhållsplanvharvhittillsvbeståttvavvstyrelsensvegnavuppskattningarvavvplaneratvunderhåll
vtillvochvmedvårvV&I"vochvharvpresenteratsvivtidigarevårsredovisningUvNuvharvvivenvaktuellvochvmycket
vspecificeradvunderhållsplanvsomvsträckervsigvtillvV&GGU
y örvaltning
F
vOSRvNordvästravSkånevärvföreningensvförvaltarevsedanvIG&I&IHvvadvgällervadministrativvochvteknisk
vförvaltningvsamtvträdgårdsskötselUv
v)öreningenvärvmedlemvivsåvälv)astighetsägarnavsomvRostadsrätternaHvochvvivkanvdärvfåvhjälpvmed
vförhandlingsAvochvjuridiskavfrågorUvRostadsrätternavharvundervåretvskapatvmöjlighetervochvtekniskt
vunderlagvförvattvutvecklavföreningensvhemsidavAvvårvsträvanvärvattvaktiveravdennaU
y omHem
C
v)öreningenvharvgruppavtalvmedvLomOemHvvarigenomvallavmedlemmarvharvtillgångvtillvbådevdet
vdigitalavochvanalogavTVAnätetHvbredbandsanslutningHvliksomvtelefoniU
y verlåtelser
Ö
vÅvvmedlemslägenheternavharvIVvöverlåtitsvundervåretvochvenvhyresrättvharvsåltsUvÖverlåtelseAvoch
vpantsättningsavgiftvtasvutvenligtvstadgarnaUvÖverlåtelseavgiftenvbetalasvavvköparenUv
vPantsättningsavgiftenvbetalasvavvpantsättarenU

