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TONVNLTN I NGSB ERATTELSE
Firma

Foreningens firma dr Bostadsrattsforeningen svenstorp nr 1 med

Organisationsnummer 746000 -2285'

Adiess iir Sofierogatan 4 E,212 17 Malm6'
Telefonnummer ai o+o - 93 32 95 med e-mail styrelsen@svenstorpl.se och

hemsidans adress ir www.svenstorpl 'se'

Frireningens indamil

Foreningen har till andamal att frdmja medlemmars ekonomiska intressen genom att

i foreningens hus uppleta ldgenheter och lokaler at medlemmarna til l nyttjande utan

begrdnsning til l t iden.

Grundfakta om ftireningen

Bostadsrhttsfdreningen registrerades 1 943-05-31' Fdreningens nuvarande

ekonomiska plan ,p"ptatt"Ies 1943-05-31 och nuvarande stadgar registrerades

2008-01 -09 hos Bolagsverket.

Fakta om fastigheten

Foreningens fastighet utgors av tre byggnader p€r tomten nr 4 i kvarteret nr 52

Aigard iOostadsimrAdei Ellstorp i Malmo. Tomten avgrinsas av gatorna

ldaborgsgatan, Ellstorpsgatan och Sofierogatan'

De tre husen bendmns inom foreningen som Hus A, Hus B och HuS c'

Ltstig!lgl_9_p_elsgltlil.sForvArv Sdte

4qe.e4-4
ByoqnadsAr och Ytor
Fastigheterna utg6rs av 3 flerbostadshus med fyra viningar' De byggdes under Aren

1g44-46och ritade;1%a ai iriuOsterlind. Faitigheternas totala yta (ldgenhetsyta)

Ar enligt taxeringsbeskedet 7472 m''

Foreningen upplAter 125 ldgenheter med bostadsritt samt uthyrning av 37

parkeringsPlatser.

Ldgenhetsfordelning f6r bostadsratter samt lokal och antal p-platser

2 i;n:----::3 rot----- 
-- 

i0 ?ok.--: ---:i*ii .l--p!q!qsr

1 943 SkAne ldn, Malm6 kommun

86 st

4532 m2

38 st

2692 m2

1 s t

248 m2

125 s t

7472 m2

37 st

b
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I de tre fastigheterna finns iiven nedanstaende lokaler och gemensamhetsutrymmen:

VaktmdstareutrYmme inkl dusch
Lokaler fdr extern uthYrning
Lokaler fdr intern uthYrning
Tvdttstugor
Cykelkhllare
KAllare
Vind

Lokaler/Gemensamma utrymmen Kommentar

Styrelserum inklusive kontor todi-_om 2 rum och pentry i kAllarplan'
Sofierogatan 4E
Hus B, nedgAng vid Miljdhuset
Kdllarf6rr€rd/lokaler i kAllarplan
KdllarforrAd/lokaler i kdllarplan
En per hus samt en extra i Hus A
Finns i kdllarPlan ivarje hus
Kirllarf6rrid till varje ligenhet
Tillhorande vindsf6rrAd till varje ldgenhet samt

torkvindar

Fastighetsfdrsdkring

Fastigheterna dr fuilvardesforsdkrade genom Ldnsforsakringar, sk€rne. I fdrsakringen

ingAr f6ljande:
.Egendomsfdrsdkring(fast ighetsmaskinskada,husbocksf6rshkringoch

f ullse rvi ceavtal vid slneri n g) Hyresf 6 rl u stf 6 rsdkri n g

. Ansvarsfdrsikring som fastighetsdgare
o Ansvarsforsdkring for styrelsen

VihardvenenskadedjursfdrsdkringgenomAnticimex.

styrelsen ser giirna att varje medlem tecknar extraforsakring f6r bostadsratt utover

vanlig hemfdrsdkring-

Fastighetens tekniska status

Foreningen fdljer en underhallsplan och som l6per 1O 6r framat' styrelsen uppdaterar

underhillsPlanen Arligen'
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Ar
1 985
1 990
1 990
1 991
1 992-1 993

