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FöRVALTNI NGSBERÄTTE LsE
För

Bostadsrättsfiireningen Skålsnäckam 3

MAt oe14 vlsloNER
Bedriva en bostadsrättsforening med nöjda medlemmar

FöRENINGENS FASTIGHHTER
Byggnaden iir belägen på Jakobsdalsgatan 3 i stadsdelen Bö. Byggnaden iir
ursprungligen från 1930. I fastigheten finns sammanlagt 16 st. lägenheter, två st.
garage samt en p-plats.

Totala lägenhetsytart ar 929 kvm.
Föreningens 16 st. bostäder fiirdelar sig enligt

ftiljande:

5 st. 1 r o k

7 st.2r ok
4st.3rok
Underhållo Reparationer och investeringar
Balkonger har byggts

till

9 lägenheter.

FöRENINGSFRAGOR
Föreningsstämma
Ordinarie ftireningsstiimma hölls den l5l5 2012.I st?imman deltog 10 medlemmar.

Ägar{iinhållanden, nnedlenamar
Föreningen hade vid årets slut 15 medlemmar.
Under året har tre lägenheter överlåtits. Ev. avsägelser har varit 0 st.
Lägenheten med hyresrätt kommer att upplåtas som bostadsrätt och har lagts ut
ftirsäljning i början av 2013.

till

Styrelse samt suppåean'ten
Jörgen Jidekrans
Anne Södergren

ÄsaNilsson
Mats Frendberg
Stig Magnusson
Patrik Brunedal

Ordforande
Ledamot
Ledamot (avgån ZA%-H -01 p g anyft)
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Styrelsen har under året hållit 7 st. sammanträden.
Firmatecknare har varit Jörgen Jidekrans, Mats Frendberg och Anne Södergren, två

fiirening.

i
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Revisorer
R.evisor har varit Oscar Linninger och revisorsuppleant Henrik Andersson, valda av
ftireningen samt en av ståimman vald extem revisor.

EKONOMI
Resultat och stätlning
Nettoomsättning i tkr
Resultat efter finansiella

posteritkr

Balansomslutning

itkr

2812 2011 201S 2009
741
710 725
702
-16

t29

14033

i4

187

878 13942

13

2008
739

202

145

884

13 570

Årsavgiftsnivå ftir
bostäder,

krperkvm

700

700

7tB

736

736

481

5r4

413

293

t73

Fond ftir yttre

underhålli

tkr

Avgifter och hyror;
Under råikenskapsåret har avgiftema på bostadsrätterna varit oftiråindrade och uppgår i
genomsnitt till 700 V,rlm2. Även efter råikenskapsårets utgang har avgiften varit
oföråindrad.
Resultatet for föreningens verksamhet under räkenskapsåret framgår av efterfiiljande
resultatråikning med tillhörande noter.
Föreningens finansiella ställning och likviditet vid råikenskapsårets utgång framgår av
efterftilj ande balansråikning med noter.

Förslag tiål disposition av ånets resultat
Förslag

till

avsättning underhållsfond enligt nedan ftiljer antagen underhållsplan.

Förslag till disposition ur underhållsfond enligt nedan motsvarar under året utftirt
underhåll.

Till

ståimmans ftirfogande står ftiljande belopp

Balanserat resultat
Ärets resultat

292 33r
128 898
421 229

Styrelsen fiireslår ftiljande disposition:

Avsättning till
Disposition ur
Balanserat

underhållsfond

120 000

underhållsfond -7 271
308.500
resultat

421 229

i kronor:
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Resultaträkning
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Drift

Not

2

Planerat underhåll
Fastighetsskatt/avg ift

Avskrivningar
Summa fastighetskostnader

t

201r-01-01
2011-12-31

::1:iffii,;l;1i/iililt;it;:;i!ir1:11til:t:1'::1:,ii11i;:t;:i;1i:;::i;,i:t1::!,1

Not 3

i1t1j::::,ii:!;iirl::::;:!:i1':1:t::l;1.:ti;!jli::::::::i::::,ii:::::t::i::::::::t::,'t:i!;:::il,::::l:::,'rit;;;:|

