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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten
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Föreningen har till ändam I an främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens
hus uppI ta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Uppl telse
får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som
komplement till bostadslägenhet eller lokal.

UppI telse får endast ske till fysi k person.

Föreningens byggnad

Byggnaden, som uppfördes år 1929, ligger i Uppsala kommun och har beteckningen Fålhagen 34:2.
Byggnaden är fullvärdesförsäkrad hos försäkringsbolaget If Skadeförsäkringar.

Föreningens byggnader utgörs av ett bostadshus med 24 lägenheter som upplåts med bostadsrätt.
Till byggnaden hör också 23 st parkeringsplatser som hyrs ut till föreningens medlemmar.

Den totala boytan enligt taxeringsbesked uppgår till 2 148 kvm.

Lägenhetsfördelning:
21 st 2 rum och kök

3 st 3 rum och kök

Fastighetens tekniska status

För fastigheten finns en IO-årig underh Ilsplan upprättad som årligen uppdateras av styrelsen.
Planen ligger till grund för föreningsstämmans beslut om reservering och ianspråktagande av
fonderade medel för yttre fastighetsunderh II. Årligen reserveras minst det belopp som anges i
budget.

Renoveringar
Tidigare gjorda renoveringar:
1993 Stamrenovering
1998 Ventilation
2002 Markanläggningar

Fastighetsförvaltn ing

Föreningen har tecknat en avtal med UBC om teknisk förvaltning inklu ive fastighetsskötsel.
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Föreningsfrågor

Stadgar
Föreningens gällande stadgar regi trerades hos Patent- och Registreringsverket 1995-03-22.
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Medlemmar
Två lägenheter har bytt ägare under det gångna året. Per-Åke Pettersson och Charlotta Elfström har
överlåtit lägenhet nr 7 till Mattias Larsson och Katarina Yuen och Anders och Cajsa Tedenlid har
överlåtit lägenhet nr 9 till Ulla-Greta af Uhr.

En gemensam aktivitetsdag genomfördes den II maj då gården, utemöblerna och gemensamma
utrymmen fräschades upp inför sommaren. Förenjngen bjöd p kaffe med bröd.

Trafiksituationen p Väderkvamsgatan har ytterligare försämrats sedan man omdirigerat trafiken i
centrum. En skrivelse angående bullernivån har gjorts och slcickats till Trafik- och Gatukontoret
tillsammans med underskrifter insamlade från ett flertal föreningar runt Väderkvamsgatan. Vidare
har styrelsen undersökt möjligheter till bidrag samt tagit in offert för bullerdämpande tgärder i de
mest utsalta lägenheterna. Bygglov för mur mot Väderkvarnsgatan har beviljats.

Organisationsan lutning
Bostadsrättsförenjngen Ymer är ansluten till Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC. Syftet med
medlemskapet är att erhålla det stöd i form av information, kurser och tillgång till ekonomisk och
juridisk expertis som styrelse och medlemmar är i behov av för en effektiv förvaltning av
föreningens fastighet och ekonomi.

Styrelse, revisorer och valberedning

Styrelsearbete m m
Under det g ngna verksamhetsåret, som är föreningens ttionde, har styrelsen haft 9 protokollförda
sammanträden. Ordinarie föreningsstämma hölls den 21 mars 2005. Föreningens nya stadgar antogs
p föreningsstämman.

Gunilla Grass Rehn
Margot Holmberg
Tage WaWbeck
Johan Flink
Mikael Blom
Anita Finne Grahnen
Ingvar Hilbbinelte
Mikael Blom

Revisorer
Nelida Johansson
Marie Glaas, suppleant

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Kassör
Ledamot
Suppleant
Suppleant

t o m november 2005

fr o m december 2005

t o m november 2005
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Valberedning
Inge Karlsson
Birgitta Hernemar, suppleant

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
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Uppgradering av fastighetsnätet för TV har gjorts.
Sotning och besiktning av samtliga eldstäder genomfördes i april. Rökgångarna blev inte godkända
och arbetet med att genomföra en gemensam åtgärd p börjades.

amtliga fönster m lades utvändigt.
Portkoden i b da fastigheterna har ändrats.
I Ymerhuset har ytterligare större arbeten genomförts för att minska radonhalten.
Torktumlaren i samma hus har reparerats och städutrustning har köpts in.
Bredbandsroutern har flyttats.
Väderkvarnshuset har fått nya siffror ovanför dörrarna och dörrstängarna har reparerats.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Styrelsen har beslutat om oförändrade avgifter för 2006.