VäsentligaEhändelserEunderEåret
v ådevstyrelsevochvmedlemmarvvänjervsigvsuccessivtvtillvförhållandetvattvOSRvNordvästravSkånevnuvär
R
vvårvförvaltarevochvvivservenvstorvvinstvmedvdettaUvVivharvettvmycketvdetaljeratvförvaltningsavtalU
vStyrelsenvharvblandvannatvenvskyldighetvattvårligenvlåtavbesiktigavfastighetenvochvdäravvföljerven
vunderhållsplanHvsomvivOSRÖsvversionvärvmycketvomfattandevochvdetaljeradHvochvsomvvarjevårvreviderasU
vVarjevdelvivfastighetenvfinnsvivunderhållsplanenUvwenvsträckervsigvivtidvtillvV&GGkvUnderhållsplanen
vutgörvenvviktigvbasvförvbudgetplaneringenUvOSRvgervkontinuerligtvresultatrapportHvbudgetvoch
vbudgetprognosHvdelsvpåvkortvsiktHvdelsvsomvI&AårsprognosUv)örvaltarensvrepresentantvgervossvvarje
vmånadvenvförvaltarrapportHvenvvärdefullvuppdateringHvochvförvaltarenvmedverkarvvidvbehovvpå
vstyrelsemötenaHvvilketvvivsättervstortvvärdevpåU
v ndervvårenvochvvidvstämmanvdiskuteradesvåtervdispositionenvavvgarageplatservochvundervåretvharvdet
U
vskapatsvettvklartvregelverkvförvuthyrningUvOSRvadministrerarvdettaUvJällarutgångarvfrånvgaragevharvfått
vbelysningUvStämmanvgavvocksåvstyrelsenvivuppdragvattvutredavproblemetvmedvkällarfuktvpå
vJronborgsgatanv"vochvCUvTrädplanteringvifrågasattesUvévSefirenvénfovnrvNDIGvredovisadesvutförligt
vomständigheternaUv(nligtvstyrelsensvmeningvärvfråganvdärmedvutreddUvéngetvtalarvförvframtidavriskUvé
vmarsvfattadesvbeslutvomvattvflyttavstyrelsensvkontorvtillbakavtillvkällarlokalenvpåvTågagatanvTHvenvlokal
vsomvocksåvkanvanvändasvsomvsamlingslokalUvwetvtidigarevkontoretvpåvPersgatanvNxvharvkunnatvhyras
vutUv
v ndervhöstenvdiskuteradesvnyttvgruppavtalvmedvLomOemUvVivharvinformeratsvvidvmötevmed
U
vrepresentantvfrånvLomOemvochvinformationsmaterialvharvskickatsvtillvmedlemmarnaUvVivharvnuvfåttvett
vnyttvavtalHvytterligarevfördelaktigtvjämförtvmedvdetvtidigareUvwetvgervtillgångvtillvtelefonivochvbredband
vtillvmycketvlågtvprisvochvbådevtillvanalogvochvdigitalvTVAanslutningUv
v advgällervinglasningvavvbalkongervharvvivnuvfåttvdetvdefinitivavbeskedetvattvgenerelltvbygglovvfinns
V
vsomvsträckervsigvtillvIx&xGIUvJontaktavstyrelsenvvidvintresseUv
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y nderhålly
U
vUndervåretvharvdevtrapporvmotvplattanvsomvvaritvivsämstvskickvrenoveratsUvYtterligarevrenoveringvav
vtrapporvkanvblivaktuelltUvUndervvårenvV&INvkommervdetvläckandevgaragetaketvattvreparerasvoch
vprojekteringvinförvbalkongrenoveringvstartasUv
v esiktningvharvutförtsvavvOSRvNordvästravSkånevivsambandvmedvupprättandetvavvföreningens
R
vunderhållsplanUv)öreningenvharvundervåretvuppdateratvsinvunderhållsplanU
y retsyresultatyochyställning
Å
vÅretsvresultatveftervdispositionvavvunderhållvuppgårvtillvAxCTvN"GvkrHvvilketvkanvjämförasvmed
vföregåendevårvdåvresultatveftervdispositionvavvunderhållvvarvAM"&vG"TvkrUvv
Årets intäkter
vNettoomsättningenvharvvaritvknapptvI&"v&&&vkrvhögrevjämförtvmedvföregåendevårUvwenvIvjulivV&IG
vhöjdesvavgifternavmedvMvprocentUvRänteintäkternavärvcavMGv&&&vkrvlägrevivförhållandevtillvföregåendevårU
Årets kostnader
vwriftskostnadernavharvvaritvcavVN"v&&&vkrvhögrevjämförtvmedvföregåendevårUvévdennavpostvingårvde
vhyresförlustervsomvföreningenvhaftvundervåretvochvsomvuppgåttvtillvdrygtvIIGv&&&vkrUv)örvmer
vinformationvochvjämförelservsevnotvGU
v öpandevunderhållvuppgårvtillvcavxCxv&&&vkrHvföregåendevårvvarvmotsvarandevdrygtvIvNN"v&&&vkrU
_
vwennavpostvkanvvarieravmycketvmellanvårenveftersomvdenvframföralltvbestårvavvoförutseddavkostnader
vsåsomvexempelvisvreparationerUv
v laneratvunderhållvstyrsvtillvstorvdelvavvunderhållsplanenvochvävenvdennavpostvkanvvarieravmycket
P
vmellanvårenUv)örvräkenskapsårvV&IGvuppgårvkostnadenvtillvcav"GVv&&&vkrvochvdenvstörstavdelenvavser
vrenoveringenvavvdevutvändigavtrappornaUvv
v astighetsavgiftenDskattenvärvcavINv&&&vkrvlägrevochvberorvpåvenvgenerellvsänkningvavvdetvfasta
)
vmaxbeloppetvsomvfastighetsavgiftenvberäknasvpåUv
v vskrivningarnavärvcavCv&&&vkrvhögrevochvberorvpåvattvbådevföreningensvbyggnadervsamtvomAvoch
Å
vtillbyggnadervskrivsvavvenligtvprogressivavavskrivningsplanerUv(nvprogressivvavskrivningsplanvinnebär
vattvavskrivningarnavökarvförvvarjevårUvNyavavskrivningarvförvåretvavservdatorU
év vpostenvräntekostnadervingårvdelsvräntekostnadervpåvlånenvdelsvkostnadvförvswaparvsomvtvåvavvlånen
vvaritvknutnavtillUv)ramvtillsvsistevjunivhadevföreningenvränteswaparvpåvtvåvavvsinavlånHvlånetvpåvN&v…kr
vochvlånetvpåvx&v…krUvwenvtotalavräntekostnadenvsamtvkostnadvförvswaparvharvvaritvdrygtvVVTv&&&vkr
vlägrevänvföregåendevårUvUndervräkenskapsåretvharvföreningenvomplaceratvlånetvpåvN&v…krvochvdevnya
vräntevillkorenvblevvbetydligtvlägrevänvtidigareUvSwapenvförvdettavlånvförföllvdenvsistevjuniUvévsamband
vmedvomplaceringenvamorteradesvNv…krUvvv
Balansställning per 2013-12-31
vwevlikvidavmedlenvuppgickvtillvNvTCCv"xMvkrvrespektivev"v&IVvTTxvkrvföregåendevårU
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EkonomiskEutveckling
Nettoomsättning/åtkr
Åretsåresultat/åtkr
Resultatåefterådispositionåavåunderhåll/åtkr
.ondåföråyttreåunderhåll/åtkr
Årsavgiftsnivååföråbostäder/åkrÖkvm
%riftskostnader/åkrÖkvm
Låneskuld/åkrÖkvm
Överlåtelsevärdeåiågenomsnitt/åkrÖkvm
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vUndervåretvharvIVvlägenhetervöverlåtitsvbenligtvinflyttningsdatumcU
y öreningensyekonomiy
F
vUndervfleravårvharvingenvavgiftshöjningvskettHvmedvettvunderskottvivfinansernavsomvföljdUvwenvtidigare
vstyrelsenvsågvivdecembervV&IVvdärförvbehovetvavvattvhöjavavgiftenvmedvMv3Uv…anvavvaktadevOSRÖs
vbedömningvundervvårenHvochvdenvgenomgångvsomvgjortsvavvekonominUvRehovetvavvfortsattvunderhåll
vmedvmeravintevbaravmotiveradevföreslagenvhöjningHvutanvvisadevocksåvattvdenvintevvarvtillräckligUvwärav
vhöjningenvvidvårsskiftetvV&IGDV&INvmedvx3U
v idvkontaktvmedvS(RHvdärvvivharvvåravlånvharvstyrelsenvförståttvattvmanvfästervstortvavseendevvidvden
V
vförbättradevorganisationvvivnuvharvskaffatvossvgenomvOSRUvRankenvvärdesättervdenvstrukturerade
vunderhållsplanenvochvbudgetplaneringenUvwettavharvbetydelsevförvbankensvvärderingvavvvårvstabilitet
vochvekonomiskavstyrkavochvharvdärmedvbetydelsevförvfortsattavlånevillkorUvwenvmycketvomfattande
vplanvförvunderhålletvsomvOSRvredovisarvgervgrundvförvplaneringvpåvsiktUvwetvsomvnuvförestårvär
vreparationenvavvgaragetaketHvuPlattanuUvVivhoppasvdetvskallvvisavsigvattvdetvräckervmedvlagningvavvden
vdilatationsfogvsomvgårvövervplattanUvwetvärvivanslutningvtillvdennavsomvläckagevföreliggerUvwetvkan
vdockvvisavsigvbehövasvstörrevinsatserUvUndervvårenvinledsvenvundersökningvavvbalkongernasvtillståndvA
vhärvfinnsvbehovvavvreparationervochvrenoveringarvAvivnulägetvoklartvvadvdetvkommervattvkostaU
vSlutligenHvstyrelsensvmålvärvattvhavenvvälsköttvföreningvmedvgodvekonomivivbalansU

