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Brf Utsiklen i Norrtiilje i(10)
"769618-6373

Styrelsen fttr Brlrasiklen i Norrtälje, Norrlälje kommun, år hårmed avge åsredovisning §r
räkenskapsåret 2012.

Förraltningsberittelse

Infu rrnation om verksamheten
Föreningen har till ända:nål att fr?imja medlemrnaxas ekonomiska inlress: gsnolrr att i fiireningens h*s
upplåta bostadslägenhel* ceh lokaler rnder nyttja;derä§ och uran tidsbegrånsnhg. Upplåtelse ffir även
omfatta mark som ligg* i anslutning till örening«x h*s, om markel ska a::våi:rdas som komplement lill
bostadslägenhet eller lokal.

§§relsens saxmansåttnin g

Ledamöter

§ell Knutzdn, ordftrande
Alexander Roysca Lindgren, viee ordftirande
Tage §aldblom, seketerare
Ander ljnaerstad, kassör
Lena §:rgsrön Söderlind, ansvarig i§r garageplatser och ::yckelhantering

Suppleanter
Curt Klangsell
§igrid Panna*
Göran Lundell

Revisor Jan Gustafsson, A I legrelto revisil::.
Revisorsuppleant Sritt-Marie §öderman oca leter Hansen

Grundfakla olr l§rcningen
Föreni:rgen irnehar xdan 2010-04-12 §anderätten till å:figheten Föx*:rlingshemmet I i Norrtii§e
kommun.

Föreningars fastighet består av e§ §erbostadshus i 4 våningar med totalt 43 bostadsrä§er saml
kiillarvåning med 35 st garageplatser och fönåd lill vissa lägenheler. Vid årsskiftel20l2/?A* finns det 3
lediga garagepla§er till uthyraing. De:l:otala b§y'1an ä 3566 kvm. Inflyttnilg i frreningens §us pågrck
under november och december 201 t. Yid årsskiftet va: samtliga lägenheter upplåtna med bosi*dsräll.
Föreningen hade vid &sskiftet §4 medlernmar.
Under året har 3 överlåtelser:keat. Prisema på de överlåtna läg*nheterna har §kat i viirde med cirka 8 -10
Yo. S§relsen har bevi§at tillstård till 2:a }aadsuthyrr:ing i 2 lägenheter.

I faslighete:r finns en butikslokal i gatlplan n:ed en total uthymingsbar yta om 187 kv:n. §yresavtal iir
§tknat mei M & I Lindhs ägent r ÅB ocl deras verksamhet består ay uthyrning och i§rsiiljning av
bröllops- och festkläder. Sutikslokalea åir uthyrd sedan I augusti 201? och tillsvidare.

Fas§gheten & fullvåirdes§:säkrad hos Länsfdrsäkringar i Nor*§je. I den ingår också en
bostadsåttsfiirsiikring ör medlermama. Utöver fa§ighetsöxåikringen fims iiy*r en ansvarsfbxäkring
ftir §r*lsen.

Uppvärmdlg sker via §ärrvärme lcb värme!§§?" §tyrelsen har xrder året f?ltt utbild§ry av maskiner och
r::iltinstrume* Medlemmarna debiteras separat §r frrbrukning av el och tappyarmyatten. Detä sker sedan

t juli 2012 och frarnöver rrred avgift§ebitering med 6 månaders fdx§ltning. Preliminiir debirering från 1

juli 2012 avräknas tål verklig förbn:kning som sss på av§ftsfaknror {l'åa och med januari 2013. 
a. Ir0
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Brf Uxik§n i Ncr*älje
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2(t0)

F§reningenr *lonomi
§tyrelser h:r upprätä1 en ekonomisk plan §: §reningerx vr:ksamhel och denna h*r:egisrerats hos
Bolagsverket den l7 december 2§9. §§relxl har under 2§i2 arbetat fram dubbla andslstal fdr
bostadsrättema, en för dxi& xl en frr kapiaal enligt bslut på årsstämman2ll2. §tyrelsen har under 2012
l§it byggnad«:s arkitekl:::iila om alla lögenheters yta. Detta har resulleral i att « del lägenheter §n
itutd;a& ylor vilkaj::slerats för aryi§ana, både up3åf och rcdlt. 

