Årsredovisning 2013

Årsstämma
2014-05-08
Grindtorpskyrkan, Täby

Ordlista
Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas
förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,
styrelseberättelse). Övriga delar av årsredovisningen är resultaträkning och balansräkning, som i
siffror visar verksamheten. Förvaltningsberättelsen
talar om vilka som haft uppdrag i föreningen, vad
som i huvudsak förekommit samt redovisar en del
andra fakta.
Resultaträkningen, visar föreningens samtliga
intäkter och kostnader för verksamhetsåret. De
största kostnaderna är oftast ränte-, värme-,
vatten-och underhållskostnader. Bland kostnaderna finns också poster som ej motsvarats av
utbetalningar under året, t ex värdeminskning på
fastigheter, inventarier eller avsättningar till fonder.
Om kostnaderna är större än intäkterna blir årets
resultat förlust. I annat fall blir resultatet vinst, som
skall användas enligt föreningsstämmans beslut.
Om verksamheten medfört förlust kan denna
täckas genom disposition av fondmedel (sparade
pengar) eller också balanseras, d v s överföras till
det följande året.
Balansräkningen, visar dels de materiella tillgångar som föreningen ägde vid verksamhetsårets
utgång i form av fastigheter, inventarier o dyl
samt likvida medel (kontanter). Balansräkningen
visar vidare föreningens lån och skulder samt det
egna kapital som fanns vid årsskiftet. Till skulderna
räknas fond för inre underhåll (medlemmarnas
pengar). Det resultat i form av överskott (vinst) eller
underskott (förlust) som resultaträkningen visar blir i
balansräkningen en post som svarar mot skillnaden
mellan å ena sidan de materiella tillgångarna och
de likvida medlen, samt å andra sidan summan
av lånat och eget kapital och utgör förändringen
i föreningens förmögenhet eller egna kapital.
Omsättningstillgångar, är andra tillgångar än
anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar kan
i allmänhet omvandlas till reda pengar inom ett
år.
Anläggningstillgångar, tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den
viktigaste anläggningstillgången är föreningens
fastighet med mark och byggnader.
Kortfristiga skulder, skulder som föreningen måste
betala senast inom ett år.

Långfristiga skulder, skulder som föreningen skall
betala först efter ett eller flera år, ofta enligt särskild
amorteringsplan.
Likvida medel, kontanter och andra tillgångar
som snabbt kan omvandlas till pengar.
Likviditet, är bostadsrättsföreningens förmåga att
betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, löner,
bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra
bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar
med dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna större än de kortfristiga skulderna är
likviditeten tillfredsställande.
Ställda panter, avser i föreningens fall de säkerheter, pantbrev/fastighetsinteckningar, som lämnats som säkerhet för erhållna lån.
Ansvarsförbindelser, åtagande för föreningen
vilka ej bokats såsom kort- eller långfristig skuld.
Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt
åtagande, som avgälder.
Fond för yttre underhåll, innehåller överskottet
från föreningens verksamhet enligt beslut som
stämman fattar. De ansamlade medlen skall
nyttjas för kommande större underhållsarbeten.
Fond för inre underhåll, sedan några år tillbaka
görs inga avsättningar till denna fond. Bostadsrätter kan dock sedan tidigare år ha belopp
tillgodo i “inre reparationsfond”. Uppgifter om
detta finns hos föreningens ekonomiförvaltning.
Finns tillgodohavande i inre reparationsfond får
detta utnyttjas för underhåll i lägenheten.
Soliditet visar föreningens ekonomiska pålitlighet.
Soliditeten anges i % och är summan av föreningens egna kapital dividerat med totala värdet på
föreningens tillgångar.

Årsredovisning
Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening City i Täby avger härmed redovisning
för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31.
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Fullmaktsröstning sker med talongen nedan. Ingen får som ombud företräda mer än
en medlem. Om flera äger en bostadsrätt gemensamt och inte samtliga kan delta på
stämman måste de(n) närvarande ha fullmakt från de(n) andra för att få rösta.

Fullmakt för ................................................................................................ att vid
HSB’s Brf City i Täbys Årsstämma 8 maj 2014 föra min talan
och utöva min rösträtt.

