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Fö rva ltn i n gsberättelse

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Talludden '1 , 769611-6354 får härmed avge årsredovisning för
2007.

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hölls 2007 -05-22.

Styrelsen
Styrelsens sammansättning efter föreningsstäm man 2007 -05-22'.

Monika Palmö - ordförande
Lars Belke - vice ordforande, ledamot
Sara Matthing - kassör, ledamot
Annika Bohlin - sekreterare, ledamot
lwona Hrynczenko - ledamot
Tobias Billås - suppleant
Regina Göbel - suppleant
Dan Paulsen - suppleant

Styrelsens sammansättning innan foreningsstäm man 2007 -05-22:

Tomas Anderson - ordförande
Kurt Stener - ledamot
Torbjörn Ät<erfetOt - ledamot
Lars Fredriksson' suPpleant
Karin Ahlen - suppleant

Firman tecknas fr.o.m 2007-05-22, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i föreningen.

Valberedning
Valberedningen har utgjorts av Elisabeth Myr, Anne-Maj Pettersson och Petronella Odhner. Elisabeth

Myr är sammankallande.

Revisor
Revisor under året har varit Ernst & Young AB.

Verksamheten
Föreningen äger fastigheten Visby Gustavsvik 1:20 pä vilken 49 st bostadsrätter är färdigställda.
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos lF t.o.m. 2008-05-31
Styrelsen har under 2007 haft'1 1 st protokollförda möten.
Arsavglfterna har sedan inflyttningen varit ofdrändrade.
Avtal ekonomlsk förvaltning med Peab Bostad AB t.o.m. 2007-12-31. Fr.o.m. 2008-01-01 sköts den

ekonomiska förvaltningen av Riksbyggen.

Väsentliga händelser
Föreningens byggnad är omtaxerad, se not 1.

Styrelsens kommentar

Förcninnen arhetar för att de boende skall vara delaktiga och ati vårt område skall upplevas som en

trevlig o-h attraktiv plats alt bo på. Därav har det bildats flera arbetsgrupper i vår förening, bla

trädgårdsgrupp, grönområdesgrupp och ansvariga för soprum/vatten, av-påstängning.

Medlemsmöten
Vi har haft 3 medlemsmöten som har varit välbesökta där vi har diskuterat fram hur vi vill ha det i vårt

område. Det har arbetats fram ordningsregler, en hemsida, välkomstkitt till nyinflyttade samt vad som

gäller vid bla exteriör förändring.

Gårdsdag
Höstens gårdsdag var välbesökt och alla gjorde eit fantastiskt arbete med att höststäda samt
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transporiera bort avfallet. En gårdsdag är planerad iill våren.

Hemsidan
En i siy-relsen hai'till uppgifi att hålla den ajour.
Adressen är: taliuddenvisbV.se

TrärJnårriqnrt tnnpn'-Y'"rT- '

arbetar med frågor som berör planteringar, odlingslotter, gårdsdagar mm.

1lrÄnnmrådocörr rnnonI I uuvvSr erHv' I

Föreningen har köpt in bla åkgräsklippare samt diverse andra trädgårdsredskap. Denna grupp består
av al.:ti'./a sorn sköter omr-ådets gi-äsmattoi-. tradklipping mm. Tidigare skottes Cessa s,vsslor av'

Nybergs entreprenad till en stor kostnad.

Snörojning
Tidigare hacje vi avial mecj Nybergs entreprenad iiii ett fasi pris, nu anliiar vi Goiiancis åkericenirai och

beialai' ett timpi-is föi- det som utförs samt vi har ej någon uppsägningstid. Då denna vinter harvarit
mild har vi tjänat en del då vi endast har varit behov av deras hjälp vid ett tillfälle-

2:a handsuthyrning
trn lägenhet har hyrts ut iandra hanci efter ansökan om cieita till styreisen. Andra nancisuihyrning
beviljas endast om det finns särskilda skä1.

Avgifi
Denna är oförändrad.

St1,r's1.... arbete har under året varit inlensivt, spännancle och givande, Då flertalet av oss inte tidigare
hai erfarenhet av arbete med en bostadsrättsförening så har vi ställts inför många nya frågor aii ta
ställning till, vilket har gett oss utökad erfarenhet och kompetens.