-297

782

-7 27L

-287 L40

-23 990
-114 068

-153 s15
-23 092
-103 341

-443 111

-567 0BB

81#;,

*#.:i

i|l:ffi*#i#ffi

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

ii
Förslag

Not 4
Not 5

2 207
-L32 424
-130 217

2 845
-161 7s0
-158 905

-120 000

-120 000

27t
-t12729

153 515
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till resultatd isposition

Avsättning underhållsfond
Disposition underhål lsfond
Netto avsättning (-)/ disposition (+) underhållsfond

Resultat efter fondförändri ng

7

i.6169

33 515
LV 286
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An !ä gg n i ngs,ti

I

I

gå

ngar

MatenElla a n liigg n ingstillgånga
Byggnader och ombyggnader

r

Mark

Inventarier

6
NotT

Not

10 764 588

2 792 040

Omsättningstillgångar
Ko rtfris tig a fo rdrin ga r
Avräkningskonto HSB Göteborg
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Sunnma

tillgångar

72847
13 564 984

44t 677
Not B
Not 9

Kassa och bank
Handelsbanken

Summa omsättningstillgångar

6248
13 562 836
13 562 836

Summa anläggningstillgångar

---

t0 760 L37
2792000

---r

564 984

1 186 748

1 587

I

20 70s
463 969

r23 827
L 3L2 144

5 945
5 945

- 1I 195.
195

569

9r4

1 313 339

n4 032 750

14 878 323

469

@
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Balansräkning
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Eget

kapital

.ii:..::.,::i:.:i.:
'' . i'ili,.,.,..i'l:,.:......,..i...'.'.

ii..ii' .,

Not L0

Eundet eget kapital
Insatser
Underhållsfond

325 BB47 325
836
s14 351
161 I 361 676
292331 275 045
-L6229
128 B9B

BB47
480
9 328

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Ärets resultat

Summa eget kapital

Skulder
Långfristln skulder
Skulder till kreditinstitut

'.1',...,'..,.,::',.,,,.,.,',.,.,.,..'..i..,..,1

Not 11

42L 229

258 816

9 749 394

9 620 492

4 150 000
4 150 000

4 150 000
4 150 000

t3 97L

22 6L7

Kortfristi.qa skulder

Leverantörsskulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa skulder

Summa eget kapitaloch skulder
iiäö,-tffifri,.,,1

Not 12

23 990

22982

9s 399

r 062232

133 360

1 107 831

4 283 360

5 257 831

750

14 032

14 878 323

W,ii:,:i,l:!ti:;:;i;::;,,:;:i:::;:i::it:t::;.::::::,:1,:;,il::iui:i::t::::::::::.::;::::i't:

Ståillda säkerheter
Panter för fastighetslån
varav frigjorda

ånsyarsförbindelser

000
2 465 000
6 865

Inga

6 865 000
2 465 000

Inaa
-s&
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Ärsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och BoKöringsnämndens (BFN) allmänna råd.

Byggnader

nvJ<ivning sker enligt en 75-årig progressiv plan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningwärde och
förväntad nyttiandeperiod. Ärets avskrivning uppgår till 0,79olo av anskaffningwärdet.

Ombyggnader

enligt en rak avskrivningsplan som sträcker sig över 50 år respektive 25 år och
som grundai sig på-anläggningarnas anskaffningsvärde och föruäntad nffiandeperiod.

nvskriv-ni-ng på ombyggnader sker

trnvenhrier

Avskrivning sker planenligt med 20olo respektive 10o/o per år beräknat på inventariernas anskaffningwärde.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Underhållsfond

på
Reseruering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras

föreningens underhållsPlan.

Inkomstskatt

Föreningen beskattas enbart för kapitalintåkter till den del de inte är hänförliga till föreningens fastighet.
o/o på beräknat överskott.
Efter avräkning av eventuellt skattemässigt ackumulerat underskott sker beslattning med 26,3
Föreningens skattemässiga ackumulerade underskott uppgick vid årets slut till 80 143 kr.