Datum .........................
Lgh nr .........................

Namnteckning ..........................................................
Namnförtydligande .....................................................

(ska vara Brf Citys lghtnr, ej folkbokföringsnumret)
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HSB Brf City i Täby
Org.nr. 716000-0134

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
I HSB BRF CITY I TÄBY 2014
Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening City i Täby kallas härmed
till ordinarie föreningsstämma.
Tid: Torsdagen den 8 maj 2014 kl. 19:00. Fika serveras från kl 18:00
Plats: Grindtorpskyrkan
Dagordning
1. Öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Fråga om kallelse behörigen skett.
6. Styrelsens årsredovisning.
7. Revisorernas berättelse.
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den
fastställda balansräkningen.
11. Fråga om arvoden.
12. Val av fyra styrelseledamöter på två år. Mandatperioden utgår för:
Sten Bengtsson, Mikael Björn, Reine Jonsson och Yvonne Westermark.
13. Fyllnadsval av en ledamot på ett år. Sophia Friberg avgår efter ett år.
14. Val av två revisor på ett år.
Mandatperioden utgår för Assar Byström och Hans Söderström.
15. Val av valberedning.
16. Val av 10 distriktsombud till HSB Stockholm.
17. Beslut med anledning av förslag i inkomna motioner.
18. Beslut angående styrelsens förslag om reparation eller förnyelse
samt inglasning av föreningens balkonger.
19. Avslutning.
Efter stämmans avslutning finns möjlighet till övriga frågor.
Välkomna!
Styrelsen
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Förvaltningsberättelse 2013
Fastigheter
Föreningen består av åtta fastigheter med sammanlagt 900 lägenheter, parkeringsytor
och garage med totalt 579 platser, uppdelade i 68 garage, 511 parkeringsplatser med
el-plintar och 24 besöksplatser. Tre lekplatser för barn, tennisbana, plan för basketboll,
boulebana samt en grillplats.
Fastigheternas beteckning som används vid myndighetskontakter är Näsbydal 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 vilket motsvarar Näsbydalsvägen nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 och 16. Garageområdets
beteckning är Tibble 1, övriga p-platser Tibble 2, 3, 4, 5, 6. Fastigheternas totala bostadsyta är 65 486 m2 samt lokaler 160m2. Byggår 1959 – 1961.
Taxeringsvärdet för föreningens fastigheter är 867 939 000 kronor (533 609 000 kr), varav
markvärde 361 018 000 kronor (181 119 000 kr).
Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Trygg Hansa.

Resultat och ställning (tkr)
Verksamhetsår

301 2012 2011
2013
2011

2010
2010

Nettoomsättning
Rörelseresultat

3642836428 36293
38423
36293
43883048 3048 6224
6224
Resultat efter finans-1256277 277
4148
4148
iella posterposter
finansiella
Balansomslutning 143848
148476
148476118105
118105
Soliditet

27,9%27,9% 34,8%
29,7%
34,8%

200920092008

2008
2007

2007

2006

36150 36549
36549
36150
35560
5258 523352336844
5258
3442 350235025118
3442

35560
34854
6844
4313

34854

34439

4313

6218

5118
2742

2742

1677

104976 102462
102462
104976
103850
35,4%
33,0%
35,4% 33,0% 29,0%

103850
109808
29,0%
22,8%

109808

107513

22,8%

20,7%

Brf. Citys 900 lägenheter varierar i storlek och yta enligt följande:

Antal

Andel % Storlek

Yta m2

60

6,7

1 rum och kokvrå

35

120

13,3

1 rum och kök

48,5

240

26,7

2 rum och kök

62 – 62,5 – 63,5

336

37,3

3 rum och kök

67 – 79,3 – 83

112

12,4

4 rum och kök

97,5

16

1,8

5 rum och kök

143,5 – 144

8

0,9

6 rum och kök

141 – 153

8

0,9

7 rum och kök

171,5
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Avgifter och hyror
Månadsavgifterna höjdes med 5% den 1 januari 2013.

Ägarförhållanden, medlemmar
Föreningen hade vid årets slut 1096 (1085) medlemmar. Under året har 89 (101) lägenheter överlåtits.

