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Styrelsen fiir Bostadsrättsfüreningen Slören 2 fä¡ härmed avge årsredovisning ftir räkenskapsåret 2014

FORVALTNINGSBERATTELSE

Styrelse
Styrelsen har efter ordinarie fÌireningsstämmq2014-05-13 och påftiljande styrelsekonstituering fått
folj ande sammansättn in g :

ordfürande
vice ordflorande
sekreterare
kassör
vice värd och säkerhetsansvarig

suppleant
suppleant

ordinarie
suppleant

Valberedning
Stig-Erik Westmark
Bjöm Jansson

Firmatecknare
Föreningens firma tecknas, ftirutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i fürening.

Föreningens stadgar
Föreningens reviderade stadgar (beslutade på ordinarie föreningsstämma 2011-05-16 samt extrastämma
201 1 -0 5 -24) har registrerats hos Bolagsverket 20 12-0 5 -02.

Viktiga händelser under året
Under året har den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) genomftirts. Kontrollen Zir lagstadgad och
skall utftiras var femte år. Kontrollen var den tredje som genomforts i ftireningen.

Föreningens grönytor och planteringar har under året blivit uppfräschade. Vår trädgårdsgrupp har visat ett
stort engagemang i valet av nya växter. Ekarna på innergården har beskurits av en erfaren arborist.

Som en füljd av nya myndighetskrav har vi tvingats fiirändra lekplatsen när det gäller lekutrustningen.
Lekplatsen i sin nuvarande utformning upp$ller de nya bestämmelsema.

De sänkta marknadsräntorna fiir de rörliga hypotekslånen har påverkat ftireningens finansiella kostnader
mycket positivt under året. Som en ftiljd av detta genomfürdes ytterligare en avgiftssänkning vid
årsskiftet 2014 - 2015.
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Föreningens fastighet
Föreningen fürvärvade 1998-01-19 fastigheten Slören 2 iVästerås kommun.

Fastigheten består av 3 st flerbostadshus med totalt 59 lägenheter samt 21 parkeringsplatser. Den totala
boytan är 4.458 m2. Lägenheternas storlek ftirdelar sig enligt foljande:

2 rok
2 rok
2 rok
2 rok
2 rok
2 rok
2 rok
3 rok
3 rok
4 rok
4 rok
4 rok
5 rok
6 rok

41,3 m2

52,1m2
66,4 m2

66,5 m2

69,5 m2

70,8m2
71,0 m2

80,3 m2

87,I m2

94,1m2
96,6 m2

121,6 mz
142,8 m2

169,7 m2

Fastighetens taxeringsvärde var vid räkenskapsårets utgång 57.600.000 kr varav markvärdet motsvarar
13.600.000 kr och byggnadsvärdet 44.000.000 kr.

Föreningens byggnader är fullvärdesftirsäkrade hos fÌirsäkringsbolaget Dina Försäkringar Mälardalen
Tilläggsfürsäkring har tecknats avseende miljöskada, sanering-ohyra samt rättskydd.

Fastighetsskatt
Från I januari 2008 utdebiteras en kommunal fastighetsavgift beräknad på antalet lâgenheter i respekfive
fastighet. Avgiften for 2014 är 1.365 kr per lägenhet vilket innebär att loreningens kostnad ftir året
uppgår till totalt 80.535 kr.

Årsavgifter
Den genomsnittliga årsavgiften uppgick under året till 750 k/kvm (768 kr/kvm).

Föreningens lån
Föreningens lån är placerade i Swedbank Hypotek AB samt Nordea Hypotek AB till foljande villkor

översikt årckostnader

Räntesats: Bundet till: Skuld 2014-12-31: Amort 2014:
Lån 1 4,290% 20L5-03-18 4.102.315,00 600.290,00
Lan ¿ 5,600% 2018-04-18 9.200.000,00 0,00
Lån 3 o,906Yo Rörligt 10.17L.315,00 0,00
Lån 4 o,906% Rörlist LI.L24.234,OO 0,00

