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Styrelsen ffir Brf Gâsen nr 8 far harmed avge ársredovisning for rakenskapsâret 2015.

Arsredovisningen är upprattad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Forvaltning av fastigheten Gâsen nr 8 med adress Rosengatan 12 (A+B) i Sundbyberg.

Medlemsinformation

Styrelse:
Styrelsen har haft 13 protokoilfhrda styrelsemoten under àret. Styrelsens fokus under âret har varit
stambytet.

Medlemmar
Föreningen har inte fátt nâgra nya medlemmar under aret.

Ekonomi
Under àret har fhreningen haft 3 lan:

300 000 kr, bundet till 20 18-09-25 med räntesats 3.56%
270 000 kr, bundet till 20 17-04-24 med räntesats 3.44%
635 000 kr, bundet i 3 mánader (rorligt)

Fër stambytet togs en kontokredit som uppgick till 2 600 000kr vid stambytets avslut. Se vidare under
Stambyte hur stambytet finansierades.

I korthet har vi:
Gâtt igenom villca källarförrAd som hör till vilken lagenhet, dà det uppdagades att flera lagenheten

verkade använda samma källarffiffád
Hàllit ârsstämma
Haft en extrastämma for att genomfora stambyte enligt styrelsens fi5rslag
Undersökt om det gâr aft sätta upp fler krokar i cykeirummet
Fixat lâset pa källardörren i port A
Köpt in kemtoaletter till alla medlemmar fOr anvandning i lagenheten under stambytet
Filmat stammarna i kallaren som ser bra ut. (J Tysk AB) Vid filmningen observerades aft

stammenlröret mellan huset och kommunens rör behöver bytas mom 3 âr.
Haft en gloggkväll genomfiirdes med information till medlemmarna

Stambyte
Under âret har ett stambyte genomfc5rts. Projektledaren (Frakka) inventerade skicket pa stammarna och
utredde vilken stambytesmetod som var lampligast i huset. Ett traditioneilt stambyte fOrordades.
Proj ektledaren skickade ut offertfdrfrágningar till f’ra stambytesfbretag och baserat pa de inkomna
offerterna rekommenderades aft J Tysk AB anlitas.

Den största frãgan for foreningen var fmansieringen. Själva bytet av stammarna finansierade fZ5reningen,
men hur badrumsrenoveringen skulle finansieras beslutades genom en sluten omrostning. Medlemmarna
ombads bifalla eller avslâ fdreningens fdrslag som innebar att respektive medlem star fOr sin egen
badrumsrenovering sá aft ROT-avdrag och ränteavdrag mojliggjores. Förslaget avslogs. Ett nytt liknande
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f5rs1ag togs fram där även mojligheten att lana pengar av ffireningen ffir sin badrumsrenovering fanns
med. Forsiaget bifOlls av medlemmarna, vilket gjorde aft alla hade en mojlighet aft utnyttja av
ROT-avdrag. Lösningen gjorde att avgifien kunde hállas nere och hojdes fran 1 januari 2016 till 3 700kr,
vilket var lagre an de inledande berakningar som gjordes.

Sammanfattningsvis tycker styrelsen aft stambytet genomförts pa ett mycket professioneilt sätt och är
mycket nöjda med resultatet.

Styrelsen viii tacka samtliga medlemmar for tàlamod, visad hänsyn och fdrstàeise under áret och
framfôrallt under stambytet.

Forslag till behandling av ansamlad fórlust
Styrelsen f?5resiâr att den ansamlade fóriusten (kronor):

ansamlad fôrlust -36 266
árets förlust -2 762 163

-2 798 429
behandias sâ aft
upplOsesy yttre underhâlisfond -41 1 998
I fly rakning Overfl5res -2 386 431

-2 798 429

FOreningens resultat och stallning i Ovrigt framgár av efierfi5ljande resultat- och balansräkning med
tillaggsupplysningar.
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Resultaträkning Not 2015-01-01 2014-01-01

1 -2015-12-31 -2014-12-31

Rörelseintäkter
Arsavgifier 592 850 590 400

Summa rörelseintäkter 592 850 590 400

Rörelsens kostnader
Fastighetskostnader -3 191 410 -348 544

Ovriga externa kostnader -46 599 -23 183

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgàngar 2 -28 787 -28 787

Summa rörelsekostnader -3 266 796 -400 514

Rörelseresultat -2 673 946 189 886

Finansiella poster
Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter 114 22