1 993
1994

1 994
1 994
1 994
1 995-1 997
1 995

1 995
1 995

1 999
2001

2001

2001-2002

2004-2005

2005

Atgaro
Byte av vattenledningar
Nya entr6er
Nya soprum
Nya fOnster och balkongdorrar
All drdnering och
dagvattenledningar dr omlagd
Forbattring av utemiljon
Nya siikerhetsdorrar till
ldgenheterna
MAlning av traPPhus
MAlning ikdllare
Ny antennkabelstam
Nya tviittmaskiner
Reparering av befintliga balkonger
utbyggnad 6ver balkonger
Tvdttning och mAlning av fasader
Tillbyggnad av
sopsorteringsutrymme
Renovering tvdttstugor
lnstallation av bredband via TV-
nAtet
Upprustning av befinllig lekplats
enligt gdllande siikerhetsnormer
Elsanering inkl byte av elledningar
och proppskip i samtliga ldgenheter
och gemensamhetsutrYmmen
Installation av nipplar pA element for
att ge en jdmnare virmefordelning
Ombyggnad av kdllarlokal till
styrelserum och kontor, samt
duschutrymme (Ldgenhet som
tidigare anvdndes for detta AndamAl
sildes 2006)
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Spolning av avloPPsstammar inkl
filmning for att faststdlla att de dnnu
ej dr i behov av renovering/bYte
Installation av nya TV-kanaler
Byte av nyckelsYstem PA samtliga
externa dorrar
lnstallation av bredband via TV-
ndtet
MAlning av vAggar i trapphus, gAller
alla tre husen
Byte/Reparation av traPPrdckert
Sista steget i digitalisering av ry-
ndtet
lnstallation av
hoghastighetsinternet, dragning av
fiberkabel fram till station i hus
Obligatorisk ventilationskontroll
genomford (OVK)
Energideklaration genomf6rd
Ndt (fdrhindra fAgelbon) iir
monterade PA skorstenar
Byte av dorrar till kiillarutrymmen
Renovering av socklar, bYte av
kAllarfonster
Statusbesiktning av
avloppsstammar
GenomgAng och forbdttring av
brandskyddet
Reparation och byte av samtliga tak

2005

2005
2005

2005

2005

2006
2006

2006

2008

2008
2008

2009
2009

2009

2009

2009-201 0

2011
2011
2011-2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014

Teknikskifte av TV-sandningarna (HD-TV och tillaggskanaler m6jliga)

Mojlighet ti l l Internet (100/100 MbiVs) och lP{elefoni
Energibesparande Atgdrder (energistyrning)
3 nya tv6ttmaskiner i A-huset
Oenomgang och uppfraschning av tvdttstugor och torkrum (efter behov)

GArdenheiian B- 6ifr C-nrset har gjorts vid (nya grasbelagda slinter)

Uppfrdschning av P-Platser
Rivning av kldtterhus pa lekplatsen
3 nya tvdttmaskiner i B-huset
Vippkontakter i entr6erna
Framtid for lekplats bestdms pfi Arsmdtet
Killarbelysn i n g ses over m.a. p. elbespari ngsm6j I i_g heter
Ersdrttningstriid utanfor A-huset for de som foll i hoststormenn

)
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TV och Internet

Foreningen tar idag emot TV-signaler och Internet via sydanlen1-r9te AB och har

inte liingre nAgon Jdn ,itrstniig f6r detta. Det ingAr idag cirka 20 lria kanaler i

f0reningens basutbud.
Det finns oreooanJsuppkoppring tiil Internet via TV-natet i samarbete med Bahnhof'

Foreningen har ett avtal med Lars Hansson I Skane AB for fastighetsskotsel sasom

underhAll, reparatio; och stddning simt trddgirrdsskotsel' Reparationer utanfdr

iastighetsskdtarens omrAde kdps in vid behov'

Ekonomisk f6rvaltning

Den ekonomiska fflrvaltningen har skett av fdretaget Grant Thornton med Rickard

Julin, auktoriserad revisor fiAn Grant Thornton i H-elsingborg, som kontaktperson'