FörväntningarEavseendeEdenEframtidaEutvecklingen
y nderhåll
U
v)öljandevstörrevunderhållsåtgärdervförväntasvutförasvinomvdevkommandevfemvtillvtiovårenÖ
vAv_agningvavvläckandevgaragetakUv
vAvUtredningvavvbehovvavvbalkongrenoveringUvv
v nligtvföreningensvunderhållsplanvberäknasvdevnärmastevtiovårensvkostnadervför
(
vunderhållDinvesteringarvtillvföljandevbavrundatvtillvjämnavtusentalcÖ
vV&INAV&IxÖv"vCIIvtkr
vV&I"AV&IMÖvVv"T&vtkr
vV&ICAV&ITÖvIvIVMvtkr
vV&V&AV&VIÖvTvCVMvtkr
vV&VVAV&VGÖvvvvGT"vtkr
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y konomi
E
vwenvIvjanuarivV&INvhöjdesvavgiftenvmedvx3Uv(ftervdennavhöjningvuppgårvårsavgiftenvtillvivgenomsnitt
v"xTÖxMvkrDmvVvbostadsytaUvwennavhöjningvinnebärvcavGCVv&&&vkrvivhögrevintäktervpervårUv
v öreningenvharvsjuvlägenhetervsomvännuvintevärvsåldaUvwenvdagvdessavupplåtsvkommervföreningenvfåvett
)
vtillskottvavvlikvidavmedelUv
v envIvjunivV&IGvomplaceradesvföreningensvlånvpåvN&v…krUvévsambandvmedvdettavgjordesvenvextra
w
vamorteringvpåvNv…krUvResterandevG"v…krvfördeladesvpåvfyravlånvpåvvarderavTv…krUvwetvtidigarevlånet
vvarvknutetvtillvenvränteswapvsomvlöptevutvdenvsistevjunivV&IGUvRäntekostnadenvförvdessavlånvblev
vbetydligtvlägrevochvnästavräkenskapsårvfårvdettavfullveffektUvvv
v öreningensvlånvpåvx&v…krvärvknutetvtillvenvränteswapUvwennavränteswapvförfallervdenvG&vdecember
)
vV&I"UvTroligtvisvfinnsvdetvdåvmöjlighetervattvfåvnervräntekostnadenvförvdettavlånvomvräntemarknaden
vintevförändrasvalltvförvmycketvframvtillsvdessUv
y 2yochyK3
K
vNyttvregelverkvinnebärvattvföreningensvårsredovisningvfrånvochvmedvårvV&INvkommervupprättasvenligt
vettvsåvkallatvJAregelverkvbkategorivVvochvGcUv)örändringarvkommervtroligtvisvattvskevvadvgällervsynenvpå
vavskrivningarHvinvesteringarvochvunderhållHvvilketvkanvinnebäravattvframtidavresultatvochvjämförelsetal
vkommervattvavvikavfrånvdennavårsredovisningU
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Föreningsfrågor
v rdinarievföreningsstämmavhöllsvdenvVGvmajvV&IGUvPåvstämmanvdeltogvCGvröstberättigadevmedlemmar
O
vvaravvVIvrepresenteradesvgenomvfullmaktU
y tyrelse
S
vwenvtidigarevstyrelsenvhadevundervvårenvIIvprotokollfördavsammanträdenHvdenvstyrelsevsomvtillträdde
vIG&xVGvharvhaftvIIvprotokollfördavsammanträdenUv
vStyrelsenvharvhaftvföljandevsammansättningvförvperiodenvIvjanuarivAvVGvmajvV&IGÖ
v eifvNilssonvvvvvvvvvvvvvvvvordförande
_
vJerstinvNiléhnvvvvvvvvvvvvvicevordförandev
véngelavRjörnbergvvvvvvvvvledamot
véngervwanielssonvvvvvvvvvledamot
vJarlv%ustavvOallvvvvvvvvvledamot
v_inneavSwenssonvvvvvvvvsuppleant
v…audvÖstrandvvvvvvvvvvvvvsuppleant
vv
vPåvårsstämmanvVGvmajvV&IGvvaldesvdelvisvenvnyvstyrelsevmedvföljandevsammansättningÖ
v rnevJlebergvvvvvvvvvvvvvvvordförande
Å
vLatharinavWenehedvvvvvvicevordförandeHvavgickvjanuarivV&INv
v_eifvNilssonvvvvvvvvvvvvvvvvvledamotHvomvalv
véngervwanielssonvvvvvvvvvvledamotHvomvalvv
v…audvÖstrandvvvvvvvvvvvvvvledamotHvomvalv
v…ariannevÅldgårdvvvvvvvsuppleantHvnyval
vStefanv_arssonvvvvvvvvvvvvvsuppleantHvnyvalHvavgickvdecembervV&IG
év vturvattvavgåvvidvkommandevordinarievföreningsstämmavärvledamöternavÅrnevJlebergHv_eifvNilssonH
v…audvÖstrandvsamtvsuppleantenv…ariannevÅldgårdUv)yllnadsvalvskervförvLatharinavWenehedvsamt
vStefanv_arssonvsomvavgåttvundervåretUv
y evisorer
R
v(xternrevisorvharvvaritvÅfroditavLristeavfrånvRoRevisionvmedvWohannavPredalvsomvsuppleantHvvalda
vvidvföreningsstämmanUvénternrevisorvharvvaritv%unvorv_eghammarvmedvSixtenv)orsbergvsom
vsuppleantUv
y alberedning
V
vValberedningvharvvaritv(bbavPergervbsammankallandecHv%öranv_eghammarvochvJerstinvNiléhnU
Iy nformationyochyaktiviteter
Information till medlemmar och boende
vUndervåretvharvstyrelsenvgettvutvxvnummervavvSefirenvénfoU
vVälkomstmappvharvdelatsvutvtillvallavnyinflyttadeHvoftastvvidvpersonligtvbesökU
Medlemsaktiviteter
vValborgsfirandevmedveldkorgarHvmingelvochvbubbelU
vTidigtvivaugustivordnadevenvmedlemvgrillträffvpåvplattanHvhadevsläktningarvsomvframträddevmedvsång
vochvmusikU
vWulgranständningenvkombineradesvmedvglöggvochvmingelU
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KOMOSKDMUAB