Räntekostnader och liknande resultatposter -88 331 -38 607

Summa finansiella poster -88 217 -38 585

Resultat efter finansiella poster -2 762 163 151 301

Resultat ffire skatt -2 762 163 151 301

Arets resultat -2 762 163 151 301
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Balansrakning Not 2015-12-3 1 2014-12-31

1

TILLGANGAR

Anläggningstillgãngar

Materiella anlaggningstilgángar
Byggnader och mark 3 1 989 974 2 011 031

Maskiner och andra tekniska anlaggningar 4 54 110 61 840

Summa materiella anläggningstillgängar 2 044 084 2 072 871

Finansiella anldggningstillgángar
Lan till medlem 5 65 000 0

Summa finansiella anläggningstillgàngar 65 000 0

S Summa anläggningstillgángar 2 109 084 2 072 871

Omsättningsti1Igingar

Korfristigafordringar
Ovrigafordringar 41152 8317

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 455 16 253

Summa kortfristiga fordringar 61 607 24 570

Kassa och bank
Kassaochbank 0 257433

Summa kassa och bank 0 257 433

Summa omsättningstillgàngar 61 607 282 003

SUMMA TILLGANGAR 2 170 691 2 354 874

S7
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Not 4 Maskiner och andra tekniska anhiggningar
2015-12-31 2014-12-31

Ingáende anskafftiingsvärden 167 775 167 775

Utgende ackumulerade anskaffningsvärden 167 775 167 775

Ingáende avskrivningar -105 935 -98 205

Arets avskrivningar -7 730 -7 730

Utgáende ackumulerade avskrivningar -113 665 -105 935

Utgãende redovisat värde 54 110 61 840

Not 5 Lan till medlem
2015-12-31 2014-12-31

Lan till medlem 65 000 0
65000 0

Not 6 Forandring av eget kapital
Fond for

Medlems- yttre Balanserat Arets
insatser underhàll resultat resultat

Beloppvidaretsingang 628623 352 114 -116567 151 301

Disposition av foregàende
ãrs resultat: 71 000 80301 -151 301

Arets resultat -2 798 429

Belopp vid ?trets utging 628 623 423 114 -36 266 -2 798 429

Sundbyberg

/t’/
Knstina Bennevik Leo Thafvelin

i /
Fredrik Skogstam Tonia Sromqvist

Mm revisionsberattelse har lamnats ‘-‘,

Lars-Erik Bergqvist
Revisor



SPECIFIKATION AV FORENINGENS KOSTNADER 2015 2014

Fastig hetskostnader

EI,gas 17 568,00 16 663,00
Värme 197904,00 188 122,00
Vatten,avlopp 26414,00 27 163,00
Renhàllning, sophamtning 21195,00 20 752,00
Reparation och underhII 2 857 061,00 9 869,00
Kabel TV-kostnader 12 772,00 14 212,00
Fastighetsavgift 19 888,00 19472,00
FastighetsfOrsakring 29 193,00 31 841,00
Ovriga fastighetskostnader 941500 20450,00

3 191 410,00 348 544,00
Ovriga externa kostnader

Revision 5 000,00 0,00
Arvoden 24 750,00 15 000,00
Ovriga kostnader 16 849.00 8 183.00

46599,00 23 183,00

SPECIFIKATIONER TILL BALANSRAKNING PER 2015-12-31

Ln till medlem 65 000,00

Ovrica fordringar
Skattefordran
Fastighetsavgift tax 2016 16 x 1 243,00 19 888,00
Bet. prel skatttax 2015,11 x2002,00 -22 022,00 2134,00
Skattekonto 29 907,00
SBC dubbelbet. 6 250,00
Skellefte Kraft dubbelbet. 861,00
Insats SBC 2 000,00 41152,00

FOrutbetalda kostnader och urpluna intäkter
Trygg Hansa 6 089,00
Anticimex 3 039,00
Corn Hem 3 547,00
Sundbybergs stadsnãt 3 750,00
Bostadsratterna 4 030,00 20 455,00

Kassa och bank
Swedbank, penningmarknadskonto 2 547 603,53

Lánfristicia skulder
Swedbank, penningmarkandskontot 2 547 603,53
Lan Swedbank 1 205 000,00 3 752 603,53