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hölls den 25 april 2013.

Styrelse
Sedan föreningsstämman 2013-04-25 har styrelsen bestått av följande ledamöter
och suppleanter:
Ledamöter

Sten Bengtsson

Ordförande

Mikael Björn

1:e vice ordförande

Yvonne Westermark

Sekreterare

Sophia Friberg

Ledamot

Reine Jonsson

Ledamot

Peter Lundqvist

Ledamot

Gary Park

Ledamot

Gunilla Sjödin

Ledamot

Carolina Taube Persson

Utsedd av HSB Stockholm

I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Sten Bengtsson,
Mikael Björn, Reine Jonsson och Yvonne Westermark.
Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda sammanträden samt ett heldags strategioch utvecklingsmöte. Samtliga styrelseledamöter har deltagit i olika projektgrupper som
tagit fram förslag till beslut i styrelsen och övervakat löpande projekt.
Föreningens firma har tecknats av Sten Bengtsson, Mikael Björn, Reine Jonsson och Peter
Lundqvist två i förening.

Revisorer
Revisorer valda av föreningen har varit Assar Byström och Hans Söderström och Jörgen
Götehed, Bo Revision AB.

Val av distriktsombud till HSB Stockholm
Föreningens ombud har varit Sten Bengtsson, Mikael Björn, Yvonne Westermark, Sophia
Friberg, Reine Jonsson, Peter Lundqvist, Gary Park, Gunilla Sjödin, Harry Mattsson och
Elisabeth Olofsson.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Gilbert Carlsson, Benny Billfors, Lena Olofsson och Claes
Jilert med Gilbert Carlsson som sammankallande.

Väsentliga händelser under året
Årets händelser har förutom löpande underhåll bestått av följande större arbeten:
• Uppförandet av ett större antal vinds- och källarförråd har slutförts under 2013.
• Förvaltningskontoret och styrelserummet har flyttat till Kvartersgården, Näsbydalsvägen
21, och gett plats för nya betalande hyresgäster. Städpersonalen har fått nya
utrymmen och detta har möjliggjort uthyrning av lokalen i 12:an.
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• OVK, ventilationsbesiktning har utförts i samtliga fastigheter.
• Föreningens samtliga 720 balkonger har inspekterats och dokumenterats.
Ett flertal skador på balkongplattor och fronter har upptäckts varefter styrelsen beslutat
att upphandla reparation och/eller förnyelse av samtliga balkonger.
• I samarbete med trädgårdsarkitekt Garden by Anna Skjönsberg AB har en inventering
av innergården, vår ”trädgård”, gjorts. En enkät har tillställts alla boende och resulterat
i ett stort antal svar. Under 2014 kommer styrelsen att arbeta vidare med detta projekt
med målsättningen att fastställa en plan för modernisering och förnyelse av ytorna.
• Samtliga lägenheter har fått nya digitalboxar anpassade till senaste teknik från vår
leverantör Canal Digital.

Förvaltning
Underhåll och förvaltning sker sedan 2008-01-01 i samarbete med Svealands Fastighetsteknik AB (SVEFAB). Detta samarbetsavtal har fungerat väl och har under åtet förlängts till
2015-12-31.

Medlemskontakter
En timme före varje styrelsemöte har det funnits tillfälle att träffa styrelsemedlemmar på
Kvartersgården, Näsbydalsvägen 21, för att framföra synpunkter och få frågor besvarade.
Efter varje styrelsemöte läggs en kort information upp på våra informationsskärmar. Vår
egen tidning, Citybladet, har traditionsenligt delats ut fyra gånger under året. Den 14 november avhölls ett välbesökt medlemsmöte.

Kommunkontakter
Under året har föreningens styrelse haft ett antal möten med representanter för Täby kommun där bland annat frågan om den nya trafikplatsen Roslags Näsby diskuterats. Inför renoveringen av våra balkonger har vi även haft intensiva kontakter med byggnadsnämnden och då träffat stadsarkitekt Per Langheim samt bygglovschef Mikael Mattsson. Det har
därvidlag framkommit att kommunen, om vi skulle ansöka, inte kommer att bevilja utbyggnad av våra balkonger utanför fasaderna. Detta efter avrådan från Albin Uller på Stockholms Länsmuseum.