FörslagEtillEdispositionEavEföreningensEresultat
ö
StämmanåharåattåtaåställningåtillH
xalanseratåresultat
Åretsåresultat
BalanserasEiEnyEräkningEenligtEstyrelsensEförslag

DA I:A AK:/MA
DBB: BIO/:P
7O KÅU K9P4,K

v advbeträffarvföreningensvresultatvochvställningvivövrigtvhänvisasvtillvefterföljandevresultatAvoch
V
vbalansräkningvmedvtillhörandevbokslutskommentarerU

U
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KOMOSKDMUAB

Resultaträkning
Beloppöiökr

Nettoomsättning
Fastighetskostnader
%riftskostnader
Löpandeåunderhåll
Planeratåunderhåll
.astighetsavgift
évskrivningar

Not

2I13UI1UI1U
2I13U12U31

2I12UI1UI1U
2I12U12U31

2

M BA: OUK

M :PI UAS

1L3L6
4

DP OUU BIM
DIUI :MO
DOP: KMP
DBIU I:S
DAKI SBP
DI OPU KU:

DP AAB I::
D: AAO P:S
DBUK SSS
DBKB UUS
DAOK BAA
DI M:I MAI

Å M,9 C,M

Å 96C PCU

KA MUM
DP UMM :I:
7996 9UM

:AK UMM
DA :BU :OP
7KM, ÅMC

7996 9UM

7KM, ÅMC

DBB: BIO
OP: KMP
D: SSS SSS
7UPC OMÅ

DKOS POM
AIS US:
DAIS US:
7KM, ÅMC

5

Rörelseresultat
Ränteintäkteråochåliknandeåresultatposter
Räntekostnaderåochåliknandeåresultatposter
ResultatEföreEskatt

7
8

ÅretsEresultat

ResultatförändringEefterEdispositionEavEunderhållE
Åretsåresultat
Ianspråktagandeåavå.ondåföråyttreåunderhåll
Reserveringåtillå.ondåföråyttreåunderhåll
ResultatEefterEdispositionEavEunderhåll

év anspråktagandevavvfondvförvyttrevunderhållvmotsvararvåretsvkostnadvförvplaneratvunderhållUv
vReserveringvtillvfondvförvyttrevunderhållvbaserasvpåvunderhållsplanenU
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Balansräkning
Beloppöiökr

Not

2I13U12U31

2I12U12U31

BSU SBK MSI
U BMU BPO
O I:P
B:O PPB OIA

BSU AKU AU:
U P:M ABO
D
B:O KMK MSK

96M ÅÅ9 MUO

96M KCK C,K

:U USB
D
PK IKP
:SO AMS
:OB UOI

:MP KOA
:BA PKA
AB OM:
:BS OII
AU: AUA

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiellayanläggningstillgångar
xyggnaderåochåmark
OmDåochåtillbyggnader
Inventarier/åverktygåochåinstallationer

9

SummaEanläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristigayfordringar
évgiftsfordringarÖKundfordringar
Skattefordringar
Övrigaåfordringar
.örutbetaldaåkostnaderåochåupplupnaåintäkter

1I
11

Kortfristigayplaceringar

12

P SKS UKI

: SIS IKB

Kassayochybank

13

: M:K KUB

A MOB ABP

U 6U6 U99

M OCO OKC

996 OPO 6KM

99Å 9C9 ÅPM

SummaEomsättningstillgångar
SUMMAETILLGÅNGAR

:
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KOMOSKDMUAB

Balansräkning
Beloppöiökr

Not

2I13U12U31

2I12U12U31

::O KAS OKK
:U POU KSP
: IPS SPU
:PO OPM A:U

::I UKB :PS
:O OPK BIS
: :O: UP:
:PP OK: B::

DA I:A AKB
DBB: BIO
DA KPI KBU

DP PUI UMO
DKOS POM
DA :AO BOI

6Å6 C,Å MC,

69C U9O COM

UU SSS SSS
UU SSS SSS

MB SSS SSS
MB SSS SSS

IKI SKU
BU UIO
P AMM
MKP SIP
: IUS AUO

APA BBU
D
BA OSP
: PSU OSM
: KOK AAS

PC UP, OPM

CÅ KMK OO,

996 OPO 6KM

99Å 9C9 ÅPM

2I13U12U31

2I12U12U31

::S SSS SSS
66, ,,, ,,,

::S SSS SSS
66, ,,, ,,,

EGETEKAPITALEOCHESKULDER
EgetEkapital

14

Bundetyegetykapital
Insatser
Upplåtelseavgifter
.ondåföråyttreåunderhåll
Ansamladyförlust
xalanseratåresultat
Åretsåresultat

SummaEegetEkapital

Skulder
Långfristigayskulder
Skulderåtillåkreditinstitut
Kortfristigayskulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övrigaåskulder
Upplupnaåkostnaderåochåförutbetaldaåintäkter

SummaEskulder
SUMMAEEGETEKAPITALEOCHESKULDER

15

16
17

StälldaEsäkerheter
Panteröochösäkerheteröföröegnaöskulder
.astighetsinteckningar/åseånotå:I
Summa

:
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RedovisningsprinciperEochEbokslutskommentarer
vReloppvivkrvomvingetvannatvangesU