Föreningens ekonomi

Resultatet visar ett underskott p 57 602 kr. Det beror till största delen på utgifter för reparations
och underh lIsarbeten.

Årsavgifter
Styrelsen har följt den fastställda budgeten och årsavgifterna har höjts med 2% fr o m 05-04-01.

Fastighetsskatt
Fastighetsskatt erläggs med 0,5 % av fastighetens taxeringsvärde för byggnad och mark.
Taxeringsvärdet framgår av not 6.

Inkomstskatt
Föreningen klassificeras skattemässigt som ett privatbostadsföretag och beskattas därmed efter
schablonmässiga regler. Eftersom föreningen har ackumulerade underskottsavdrag betalar Ymer för
närvarande inte n gon inkom t katt.

Förmögenhetsskatt
Medlemmarna erlägger, utifrån den kontrolluppgift föreningen lämnar till skattemyndigheten,
förmögenhetsskatt på sin andel av föreningens förmögenhetsvärde. Det totala förrnögenhetsvärdet
per 2005-12-31 uppgick till 8 812 213 kr.

Budget för nästa r
Styrelsen planerar inte för n gon avgiftshöjning under 2006. Budgeten visar på ett resultat på 20
000 kronor varav 20 000 kronor föreslås som reservering till underhållsfonden.
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Ekonomisk förvaltning
Avtal om ekonomisk förvaltning finns tecknat med Visma Service Uppsala AB l.o.m. 2006-12-31.

Flerårsjämförelse

ettoomsättning
Resultat
Underh Ilsfond
Årsavgift per kvm bostadsyta
Lån per kvm bostadsyta
Genomsnittlig skuldränta
Fastighetens belåningsgrad
Taxteringsvärde

2005
kr 950990
kr -57602
kr 48696
kr 415,5
kr 1661,1
% 3,1
% 99,7

!kr 12126

2004
897800
-45039
38696

403,5
I 701,6

3,6
98,2

12 126

yckeltalsdefinitioner framg r av not I

Förslag till vinstdisposition

Till föreningsstämmans förfogande st r följande vinstmedel:

Balanserad vinst
Årets resultat
Reservering till underhållsfond

terstår till föreningsstämmans förfogande

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

att i ny räkning överförs

Föreningens ekonomiska ställning och resultat

130716
-57602
-10000

63 114

63 114

Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resu1tat- och balansräkning samt
noter.
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Resultaträkning ot 2005 2004

Nettoomsättning 2
Årsavgifter m m 950990 897800

Summa nettoomsättning 950990 897800

Kostnader för fastigbetsförvaltning
Fastighetskostnader 3 -620651 -539 160
Övriga externa kostnader -46378 -40303
Fastighetsskatt -56335 -52040
Personalkostnader 4 -19633 -19 127

Summa kostnader för fastigbetsförvaltning -742997 -650630

Avskrivning -158127 -165747

Resultat före finansiella poster 49866 81423

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 2557 4104
Räntekostnader avseende skulder till kreditinstitut -110 025 -130566

umma resultat från finansiella investeringar -107468 -126462

Resultat efter finansiella poster -57602 -45039

Årets förlust -57602 -45039

Fördelning av rets resultat enligt förslaget i
vinstdispositionen
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) -57602 -45039
lanspråkstagande av underhållsfond
Reservering av medel till underhållsfond -10000 -10000