Fritid
Liksom tidigare år har ett samarbete med den ideella föreningen Näsbydalskamraterna
NDK bedrivits. NDK arrangerar ett antal olika fritidsaktiviteter i den av brf. City hyrda Kvartersgården på Näsbydalsvägen 21. NDK disponerar lokalen för dessa aktiviteter utan kostnad.
För övrigt har inga subventioner eller utbetalningar gjorts till NDK:s verksamhet.
Kvartersgården kan även genom bokning hos vår förvaltare hyras av föreningens medlemmar för privata fester och tillställningar.
En övernattningslägenhet för besökande till föreningens medlemmar finns i hus 10. Den har
fyra bäddar i två våningssängar och hyrs även den genom Svefab.

Förväntad framtida utveckling
Planering
Brf City är i dag 54 år och beräknas att under överskådlig tid vara en aktiv förening. En
lång tidsperiod kräver noggrann planering av fastigheternas tekniska kvalité, vilket i sin tur
påverkar avgifterna för boendet. Dessa förhållanden återspeglas i föreningens långsiktiga
underhållsplan. Andra viktiga faktorer för styrelsens planering är vår omvärld, såsom skatter,
inflation, politiska beslut samt miljöfrågor.
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Underhållsplanen
Underhållsplanen är styrelsens instrument för detaljerad dokumentation av fastigheternas
kommande behov av underhåll, utifrån ett tids- och kostnadsperspektiv. Planen har ett tidsperspektiv på 10-20 år framåt i tiden. Planerade åtgärder för perioden prissätts och utgör
underlag för behovet av årliga fondavsättningar, vilket i sin tur kan påverka avgifterna för
boendet.
Underhållsplanen är ett styrinstrument och kan justeras framåt och bakåt i tiden efter vad
verkligheten speglar och vad som framkommer vid den årliga fastighetsbesiktningen.

Framtida underhåll
På tur står nu renoveringen av våra balkonger. Styrelsen kommer även att föreslå stämman
att fatta beslut om en eventuell inglasning av samtliga balkonger. Vi hoppas att projektet
kan starta upp under hösten 2014 för att färdigställas under åren 2015 – 2017 beroende på
val av utförandemetod.
Planeringen för en uppfräschning av vår trädgård har inletts med en medlemsenkät som
resulterade i ett stort antal svar. Tidsperspektivet kommer att vara avhängigt av hur och när
balkongreparationerna utförs samt eventuella dragningar av nya fjärrvärmeledningar i vårt
område.
Våra undercentraler för fjärrvärme och varmvatten kommer att behöva bytas ut vid en
anslutning till ett modernt fjärrvärmenät. Detta torde medföra en reducerad värmekostnad.
Under den kommande tvåårsperioden planeras även utbyte av våra hissar till en modern
standard. I samband med detta kommer även våningsplanen att målas om och eventuellt
belysningen att bytas ut.

Större utförda arbeten de senaste åren:
Projekt:

Utförande år:

Utgift:

Vindsförråd

2013

1,7 mkr

Fasadarbeten

2012-2013

9,0 mkr

Fönsterbyte

2011-2013

44,3 mkr

Renovering av entréer

2011

5,2 mkr

Sopsorteringsstationer

2010

5,1 mkr

Renovering av Kvartersgården

2008

0,5 mkr

Renovering av tennisbanan

2008

0,4 mkr

Utbyte av garageportar

2008

0,6 mkr

Reparation av parkens grönytor

2007

0,3 mkr

Byte av golv i tvättstugorna

2007

0,5 mkr

Renovering av parkeringarna

2006

7,9 mkr

Låssystem

2005-2006

1,8 mkr

Armaturer entréer, källare och
tvättstugor

2005

0,6 mkr

Källarförråd

2005

0,6 mkr

Badrum

2000-2003

109,7 mkr

Tvättstugor

2001-2003

2,55 mkr

Belysning trapphus

2001-2003

1,1 mkr
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Ekonomisk planering
Förutsättningarna för föreningens ekonomiska planering påverkas bland annat av inflation,
räntor, taxeringsvärde och skatter samt internt av föreningens löpande driftskostnader.
Föreningens intäkter består huvudsakligen av årsavgifter, vilka skall täcka föreningens
självkostnader för drift och underhåll.
Resultatet för år 2013 på 1 256 155 kr ligger något över det av styrelsen budgeterade.
Under året har resultatet belastats med ca. 800 tkr utgörande bland annat av kostnader
för ventilationsbesiktning och flytten av förvaltningskontoret samt uppsnyggningen av våra
hyreslokaler.

