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Bostadsrattsforeningen Utsikten i Norrtalje
769618-6373

Forvaltningsberattelse

Styrelsen for Bostadsrattsforeningen Utsikten i Norrtalje, 769618-6373 far harmed avge arsredovisning
for 2011.

Allmant om verksamheten
Forvaltningsberattelse

Styrelsen avger harmed arsredovisning for rakenskapsaret 1 januari till 31 december 2011.

Foreningens andamal
Foreningen har till andamal att framja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i foreningens
hus upplata bostadsratter utan tidsbegransning. Under november och december har samtliga
lagenheter upplatits.

Styrelsens sammansattning
Fram till inflyttningen utgjordes Styrelsen av Stefan Engberg, Millar Truuberg och Carina Sail. Da ingen
av dessa tecknade sig for nagon andel i foreningen upphorde deras medlemskap varefter foreningen
kallade till en extra foreningsstamma dar foljande medlemmar valdes till styrelse fram till och med
nasta ordinarie foreningsstamma. Styrelsen konstituerade sig enligt foljande:

Ledamoter
Kjell Knutzen, ordforande
Alexander Royson Lindgren, vice ordforande
Anders Unnerstad, kassor
Tage Sundblom, sekreterare
Lena Enggron Soderlind

Suppleanter
Curt Klangsell
Carl Goran Lundell
Sigrid Parman

Till revisor valdes Jan Gustafsson, Allegretto revision.

Da rantelaget var betydligt hogre an ekonomiska planen beslot Styrelsen att hoja avgifterna.

Grundfakta om foreningen
Bostadsrattsforeningen ombildades till nuvarande firma av Credentia under 2009. I november 2009
tecknade foreningen avtal om att forvarva ett aktiebolag i vars balansrakning fastigheten
Forsamlingshemmet 1 i Norrtalje ingick. Genom en interntransaktion overfordes fastigheten till
bostadsrattsforeningen. I november 2009 tecknades ett totalentreprenadavtal rorande byggnation pa
fastigheten. Vid en extra foreningsstamma i december 2011 valdes en styrelse med representanter
fran medlemmar vilka fdrvarvat sina bostader under november/december 2011.

I november/december 2011 avslutades byggnationen och foreningen upplat sammanlagt 43
lagenheter med bostadsratt. Den sammanlagda bostadarean ar 3 567 m2 i byggnaden finns aven 1
lokal for uthyrning om ca 187 m2 .

Fastigheten ar fullvardesforsakrad hos Lansforsakringar. Utover fastighetsforsakringen finns aven en
styrelseansvarsfdrsakring.

Uppvarmning sker via fjarrvarme och varmevaxlare. Medlemmarna debiteras separat for el och
tappvarmvatten.

Medlemmar
Under 2011 godkandes 43 nya medlemmar. Inga overlatelser skedde under aret. Styrelsen beviljade
tillstand till 2:a handsuthyrning i 2 lagenheter.

Forvaltning
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Foreningen har tecknat avtal med UBC rorande den kamerala forvaltningen. UBC handlagger den
ekonomiska forvaltningen och ansvararfor medlems- och lagenhetsregister.
Enligt tidigare entreprenadavtal ansvarar Credentia for felanmalan under entreprenadens garantitid.
Avtal rorande ovrig teknisk forvaltning och jour har tecknats med Las & Fastighetsservice i Roslagen
KB.

Handelser efter rakenskapsperiodens slut
I den ekonomiska planen for foreningen fanns en utfastelse om att elektricitet och varmvatten skulle
kunna matas per lagenhet och kostnaden faktureras medlemmarna. Eftersom detta inte kunde
genomforas vid tilltradet pa grund av att systemet ej fardigstallts, har den nya styrelsen (genom Tage
Sundblom) arbetat intensivt med att losa problemet. Matningarna beraknas nu kunna genomforas fr o
m 2012-06-01. For fbrsta kvartalet togs ingen avgift ut avseende elforbrukningen. Fr o m 2:a kvartalet
fakturerades daremot en generell avgift pa 10 kr per kvadratmeter och manad. Forseningen riskerade
att medfora ett negativt arsresultat for foreningen for 2012, varfor styrelsen har beslutat att 10-kronan
ska ligga kvar a'ven under 3:e kvartalet, trots att da aven individuell forbrukning kommer att faktureras
medlemmarna. Da UBCs rutiner innebar att individuell elforbrukning kommer att ha en fordrqjning pa 6
manader for redovisning och fakturering till medlemmarna, innebar det att preliminar debitering
kommer att ske som sedan avraknas mot verklig kostnad.