34.597.864,00 600.290,00

20t4 20L3 20t2
Ärsavgifter kr per kvm /år 750,00 768,00 77L,00
Bränslekostnad kr per kvm /år r22,OO r22,00 L19,00
Låneskuld kr per kvm 7.760,00 7.895,00 9.026,00
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Investerings- och finansieringsbalans
Föreningens investerings- och finansieringsbalans har per 2014-12-31friljande utseende:
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Anskaffningsvärde
Avskrivningar
Likviditetsreserv

67.250.000 kr
-12.269.465 kr

1.489.052 kr
56.469.587\<t

Lån
Amorteringar
Insatser

46.600.000 kr
-12.287.413 kr
22.157.000 kr
56.469.587 kr

F astighetsftirvaltning
Föreningens fastighetsskötsel samt städning av de gemensamma utrymmen som finns i fìireningens
byggnader, har utforts av Mark Södergren & Flink AB.

Den ekonomiska fürvaltningen har skötts av Arne Sällström Konsult HB

Föreningsfrågor
Styrelsen har under året hållit 5 st protokollftirda sammanträden. Under året har fiireningen inte haft några

anställda. Arvode till styrelsen har utbetalats med 11.879 kr.

Föreningens samtliga bostadsrätter var vid årets utgång upplåtna. Under året har 9 överlåtelser skett.

Styrelsen har tecknat ansvarsfürsäkring hos fürsäkringsbolaget Dina Försäkringar Mälardalen.
Försäkringen omfattar även villkoren flor s.k. Kollektiv Bostadsrdtt für samtliga medlemmar.

Avsättningar
Avsättning till floreningens fastighetsunderhåll har gjorts med 20 kr/m2 lägenhetsyta.

Föreningens ekonomiska ställning och planerade underhållsarbeten
Föreningens ekonomi är god och stabil. I ftirvaltningen av füreningen finns en tradition av långsiktighet,
forsiktighet och en jämn fordelning av investeringar/underhåll. Föreningen füljer den upprättade
underhållsplanen für byggnaderna. Under 2014 har endast löpande underhåll utforts.

Föreningens målsättning är att söka nå en stabil avgiftsnivå över åren vilket gynnar alla medlernmar.

Vi har fram till idag med egna medel finansierat det underhåll som varit nödvändigt. Våra tillgångar av
likvida medel säkerställer att vi kan självfinansiera planerat underhåll enligt underhållsplanen under de
närmaste åren. Oftjrutsedda investeringar/underhåll av större omfattning kan komma att lånefinansieras

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av foljande resultat- och balansräkning med
bokslutskommentarer.

Vinstdisposition
Styrelsen ftireslår att årets överskott 56.249,71 kr överlores i ny räkning.
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RESULTATRÄKNTNG

rönnxrxcnNs nqrÄKrnn:

Årsavgifter
Hyra p-platser

Summa intäkter

tr'öRtrxrxcnxs xosrx¡oen:
Administrationskostnader
Styrelsearvode

Förvaltnin gskostnader

Summa ad ministrationskostnader

Driftskostnader
Vattenavgifter

därrvärmekostnad
Elavgifter
Renhållning och städning

Fastighetsskötsel

Reparationer och Löpande underhåll

Försäkringar

Övriga fastiglretskostnader

Övriga kostnader (kabelTV m.m.)
Summa driftskostnader

Rö relseresultat füre avskrivningar
Avskrivningar enligt plan
Avskrivning byggnader