övrigt

Ovrlga tiltgångar och skulder har våirderats till anskaffningwärde om ej annat anges i not nedan.

Fcireningen har inte haft några anställda under

året.
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116
430
1680

613
87

Hyror

613 116

'**-m--wfr{

furiga intåikter

96 648
0

i1|t||1::,::,i1il:at,\:i:iii,;::t,l::::,itl,::;;;,;t::i,,i,,,,,,*ffi:;oi:,:ii1;ii::t:::i

Reparationer

15 231
23 242

30 933
11 408
i02 386

rl
Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Ovriga avgifter (fastighetrörcäking, bevakningskostnader och kabel-tu)
Förualtningsarvoden
Ovriga driftskostnader

11 128
106 s93
34 835
14 679
38 228
29 8s6
13 348

40 873
14 245
39 323
30 984
11 409

-'--'-WEI

--*--Ts7Fm-

469
101942
599
1 399
*-----T055m'
------Til[T6S-
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Byggnader och ombyggnader

107

Inventarier

6

Ränteintåikber avräkningskonto HSB Götebory ek.

Ränteintåikter skattekonto
Ovriga ränteintåikter

ifiöffil$;jiiii:i:.ii:.:

'*{*,ffi and*E*

för,
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Räntekostnader längfristiga skulder
Erhållna öntebidrag

2190
2752
01
t7 ________*ET;IF
92
____zw
::,i;::.:i:i,::ii::tliti'tt:::i:.tililiii:ii'i.ti;.,,,,..ri.iir,:ii:.fiili1ii:i':i:,itl,,t::

t32424
0

--- *w

9

161 382
368

---TFE7E6@
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Noter

2011-12-31

ö*ffi:#t
111 919
---fffiE

322656

ingående ackumulerade avskrivningar

-745 188

-T1so-ffi
-643 246

Ärets avskrivningar
Utgående avskrivningar

-LO7 469

-101 942

---.€F!uffi------8168.
3.0 760 137
10 764 588

Bolrfört värde
Taxeringwärde för Bö 33:3

000
000
----53',gzTm

Byggnad - bostiider
Byggnad - lokaler
Mark - bostäder
Mark - lokaler

s 800

s 800 000

182

182 000

3 954 000
33 000

-EEZToo
3 954 000

-33EiT0A
9 969 000

Taxeringwärde totalt

33 000

-----3362000"

9 969 000

:i:i:r:l

Ingående anskaffningwärde
Utgående ackumulerade anskaffningwärden

---*----T1s-m-69 043
-6 599

Ingående avskrivningar

6

Bokföfi värde

248

26
1 561

Skattekonto
Handkassa

i:flAt:B:ii:t:'#
Förutbetalda kostnader
i$tffi#*}i1ii#ffi S:'*t

-67

ffi4

-1 399

-1sffi ------T9TIT

Ärets avskrivningar
Utgående avskivningar

ffi:,*rggfusfis,ffiffi*sr,

.:}1å}'ffil;'.;1:;1,,;;;1;i;;;i1;;;i;i|i;,,tt1l1L':,,:''i'"..i'..':.''

'

t2847
8
1 561

-T-587_-_.----Tffi

'

Underhållsfond
514 351

Belopp vid åreb ingång
Vinstdisposition enligt stiimmobeslut
Ärets resultat

L7

286

L6229
128 898

Belopp vid årets slut

rf$*t:rtrl*.:.:,:lä.Oä.'l!

'd{å:l*

Nästa års

4 3.50 0{}&

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del
Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

10

4 1s0 000

&
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Noter
XOt::å'*:,r,:,rlJ.RiiHi

:kö

firö*h:fö.