Lhgenhetsf6rteck;in; ocn auisering av 3ugif19l,:!Ols-i 
-tyretsens regi' Avisering av

mAnadsavgifter st<er"t<vartalsvis. Fdr extern revision dr Thomas Anvelid vid Ernst &

Young AB vald o.n tO, intern revision vdljs tva medlemmar som ordinarie interna

revisorer och h6gst tvir suppleanter vio arsstamman f6r att ansvara f6r genomgang

av Arets rdkenskaper och protokoll'

Overldrtelser

Av f6reningens medremsrdgenheter har det under aret dverlatits 15 stycken' Det har

und"r aret"inte skett nagra avsdrgelser av bostadsratter.

Styrelsens sammansittning

styrelsen konstituerar sig sjdtlv enligt stadgar och har haft foljande sammansattning

under iret:

Ntmn-- 
---Bei;{i"s ----- l'";io----d'a;iq- -v-;jq-P'A-90

2012 Ja
2012 Ja
2013 Ja
2013 Ja
2013 NY
2013 NY
2013 Ja

Vid ordinarie foreningsstdmma loper mandatperioden ut fdr fdljande personer: Lars

Wredmark och Therese Lindstrom'

styrelsen har under aret avhallit 10 protokollforda sammantraden'-o

Lars Wredmark
Therese Lindstrom
Jeanette Ldndahl
Tobias Larsson

Ordforande
Vice ordf6rande
Kassdr
Sekreterare

2
2
2
2
2
2
2

Jessica Salomonsson Vice Sekreterare
Peter Jdnsson
Evert Olsson

Suppleant
Suppleant
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Till firmatecknare har varit tva i fdrening, fritt kombinerat enligt nedan:

Tobias Larsson, Therese Lindstrdm, Jdanette Ldndahl och Lars Wredmark

Revisorer

Extern revisor:
ihot", Anvelid, auktoriserad revisor, Ernst & Young AB

lnterna revisorer:
. Tommy Persson, ordinarie
o Lennart Sandberg, ordinarie
. Jan-Ove Lundkvist, suPPleant

Styrelsen stoa aug; sf.iitifib fOrklaring till ordinarie f6reningsstdmma over revisorernas

eventuella anmdrkningar.

Valberedning

vid ordinarie stiimmomote z}l3valdes foljande till att inga i valberedningen:

. Andr6 Svensson (sammankallande)

. Andreas Banby

. Anna Flarup

Stimmor

Ordinarie foreningsstimma holls 2013-04-16 dFlr 34 medlemmar deltog' samt 0

fullmakter fanns. ordinarie foreninjsstdmma skallhailas inom sex manader efter

utgAngen au ua4e ,af"nskapsar. triinst en vecka fore stilmman hAlls skall

redovisningsnaniting"t* oif, revisionsberdttelsen hAllas tillgdngliga fdr

medlemmarna.

Varje medlem har en r6st och dgs en bostadsratt av mer 6n en person har dessa

petionet ti l lsammans en gemensam rdst'

Medlem som onskar inkomma med en motion som ska behandlas pa ordinarie

foreningsstirmma ,t u nort"lt ha lamnat denna til l styrelsen innan februari manads

utgAng.

Foreningens ekonomi

Foreningens rdkenskapsar omfattar tiden 1/1 til l 91112. Minst en manad f6re ordinarie

foreningsstamma ska styretsen overrdmna en arsredovisning tirr revisorerna' Denna

ska bestA au resu tiatidkn i ng, balansrdkn i ng och f orvaltni ngsberdttelse'

En 10-arig underhallsplan finns. Enligt olanel.ir det planerade underhallsarbeten

fram t.o.m . ar zozi p55,zs Mt ,' (viriv'+,+8 Mkr Ar relining av avloppsstammar)'

For att sakra medel till kommande underh&ll och investeringar har styrelsen tagit',l
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fram f6rslag till avgiftsjusteringar. Under f6rutsittning att nuvarande underhAllsplan

forblir ofdralndrad 6ch att de o-vriga fdrutsdttningar som finns faller in sA rdknar

styrelsen med kommande avgiftsforandringar enligt nedan'