Förslag till vinstdisposition
Belopp

Till föreningsstämmans forfogande står följande medel i kronor
Balanserat resultat
Ärets resultat

Totalt

-96 148
369 242

273 094

Styrelsen foreslår att vinsten 273 094 kr i enlighet med stadgarna balanseras i ny räkning.
Den ekonomiska ställningen vid räkenskapens slut framgår av följande resultat- och balansräkning
samt noter.
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Resultaträkning
Belopp ikr Not 2047-01 -01 -

2007-1 2-31
2006-01-01-
2006-12-31

Nettoomsättning

Fastighetskostnader
Driftskostnader
Avskrivningar

Rörelseresultat

Finansiella poster
Ränteintäkter
Räntebidrag
Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster

Aktuell skatt

Ärets resultat

2314 456

-677 764
-116 281

ööo Jö/

-91 371

1 520 411

13 604
304 282

-1 465246

295 0'16

73 815
-229 037

373 051

-3 809

139 794

3 550

JOV Z4Z 136 244
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Rrr!nnn i k:' ,{oJ 2007-12-'J1 2006-i 2-:J1

TILLGÅNGÄR

nniäg gningstiiigån gar

Materiella anläggningstillgån gar
Byggnader och mark
lnventarier

,S un'lrna an ! ä g g n i ngsti ! !gån gai-

Omsättni ngstillgångar

Kortfrist!ga fordr!ngar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa cmsättningsti!!gångar

SU[4M,4TILLGÅNGÄR

J' JJJ UA I

t" Aaa4U UV9

97 464 000

97 377 ."29 o7 Ae^ n'nn

4 Åtr 4eR

577 154
155 299

1 129 625

722 316 1 284 924

98 099 645 98 748 924
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Balansräkning
Belopp i kr lVol 2007-12-31 2006-1 2-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
lnsatser
Underhållsfond

Fril| anal kanilal

Balanserat resultat
Ärets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Avräkning Peab
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

60 464 000
232392

-96 148
369 242

60 464 000

136 244

60 969 486

24 173 656

60 600 244

36 630 000

24 173 656

12 425 507
177 737

81 984
11 236

260 039

12 956 503 '1 518 680

98 099 645 98 748 924

36 630 000

JJ:' IO/

136 791
512 192
78 175
8 414

443 941

Poster inom linjen

Ställda säkerheter 2007-12-31 2006-1 2-31

Fastighetsinteckn ingar
Ansvarsforbindelser

37 000 000
inga

37 000 000
inga
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Allmänna redovisnin gsprinciPer
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.

Ä.nläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas tiil anskaffningsvärcle med a'vclrag för ackur-nulerade avski-ivningar.

Avskrivningar på byggnad görs enligt en progressiv plan över tillgångarnas förväntade nytijandeperiod
erriigliiedansiåer,.'ie. Avski-ivningar-pä inveniai-iei- göi-s en!igi i'ak ai'skrlvninEspian.

Avskrivningstid
Byggnad 50 år
Inventarier 5 år

Då slutfinansiering av foreningens fastighet genomfördes under 2006 så görs första avskrivning 2007.

Yttre fastighetsunderhåll
överföring till fond görs enligt föreningens stadgar om 0,3% av byggnadskostnaden. Denna överföring
görs mellan fria och bundna reserver och tas ej som en kostnad i resultaträkningen. Denna avsäitnings
göi's med börjen2007 i eniighet med stadgar och ekonornisk pian.

övrigt
Ovriga tillgångar och skulder har värderais till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan.
Fordringar hai- efiei'individuell värde;'ing upptagits tili dei belopp vai-med de bei-äknas inflyta.
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Noter

Not 1 BYggnader och mark
2007-1 2-31 2006-1 2-31

lngående anskaff ningsvärde
lnköp

Utgående ackum ulerade anskaffningsvärden
lngående ackumulerade avskrivningar
Arets avskrivningar

Utgående ackum ulerade avskrivnin gar

Utgående planenligt värde

Varav byggnader
Varav marl<.

Fastighetens taxeringsvärde uppgår till 51 600 000kr.