Årets resultat efter förändring av underbållsfond -67602 -55039
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Balansräkning ot 2005-12-31 2004-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
inventarier 5 88425 104925
Byggnader och mark 6 3579077 3720704

3667502 3825629

Finansiella anläggningstillgångar
lnsats SBe 2800 2800

umma anläggningstillgångar 3670302 3828429

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar 3906 3827
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 25780 50124

29686 53951

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

467834

497520

4 167822

419240

473191

4 301620

Eget kapital och skulder

Eget kapital 8
Bundet eget kapital
Upplåtelseavgifler 310756 310756
Underh Ilsfond 48696 38696

359452 349452

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 130716 185755

rets förlust -57602 -45039

Summa eget kapital 432566 490168
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Balansräkning ot 2005-12-31 2004-12-31

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 9 3482069 3567698

umma långfristiga skulder 3482069 3567698

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 9 85948 87384
Leverantörsskulder 30 173 68858

katteskulder 8199 6102
Övriga kortfristiga skulder 726 712
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 128 141 80698

Summa kortfristiga skulder 253187 243754

Summa eget kapital och kulder 4167822 4301620

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar
Ansvarsförbindelser

4231 000
Inga

4231 000
Inga
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oter

ot l Redovisnings- och värderingsprincipcr

Bostadsrättsföreningen Ymers rsredovisning har upprättats enligt Arsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna är
oförändrade i jämförelse med föregående år.
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AnläggningstilIg ngar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig niv , ökar tillgångarnas
redovisade värde. Utgifter för reparation och underh Il redovisas som kostnader. Byggnader och
inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

Linjär avskrivningsrnetod används.

Fastighet
Renovering
Ventilation
Markarbeten 2002
Reglercentral
Inventarier

2%
2%

10%
10%
10%
20%

Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Best ende värdenedgång hanteras genom nedskrivning.

Föreningens finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. I de fall tillgången på
balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet sker nedskrivning till det lägre värdet.

OmsättningstilIg gar
Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffuingsvärde och nettoförsäljningsvärde.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Föreningens underh Ilsfond
Reservering till föreningens underhållsfond ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att
beslut tagits p föreningsstämma sker överföring från balanserat resultat till underhållsfond.

Nyckeltalsdefinitioner
Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förh Ilande till genomsnittliga
fastighetslån.

Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till fastighetens bokförda
värde.

Antalet anställda
Under året har föreningen haft en deltidsanställd lokalvåradare. Styrelsen arvoderas enligt arvoden
fastställda av föreningsstämman.
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ot 2 cttoomsättning

Garage och parkering
Årsavgifter
Skattereduktion
Övriga intäkter

ot 3 Fastigbetskostnader

Fastighetsskötsel
Övriga fastighetskostnader
Reparationer
Reparation byggnad
El
Fjärrvärme
Vatten och salt

ophämtning
Fastighetsförsäkring
Kabel tv

ot 4 Personalkostnader

Löner
Arbetsgivaravgifter

43047
892 535

8459
6949

950990

IOS 000
7066

175097

22516
221 414
29450
18320
17704
24084

620651

IS 406
4227

19633

31 185
866615

897800

97575
12794

103927
20000
27004

208 126
29001
13247
16612
10874

539 160

14978
4149

19127
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2005-12-31 2004-12-31

Ing ende ackumulerade anskaffningsvärden 74350 74350

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 74350 74350

Ingående ackumulerade avskrivningar -52675 -37 805
Årets avskrivningar -7200 -14870

Utgående ackumulerade avskrivningar -59875 -52675

tgående restvärde enligt plan 14475 21675

Reglercentral
fng ende ackumulerat anskaffningsvärde 92 500

rets anskaffning 92 500

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 92 500 92 500
Ingående ackumulerade avskrivningar -9250
Årets avskrivning -9300 -9250