'§ttä 
har äve:: med6rt att a:r§els§.ler

justeråfs något. L§eahetsytan 16r fastighetar reducerades rae{ 3 kvadrassertill totalt 3566
kvadratmeter.

Syggnadens anskaffiringskcst*d §r 136 693 6t§ k som finansierats genom lån på
42111660 k sant insatsrcei:ry91ålelseavgi&rmed 93 896 000 kr.

Förening«r har 3 lån, et lån på 20 000 000 kr med fast riinä 3§?§/ till 2014-t l-l§ och ett lån på l0 000
000 kr rnsd fast rtinta § 3,26Yo till 201J.06-15 och e§ l&: § l0 890 319 lrr med r§rlig räns §r §r
§reningen skall kunna amort§ra medlernmar::as liapiraltillskott v§e år. Föreningex !;r också åä
a§teptera del §rra styrelsa:s §verenskomr:else med Cred.r§a om att sändardinroda butikslokalen samt
slc§ta markna§s§rening«r §r att fii en lryxsgäst till lokal* l§r detta skulle då Credertia få 300 000 kr.
Fö:eningen var §ungen a§ ia §at extra tår § detta belopp då det inte rymdx i z01o års vsksamhet.
Fas§glretens lan ttr under år§t amorterats m&2 l'17 296lr.:. gerom kapitalillskott för §r«rilgens lår: från
3 medlemmar och 3l §45 kr från öreningens verksamhel.

Avsättning flSr §reningws fo:rd fiir yttro ulderhåll år §olt med 1§ kr per kvm t§«rletsyta i enl§et med
f§r«ringens s§3gar.

Efte*ol:: åstighe§; år rf,byggd planeras inga större rmderhållsarbeten inom 5 fu.

Under året har §reningel i*e haft nfura ansällda.

Årsavgi*«: uppgick 2012 till 5§§ lr per kvn. För 2013 höjs årsavgiften med 3 kr per kvm vilkrt blir 559
kr per kvx. Detta s:§, för att vi återbeklar mellanskillnaden för förtrukad el och tappvannvsien mot
preliminiir debiterad avgift med början l;a kv 2013. Det sker 2113 en om§:delning av öreningens
avgifter för allmäana avgi*er som inte fanns i budgsen för 2012.

Förvaltning
I§reninger: har teckxt avtal med UBC Uppsala rörande den kamsrala förvaltningea" UBC Uppsal*
lxldlägger del ekonomiska förvaltningen och nnsyast för medlerns- och l§enhetsregister. Enligt §digare
entrepenadal§l ansvarar Credentia fiir felanmälan.rndsr entrapreaadens ga:antitid.
Avtal r§rande te§isk frrvaltning cch jour ha: teckna§ nd Lås & lastighetsservice i Roslagen K§.

§emsida
Föreningens h«::sida ånns på www. http:/lwww.allalrfer.se/usilden-ncrr&lie
De...:ida upp&teras kontir:uerligt under året. hfor:nation oel meddelande till medlemmama jksr i
huvudsak via hemtidan ftr a§ spara på kostnadrr f§r frrcn§en och ri§ön - vi spar på papper och
dstribufior:.
)in lågenhe§ förbrularir:g av el och varmvatsu karl du §lja via länken Sr Ccllectric
http/i213.50.9l.195i}vIiael:?,/ ,lagga in med lägenhetsnr:;r:rmer + löselordet, (elmätarens nummer).

I'öreail3rlrågor
Gararaib,esik§tingen kcmmer att slce lr§sten 2013. Styrelssn ltat bildat er arb*sgrupp som kommer aä
hantera denna ffiga g«rGmot Crsd§:rtia AB. §stta för att alla fågor som medlemmaxra har om si:r
l§enhet skalt beaktas på rii§ sätt gentemot byggherreacc! entreprenörer.