Den gamla styrelsen beslot att kostnaden for inredning (grundutfdrande) av butikslokalen skulle
bekostas av foreningen. Den nya styrelsen har protesterat mot detta. Forhandlingar med Credentia
fortsatter med forhoppningen att slippa betala denna kostnad som uppgar till 375.000 kr inkl moms.
Beslutade medlemsavgifter ra'cker inte till for att ta'cka detta belopp, varfor styrelsen har forberett en
upplaning i bank av beloppet.

I rumsbeskrivningen for Brf Utsikten i Norrtalje ar det beskrivet for terrasserna: Golv - Tratrall pa
tatskikt. Inredning o dylikt - Pinnracke av aluminium, Skiljevagg av tra med spalje at bada sidor med
stomme av aluminium. Tratrall respektive spalje finns ej utfort pa terrasserna vilket tidigare styrelse har
andrat pa under ett byggmote med Credentia.

Avtal om uthyrning av butikslokalen hartraffats med M & I Lindhs agentur AB, sa'ljer och hyr ut
festklader for dam och herre. Hyra kommer att erlaggas fr o m 1 augusti 2012.

Dispositioner betraffande vinst eller forlust
Belopp i kr

Styrelsen foreslar att till forfogande staende medel:
arets resultat 23976
Totalt 23 976

balanseras i ny rakning 23 976

Summa 23 976

Vad betraffar foretagets resultat och stallning i ovrigt, hanvisas till efterfoljande resultat- och
balansrakningar med tillhorande bokslutskommentarer.
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A/of 2011-01-01-
2011-12-31

2010-01-01-
2010-12-31

194700
30013

224713

0
0

-103836
-21 512
99365

0
22933
22933

2899
-78 288
23976

23976

1 649 425
-1 648 633

23725

23725

23976 23725
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Resultatra'kning
Belopp i kr

Nettoomsattning
Arsavgifter
Ovriga intakter

Rorelsens kostnader
Fastig hetskostnader
Ovriga externa kostnader

Rorelseresultat

Resultat fran finansiella poster
Ranteintakter och liknande resultatposter
Rantekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Resultat fore skatt

Arets resultat



Bostadsrattsforeningen Utsikten i Norrtalje
769618-6373

4(8)

Balansrakning
Belopp i kr Not 2011-12-31 2010-12-31

TILLGANGAR

Aniaggningstillgangar

Materiella aniaggningstillgangar
Byggnader och mark 1
Pagaende nyanlaggningar materiella aniaggningstillgangar

Finansiella aniaggningstillgangar
Andelar i koncernforetag
Fordringar hos koncernforetag

136693660
0

136693660

100000
0

100000

0
43 336 087
43 336 087

26 000 000
-12 500 OOP
13500000

Summa aniaggningstillgangar

Omsattningstillgangar

Kortfristiga fordringar
Fordringar Credentia AB
Forskott till leverantorer
Kundfordringar
Fordringar hos koncernforetag
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

Kassa och bank

Summa Omsattningstillgangar

136793660

7515981
0

17462
0

34486

367 683

7935612

56 836 087

0
5 625 000
1 016515

14 068 922
0

138558

20 848 995

SUMMA TILLGANGAR 144729272 77 685 082
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Balansrakning
Belopp i kr Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 4

Bundet eget kapital
Erlagda insatser
Inbetalda bokningsavgifter

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller forlust
Arets resultat

Summa eget kapital

Langfristiga skulder 5
Byggnadskreditiv
Lan kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Leverantorsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Stallda sakerheter och ansvarsforbindelser

Stallda panter och sakerheter
Fastighetsinteckningar

2011-12-31

93 896 000
0

93 896 000

0
23976
23976

93919976

22 797 660
20 000 000
42 797 660

41 767
6512

7621 262
342 095

8011 636

144 729 272

2011-12-31

43 000 000

2010-12-31

9 110400
10000

9 120400

-23 725
23725

0

9120400

47 256 977
20 000 000
67 256 977

1 016515
0

167100
124090

1 307 705

77 685 082

2010-12-31



Bostadsrattsforeningen Utsikten i Norrtalje
769618-6373

6t'8>

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmanna redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprattats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokforingsnamndens
allmanna rad.