AllmännaEredovisnings7EochEvärderingsprinciper
v öreningenvföljervÅrsredovisningslagenvochvRokföringsnämndensvallmännavrådvomvintevannatvanges
)
vnedanU
v illgångarHvavsättningarvochvskuldervharvvärderatsvtillvanskaffningsvärdenvomvingetvannatvangesvnedanU
T
v_ikvidavräkningenvmellanvbostadsrättsföreningenvochvOSRvNordvästravSkånevredovisasvunder
vJortfristigavfordringarU
v)ondvförvinrevunderhållHvmedlemmarnasvfondHvredovisasvundervJortfristigavskulderU
Fordringar
v)ordringarvharveftervindividuellvvärderingvupptagitsvtillvbeloppvvarmedvdevberäknasvinflytaU
Avskrivningsprinciperyföryanläggningstillgångar
vÅnläggningstillgångarvskrivsvavvenligtvplanvövervdenvberäknadevekonomiskavlivslängdenUv)öljande
vavskrivningstidervharvtillämpatsÖ
Anläggningstillgångar
Dxyggnader
DMarkanläggning
DOmbyggnader
DInventarier/åverktygåochåinstallationer

Typöavöplan
énnuitet
énnuitet
énnuitet
Rak

Antalöår
:SS
BS
:SS
P

Fondyföryyttreyunderhåll
vReserveringvförvframtidavunderhållvavvföreningensvfastighetervskervgenomvresultatdispositionvenligt
vföreningensvunderhållsplanU
Likvidayplaceringar
v_ikvidavplaceringarvvärderasvivenlighetvmedvårsredovisningslagenvtillvdetvlägstavavvanskaffningsvärdet
vochvverkligavvärdetU
Inkomstskatt
vJapitalinkomstervbeskattasvmedvVVvprocentUvTidigarevbeskattadesvävenvränteintäkterHvmenvenligtvnya
vdirektivvskavränteintäktervhänförligavtillvfastighetenvejvlängrevtasvuppvförvbeskattningU

:
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Noter
NotE6EEEAnställdaEsamtEarvode7EochElönekostnader
Medelantaletyanställda
v)öreningenvharvundervåretvsamtvföregåendevårvintevhaftvnågonvanställdU
Löner,yandrayersättningaryochysocialaykostnader
ö
ö
StyrelseDåochårevisorsarvodeåuinternrevisor5
Kostnadsersättningar
Socialaåkostnader
Summa

2I13UI1UI1U
2I13U12U31
:SK BPA
D
A IBK
666 KM6

2I12UI1UI1U
2I12U12U31
:AS USS
AMU
B AAI
6OÅ KOÅ

v rvodevbetalasvutvfrånvstämmavtillvstämmaUv(nligtvbeslutvpåvstämmaHvmajvV&IGHvärvarvodetvtill
Å
vstyrelsenvC&&vkrvpervlägenhetUv)öreningenvharvIxNvlägenhetervochvarvodetvblirvIVGvV&&vkrvförvstyrelsenU
vÅrvodevtillvinternrevisorvärvxv&&&vkrvpervårUvévåretsvbokslutvärvdetvräknatvmedvdessavbeloppUv
v ocialavavgiftervpåvarvodevsomvbetalasvutveftervstämmanvV&INvärvuppskattadevtillvV&3UvJostnadenvför
S
vsocialavavgiftervuppgårvtillvNvxVMvkrvförvV&IGveftersomvdetvivföregåendevårsvbokslutvreserveratsvett
vhögrevbeloppvänvvadvsomvbetalatsvutvundervåretUvvv
év vföregåendevårsvarvodevingårvVVv&&&vkrvförvstyrelsensvmerarbeteHvvilkavharvåterbetalatsvV&IGUvNotvI
vingårvävenvsomvenvdelvivnotvGHvsevlönervochvarvodenU

NotE9EENettoomsättning
ö
ö
Årsavgifteråbostäder
Hyror
Övrigaåavgifter
Övrigaåintäkter
Summa

2I13UI1UI1U
2I13U12U31
K PKI IPB
: OMO KI:
:OO SMU
P PSO
C 9O6 MPK

2I12UI1UI1U
2I12U12U31
K SU: IKB
: KUU POM
:IU UAB
:SK SIK
C 6ÅU PO,

v envIvjulivV&IGvhöjdesvårsavgifternavmedvMvprocentUvévslutetvavvfebruarivV&IGvsåldevföreningenvenvav
w
vlägenheternaUvwettavinnebärvattvhyresintäkternavminskarvochvårsavgifternavökarUvÖvrigavavgiftervavser
vkabelAtvvsomvbetalasvavvmedlemmarnaU
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NotEÅEEDriftskostnader
wl
Uppvärmning
Vatten
Renhållning
.astighetsservice
.örsäkring
Kommunikation
.örvaltningåenligtåavtal
édministrationåövrigt
Medlemsverksamhet
Löneråochåarvoden
.örlusteråpååhyresfordringar
Summa

2I13UI1UI1U
2I13U12U31
BAP KI:
: BB: BP:
BUI KOP
:A: OIK
AOS AMK
KA KSK
PAU OSP
PBA B:O
PPB S:U
PS IOI
::: KO:
::P AMS
Å MPP 9UC

2I12UI1UI1U
2I12U12U31
BKS UIM
: BIK BS:
BUO S:S
:AU MBB
IAO UOB
KS UPM
PPA PA:
BSM IUP
:PS MIO
AP :MI
:AP KAP
D
Å OO9 U66

v ostenvförvaltningvenligtvavtalvavservadministrativvochvtekniskvförvaltningUvÅdministrationvövrigtvavser
P
vfleravdelpostervsåsomvblandvannatvkonsultkostnaderHvarvodevexternvrevisorvsamtvkostnadervförvstämmaU
vUndervV&IGvingårvävenvkostnadervsomvprovisionvtillvmäklarevmedvcavNGv&&&vkrvochvupprättandevav
vunderhållsplanvmedvcavMNv&&&vkrUvévadministrationvövrigtvförvV&IGvingårvcav"Cv&&&vkrvförvexternvrevisor
vochvadministrativvservicevsomvavservårvV&IVU