Upplupna räntekostnader

i.ff

it

2011-12-31

651
t7 752
046
27 686
52702
56794
0 ----TE6UitZ
960 000

6
36

Ovriga upplupna kostnader
Förutbetalda hyror och avgifter
Ovriga förutbetalda intäKer

&,

.å*"fu**
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Vår revisionsberättelse

r'/ "'> ,I
har/p lJ -l{ avgivt9beträffande denna årsredovisning

Av föreningen vald revisor

11

-lfittr
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Revisionsberättelse
Til! föreningsstämman i Brf Skålsnäckan 3
Organisationsnummer 769608-1350

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Skålsnäckan 3 för år 2012.
Styrelsens ansvar för årcredovisningen

ger en rätwisande bitd enligt årsredovisningslagen och för
Det är styrelsen som har anwaret för att upprätta en årsredovisning som
som inte innehåller väsentliga
den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätba en årsredovisning
på
fel'
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller

Revisorernas qnsvctr
yrkesrevisorn innebär. defta att denne har utfört
vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision, För
Dessa standarder kräver att revisorn föuer
revisionen enligt International standards on Auduting och god revisionssed i sverige.
inte innehåller väsentliga
årsredovisningen
att
säkerhet
rimlig
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen f6r att uppnå
felaktigheter.
och annan information i årsredovisningen'
En revision innefattar att genom slika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp
för väsentliga felaktigheter i
genom
riskerna
bedöma
att
["ui*in uaU"r vittca åtgaåer som ska ,*otaq bland annat
beaKar revisorn de delar av den
påfel.
riskbedömning
denna
Vid
eilär
på
oegenUigheter
beror
årsredovisningen, vare sig d€ssa
ge
rättvisande bild i syfte att utforma
en
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att
qffte
att göra ett uttalande om
i
men
inte
utt
omständig-heterna,
grinskningsåtgärder som är ändamålsenliga med nansyn
ide
av
ändamålsenligheten
uwärdering
en
också
innefattar
revision
En
kontroli.
interna
effektiviteten i föreningens
av den
en
uwärdering
liksom
redovisningen,
I
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i slyrelsenuppskattningar
övergripande presentationen i årsredovisningen.

Uttalanden
och ger en i alla väsentliga avseenden
Enllgt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
fÖr året enligt
resultat
finansiella
dess
rätwisande bild av föreningens finansiella ställning Wr 2012-12-31 och av
därtör att
Vi
tillstyrker
delar'
övriga
årsredovisningens
med
fbienlig
årsredovisningstagen. roruäkningsberättelsen är
för
föreningen'
och
balansräkningen
resultaträkningen
fastställer
föreningsstämman

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftlrfattningar

föreningens vinst eller förlust
uttivår vår revision av årsredovisntngen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande
samt styrelsens förvattning för Brf Skålsnäckan 3 för 2012'
Styrelsens ensvqr
vinst eller förlust, och det är styrelsen som
Det är styrelsen som har anwaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens
har anwaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen'

Revisorernas QnsYar
föreningens vinst eller förlust och om
Vårt anwar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av
god
i Sverige.
revisionssed
enligt
revisionen
utfört
Vi
har
grundval
vår
revision,
av
förualtningen på
föreningens vinst eller förlust har vi granskat om
beträffande
dispositioner
till
förslag
styrelsens
om
uttalande
u.oörrs'för-vårt
so*
förslaget ä r förenligt med bostadsrättslagen.
granskat väsentliga beslut, åtgärdef
som underlag för vårt uttalande om anwarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen
mot föreningen. vi har även
ersättningsskyldig
är
och förhållanden i föreningen för aft kunna bedöma om någon styrelseledamot
bostadsrättslagen,
föreningar,
ekonomiska
lagen
om
med
istrid
på
har
handlat
annat sätt
giån.kuiorn någon styreläledamot
stadgar'
föreningens
eller
årsredovisningslagen
grund för våra uttalanden'
Vi anser att de revisionsbevis vi här inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som

Uttalanden
och beviuar styrelsens ledamöter
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
anwarsfrihet för

Götebors

räkenskapsåret.

ASI

3L % ,ort
BoRevision AB

Av föreningen vald revisot
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Totala kostnader
Skatt
-4%

Kapitalkostnader
-23%

Drift
-52%

Avskrivningar
-20%
Underhåll
-10/^

Fördelning driftkostnader
eAr2012

120 000

aAr2011

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0
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