Ai------- fiiiii.-e f-ora$t1lg-
2013
2014
201 5
201 6
2017

Hdjning
Hojning
Hdjning
Hojning
Hdjning

4o/o

1 %
cirka 2h (f 6 lja i nf lationen)
cirka 2o/" (f 6lja inf lationen)
cirka 2/" (f 6 lja i nf lationen)

Efter de senaste Arens st6rre avgiftshojningar anser sig styrelsgl. ha byggt upp en

buffert som ska klira underhAllsflanenoch att det ddrmed ska bli normala

avgiftsjusteri ngar f ramOver.

Fastigheternas marknadsviirde 6r avsevdrt hogre 5n nuvarande lAn' Styrelsen har i

Ar valt att amorter" pa o.tintliga l6rn (for att minlka riintekostnaderna) och vid behov

enligt underhallsplanen, kommer man att ta upp nya lan motsvarande amorteringen'

Medlemsinformation

Den forsta helgfria onsdagen i manaden, med undantag f6r juli och augusti, finns

ityrelsen i styrllserummet fdr att bistA med medlemsservice.

Fdreningen har en egen hemsida, www.svenstorpl 'se' Sidan har under Aret

uppdaterats IdPande.

Foreningens policy f6r andrahandsuthyrning dr att medlemmen maste ha styrelsens

medgivinde. Se dostadsrdttslagen kip 7 $ t O-t 1. V-id Arsskiftet hade vi 4

ldgenheter som u"i rtn'tOa i an-dra frahO (avser medlemmar som har ansokt om

detta).

Statistik

Uppvdrmninq av fastigheter och varmvatten sker genom fjdrrvdrme och

ffirrl"*ger har unJer de senaste Aren har sett ut enligt fflljande:

2005
2006
2007
2008
2009
201 0
2011
2012
201 3

174 kWh/kvm
175 kWh/kvm
167 kWh/kvm
162 kWh/kvm
177 kWh/kvm
196 kWh/kvm
165 kWh/kvm
170 kWh/kvm
166 kWh/kvm

Varmvattnet stdrr fdr cirka 20 % av forbrukningen

\
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Vattenfdrbrukningen
@p.g.a.at tVASYDtarutenh6gavgi f t f6rs ta t is t iken.Styre lsen
har efter snabOgrinst<ning av rdkningar inga misstankar om n6gon stdrre dkning av

kallvattenfdrbrukningen och ser ddrfdr ingen vinst i att ta fram statistiken.

Elf6rbrukningen f6r gemensam el (milj6mdirkt) har under de senaste Aren har sett ut

enligt f6ljande:
2005 1,30 kwh/kvm/mAnad
2006 1,30 kwh/kvm/mAnad
2OO7 1,25 kwh/kvm/mAnad
2008 1,30 kwh/kvm/mAnad
2009 1,15 kwh/kvm/mAnad
2O1O 1,05 kwh/kvm/mAnad
2011 1,08 kwh/kvm/m&nad
2012 1,05 kwh/kvm/mAnad
2013 1,08 kwh/kvm/mAnad .

\
,
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Resultat och stSllning

Hdr foljer en kort sammanstdllning av foreningens resultat de senaste fem aren'

2013
Nettoomsdttning Tkr 4 4O1
Rdrelseresultat Tkr 1 031
Resultat fOre skatt Tkr 662
Balansomslutning Tkr 14 250
ArsavgiftsnivA fdr bostdder kr/kvm 573

Disoositionsf6rslao
Forslag till disposition betrdffande f6reningens vinst

2012
4 233

697
244

14  501
547

2011
4 075

668
247

1 5  1 3 9
527

2010 2009
3 796 3 802
-154 -556
-566 -907

15 663 11 632
491 491

Balanserat resultat
Arets resultat

Styrelsen fdreslAr f6ljande disposition:

Uttag ur fond for Yttre underhill
Avsattning till yttre underhAllsfond
Balanseras i nY rbkning