--

Utgående ackumulerade avskrivningar -18550 -9250

Utgående restvärde enligt plan 73950 83250

Totalt utgående restvärde enligt plan 88425 104925

ot 6 Byggnader och mark

2005-12-31 2004-12-31

!ng ende ackumulerade anskaffningsvärden 355091 355091

tgående ackumulerade anskaffningsvärden 355091 355091
!ng ende ackumulerade avskrivningar -307999 -300897
Årets avskrivningar -7 102 -7 102

tgående ackumulerade avskrivningar -315101 -307999

tgående restvärde enligt plan 39990 47092
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2005-12-31 2004-12-31

l ackumulerade anskaffningsvärden ingår mark

Renovering
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 4241060 4241060

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 4241060 4241060
Ingående ackumulerade avskrivningar -884677 -799856
Arets avskrivning -84 821 -84821

Utgående ackumulerade avskrivningar -969498 -884677

tgående restvärde enligt plan 3271562 3356383

Ventilationsåtgärder
Ing ende ackumulerat anskaffningsvärde 155 000 155000

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 155000 155000
Ingående ackumulerade avskrivningar -93000 -77 500
Årets avskrivning -15 500 -15 500

Utgående ackumulerade avskrivningar -108500 -93000

Utgående restvärde enligt plan 46500 62000

Markarbeten 2002
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 342037 342037

tgående ackumulerat anskaffningsvärde 342037 342037
lng ende ackumulerade avskrivningar -86808 -52604

rets avskrivning -34204 -34204

Utgående ackumulerade avskrivningar -121012 -86808

Utgående restvärde enligt plan 221025 255229

Totalt utgående planenligt restvärde 3579077 3720704

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad 8800000 8800000
Taxeringsvärde mark 3326000 3326000
Byggnadens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande:
Bostäder 12126000 12 126000
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ot 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2005-12-31
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2004-12-31

Förutbetalt If Skadeförsäkring
Förutbetalt Com Hem
Förutbetat Vattenfall
Förutbetalt UBC

Summa

ot 8 Eget kapital

18832
6948

25780

17704
4902
I 268

26250

50124

Eget kapital 2004-12-31
Överföring till underh Ilsfond
Ianspråktagande av underhållsfond,
en! beslut av föreningsstämman
Balansering av föregående års
resultat
Arets resul tat

Eget kapital 2005-12-31

ot 9 Skulder till kreditinstitut

Uppl telse
avgifter
310756

310756

Underh fond
38696
10000

48696

Balanserad
vinst

185755

-55039

130716

Årets
resultat
-45039
-10000

55039
-57602

-57602

Långivare

tadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Totalt
Avgår kortfristig del

Ränta %

2,59
2,29
2,23
2,89

Räntan är
bunden LO.m.

2007-07-30
Rörligt
Rörligt
Rörligt

Amorteringar
år 2006 enl

låneavtal
34444

8624
39880
3000

85948

Lånebelopp
2005-12-31

1713589
825648
737780
291 000

3568017
- 85 948

3482069
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ot 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna räntor
Upplupet Vattenfall, el
Färskottsbetalda hyresinkomster
Uppl avg fspb
Upplupen fjärrvärmde dec

umma

Uppsala 2006-

2005-12-31

13 915
2363

76434
296

35 133

128141
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2004-12-31

18687
l 376

60635

80698

Gunilla Grass Rehn

Mikael Blom

Johan Flink

Margot Holmberg

Anita Finne Grahnen

Min revisionsberättelse har avgivits 2006- 03 41./

tJ~L..dQ ~ J c., ~ ~I'
elida Johansson
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REVISIONSBERÄTTELSE
Bostadsrättsföreningen Ymer

Org. Nr 717600-1175

Jag har granskat brf Ymers räkenskaper, årsredovisning samt styrelsens
förvaltning för räkenskapsåret 2005.

Granskningen har inte givit anledning till någon erinran.
Årsredovisningen har upprättats enligt bokföringslagen.

Jag tillstyrker

att resultat- och balansräkningen fastställes enligt styrelsens förslag,

att disponibla vinstmedel behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uppsala 2006-03-14

Neudc.l ~0h(dJ.rJ"1J
Nelida Johansson
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