Varderingsprinciper m m
Tillgangar, avsattningar och skulder har varderats till anskaffningsvarden om inget annat anges nedan.

Personal
Foreningen har inte haft nagon anstalld.

Avskrivning och yttre fond
Ingen avskrivning och ingen avsattning till yttre fond 2011 da inflyttningen och fardigstallandet av
byggnationerna skedde sa sent pa aret.

Noter

Not 1 Byggnader och mark
2011-12-31 2010-12-31

Ackumulerade anskaffningsvarden:
-Vid arets borjan
-Nyanskaffningar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid arets borjan
-Arets avskrivning enligt plan

Redovisat varde vid arets slut

Not 2 Andelar i koncernforetag

Ackumulerade anskaffningsvarden:
-Vid arets borjan
-Omklassificeringar
Redovisat varde vid arets slut

0
136968660

136968660

0
0

0

136 968 660

2011-12-31

26 000 000
-25 900 000

100 000

0
0

0

0
0

0

0

2010-12-31

26 000 000

26 000 000

Specifikation av moderforetagets innehav av aktier och andelar i koncernforetag
Agarandelen av kapitalet avses, vilket aven overensstammer med andelen av rosterna for totalt antal
aktier. Likvidation beslutad 2012-03-21.

Dotterforetag / Org nr / Sate
Antal

andelar i%
Redovisat

varde
Utsikten i Norrtalje AB, 556709-3454, Norrtalje 1 000 100 100000

100 000
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Not 3 Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

Lansforsakringar

Not 4 Egetkapital

Inbetalda insatser
Vid arets borjan 9 120 400
Inbetalda insatser under 201 1 84 775 600

Arets resultat

Vid arets slut 93 896 000

Not 5 Ovriga skulder till kreditinstitut

Forfallotidpunkt, inom ettarfran balansdagen (byggn.kreditiv
7 621 262 kr + amort. Ian 15 734 kr)
Avgar fran byggnadskreditiv, se nedan

Forfallotidpunkt, 1-5 ar fran balansdagen
Forfallotidpunkt, senare an fern ar fran balansdagen

2011-12-31
34486

34486

Yttre fond
0

0

2011-12-31
7 636 996

-7621 262

99689
42 682 237

42 797 660

2010-12-31
0

0

Fritt eget
kapital

0

23976

23976

2010-12-31
24459317

92308
42 705 352

67 256 977

Byggnadskreditiv vid arets slut om 30 418 922 kr ska avslutas och ersattas av nytt Ian pa 22 797 660
kr, som motsvarar ekonomisk plan.

Pantbrev: 43 000 000 kr

Taxeringsvarde 2011: 868 267
Nytt taxeringsvarde for byggnader och mark ej faststallt annu.

Not 6 Upplupna kostnader och forutbetalda intakter
2011-12-31

42057
33948
7700

12850
15000

152252
78288

342 095

2010-12-31
Norrtalje Energi - el
Norrtalje Energi - fjarrvarme
Norrtalje Kommun, Veolia vatten
Las & Fastighetsservice
Revisionskostnader
Forutbetalda avgifter
Rantor pa banklan

0
0
0
0
0
0
0
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Underskrifter

Norrtalje 2012- Ck

Alexander Royson Lindgren

Kjell Knutzen

Taqe Sundblom

Anders Unnerstad

Var reVteion/ber^ttelse har lamnats den 2012-0&-

Gustafsson
jktoriserad revisor



Allegretto
~ . . Revision ABRevisionsberattelse

Till arsstamman i Brf Utsikten i Norrtalje
Org.nr 769618-6373

Rapport om arsredovisningen
Jag bar reviderat arsredovisningen for Brf Utsikten i Norrtalje for rakenskapsaret 2011.