Summa avskrivningar

Rörelseresultat efter avskrivningar

Avsättningar
Avsättn ing fastighetsunderhåll

Ianspråktagande av tidigare års avsättningar

Resultat efter avsättningar

Kapitalkostnader
Räntekoshrader

Summa kapitalkostnader

Finansiella intäkter
Ränteintäkter

Sum ma finansiella intåikter

,4.rets fastighetsskatt

Årets resultat

2014-01-01 2013-01-01

NOT 201+12-31 2013-t2-31

3 339 801

64 680

3 404 481

-l I 879

-54 24s

-66124

3 419 756

64 680

3 484 436

-20 202

-64 801

-8s 003

-60 6s2

-545 626

-66 820

-lsl 480

-155 976

-164 94t
-29 962

-t65 243

-98 444

-t 439 144

-59 398

-543 688

-73 955

-156 338

-154 489

-121704
-46250

-71720
-79 358

-l 306 900

1 899 213 2 092 533

1299213 1492533

-89 000 -89 000

0

I 403 533t 2tû213

-600 000

-600 000

-l 085 934

-1 085 934

-600 000

-600 000

-1252 484

-t 252 484

l2 506

12 506

-80 535

s6 2s0

t4 906
t4 906

-71390
94 s6s



BALANSRAKNING

TILLGÅNGAR

A nläggningstillgångar
Byggnader

Ack avskrivningar byggnader

Mark

O msä ttnin gstillgå nga r
Bank

P laceringskonto Swedbank/l.lordea

Catella Avkastningsfond

Övriga fordringar

SIIMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH
SKTJLDER

Bundet eget kapital
Inbetalda insatser

Avsättning ftir fastighetsunderhåll
Fritt eget kapital
Balanserat Resultat

Årets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Bottenlfur

Kortfristiga skulder
Förskottsbetalda avgifter
Upplupna räntor

Upplupen fastighetsskatt

Övriga upplupna kostnader

Owiga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER OCH BGET KAPITAL

Ställda panter
Fastighetsinteckningar

NOT 201+t2-31 2013-t2-31

s8 850 000 58 850 000

-12269 465 -11 669 465

I 400 000 I 400 000

s4 980 s3s ss s80 s35

1

56 478 834 57 088 107

24 133

463 605

1 007 367

3 194

1498299

22 157 000

812 505

I

889 647

600 000

t7 924
t s07 572

22 t57 000

723 505

-l 835 801

56 250

21 189 954

-r 930 366

94 565

2t 044 704

33 997 864 34 589 334

246 068

r 04 487

1 50 002

I 90 459

600 000

t 29t ot6

265 429

r54 894

tsl 009

273 917

608 820

t 454069

56 478834 57 088 r07

45 100 000 45 r00 000

Inga IngaAnsvarsfärbindelser



BOKSLUTSKOMMENTARER

REDOVISNINGSPRINCIPER

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper, vilka ?ir oftirändrade i jämñrelse med ft)regående fu,

anges nedan. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskafhings-
värdet och reviderad beräknad nyttjandeperiod.

Avskrivningar på ftSreningens fastighet görs med belopp som motsvarar årets amorteringar på långfristiga

lan. Styrelsen anser att planen filr avskrivning bör fülja den långsiktiga finansieringen vilket även finns

fastlagt i den ekonomiska planen.

Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed.

NOTER

1 BYGGNADER
2AL4-12-31 2013-12-31

Brf Slören 2
76960r-553r

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
A,rets avskrivningar
Planenligt restvärde

201

s8 8s0 000
-r1 669 46s

- 600 000
46 580 535
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58 850 000
-r l 069 46s
- 600 000

47 180 535

4-,
t'07-P ,,/L/ &

Rolf Anita

har avgivits 2015-05- /2

Ame Sällström

1¡

Min revidionsberättelse
/'

-,f/ i
",.. / ll.t¿tta
\.oger Strömma
Auktoriserad revisor



Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Slören 2, org.nr 769601'-5531'

æ GrantThornton

Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen
Jaghar reviderat årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Slören 2 for àr 2074,

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är sfyrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rätwisande bild enligt

årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en

årsredovisning som inte innehåll.t o'¿ssntliga felaktighetet, vate sig dessa beror på oegentligheter eller på

fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar àr attuttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jaghat utfört revisionen

enligt International Standards on Audiung och god tevisionssed i Svedge. Dessa standarder kräver attiag
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkethet 

^tt
åtsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktighetet.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisom väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma risketna

för väsentliga felaktìgheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna

riskbedömning beaktar revisorn de delar av den intetna kontrollen som är relevanta för hur föreningen

upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som ät

ändamålsenliga med hänsyn tjll omständigheterna, men inte i syfte att göta ett uttalande om effektiviteten i
föreningens intern¿ kontroll. En revision innefaftar också en utvärdering av ändamålsenhgheten i de

redovisningspdnciper som har använts och av rimligheten i stytelsens uppskattningar i tedovisningen,

liksom en utvätdedng av den övergdpande ptesentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis )ag har inhämtat är tillriçlç¡*a och ändamålsenliga som gtund för min
uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 201'4

och av dess Frnansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med

årsredovisningens övriga delar.