303 752,60
661 616.36
965 368,96

0,00
637 000,00
328 368,96
965 368,96

Yttre underhAllsfond uppgflr efter ovan uttag samt avsittning till 2 400 000 kr

Betrdffande mer detarjerade uppgifter gdilande foreningens resultat och stdllning

hinvisas till fdliande r'esultat- och balansrdkningar med noter'

)
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Resultatrikning
1 januari - 31 december

RORELSENS INTAKTER
Arsavgifter och hYror 1
Ovriga rdrelseintdkter 1

RORELSENS KOSTNADER
Reparationer och underhAll 2
Taxebundna kostnader 2
Ovriga driftskostnader 2
Ovriga r6relsekostnader 2
Personalkostnader 2

RORELSERESULTAT F6RE AVSKRIVNINGAR

AVSKRIVNINGAR OCH FASTIGHETSSKATT
Fastighetskatt
Avskrivningar 5

RORELSERESULTAT

FINANSIELLA POSTER
Ovriga rdnteintdkter 3
Rdntekostnader 4

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

BOKSLUTSDISPOSITIONER

RESULTAT F6RE SKATT

SKATT

ARETS RESULTAT

2013

4 380 077,04
20 676.96

4 400 754,00

-833 388,25
-1 476 515,81

-268 457,61
-152 806,00
-158 529,00

2 889 896,67

1 510 857,33

-158 940,00
-320 531.00
-479 471,0O

1 031 386,33

4 656,03
-374 426.00
-369 769,97

661 616,36

0,00

661 616,36

0,00

661 616,36
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2012

4 2 1 9 1 8 9 , 1 8
13 450.00

4 232 639,18

-1 049 577,15
-1 425197,00

-252 581,28
-151 372,30
-157 744.00

-3 036 471,73

1 196 167,45

-178 315,00
-320 531.00
-498 846,00

697 321,45

10 236,07
- 463 614,00
-453 377,93

243943,52

0,00

243943,52

0,00

243943,52
t_
u
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Balansrbkning

1 januari- 31 december

TILLGANGAR

AN LAGGNINGSTI LLGAUCNN

Materiel la anl69 gningstillgingar
Byggnader och mark 5
Ack.avskrivning av bYggnader
ParkeringsPlatser

SUMMA ANLAGGNI NGSTI LLGANGAR

OMSATTNI NGSTI LLGANGAR

Kortf risti ga fordri ngar
Avgifts- och hYresf ordringar
Skattefordringar
Avrikning skatter och avgifter
Ovriga i nterimsf ordringar

Kassa och bank
Bank

SUMMA OMSATTNINGSTI LLGAHCAN

SUMMA TILLGANGAR

2013

16 026 563,89
-2780 270,89

32 200.00
13278 493,00

13278 493,00

67 207,00
18 259,00
32 092,00
35 887.19

153 445,19

817 737.77
817 737,77

971 182,96

14 249 675,96
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2012

16 026 563,89
-2 459 739,89

32 200.00
13 599 024,00

13 599 024,OO

1  1 6  1 8 1  , 0 0
0,00

17 558,00
24 366.36

158 105,36

744 060.24
744 060,24

902 165,60

14 501 189,60"
\
V
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital
Grundinsatser
Fond for yttre underhAll

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

SUMMA EGET KAPITAL

LAngfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Leverant6rsskulder
Skatteskulder
Ovriga kortf ristiga skulder
Upplupna kostnader och fdrutbetalda intdkter

SUMMA SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Stdllda siikerheter
Uttag na f astig hetsinteckni ngar
Ansvarsfdrbindelser

2013

91 925,00
1 763 000.00
1 854 925,00

303 752,60
661 616.36
965 368,96

2820 293,96

6 10 544 298,00

94 938,00
0,00

108,00
7 790 038.00

885 084,00

11 429 382,00

14 249 675,96

I 13 551 000,00
inga

2012

91 925,00
1 513 000.00
1 604 925,00

309 809,08
243 943.52
553 752,60

2158677,60

11 487 819,00

100 577,00
1 1  16 ,00
2 531,00

750 469.00
854 693,00

12342 512,00

14 501 189,60

13 551 000,00
inga

fi
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Redovisningsprinci Per
Arsredovisningen har upprdttats enligt Arsredovisningslagen och
bokfdringsnimndens allmAnna rAd.