NotEOEELöpandeEunderhåll
Löpandeåunderhåll
Löpandeåunderhåll/åhissar
Löpandeåunderhåll/åtvättstugor
Löpandeåunderhåll/åvattenåmåavlopp
Löpandeåunderhåll/åvärmeåmåventilation
Löpandeåunderhåll/åutemiljö
Löpandeåunderhåll/åbelysning
Summa

2I13UI1UI1U
2I13U12U31
B:A OIO
::O KM:
BP UO:
OP OKI
AA MUO
OK I:U
IP KSM
UPU 6CM

2I12UI1UI1U
2I12U12U31
: AAO P:S
D
D
D
D
D
D
6 OOM Å6,

v öpandevunderhållvförvV&IGvharvdelatsvuppvpåvfleravolikavkontonvberoendevpåvvadvsomvavsesU
_
v)öregåendevårsvkostnadvharvredovisatsvenligtvenvannanvuppställningvochvkanvdärförvintevdelasvuppU

NotEUEEFastighetsavgift
v öreningensvfastighetvärvtaxeradvsomvhyreshusUv)astighetsavgiftvpåvhyreshusvärv&HG3vavvtaxeringsA
)
vvärdetvmenvmedvettvmaxbeloppvförvV&IGvpåvIvVI&vkrvpervlägenhetUv)örvRrfvSefirenvberäknasvfastighetsA
vavgiftenvutifrånvmaxbeloppetUv)astighetsskattvförvlokalervochvgaragevärvI3vavvtaxeringsvärdetU

NotEMEEErsättningEtillErevisorer
ö
ö
xoRevision
PWTåÖhrlings
Internrevisor
Summa

2I13UI1UI1U
2I13U12U31
:P BIS
AU M:S
I SSS
MK 6M,

2I12UI1UI1U
2I12U12U31
D
I: USS
I SSS
UM P,,

v ostenvarvodevtillvPWLvundervV&IGvavservkostnadervförvV&IVUvÅrvodevtillvPWLvochvRoRevisionvingår
P
vävenvsomvenvdelvavvpostenvadministrationvövrigtvivnotvGvochvarvodevtillvinternrevisornvingårvsomvenvdel
vavvlönervochvarvodenvivnotvGUvÅrvodevtillvinternrevisorvfinnsvävenvmedvsomvenvdelvivnotenvIU
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NotEKEERänteintäkterEochEliknandeEresultatposter
ö
ö
Ränteintäkter
Summa

2I13UI1UI1U
2I13U12U31
KA MUM
KO CPC

2I12UI1UI1U
2I12U12U31
:AK UMM
6OK PCC

2I13UI1UI1U
2I13U12U31
: UMU AAS
B SSS K::
Å PCC 6U6

2I12UI1UI1U
2I12U12U31
A :BU :OP
D
O 69P 6MÅ

2I13U12U31

2I12U12U31

:OS IKI :OS
IS KSK :SS
B:: BUB BOS

:OS IKI :OS
IS KSK :SS
B:: BUB BOS

DB UBS IUB
DAAM UKA
DP BKS AIO

DB PU: OU:
DAPU MS:
DB UBS IUB

:K AUU
D
:K AUU

D
:K AUU
:K AUU

DOUI
DKSB
D: PUK

D
DOUI
DOUI

PlanenligtErestvärdeEvidEåretsEslut

9,P ,9K C,U

9,P OKP OP6

varavåbyggnader
varavåmark

:IK PBS USI
IS KSK :SS

:IK KK: PU:
IS KSK :SS

NotEPEERäntekostnaderEochEliknandeEresultatposter
ö
ö
Räntekostnaderålån
Övrigaåfinansiellaåkostnader
Summa

vÖvrigavfinansiellavkostnadervavservkostnadervförvränteswapU

NotECEEMateriellaEanläggningstillgångar
Byggnaderyochymark
Ursprungligtåanskaffningsvärde
Dåxyggnader
DåMark
éckumuleradeåavskrivningaråenligtåplanH
DåVidååretsåbörjan
DåÅretsåavskrivningåenligtåplan
Markanläggningar
Ursprungligtåanskaffningsvärde
DÅretsåanskaffningar
éckumuleradeåavskrivningaråenligtåplanH
DåVidååretsåbörjan
DåÅretsåavskrivningåenligtåplan

v öreningensvbyggnadervskrivsvavvenligtvenvI&&AårigvprogressivvavskrivningsplanUvSistavåretvattvskriva
)
vavvpåvbyggnadernavblirvenligtvnuvarandevavskrivningsplanvårvVI&MUv…arkanläggningarnavskrivsvav
venligtvenvV&AårigvprogressivvavskrivningsplanvochvsistavåretvförvavskrivningvblirvårvV&GIU
Taxeringsvärdenypåyfastigheter
Hustyp
Hyreshusåbostäder
Hyreshusålokaler
Summa

Byggnad
UA SSS SSS
O ASS SSS
MS ASS SSS

Mark
OM SSS SSS
U:K SSS
OM U:K SSS

Totalt
6UÅ ,,, ,,,
K 96K ,,,
6M, 96K ,,,
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Om-yochytillbyggnader
ö
éckumuleradeåanskaffningsvärdenH
DVidååretsåbörjanH
xalkonger
.asad
SophusÖsoprum
ÖvrigaåomDåochåtillbyggnader
éckumuleradeåavskrivningaråenligtåplanH
DVidååretsåbörjan
DÅretsåavskrivningåenligtåplan

