
B o st ads r tittsfii r ening en VAKTARE IY.

FIRVALTNTNGs BERATTELIE FOR AR 2005.

Styrelsen fdr Bosfadsrdffs fdren i ngen Viiffiaren fdr
hdrmed angiva fiSljande berdttelse 6ver fiSreningens
verksamhet under rdkenskapsdre t 2005-07 -07 "2005'
7 2-37 .

Fdljande stiSrre arbeten har genomftirts inom
fiireningen.

o Mdlning av tak Lundmansgatan 11 och
Fri5tunagatan 16

o Lagat skadade pldtar pe bakonger
o lnstallerat torktumlare och torkaggregat
o lnstallerat mangel i mangelrummen.
o Mdlat torkrum i Lundmansgatan 13 och

Stegelbdcksgatan 72.
o Asfaltering och mdlning av parkeringsplatser

F rtitu n ag och Sfeg el bdcksg

Lilpande underhdll har till sfor del skeff genom
medlemmars insafser.



Fi5ljande hdndelser av betydelse inom fi5reningen.

. Cykelklubben har flyttat och Kvinnojouren har
flyttat in.

o FUB har flyttat och Montessori har tagit 6ver del
av iokalen.

. En valtenlflcka har uppstdtt under dret.
- . En ldcka pd ett varmvattenriSr i kulverten mellan

Lundmansgatan 11 och Lundmansgatan 13 har iigt
rum.

o Slufbesiffining efter stambytet har dgt rum.
Samtliga plpekanden skall vara klara fiSre 15
februari 2006.

o lnk6p av grdsklippare,

Sfyrelsen har sedan drsmdtet 2005 haft 12 stycken
protokollfiSrda sammantrdden och 10 stycken icke
p roto ko I lfd rda s a m m a ntrdde.

Styrelsen har under dret utgjorts av ordfiSrande Hans
Gusfafsson, vice vdrd Jan SahlstriSm, kassci r Lars
Niklasson, sekreterare Thomas Sundsrilm, ledamot Margit
Johansson och suppleant Syen-Olof Sdderman.



LAN I FAST'GHETEN 75.367.675

Tl.lrlglR IvGsvAnoe grol 2.ooo

Fastigheten dr fdrsdkrad i Trygg Hansa.

Externa entreprendrer f6r vissf underhdll har anlitats
under dret

o Roslagens styrinstallationer.
o Anders Golv
o G6rla WS
o GiSrla Pldtslageri

Tilinkta investeringar under 2006:

o Utbfie av kulvert (sommartid)
o Utbyte av kdllarddrrar
o Utbyte av samtliga ventiler i kiillarna
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EKONOMIRAPPORT

Ekonomin hdller 2005 ocksd ...........
Nu har det geft eft dr till. En del stilrre reinvesteringar har
gjorts under dret utan att vi fiir den delen dragit pd oss
ytterligare avskrivningar framdt i tiden. Riinteutveckli ngen
dr med oss fortfarande vilket dr mycket betydelsefullt.
Fdrmi5gen hetsvdrdets utveckl i ng senas te dren

1995 6 032 000:-
2001 15 521 111 :-
2002 19 014 711:-
2003 10 313 502:-
2004 17 087 606:-
2005 18 240 093:-

Arets resultat 2005:
Resu ltatet visar pd ett 6vers kott med 5322 kronor. Vi har
valt att inom ramen gjort fue Overavskrivningar fdr att
minimera risken att fd skenande kostn ader. Utfallet ser bra
utt, frofs medvetenheten att vi troligtvis behiSver gdra ett
st6rre reparationsarbete u nder 2006,

Intdkter:
Vi kan ocksd efter detta dr konstatera att vi kan balansera
intdkterna mot de liSpande driftkosfnade rna som
fiSreningen lever med, hdr ingdr ocksd kostnader f6r
l6pande reinvesfe ringar som dr nddvdndiga.

Rdrelsens kostnader:
Fjfiirrviirme kosfn aderna har varit ldga, vilket heilft tillbaka
de totala driftkosfnade rna. lnom ramen filr budget har
asfalteri ng av parkeri ngsplafser samt fdrdigstdl lande av
tvdttstu go r ku n n at utfiSras.

Erterna kostnader:



Telefoni och data har 6kat ndgot, samt vi har under dret
kiSpt en grdsklippare som annars skulle ha gjorts 2004.

Perso nalkostnader:
Direkta l6ner har varit ldga under dret.