Förslag till resultatdisposition
Förslaget till avsättningen till underhållsfond enligt nedan följer antagen underhållsplan.
Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor
Balanserat resultat

8 912 098

Årets resultat

1 256 155

Summa kronor

10 168 253

Styrelsen föreslår följande disposition:
Avsättning till yttre fond

4 000 000

Disposition ur yttre fond

-1 202 721

Balanserat resultat

7 370 974

Summa kronor

10 168 253

Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande
resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.
Från och med räkenskapsåret som påbörjas 2014 träder ny normgivning i kraft, vilket innebär att föreningen framledes troligen kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så
kallat K-regelverk. Förändringar kommer sannolikt att ske vad gäller synen på avskrivningar,
investeringar och underhåll. Detta kan medföra att framtida resultat och jämförelsetal avviker från denna årsredovisning och budget för 2014.
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Brf City

jÅTIII,IÅLU

Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2013-01-012013-12-31

2012-01-012012-12-31

1
1

L%dÅ.%dÅjI
CTUdjj.
L%dUCCdHU.

LTdCjjd%HC
Å.IdUCj
LTdUC%dLÅH

2
3
4

,CUd%UTdT.C
,ÅdLIId%CT
,TCÅd%CÅ
,jdCT.d%LC
UdL%jd%ÅU

,C.dCHHdHUI
,ÅdÅU%dj.U
,jH%dÅÅH
,TdÅLLdTTU
LdIUjd%UC

HdÅHL
,LdÅUId%.C
ÅdC.TdÅ..

CÅdCjH
,CdjHÅdjTH
CjjdL.C

Resultat före skatt

ÅdC.TdÅ..

CjjdL.C

Årets resultat

ÅdC.TdÅ..

CjjdL.C

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Fastgh kostnader
Drift
Övriga omkostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
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Brf City

jÅTIII,IÅLU

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2013-12-31

2012-12-31

5
6

ÅLLdH%Id..%
LCjdC.U

%jdTTLdTÅÅ
LLIdÅÅL

7

CdCLLdHHU
ÅLTd.UÅd%IT

.Cdj.LdCjC
ÅUIdjUTdHHT

8

.II
.II

.II
.II

ÅLTd.UCdLIT

ÅUIdjUjdUHT

C.dLHL
j.Åd%LU
CI%djCI
HIIdj%T
Åd%%TdjLL

HHd%IL
TCLdHTI
%.dLjT
ÅdCICdTTT
CdIÅÅd%I.

Kassa och bank

.dUÅ%d...

.djÅTdUj.

Summa omsättningstillgångar

jdLI.dC%%

jdjC%dC%I

ÅULd%Ujd.HU

ÅU%dUj.djjT

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Pågående ombyggnader

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts,,hyres och andra fordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9

SUMMA TILLGÅNGAR
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Brf City

jÅTIII,IÅLU

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2013-12-31

2012-12-31

UdL%HdHCI
C%dÅjLdT.j
LCd.TLd.jj

UdL%HdHCI
CUdÅjLdT.j
C%d.TLd.jj

%dHÅCdIH%
ÅdC.TdÅ..
ÅIdÅT%dC.L

ÅCdTLUdjUT
CjjdL.C
ÅCdHÅCdIH%

UCdjLÅd%LI

UÅdUj.dTj.