LeverantOrsskulder
Norr Energi 20 636,00
Skelefteà Kraft 737,00
Frakka AB 37 500,00
Bostadsrtterna 4 030,00 62 903,00

Ovriga kortfristipa skulder
Fredrik Skogstam, dubbelbet. arsavgift 3 075,00

Upolupna kostnader och forutbetalda intäkter
Upplupna utgiftsrantor 4 598,00
Jacobson & Bergqvist Revisionsbyrà AB 15 000,00
Danderycis Redovisningsbyrâ 5 000,00
Vattenfall 691,00
Norr Energi 25 351,00
Skelleftea Kraft 661,00
FOrskottsbetalda avgifter fOr 2016 47500.00 98801,00
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i BrfGsen nr 8 Organisationsnummer 716416-5636

Rapport om ârsredovisningen
Jag har granskat àrsredovisningen ifir Brf Gâsen nr 8.

Styrelsens ansvarfor drsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret fi5r att uppratta en ârsredovisning som gel- en rättvisande bud enligt
ãrsredovisningslagen och fur den intema kontroll som styrelsen bedömer är nodvandig fur att upprätta en
àrsredovisning som inte inneháller vasentliga felaktigheter, vare sig de beror pa oegentligheter eller pa
fel.

Revisoriis ansvar
Mitt ansvar är att uttala oss om ârsredovisningen pa grundval av mm revision. Jag bar utfdrt revisionen
enligt god revisionssed i Sverige. Jag har planerat och utfurt revisionen fir att uppnà rimlig säkerhet att
àrsredovisningen inte innehàl ler väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika atgarder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information
i ârsredovisningen. Revisom väljer vilka àtgarder som ska utfuras, bland annat genom att bedOma
riskerna fbr vasentliga felaktigheter i ârsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel.
Vid denna riskbedamning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen sorn är relevanta ft5r hur
fbreningen upprättar àrsredovisningen fir att ge en rättvisande bud i syfte att utforma
granskningsâtgarder som är andarnàlsenliga med hansyn till omstandighetema, men inte i syfte att gOra
ett uttalande om effektiviteten i fbreningens interna kontroll. En revision innefattar ocksà en utvardering
av andamàlsenligheten i de redovisningsprinciper sorn har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvardering av den overgripande presentationen i
ârsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag hal- inhämtat är tillrackliga och ändarnàlsenliga som grund fOr mina
uttalanden.

Uttalanden Enligt mm uppfattning bar àrsredovisningen upprattats i enlighet med ârsredovisningsiagen
och ger en i alla vasentliga avseenden rättvisande bud av fOreningens finansiella stallning per den 31
december 2015 och av dess finansiella resultat fbr aret enligt àrsredovisningslagen.
Forvaltningsberattelsen är farenlig med arsredovisningens ovriga delar.

Jag tilistyrker därfZir att arsmotet fastställer resultat- och balansräkningen

Rapport oin andra krav enligt lagar och andraforfattningar sarnt stadgar
Ut5ver mm revision av ârsredovisningen harjag även reviderat styrelsens fZirvaltning fir Brf Gâsen nr 8,
fir rakenskapsâret 2015-01-01 - 2015-12-31.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som bar ansvaret fOr fbrvaltningen.



Rcvisornsansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om ft5rvaltningen pa grundval av mm revision. Jag har
utfi5rt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag f5r mitt uttalande om ansvarsfrihet bar jag utöver mm revision av arsredoyisningen
granskat vasentliga beslut, átgarder och fl5rhâllanden i ftireningen for att kunna bedOma om nàgon
styrelseledamot har ft5retagit nàgon âtgard eller gjort sig skyldig till Rirsummelse som kan fiiranleda
ersattningsskyldighet.
Jag anser att de revisionsbevis jag bar inhärntat är tilirackliga och andamálsenliga som grund for mitt
uttalande.

Uttalanden
Styrelsens ledamOter har enhigt mm uppfattning inte handlat i strid med foreningens stadgar.

Jag tillstyrker
att R5reningens àrsmOte beviljar styrelsens ledarnOter ansvarsfiihet fir rakenskapsâret.

Danderyd 20 16-04-20

Lars-Erik Bergqvist