PlanenligtErestvärdeEvidEåretsEslut

2I13U12U31

2I12U12U31

BIS SSS
:KS IMA
BIP PUM
K KI: M:B
U ABI UMI

BIS SSS
:KS IMA
BIP PUM
K KI: M:B
U ABI UMI

D:SO AOM
DB: :MS
D:BK OIM

DUI KMI
DBS OKA
D:SO AOM

P 9CP 9ÅM

P Å6C O9M

v vrigavomAvochvtillbyggnadervavservstandardförbättringarHvelanläggningHvportDsäkerhetsdörrarHvfönster
Ö
vochvtakU
Maskineryochyinventarier
ö
éckumuleradeåanskaffningsvärdenH
DVidååretsåbörjan
DNyanskaffningar/ådator
Dévyttringaråochåutrangeringar
éckumuleradeåavskrivningaråenligtåplanH
DVidååretsåbörjan
Dévyttringaråochåutrangeringar
DÅretsåavskrivningåenligtåplan

PlanenligtErestvärdeEvidEåretsEslut

2I13U12U31

2I12U12U31

PA M:K
M KKS
DPA M:K
M KKS

PA M:K
D
D
PA M:K

DPA M:K
PA M:K
DP BIK
DP BIK

DBK MPP
D
DO MUA
DPA M:K

M U6Å

7

2I13U12U31
BO OBA
O OSS
A PAM
D
ÅK UKÅ

2I12U12U31
BI IIP
D
D
:K :PU
O9 MC6

2I13U12U31
D
D
UA UB:
O :UO
AUS
A AMU
:S ISI
6,M OC,

2I12U12U31
BM SPK
P UMU
UP I:I
A BSI
D
D
D
69, MUU

NotE6,EEÖvrigaEfordringar
ö
Skattekonto
Personalskatt/åfordranåSkatteverket
Momsfordran
Övrigaåfordringar
Summa

NotE66EEFörutbetaldaEkostnaderEochEupplupnaEintäkter
ö
.örsäkringspremieåOsséen
.örsäkringspremieåénticimex
TVDavgiftåmåbredband
RänteintäktåSwx
TomåHem
Larmövervakning
Löpandeåunderhåll/åutemiljö
Summa
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NotE69EEKortfristigaEplaceringar
ö
.astränteplacering/åSwx
.astränteplacering/åSwx
.astränteplacering/åSwx
Summa

Ränta
:/USN
:/KSN
:/KSN

Löptid
BS:ADS:D:P
BS:ADSBDSP
BS:ADSPDSP

2I13U12U31
IPM OKU
IP: :MK
B SSS SSS
Å ,K, PKU

2I12U12U31
IBM P:K
IB: BII
D
6 ,U, UK9

2I13U12U31
: :BP OPA
D
KMA :AU
6 C6K KP9

2I12U12U31
: :KO MAK
B :KP PIK
: O:B ::M
O CM9 O9Å

NotE6ÅEEKassaEochEbank
Swx
Swedbank
Resursxank
Summa

NotE6OEEEgetEkapital
ö
ö Upplåtelse
ö
Insatser
avgifter
VidååretsåbörjanåenlLåfastställdåxR ::I UKB :PS :O OPK BIS
%ispositionåenligtåstämmobeslut
Ianspråktagandeåavåfondåföråyttreåunderhåll
Reserveringåtillåfondåföråyttreåunderhåll
Underååretåerlagdaåinsatser
UOU IAK : KP: AIP
Åretsåresultat
VidEåretsEslut
66M KO, MKK 6P ÅMP K,Å

Fondöyttre
underhåll
: :O: UP:
DOP: KMP
: SSS SSS

Balanserat
resultat
DP PUI UMO
DKOS POM
OP: KMP
D: SSS SSS

6 UÅ, ,ÅP

7O U6O OK9

Åretsö
resultat
DKOS POM
KOS POM

DBB: BIO
7996 9UM

NotE6UEESkulderEtillEkreditinstitut
Långivare
Swx
Swx
Swx
Swx
Swx
Swx
Swx
Summa

Ränta
:/MUN
:/PKN
S/MMN
B/BPN
B/OPN
P/SBN
B/KKN

Bindningöränta
BS:ADSPD:M
BS:PDSIDP:
BS:PD:BDPS
BS:IDSIDBU
BS:KDSIDBU
BS:MDSIDBU
BS:UDSIDBU

Bindningölån
BS:AD:BDBU
BS:PDSIDP:
BS:OD:BDPS
BS:IDSIDBU
BS:KDSIDBU
BS:MDSIDBU
BS:UDSIDBU

2I13U12U31
IS SSS SSS
löstålån
B SSS SSS
M SSS SSS
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Bostadsrättsföreningen Sefiren
769607-9842

Not 16 Övriga skulder
Moms
övriga kortfristiga skulder

2013-12-31
3499

2012-12-31
15 062
9 541

Summa

3 499

24 603

2013-12-31

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Elavgift
Fjärrvärmeavgift
Vattenavgift
Renhållningsavgift
Arvode extern revisor
Arvode styrelse & internrevisor
Redovisning
Bankavgifter
Underhåll
Semesterlöneskuld och sociala avgifter
Räntekostnader lån
Förutbetalda avgifter och hyror

26 000
46 615
757 757

2012-12-31
21 877
196 986
24 987
11 065
50 000
116 000
62 158
846
2 484
36 447
45 330
740 429

Summa

973 053

1 308 609

13 250
128 200
1 231

Underskrifter
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Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2014- O

Afrodita Cristea
BaRevision AB
Av föreningen vald revisor

Revisionsberättelse
Till foreningsstämman i Bostadsrättsforeningen Sefiren
Organisationsnummer 769607-9842