HUd.%Hd%ÅC
HUd.%Hd%ÅC

HjdIIÅdHCC
HjdIIÅdHCC

,
H.LdÅ%T
ÅdjLIdT.T
ÅÅ.d%LU
LdjCTdCjT
Td.C.dH.C

,
H%jdIT.
UdT%jdILI
CdT.C
UdLCÅdULC
HdHH%dÅjH

ÅULd%Ujd.HU

ÅU%dUj.djjT

2013-12-31

2012-12-31

ÅLÅdTjHdLII
bVbO52ÖOVvv

ÅLÅdTjHdLII
bVbO52ÖOVvv

inga

inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
10

Eget kapital
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser
Fond för yttre underhåll
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

11

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit limit ÅT III III
Fond för inre underhåll
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

12
13

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter
Ställda säkerheter

ä
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar totalt uttagna
Summa

Ansvarsförbindelser
ä
Ansvarsförbindelser
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i SEK om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Avskrivning Inventarier
Avskrivning enligt plan basers på ursprungligt anskaffningsvärden.Avskrivning sker linjärt över
Tillgångens nyttjande period.

Fond för yttre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av
föreningens underhållsplan. Avsättning görs i balans mellan fritt och bundet kapital.

Avskrivningsprincip för byggnader
Ursprunglig byggnad skrivs av 2% per år, för övriga byggnadskomponenter sker avskrivning
mellan 2-10% per år. Under 2011 gjordes en översyn av avskrivningarna vilket medförde en högre
avskrivning.
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Noter
Not b Rörelseintäkter
Nettoomsättning

ä
ä
Årsavgifter
Hyror
Summa
Övriga rörelseintäkter
Summa

Not c Drift

ä
ä
Fastighetsskötsel och städ
Periodiskt underhåll
Löpande underhåll
El
Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Fastighetsförsäkring
Kabel,TV
Fastighskatt
Adm förvaltning enl avtal
Övrig drift
Summa

Not V Övriga omkostnader
ä
ä

Hyror
Överlåtelseavgifter
Pantsättningsavgifter
Revisionsarvode
Övriga omkostnader
Summa

2013-01-012013-12-31
L.dHCLdL.H
CdCLUd%ÅÅ
V4Ob84Ob2v
CTUdjj.
V4OFccOÖF8

2012-01-012012-12-31
LUdCIIdIUL
CdIjjd%UH
V5Oc22O4Öc
Å.IdUCj
V5OFc4OVbÖ

2013-01-012013-12-31
Ld.H.dH.T
ÅdCICdjCÅ
ÅdÅCHdHÅH
ÅdjHjdUÅÅ
%dIjTdULH
Åd%CCdjHL
%%HdHTH
.TTd.Lj
CdICHd.Å.
ÅdÅL%dIHI
ÅdCjUdLC%
ÅdLCCdHjU
cFO4F5O58c

2012-01-012012-12-31
Ld.C%dHTÅ

2013-01-012013-12-31

2012-01-012012-12-31

LTIdTCU
HÅdCTT
.jd%.I
LIdIII
jTÅdI%T
bOVvvO4c5

L.HdC%I
HjdTLI
.LdI%U
LIdIII
TI%djTI
bObF4O28F

2013-01-012013-12-31
,

2012-01-012012-12-31

ÅdjI.dL%Å
Åd%ÅHdLUT
%d%.LdLTU
ÅdHÅUdÅÅU
ÅdIH%dI%j
.HLdCTT
CdIUTdHTL
ÅdC%jdIHI
ÅdLL.dT.H
ÅdÅÅjdjIH
c8OcÖÖOÖFv

Not F Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
ä
ä
Män
Kvinnor
Totalt

7
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

ä
ä
Styrelsens arvode
Löner och andra ers till förtroendevalda
Utbildning
Revisor förtroendevald
Löner till anställda
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)
Summa

Not 8 Byggnader och mark

ä
Ackumulerade anskaffningsvärden:
,Vid årets början
,Årets avskaffning
,Omklassificering
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
,Vid årets början
,Årets avskrivning enligt plan
Summa avskrivning
Redovisat värde vid årets slut
Varav mark
Taxeringsvärde byggnader:
Taxeringsvärde mark:

Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar

ä
Ackumulerade anskaffningsvärden:
,Vid årets början
,Nyanskaffningar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
,Vid årets början
,Årets avskrivning enligt plan
Redovisat värde vid årets slut

2013-01-012013-12-31
UU.dIII
U%djII
Åjd%j.
ÅITdCj%
LdHT%
5cbO4cb

2012-01-012012-12-31
L.CdIII
CjdH.C
ÅCd.II
CCdIII
ÅHjd.CC
Å%TdÅU.
Ud.LL
2Ö4ObbÖ

2013-12-31

2012-12-31

ÅjTdITHdÅI.
ÅdÅTHdUCj
.CdL%jdTHI
CCHdTCTdCCC

Åj.dHULd%CC
ÅC.dC%L
ÅjTdITHdÅI.