Avskrivningar:
Visar de investeringar som gjorts under dren. Dessa skrivs
av enligt fasf plan. FiSr 2005 har fue bveravskrivningar
gjorts. Markarbetenlasfalt med 180000:- och ldsbyten
198702:-. Den senare tiveravskrivningen betyder att vi nu
betalt hela ldsbyfes projektet i fastigheterna 1999,

Rdnta:
Rdntan har kunnat hdllas nere mot budget. En del ldn dr
omsatta under dret, men vi har fortfarande alla ldn satta till
en ldgre nivd dn vad vi har i den ldngsiktiga planen f6r
fdreningen.

Arets resultat 2005:
Sfyrelsens vdgval ligger fast, driften av ftireningen har inte
blivit dyrare. Det betyder att "eget arbete l6nar sig". Vi tror
heller inte att driftkosfna derna kommer att i5ka ndmnvdrt
under 2006. Mot bakgrund till drsredovisningen 2005 har
styrelsen upprdttat en budget fdr 2006 som balanseras
inom ramen fitr nuvarande hyressdttning. Arefs res ultat dr
5322 kronor.



Bostads rittsfdren i n ge n Vi kta ren
Org nr 714400-1950

Resultatrikning

Belopp i kr

3 (5)

200*01-01
- 200*12-31

2004-01-01
200+12-31

Medlemsavgifter
Ovriga intdkter

Kostnader
Vatten och avlopp
Fastighetsel
Fjdrrvdrme
Renh6llning
Fastighetssk6tsel
Reparationer och underhill
Fdrsdkring
Fastghetsskatt
Ovriga fastig hetskostnader

Fastighetskostnader

Arvoden
Ldner
Sociala avgifter
Ovriga personalkostnader
Arvoden och avgifter

Kontorsmaterial
Redovisningstjdnster
Telefon och porto
Diverse dvriga kostnader

Ovriga kostnader

Avskrivningar - Byggnad, markarbeten
Avskrivningar

Rdnteintdkter
Rdntekostnader
Ovr fi nansiella kostnader

Finansiella intlkter och kostnader

Inre reparationsfond
Yttre reparationsfond

Avsittning till fonder

Arcts resultat

4 361 516
12 550

4 470 987

4 374 066

-238 232
-1 03 566
€80 577
-84 260

-111 202
€78 565

-57 253
-166 120
-75_ 094

-2 194 839

-101 000
-143 125
s4 195

u 71_5,
-343 035

4 470 987

-222 725
-155 868
€81 837
-94 034
-97 525

-55s 269
€7 891

-145 500
€6 481

-2 087 130

-97 000
-158 725
€6 020

-166 438
488 183

4 386
4 800

-20 416
-1?r jgq
-159 201

-2 078
-5 513

-30 192
-86 786

-'124 569

-1 120 009- --TiZo 
oi-s

1 09 296
€61  171

4 !17
-556 292

-15 000
-15 000
-30 000

5 322

-1 092 608
-r og2 608

102 772
€91 317
-2q_5!9

€09 105

-15 000
-15 000
-30 000

4 760



Bostads rittsfiiren i n gen Vi lrta ren
Org nr 714400-1950

Balansrflkning

4 (5)

Belopp i kr

TILLGANGAR

Omsittn i n gsti | | ginga r

Lil<vida medel
Bankmedel

Fordringar
F6rutbetalda fdrsdkringar
F6rutbetalda kostnader och upplupna intdkter
Skattefordringar
Ovrig kortfristiga ford ringar

Summa omsdttningstillgingar

An lii g g n i n gsti | | gi n ga r

Fastighet

Summa anliggningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder
Leverant6rsskulder
Upplupna rdntor
FOrskottsbetalda medlemsintdkter
Ovriga interimssku lder
Ovriga kortfristiga skulder

Lilngtristiga skulder
L6n

Eget kapital
Grundavgifter
ReseMond
Amorteringsfond
Inre reparationsfond
Yttre reparationsfond
Balanserat resultat
Arets resultat