Fordringar

Fordringar har tagits upp till de beloppen varmed de berdknas inflyta.

AnlSggningstillgingar

AnldggningstillgAngar vdrderas till anskaffningsvdrde.med avdrag fdr ackumulerade
avst<iiinin!ar. Avs[rivningarna gdrs enligt systematisk plan 6ver tillgAngarnas
fdrvdntade nyttjandeperiod enligt nedanstAende.

Avskrivningstider
Byggnader
Stand ardf 6 rbdttri n gar
I nventarier, verktyg, installationer

50 dr
20-50 Ar
5-10 Ar

Ovriga tillgAngar och skulder har vdrderats till anskaffningsvArde om ej annat anges i

not nedan.
\
0
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Belopp dr i kronor om inte annat anges.

SIJENSTORP NRI

NOT 1
NETTOOMSATTNING

lntdkter
Arsavgifter - Ldgenheter/lokaler
Hyresi ntdkter - Parkering
Medlemsavgifter f 6r i ntrdde
6vriga intdkter
TOTAL

NOT 2
RORELSENS KOSTNADER

Drift - UnderhAl l/ReParationer
Fastighetsskotsel, stAdning och sophdmtning
UnOernAtt och reparationer av fastighet
UnderhAll och reparationer av tvittstuga *

UnderhAll och reParationer av VVS
UnderhAll och reParationer av TV
Summa

*3 nya tvdttmaskiner Ar 2012 och 2013

Summa totalt

Taxebundna kostnader
Elkostnader
Vdrmekostnader
Vattenkostnader
Summa

Ovriga driftskostnader
Programavgifter TV utbud
Forsdkringar
Ovriga driftskostnader
Summa

dvriga frirvaltnings- och rorelsekostnader
Konsultarvoden ekonomi och redovisning
Diverse administrativa kostnader
Summa

Anstdl lda och Personalkostnader
Styrelsearvode
Revisionsarvode, f 6reni ngsvald
Arvode valberedningen
Sociala kostnader
Summa

RORELSENS TOTALA KOSTNADER

2013

4 277 540
102537
17 000
3 677

4 400754

2013

542746
164 074
104 269
10 922
11 377

833 388

2012

4 120 663
98 526
10 000
3 450

4232639

2012

554 516
386 799
91 146
17 000

1 1 6
1 049 577

1 049 577

1 5 7  1  1 6
1 031 143

236 938
1 425 197

176 634
53 825
22 122

252581

126 434
24938

151 372

114 444
6 000
4 500

32 800
157 744

3 036 471
\a

833 388

1 6 5  5 1 3
1 046 786

264 417
1476716

1 83 208
57 105
28 144

268 457

121 742
31 064

152 806

116732
6 000
4 500

31 297
158 529

2 889 896
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NOT 3
RANTEINTAxTen

Fors6lj ning/Vdrdereg lering/Utdelni ng
Rdnta
SUMMA

NOT 4
RANTEKOSTNADER

RAntekostnad, lAn
SUMMA

NOT 5
NIITENIEILA AN LAGGNINGSTI LLGANGAR

Byggnader och mark
I ngAende anskaff ningsvdrde
Uigiende ackumulerade anskaff ningsvirden

Ingiende avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgdrende ackumulerade avskrivningar

2013

374 426
374 426

1 6 026 564
16 026 564

-2 459740
-320 531

-2780271

Mark
1 6 800 000

Sidan 15 av 17

2012

0
10 236
10 236

463 614
453 378

1 6 026 564
16 026 564

-2139 209
-320 531

-2 459740

Totalt
52 800 000

Loper ut

0
4 656
4 656

Fastighetens taxeringsviirde uppgir till 52 800 000 kr (taxeringsar 2013)

BYggnader
36 000 000

NOT 6
SKULDER TILL KREDITINSTITUT

2013-12-31 2012'12'31
Lingivare Rintesats BeloPP
SPINTAB 1. 2,725/" 1 275 000
SPINTAB 2- 2,447"/" 2 600 000
SPINTAB 3" 2,7310/o 2 668 344
SPINTAB 4- O
SPINTAB 5. 2,4480/" 4 000 000