,%%dUI.dUHU
,jdCUIdÅjI
Ö8O5F8O55F
ÅLLdH%Id..%

,%CdCHTd%L%
,TdÅI%dT.T
44OFv8OFÖF
%jdTTLdTÅÅ

FOV8vOb5b

FOV8vOb5b

8v5OÖcbOvvv
V5bOvb4Ovvv
452OÖVÖOvvv

V8cOFÖbOvvv
b4bObb4Ovvv
8VVO5vÖOvvv

2013-12-31

2012-12-31

TL.dTTL
CCd%IL
T.%dUTT

LTIdj.T
CjUdHIj
TL.dTTL

,LI.d..I
,C.dTTC
,LLÅdCÅC

,C%Id.UC
,C.dII%
,LI.d..I

Vc2Oc8F

VVvObbV

Not 2 Pågående ombyggnader fasader, fönster och förråd
ä
Vid årets början
Investeringar
Omklassificeringar fasader, fönster
Redovisat värde vid årets slut

2013-12-31
.Cdj.LdCjC
Åd%T%dUÅC
,.CdL%jdTHI
cOcVVOÖÖF
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Not 4 Finansiella anläggningstillgångar
ä

2013-12-31

2012-12-31

.II
8vv

.II
8vv

2013-12-31
.HUdHUH
ÅLCd..T
TdLLC
UIdTII
Å.dIII
TdCTC
%d%jT
TdI..
HIdÅ.T
ÖvvO245

2012-12-31
.TTd.Lj
.C%d.CÅ
TdICj

Underhålls
fond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

UdL%HdHCI

CUdÅjLdT.j
UdIIIdIII

ÅCdTLUdjUT
,LdjCCdTU%

4OV4ÖOÖcv

c4Ob2VO582

4OÖbcOvÖ4

CjjdL.C
,CjjdL.C
ÅdC.TdÅ..
bOc85Ob88

Andelar i HSB
Redovisat värde vid årets slut

Not Ö Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

ä
Trygg Hansa
Ownit
Telia
Veckholms Plåt
Anticimex
Multicom
Initial
Q park
Lafina

Not bv Eget kapital
ä
ä

Insatser-

Ingående balans
Disposition enl stämmobeslut
Årets resultat
Utgående balans

Not bb Skulder till kreditinstitut
Låneinstitut

Räntesats

Ränteförändring

Danske Bank

rörlig

Nordea Hypotek
Nordea Hypotek
Nordea Hypotek
Nordea Hypotek
Nordea Hypotek
Nordea Hypotek

C,H.
C,C
U,T.
rörlig
rörlig
rörlig

CIÅU IT Å%
CIÅ.,ÅÅ,Å%
CIÅj,IC,Å.

Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

C,HH
C,j%
C,j%
C,j%

CIÅL,IH,IÅ
CIÅ.,IH,IÅ
CIÅT,ÅI,LI
CIÅT,ÅI,LI

ÅÅdUC.
HIdÅ.T
bOcvcO555

2013-12-31

2012-12-31

ÅÅdL%Ud%HI

ÅÅdL%%dU.T

ÅHdLj.dIII
ddjdU.IdIII
ddTdjj.dIII
ÅCdÅ.jd%ÅI
ddTdTT.dC.I

ÅHd%j.dIII

dHd.ITd%TC
ÅIdjC.dIII
ddLdHIIdIII

ddjdLj.dIII
ÅCdUjÅd.TC
ÅUd.IIdC.I
ddHd.TTdT.U
ÅÅdIIIdIII
ddUdIIIdIII

SBAB
L,Å%
CIÅL,ÅC,IU
Td%C.dIII
SBAB
L,IH
CIÅ%,ÅI,ÅC
TdT.IdIII
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Summa
HUd.%Hd%ÅC
HjdIIÅdHCC
Med nuvarande amorteringstakt blir amorteringen ca C UÅC III per år de kommande fem åren.
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Not bc Övriga kortfristiga skulder