Hus iyp 1

Taxerin gsvärde byg gnader:
Taxeringsvärde mark:
Totalt

Not 2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

97 464 000 35 300 000
62 164 000

97 464 000

-'1 '10 359

97 464 000

-1 10 359

97 353 641

//rJCJ04 I

20 000 000

97 464000

77 464000
20 000 000

43 000 000
8 600 000

51 600 000

20a7-12-31 2006-1 2-31

lF Försäkringar
Räntekostnader
Räntebidrag
Övrigt förutbet kostnad och upplupen intäkt

Summa

Not 3 Förändring av eget kaPital

20 608
58 118
59 052

7 388

24 219

84 903
46 177

/nsalser Underhållsfond

145 166

Balanserat
resultat

155 299

Årets
resultat

Vid årets bör 60 464 000 136 244

Vinstdisposition enligt stämmobeslut
Reservering för underhållsfond
Ärets resultat

Belopp vid årets utgång 60 464 000 232 392 -96 148 369 242

Not 4 övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga
Ränfesafs Löptid (tom) 2007-12-31 2406-12-31

232352
136 244

-232 392
- | JO Z+L'

'JO}J Z+Z

Stadshypotek 05 74399 417750
Stadshypotek 05 74339 417751

Summa

I leverantörsskulder ingår amorteringar 2008 på totalt 30 833 kr

3,85% 2008-10-30 '12 209 668 ',l2 333 000
410% 201 '1 -1 0-30 12 210 660 1 2 334 000

36 629 996 37 000 000
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Sku!d Säkerhet Skuld Säkerhet

Fastigh etsinteckn in g
ö',.ina ckr tlrlor till lrrarlitinctlfr rfv v, ,uu

2A07-12-31 20A712-31 2006-12-31 2006-12-31
37 000 000 37 000 000

?A A2Q qOA ?7 41" A^^

20a7-i2-31 2406-12-31

t\l^+ E I lh^l"nna lz^c*ncrlnr aalr {Ärr r*ha*clÄa inlrl,ta-irtjL J uvijluFliq nu-Ll!quc! su!i tviuavgiqlug lt!lGnlcr

Förutbetalda medlemsavgifter
D^,,i^i^-^^- ':Äa

Räntor

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa

Nai 6 lnventarier

260 039 A^t ör4

2007-12-31 2006-12-31

133 045
1.6 254
80 892
19 206
10 646

149 777
1.6 25C

268 714

I 200

In gåen de a nskaff n i n gsvärde
Inköp

Utgående ackumulerade anskafrninsvärde
lngående ackumulerade avskrivningar
Ärets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt värde

Not 7 Revisionsarvode

29 6'10

29 610

-c Jtz
-5 922

23 688

2007-01-01- 2006-01-01-
2007-12-31 2006-12-31

Ernst & Young AB
Revisionsarvode

Summa

16 250 16250
16 250 16 250
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Sara Matthing
Ledamot
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Revis ionsberättelse

Till föreningsstämman i bostadsrättsföreningen Talludden 1

Org.nr 76961'1-6354

\/; h^r dt^^-V^+ åroro616lTiqpinncn or:h hnkförinnon qemt qtrrrolqrrnq fönraltninn iVl lldl gidl15l\dL dlJl CuUvlJlllllVUlluul I UUArv,irrJU,r JqirrL JLyiurJUrro rvrvorLtilr/V I

bostadsrättsföreningen Talludden 1 för år 2007-01-01 -2007-12-31. Det är styrelsen som har
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen
tillämpas vid upprättandet av årsredovjsningen. Vårt ansvar är att uttala oss om
årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett
urvalav underlagen för belopp och annan information iräkenskapshandlingarna. len revision
ingår också att pröva redovisntngsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att
hodÄme r{o hotrldolcpfr rlla rtnnqk:itninn2r qnm qtrrrelcan ninrt när rlon rrnnrätt=i,s ve ve._Ive

årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som
underlag för våd uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, atgärder och
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig
mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid
med bostadsrättslagen, årsredovisnrngslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision
ger mig oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Ärsredovrsningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rattvisande bild
rrr fÄroninnenq rFql lltrf nnh crällninn i anli4lpf med nnrl rodnyiqninncqorl i Syarinoov rvl9r rilrvurrJ ruJurLdL uull JLolllllllv I Eilllg,r9L iltgu vvu tcuuvtJlUttvaouu I vvutryu.
Förvaltningsberättelsen är fören lig med årsredovisning ens övriga delar.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm oen Lbcpri t-l-&b

oung AB

1

lrng

revisor