SUiIiIA SKULDER OCH EGET KAP|TAL

200*12-31 200+12-31

224 827
2 272 827

13 645
55 421
36 346

LoLz_q
205 699

1 qq2 ilp
1 552 610

16  317
10 973
56 966

_9q J91
174 607

1 727 2172 478 526

q gee e3s
17 399 935

519 943

519 943

1 8

1 8

19 878 461

1 98 563

233 195
51 000

20 247 160

406 848
63 546

230 980
51 000

1 936
482 758

15 367 675
1 5 367 675

450 155
49 112

2 920 639
1 83 238
222 42s
197 137

5 322
4 028 028

19 878 461

754 31 0

15_497 300
1 5 497 300

450 155
49 112

2 920 639
171 082
192 425
207 377

4 760
3 995 550

zo 247 160



Budget 2006

wrAxren
FASTIGHET

Medlemsavgifter
HyrcsintdKer
6vriga intdWer

SUMMA

KOSilVADER

Rdrelsens kostnader
Vatten och avlopp
Fastighetsel
Fjdrrvdrme
Renhdllning
T ra ppstdd n i n g, e ntrep ren ad
Sotning
Yttre fasti g h eE u n d erh d I I
I n re f asti g h ets u n d e rh d I I
U nderhdll markanliiggn in g
Underhdll WS
Underhdll tvdttstugor
F6rsdkrtngspremier
Fastighefsskaff
D riftkostn ader Ka bel TV
6v ri g a fa sti g h etskostn ad e r

SUMMA

6vriga extema kostnader
F6rbrukmngs mtrl
Konsuffiiilp
Telefon och porto
lnk6p & underhdll maskiner
F i5 re n i n g s kostn a d er 6v ri gt

SUMMA

Personalkostnader
Ldner
Sfyrelsearvode
Sociala avgifter
5vriga person alkostnader

SUMMA

Buget 2006

4 100 000 kr
380 000 kr
15 000 kr

4 495 000 kr

-250 000 kr
-120 0(N kr
-800 000 kr
-90 000 kr

-120 000 kr
-5 000 kr

-1N NN kr
-150 000 kr
-275 000 kr
-240 000 kr
-50 0(N kr
-70 000 kr

-220 400 kr
-90 000 kr
-10 000 kr

-2 5$ 000 kr

-30 0(N kr
-20 000 kr
-35 0(N kr
-50 000 kr
-7 0(N kr

-142 000 kr

-175 000 kr
-101 000 kr
-70 000 kr
-35 000 kr

-381 0(N kr



Avskrivningar

Maskiner och inventarier
Byggnad och markarbeten

SUMMA

Finansiella intdkter
Riinteintdffier
Statliga rdntebidrag

SUMMA

Finansiella kostnader
Rdntekostnader
Ovriga fi n ansielt a kostnader

SUMMA

Avsdttning fonder
I nre reparationsfonden
Yttre rep a rati o n sfo n d en

SUMMA

Aners RESUTTAT

0k r
-741 000 kr

-741 000 kr

10 000 kr
95N)0 kr

105 N)0 kr

-750 000 kr
- 50N) kr

-755 000 kr

-15 000 kr
-15 0(N kr

-30 000 kr

1N)0 kr



REVISIONSBERATTELSE

fiir

Bostads riittsftirenin gen Vfl kta ren

Organisationsnum mer 7 14400- 1 950

Jag har granskat irsredovisningen och riikenskaperna samt styrelsens forvaltning i Brf

Viiktaren for riikenskapsiret 2005-01-01 - 2005-12-31.

Det 2ir styrelsen som har ansvaret for riikenskapshandlingarna och forvaltningen.

Mitt ansvar ar att uttala mig om irsredovisningen och florvaltningen pi grundval av
min revision.

Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebar att jag

planerat och genomfort revisionen lor att i rimlig grad forsiikra mig om att
irsredovisningen inte innehiller vdsentliga fel. En revision innefattar alt granska ett urval
av underlagen for belopp och annan information i riikenskapshandlingarna. I en revision
ingir ocksi att prova redovisningsprinciperna och styrelsens tilliimpning av dem samt att
bedoma den samlade informationen i irsredovisningen. Som underlag gor mitt uttalande
om ansvarsfrihet har jag granskat viisentliga beslut, itgiirder och forhillanden i
foreningen for att kunna bedoma om nigon styrelseledamot pi annat siitt har handlat i
strid med bostadsriittslagen, irsredovisningslagen eller floreningens stadgar. Jag anser att
min revision ger mig rimlig grund for mina uttalanden nedan.

Arsredovisningen har uppriittats i enlighet med irsredovisningslagen och ger diirmed en
riittvisande bild av foreningens resultat och stiillning i enlighet med god redovisningssed i
Sverige.

Jag tillstyrker att foreningsstiimman faststiiller resultatriikningen och balansriikningen for
foreningen, disponerar resultatet enligt forslaget i forvaltningsberiittelsen och beviljar
styre I sen s I edamoter an svarsfri het for riiken skap siret.

Norrtiilje den 19 februari2006
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