ä
Personalens källskatt
Skatt arvoden

2013-12-31
ÅÅ.d%LU
bb8O4VF

Not bV Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

ä
Förskottsbetalda avgifter och hyror
Lagstadgade sociala avg
Upplupen löneskatt
Upplupna räntor
Övriga upplupna kostnader

2013-12-31
ÅdTU.dUL.
%ÅdIjÅ
Å%HdILI
Åd%ÅIdjUI
VO2c5Oc25

21

2012-12-31
CdT.C
cO58c

2012-12-31
LdÅCjd%CH
%UdHÅC
.dCT.
CÅHdUÅj
%%UdIIH
FOVcbOFVc
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Motion till årsstämma i Brf City.

2014-01-19

Ommålning av våningsplan.
Först och främst vill jag säga att vi bor i en mycket fin förening där allt fungerar mycket bra.
Det tackar jag alla medlemmar, förvaltningen och styrelsen för.
Till motionen.
Nu när vi har fått upprustade fasader med nya fönster, renoverade entréer med bättre
belysning samt vackert kakel tycker jag att det vore ett bra tillfälle att göra något åt våra
våningsplan. Jag föreslår att vi ska måla om dem så att de ger ett ljusare och modernare
intryck. Våningsplanen skulle förslagvis med en ljusgrå sockel och vita väggar få en helt
annan känsla av modernitet och välstånd.
Jag är medvetern om att de renoveringar som gjorts på sistone har kostat mycket pengar, men
jag tror samtidigt att den här typen av underhåll gör mycket för helhetsintrycken i våra hus.
Intryck som är viktigt för att bibehålla trivsel och hög standard i våra bostäder. I och med en
målning av våningsplanen skulle de renoveringar som redan gjorts komma ännu mer till sin
rätt.
Jag har konsulterat en målerientreprenör som jag, inom mitt yrke, använder mig av i olika
projekt och de har lämnat följande kostandsförslag.
Markus Rehn måleri
Tak:
Väggar:
Snickerier, lgh dörrar:

I och påspackling samt 2 ggr målning
I och påspackling samt 2 ggr målning
Ingen Åtgärd

Pris för detta arbete per våningsplan, inklusive material. 10 700 kr exklusive moms.
Jag hoppas i och med denna motion att vi kan rösta igenom detta idag och att arbetena kan
starta under 2014.

Med vänlig hälsning

Marcus Rehn Måleri AB

Christian Söderberg
Näsbydalsvägen 4, 10tr
christian@christiansoderberg.se
tel: 070- 831 85 99

Tfn: 0708-710707
Orgnr: 556650-0517
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Styrelsens förslag till beslut
angående våra balkonger
Våra balkonger är lika gamla som husen och har efter olika besiktningar visat sig inte
längre hålla den standard och säkerhet som gäller år 2014.
Styrelsen har därför tagit in anbud på olika lösningar för att säkerställa en god standard
och säkerhet. Alternativen är förenklat sett att lappa och laga befintlig konstruktion eller
att ersätta denna med en ny botten- och frontplatta. I samband med detta föreslår
styrelsen även att vi glasar in samtliga föreningens balkonger vilket ger oss en enhetlig
fasad samt vissa energibesparingar.
En mer utförlig information kommer att presenteras på årsstämman den 8 maj 2014.
Styrelsen föreslår att stämman fattar följande beslut i frågan:
Stämman ger styrelsen i uppdrag att välja den för föreningen bästa lösningen för att
säkerställa en god standard för våra balkonger under en lång tid framöver.
I samband med att balkongerna renoveras eller byts ut genomförs en gemensam
inglasning av alla balkonger till en kostnad av ca. 14 mkr. Styrelsen får i uppdrag att söka
bygglov för detta och välja den för föreningen bästa lösningen.

Omslagsfoton: Yvonne Westermark
31
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