J^g tillstyrker därför att föreningsstärrünan fastställer resultaträkningen och balanstäkningen för
föreningen.

Registrerat rev¡sionsbolag
Member of Grant Thornton lnternational Ltd

Sida 1 av 2
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Rapport om andra ktav enligt lagar och andra författningat
Utöver min revision av åtsredovisningen har jag även reviderat förslaget tìll dispositionet beträffande
föreningens födust samt styrelsens föwaltning för Bostadsrättsföreningen Slören 2 for fu 2O1'4.

Styrelsens ansvaÍ
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposiuoner beträffande föreningens vinst ellet födust,
och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om bostadsrättslagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar ä¡ att med rimlig säkethet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föteningens

vinst eller födust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jaghar utförtrevisionen enligtgod
revisionssed i Sverige.

Som underlag föt mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositionet beträffande föteningens fötlust har
jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.
Som undedag för mitt uttalande om ansvarsfrihethat jagutöver min revision av årsredovisningen gtanskat

väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot

är ersättningssþldig mot foreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har

handlat i stdd med bostadsrättslagen, årstedovisningslagen ellet föreningens stadgat.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat [¡ tilltfiçlçliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden,

Uttalanden
Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar underskottet enligt förslaget i förvaltmngsbetättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för täkenskapsåret.

den72maj20L5

Auktoriserad tevisor

Reg¡strerat revis¡onsbolag
Uember ol Grant lhornton lnternational Ltd

Sida 2 av 2



Brt Srcren 2 - Budset 2015 (Sänknínq 5%)

lntäkter:
Avgifter medlemmarna

Avgifter parkeringsplatser

Summa intäkter:

Driftskostnader:
Städnng & Renhållning

Elavgifter

Reparationer & Underhåll

Övriga kostnader (kabel-TV mm)

Fastighetsskötsel

Övriga fastig hetskostnader

Fjårrvårme

Vatten & Avlopp

Övriga förvaltningskostnader

Försäkringspremier

Styrelsearvoden (inkl soc avgifter)
Fastighetsskatt (59 x 1.365 kr)

Summa driftskostnader:

Avskrivninoar:
Avskrivningar fastigheten

Summa avskrivninqar:

Finansiella kostnader & lntäkter:
Räntekostnader banklån

Ränteintäkt på lång placering

Summa Finansiella kostnader & lntäkter:

Avsättninqar:
Avsättning för fastighetsunderhåll

Summa avsättninqar:

Beräknat Resultat för 2015:

Hvpotekslån i Nordea Bank AB:

5010

5020

5070

5090

5193

5700

5030

5050

5410

6063

70{0
7583

125

70

150

100

175

75

570

60

50

30

20

80

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

535

3fi0

792',/,

8400

83f0

8240

3 176 800

60 480

3237 280

Kostnadsfördelnin

1159

1159

1/59

1159

1t59

1/59

Andelstal

Andelstal

Andelstal

Andefstal

Andelstal

Andelstal

Andelstal

Andelstal

Andelstal

Andelstal

Amort: Förfallodaq:

Lån 1

Lån 2

Lån 3

Lån 4

11 1242U
10 171 315
4102315
I 200 000

34 597 864

1,25%

1,250/o

1,250/o

5,60%

0

0

600 000

0

xl

Ränta:

-r 505 535

600 000

-600 000

-859 600

15 000

-844 600

89 000

{9 000

198 145

139 000

127 100

78 300

5't5 200

859 600

Rörligt lån

Rórligt lån

2015-03-18
2018-04-18

xl (4.102.000 x4,29o/o 111 - 1813)+ (4.102.000 x 1,30o/o 1813 -311122015)