10 544 298
.Rdrligt lAn med riinta som justeras var 3:e mAnad

\

Belopp
1 275 000
3 064 814
2 668 344

479 661
4 000 000

11 487 819
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Revisionsber6ttelse
Ti l l  foreningsstdmman i  Br f  Svenstorp nr  1,  org.nr  746000-2285

Rapport om Srsredovisningen

Vi har reviderat Srsredovisningen for Brf Svenstorp nr 1 for
3r  2013.

Sfyrelsens ansvar fiir Srsredovisningen

Det iir styrelsen som har ansvaret fOr att upprStta en
Srsredovisning som ger en rdttv isande bi ld enl igt
Srsredovisningslagen och f0r den interna kontrol l  som
styrelsen bed6mer dr nOdviindig fdr att upprdtta en
Srsredovisning som inte inneh6l ler vdsent l iga felakt igheter,
vare sig dessa beror p6 oegent l igheter el ler pi  fel .

Revisorernas ansvar

Vir t  ansvar 5r att  ut tala oss om Srsredovisningen pi
grundval av v6r revision. Auktor iserad revisor har utf6rt
revisionen enl igt  Internat ional Standards on Audit ing och
god revisionssed i Sverige. Dessa standarder krdver att vi
fdljer yrkesetiska krav samt planerar och utfOr revisionen
fdr att uppnS rimlig sdkerhet att Srsredovisningen inte
inneh6l ler vdsent l iga felakt igheter.  Fortroendevald revisor
har utfort  revisionen enl igt  god revisionssed f  6r
f0rtroendevalda revisorer i Sverige.

En revision innefattar att genom olika Stgiirder inhdmta
revisionsbevis om belopp och annan information i
Srsredovisningen. Revisorn vdl jer v i lka Stgi i rder som ska
utfOras, bland annat genom att  bedoma r iskerna for
vSsentliga felaktigheter i Arsredovisningen, vare sig dessa
beror p5 oegent l igheter el ler p3 fel .  Vid denna r isk-
bed6mning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrol len som dr relevanta f6r hur fdreningen upprdttar
Srsredovisningen for att ge en rdttvisande bild i syfte att
ut forma granskningsStgi i rder som ar i indamSlsenl iga med
hdnsyn til l omstiindigheterna, men inte i syfte att g6ra ett
ut talande om effekt iv i teten i  foreningens interna kontrol l .
En revision innefattar ocks6 en utvdrdering av dndam8ls-
enl igheten i  de redovisningsprinciper som har anvdnts och
av r iml igheten i  styrelsens uppskattningar i  redovisningen,
l iksom en utvdrdering av den 6vergr ipande presentat ionen i
Srsredovisningen.

Vi anser att  de revisionsbevis vi  har inhdmtat i i r  t i l l r i ickl iga
och SndamSlsenl iga som grund f6r vSra uttalanden.

Uttalanden

Enl igt  vAr uppfattning har Srsredovisningen uppri i t tats i
enl ighet med Srsredovisningslagen och ger en i  al la
vdsent l iga avseenden rdttv isande bi ld av fOreningens
f inansiel la st i i l ln ing per den 31 december 2013 och av dess
f inansiel la resultat  fOr 6ret enl igt  Srsredovisningslagen.
ForvaltningsberSttelsen i i r  fOrenl ig med Srsredovisningens
6vriga delar.

Vi t i l lstvrker ddrfdr at t  foreningsstdmman faststdl ler
resultatr i ikningen och balansr6kninqen fdr foreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
fiirfattningar

Ut6ver v5r revision av Srsredovisningen har vi  Sven
reviderat f  6rslaget t i l l  d isposit ioner betrSffande
foreningens vinst eller forlust samt styrelsens forvaltning
fdr Brf  Svenstorp nr 1 for 5r 2013.