Styrelsens ansvar for arsredovisningen

Det ar styrelsen som liar ansvaret for att uppratta en arsredovisning som ger en rattvisande bild enligt
arsredovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen bedomer ar nodvandig for att uppratta
en arsredovisning som inte innehaller vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter
eller pa fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar ar att uttala inig om arsredovisningen pa grundval av min revision. Jag har utfort
revisionen eniigt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder
kraver att jag foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen for att uppna rimlig sakerhet
att arsredovisningen inte innehaller vasentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika atgarder inhamta revisionsbevis om belopp och annan
information i arsredovisningen. Revisorn va'ljer vilka atgarder som ska utforas, bland annat genom att
bedoma riskerna for vasentliga felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter
eller pa fel. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som ar
relevanta for hur foreningen upprattar arsredovisningen for att ge en rattvisande bild i syfte att utforma
granskningsatgarder som ar a'ndamalsenliga med hansyn till omstandigheterna, men inte i syfte att
gora ett uttalande om effektiviteten i foreningens interna kontroll. En revision innefattar ocksa en
utvardering av andamalsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvants och av rimligheten i
Styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvardering av den 6'vergripande presentationen i
arsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for mina
uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en
i alia vasentliga avseenden rattvisande bild av foreningens finansiella stallning per den 31 december
2011 och av dess finansiella resultat for aret enligt arsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen ar
forenlig med arsredovisningens o'vriga delar.

Jag tillstyrker diirfor att foreningsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen for

i foreningen.
U



Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar

Utover min revision av arsredovisningen bar jag a'ven reviderat fb'rslaget till dispositioner betraffande
fb'reningens vinst saint styrelsens forvaltning for Brf Utsikten i Norrtalje for ar 2011.

Styrelscns ansvar

Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner betraffande foreningens vinst, och det
ar styrelsen som har ansvaret for forvaltningen enligt bostadsrattslagen och foreningens stadgar.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar ar att med rimlig sakerhet uttala mig om forslaget till dispositioner betraffande foreningens
vinst och om forvaltningen pa grundval av min revision. Jag har utfb'rt revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.

Som underlag for mitt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betraffande foreningens vinst
har jag granskat om forslaget ar forenligt med bostadsrattslagen och foreningens stadgar.

Som underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utover min revision av arsredovisningen
granskat vasentliga beslut, atgarder och forhallanden i foreningen for att kunna bedonia om nagon
styrelseledamot ar ersattningsskyldig mot foreningen. Jag har aven granskat om nagon styrelseledamot
pa annat satt har handlat i strid med bostadsrattslagen, arsredovisningslagen eller foreningens stadgar.

Jag anser att de revisionsbcvis jag har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for mina
uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att foreningsstamman behandlar balanserad vinst enligt forslaget i
forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rakenskapsaret.

Stockholm den//4^ 2012

Gus'afsson

Cuktoriserad revisor
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BRF Utsikten i Norrtalje
UtfSrdare Datum
Tage Sundblom 12-05-20

Av styrelsen till stamman hanskjutna fragor.

1. Forandring av bostadsareor.
• Styrelsen fbreslar att fbreningen overgar till att i samtliga fall

anvanda arkitektens kontrollerade bostadsarea. Se nedan.
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Ordforande Sek^eterare. ,

^ )
ige Sundblom

C:\Users\Tace Sundblom\DroDbox\Mina dokument\Utsikten stvrelseVArsstamma 2012\Styrelsens forslag boareor 2012.doc
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BRF Utsikten i Norrtalje
Ut tare! are Datum
Tage Sundblom 12-05-20

Av styrelsen till stain man hanskjutna fragor.

2: Info rand e av "dubbla andelstal".

• Styrelsen foreslar att foreningen infor ett eget berakningssy-
stem for insatskapital. I enlighet med styrelsens uppdrag
fran den extra arsstamman 12/12 2011. Styrelsen har presen-
terat forslaget pa ett extra medlemsmote 2012-04-11. Motet
var allmant positivt till forslaget.

• Styrelsen atar sig vid bifall att verka for att genomfora forslaget sa att
de nya fordemingen kan galla fran och med 1/1 2013. Det innebar att
nyinsatt kapital maste finnas av administrativa skal pa BRF.s konto se-
nast 15/112012.