Rapport om årsredovisningen
Vi harutforten revision av årsredovisningen for Bostadsrättsforeningen Sefiren for år 2013-01-01 2013-12-31.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret for att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig for att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har
utforts enligt god revisionssed. För revisorn från BaRevision AB innebär detta att denne har utfort
revisionen enligt International standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att revisorn foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen for att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utforas, bland annat genom att
bedöma riskerna for 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 for hur foreningen upprättar årsredovisningen for att ge en rättvisande bild i syfte att
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i foreningens interna kontroll.
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den
övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for våra
uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av foreningens finansiella ställning per den 31 december
2013 och av dess finansiella resultat for året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
forenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därfor att foreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen for
foreningen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra rörfattningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfort en revision av forslaget till dispositioner
beträffande foreningens vinst eller forlust samt styrelsens forvaltning for Bostadsrättsforeningen
Sefiren for år 2013.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner beträffande foreningens vinst eller
forlust, och det är styrelsen som har ansvaret for forvaltningen enligt bostadsrättslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens vinst
eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
bostadsrätts lagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen.
V i har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med
årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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revisor

Afrodita Cristea
BoRevision AB
A v föreningen vald
revisor

Anteckningar

Information om årsredovisningen
Bostadsrättsföreningens årsredovisning består
av tre delar:
Förvaltningsberättelsen är styrelsens översiktsbild av föreningens verksamhet samt ekonomiska ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen redovisar även väsentliga händelser
under räkenskapsåret och styrelsens förväntningar avseende framtiden.
Resultaträkning är en uppställning av föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Intäkter minus kostnader ger årets
resultat.
Balansräkning är en ögonblicksbild på bokslutsdagen. Balansräkningen består av två sidor.
Den ena sidan visar föreningens tillgångar,
d.v.s. var de bokförda tillgångsvärdena finns i
föreningen. Det kan till exempel vara bokförda
värden i byggnader och mark, fordringar och
föreningens banktillgodohavanden.
På den andra sidan visas skulder och eget kapital, d.v.s. hur tillgångarna har finansierats eller
var pengarna kommer ifrån. Här finns föreningens upplåtelseavgifter, fond för yttre underhåll,
föreningens samlade resultat, banklån samt
kortfristiga skulder som t.ex. inkomna men på
bokslutsdagen ej betalda fakturor.
Noter är kopplade till resultat- och balansräkningen och de ska ses som förklaringar och
fördjupad information om vissa uppgifter.

Fastighetsavgift beräknas på taxeringsvärdet
för bostäder och tillhörande bostadsmark eller
enligt ett maxbelopp per bostadslägenhet.
Fastighetsskatt beräknas på taxeringsvärdet
för lokaler med tillhörande mark.
Finansiella intäkter är t.ex. intäktsräntor på
bankmedel.
Finansiella kostnader är t.ex. räntekostnader
på banklån.
Fond för yttre underhåll enligt stadgarna (HSB
normalstadgar) skall föreningen göra reservering till fond för yttre underhåll i enlighet med
underhållsplanen.
Fordringar är pengar som utomstående är
skyldiga föreningen
Kontoplan är det system som föreningen använder för att särskilja olika typer av tillgångar,
skulder, intäkter och kostnader.
Kortfristiga skulder betalas inom ett år.
Likvida medel är kontanta pengar, banktillgodohavanden och HSB i avräkning.
Likviditet är föreningens förmåga att vid ett
visst tillfälle betala sina kortfristiga skulder.
Räknas fram genom att man dividerar omsättningstillgångar med kortfristiga skulder. Om
kvoten blir >1 (som den bör vara i normalfallet)
så har man en positiv likviditet.
Långfristiga skulder betalas först efter ett eller
flera år.

Ekonomisk ordlista

Löpande underhåll är underhåll som inte är
planerat, t.ex. reparationer och skadegörelse.

Amortering är en avbetalning på skuld till kreditgivare.

Nettoomsättning är föreningens samlade intäkter under en viss period.

Anläggningstillgångar är tillgångar för långvarigt bruk, som t.ex. fastigheter.

Omsättningstillgångar är t.ex. kontanter, bankmedel och kundfordringar.

Avskrivning görs eftersom kostnaden för en
anläggningstillgång periodiseras, d.v.s. delas
upp på flera år beroende på hur lång ekonomisk livslängd tillgången har. Värdet på tillgången minskar därmed med tiden. Byggnader kan exempelvis skrivas av på femtio år.

Planerat underhåll framgår av underhållsplanen och gäller t.ex. trapphusmålning.

Balanserat resultat är summan av tidigare års
vinster och förluster som inte använts för reservering till yttre fond.

Sociala avgifter betalas på arvoden och löner.

Balansomslutning är balansräkningens summerade tillgångar respektive skulder och eget
kapital.
Basbelopp/prisbasbelopp fastställs av regeringen en gång om året.
Budget är en ekonomisk handlingsplan för
framtiden.
Driftskostnader är det som krävs för att driva
föreningen t.ex. uppvärmning, avfallshantering,
försäkringar, arvoden, vatten & avlopp.
Eget kapital kan utgöras av bostadsrättshavarnas insatser, fond för yttre underhåll, balanserat resultat samt årets resultat.

Räkenskapsår är den period som årsredovisningen avser. Om räkenskapsåret inte följer kalenderåret benämns det brutet räkenskapsår.
Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som
finansierats med eget kapital, vilket visar den
långsiktiga överlevnadsförmågan.
Årsavgiften ska vara tillräcklig för att täcka föreningens kostnader under året, reservering till
fond för yttre underhåll och amorteringar.
Årsavgiften fördelas efter bostadsrätternas
andelstal och ska erläggas månadsvis av bostadsrättshavarna enligt avtal.
Det är styrelsen som fastställer föreningens
årsavgifter.
Överlåtelsevärde i genomsnitt är det genomsnittliga pris per kvm som betalts för bostadsrätter i föreningen under en viss period.

Materialet sammanställt av HSB Nordvästra Skåne
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