Sfyrelsens ansvar

Det 5r styrelsen som har ansvaret fdr f6rslaget til l
d isposit ioner betrdffande fdreningens vinst el ler for lust,
och det dr styrelsen som har ansvaret for forvaltningen
enligt bostadsrdttslagen.

Revisorernas ansvar

VSrt ansvar 5r att  med r iml ig sdkerhet uttala oss om
forslaget t i l l  d isposit ioner av foreningens vinst el ler fOrlust
och om forvaltningen p6 grundval av v5r revision. Vi  har
utf6rt  revisionen enl igt  god revisionssed i  Sverige.

Som underlag for v6rt  ut talande om styrelsens f6rslag t i l l
d isposit ioner betrdffande f6reningens vinst el ler for lust har
vi  granskat om fdrslaget 5r forenl igt  med bostadsrdtts-
lagen.

Som underlag for virt uttalande om ansvarsfrihet har vi
utdver vir  revision av 6rsredovisningen granskat vdsent l iga
beslut,  6tgi i rder och forhSl landen i  foreningen for at t  kunna
beddma om n8gon styrelseledamot 5r ersdttningsskyldig
mot fdreningen. Vi har dven granskat om n6gon
styrelseledamot pE annat siitt har handlat i strid med
bostadsriittslagen, Srsredovisningslagen eller fOreningens
stadgar.

Vi anser att  de revisionsbevis vi  har inhdmtat dr t i l l r i ickl iga
och dndamSlsenl iga som grund fdr vEra uttalanden.

Uttalanden

Vi t i l lstyrker att  fdreningsstdmman behandlar resultatet
enl igt  fdrslaget i  fOrvaltningsberdttelsen och bevi l jar
styrelsens ledamOter ansvarsfr ihet f0r rdkenskapsSret '

Malmd a"nLr lg  zotq

Thomas Anvel id
Auktoriserad revisor

mmy Persson

Lennart  Sandberg
Fdrtroendevald revisor

Fdrtroendevald revisor
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PM efter avslutad revision

Riikenskapsir
Till
Fran

201 3-01-01 - 2013-12-31
Styrelsen
Thomas Anvelid

1. Allmiint

Som ett led i revisionen har vira noteringar frin 6rets granskning sammanstiillts- Fdr att

siikerstiilla att informationen nar alla ber<irda befattningshavare i organisationen

rapporterar vi skriftligt iiven en del iakttagelser som iir av sidan karaktlir att de skulle

kunna ha avhandlats enbart muntligt.

Vi har genomftirt vir granskning av verksamhetsiret 2013-01-01 -2013-12-31. Det Zir

forenin-gens styrelse sJm har ansvaret fiir r?ikenskapshandlingamaoch ftirvaltningen. Virt

ansvar iir att uttala oss om irsredovisningen och fdrvaltningen pi grundval av v6:r revision'

V6r granskning har skett i enlighet med god revisionssed och t[cker siledes endast

o-red.n och aspekter v[sentliga fiir revisionen och lir inte av sidan omfattning att den

tlicker in alla eventuella svagheter i rutiner och intern kontroll.

F<irvaltningsrevisionen har inriktats pi att granska styrelsebeslut, itgiirder och

ftirh6llanden i foreningen. Granskningen skall ge underlag fiir att bedcima om nigon

styrelseledamot iir 
"rrattningrskyldig 

mot ft)reningen och om nigon styrelseledamot har

handlat i strid med ftirening.lug.n, trsredovisningslagen samt ftireningens stadgar.

V6r riikenskapsrevision har fokus erat ph granskning av resultatriikningen (irsavgifter,

driftkostnadei, avskrivningar, riintekoitnader mm) genom analytiska granskningsmetoder

samt viirdering och redoviining av viisentliga balansposter (friimst byggnader och mark,

eget kapital och lingfristiga skulder).

Efter genomford granskning har vi inte funnit nigra brister i redovisningen eller

ftirvaltningen som iir viisentlig ftir revisionen.

Vid frigor eller eventuella oklarheter kontakta gatnamig'

' 7 r t .
Ma lm< j  denn ' l tZ 'e \1

\
Thomas Anvelid
Auktoriserad revisor
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