Ordfbrande:, Sekreterare
V,

Kjell Knutzen Tage Sundblom

C:\Users\Tage Sundblom\Dropbox\Mina dokumcnt\Utsikten styrelse\Mallar\Styrelsens forslag dubbla andelstal 2012.doc
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BRF Utsikten i Norrtalje
Utfardare Datum
Tage Sundblom 12-06-12

Av foreningsmedlem anmalt arende.

3 Motioner till Brf Utsikten, arsstamma 2012-05-15
Motionarer: Peter och Audrey Hansen, Ight 221, Bangardsgatan 3 A.

Motion 1
Grillkvall i slutet av augusti - aterkommande for trivsel och come together. Medlem-
marna ordnar grillar och enkel fortaring och dryck, Peter och jag kan ta pa oss uppgif-
ten forsta aret for att det sedan vandrar vidare.

Styrelsem kommentar: Ett bra for slag som vi garna deltar i. Bifalles. Delegerasfor
utforande till Peter och Audrey.

Motion 2
Forbattrad utemiljon pa gardssidan. Vi fbreslar att bankar och bord anskaffas for att vi
ska kunna ga ned och traffa varandra, ha lite "gardsliv" och ocksa forhoja foreningens
varde.

Styrelsens kommentar: Avslag. Motivering. Det ingar i Credentias ataganden att till-
handahalla bankar och bord. Styrelsen bevakar att sa ocksa sker.

Motion 3
Om butikslokalen inte hyrs ut, inom en sexmanadersperiod fran arsstamman, sa vill vi
att styrelsen undersoker mojligheterna att fa lokalen godkand hos kommunen for and-
rad anvandning.
Forslag till sadan andrad anvandning ar extra forrad som bostadsrattsinnehavarna kan
hyra; extra overnattningsrum att hyra. Intakterna for alternativ anvandning ska tacka
budgeterat hyresbortfall for nuvarande lokal.

Styrelsens kommentar: Avslag. Motivering Butikslokalen ar uthyrd.
Iden ar dockgod saforslagpa andra lokaliteter for andamalet mottages med tacksamhet for
undersokning av genomforbarhet. i^-.

r \Users\Taee Sundblom\Droobox\Mina dokumenl\Utsikten stvrelse\Arsstamma 2012\Medlammars motioner till arsstamman 2012-doc
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BRF Utsikten i Norrtalje
Utfardare Datum
Tage Sundblom 12-06-12

Motion 4
Motion 2012 05 05

Till styrelsen brf. Utsikten.

Mitt forslag ar att det bildas en ide' och arbetsgrupp i foreningen som kan jobba
med praktiska frSgor, det kanske finns pigga pensionarer som ar arbetssugna.

Curt Emilsson lgh.141

Styrelsens kommentar: Bifalls. Motivering Vi vet att detfinns ett antal pigga pensio-
narer som ar arbetsvilliga och styrelsen kan tdnka sig att det med den avforslags-
stallaren fdreslagna organisationen kan bespara foreningen utgifter. Viss ersdttning
bor utga da direkta vinster kan ses. Ordforande for gruppen bor utses inom styrelsen
for attfa den direkta kopplingen till styrelsearbetet. Till ordforande foreslas Alexan-
der Lindgren-Royson.

Motion 5

Till Styrelsen Brf Utsikten i Norrtalje
Motion till arstamman

Harmed inkommer vi med en motion om cykelstall mot sophuset pa utegardsplanen.
Ett stall dar man tillfalligt under dagen kan stalla cykeln.
Forslagsvis med plats for 6 - 9 cyklar, da man ar i lagenheten for lunch nagon timma.
Stabilare stall finns aven i rostfritt utfb'rande men kostar lite mer.
Forsaljning: Citypro + Jansson&Partner + Witre
Frakt tillkommer

Med vanlig halsning
Fam Knutzen Lgh 441

Styrelsens kommentar: Bifall .Motivering. Bra ide Styrelsen beslutar.

Ordforande: ^^Sekreterare / ?

(5v^ kJ^r ^&f/? S^^/^1-
Kjell Knutzen /Tage Sundblom

C:\Users\Taee Sundblom\Droobox\Mina dokument\Utsikten stvrelseVArsstamma 2012\Medlammars motioner till arsstamman 2012.doc