Förenir:gxs hernsi& och x:kg:ävloma i rrtrdplan* rg§ateras stiia*§.
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Plarerad verksamhot kommudc år
Erbjudande om medlemma* :a§jliglst att g§ra kapitaltillskott kommer även afi erbjldas kommande fu.

§t§mma och s§relse
Ordinarie stämma höls dcn 19 juri ?§12.
§§nels*r ha: under årel håIlit 1l st p!§tokollörda s§relsennötcn.

F§reningax firma tecknas, förutom av styrelserl av §relsen ledamÖlet, §å i förening

levisorer har varit Allegetio A8 nred Jan 6ust*son som huvudansvarig.

Valberedningen
Utgörs av Sture Malmqvist, sam:nankallands oct Tg:d §öderrxr.
Föreningens stadgar finns registrerade hos Bolagsvedcet der 2§ augus:i 2009

f§xbg §ll vimtdispoeition

Till förfogande för föreningens föreningrsämma står:

balanseradYinst 23976
årets vinst 26 344

50 320

dispoleras så att

till yttre fonden rsserl/eft§ 53 490
i ny riikning överf§res -3 170

50 320

§&ningens resultat ort s§llniry i övrig framgfu av efterfö§ande resultat- och balarrälcing ned
tiXågsupplysningar.
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Brf Utsikten i Norrtiilje
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Reslltaträkning

NÖxr:,srN§ INTÅxT§R

Årsavgifter
Hyresintäkter
Öv*ga röxlseintäkter
§umma rettoomsättnilg

RÖR§LSIN§ KosTNADxn

Reparationer och alderhåll
Dri§skostnader
Adm inistrationskostnader
Personalkostnader
§asti ghetsskattlfasti ghetsavgi ft
Summa kostnader liir åstighetsftirvaltning

Åvskrivning byggnad
Avskrivningar övrigt
§rmma avskriningar

R§§ULTÅT FÖRE §INAIiSIELLA PO§TER

Riinteintiikter
R§atekostnader
Öwiga fi nxiella kostnader
Summa kapitalretto

RESTILTAT ETT§R IiINANSITLI"A POSTER

Åxrrs RESTTLTAT

N0a

2012-0r-01
e0t2-12-31

I q69 930
454 300
2r5 421

2 639 6§1

4(10)

2011-01-01

-7*ll-12-31

160 492
34208
30 013

x247t3

0
-103 836
-lJ 000

0
-6 5t2

-125 3d8

9t 365

2 899
-78 288

0
-75 §t

x 91§

23976

-28 858
-839 5r3
-r47 898

-3r323
-6 000

-l ,52 59?

-52 626
-15 0{»
-67 CL6

r §r9 §3

I 701

-t 494370
424

-l 493 089

26344

263,/

0

0

0
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Brf Utsikten i Nor*ilje
769618-6373

Balansråkning

TILLGÅ§GAR

An läggn ir gstillgån ga r

Materiella a*läggningstillgångar
Eyegnad
F astQhetsörbättringar
§umma r:rteriella anlåggningstil§ålgar

Fiaansielta anlåiggningstillsångar
Lån gfristi ga värdepappers i nnehav
Summa finarsiella arläggaingstillgångar

§u mma an§ggningstillgångar

Omsåtanil gstillg:ån gar

Kor:fristi ga fbrdringa:
Kundfordringar
Öwiga fordrilgar
Fön*betalda kostnader och :.rpplupna intiilcter
Avråkningskonto ftirvallare
§umma kortfristiga fordriagar

Kassa och bank
Kassa och balk
Summa kassa oc§ banl«

§umma cmsåttningslillgåxgar

§I}MMA TILLGÅNGAR

5(10)

Not 2012-12-31 2011-12-3r

t36 64t 034
23J 000

136 926 034

:00 000
r00 000

t3102§t34

,36 693 660
0

136 693 660

100 000
100 {x}t

136 793 660

17 604
0

58 054
694 801

77t 439

14 885

14 885

185344

137 811 373

t7 462
7 s15 981

34 486
362 4AZ

7 930 331

5 281

§ 281

7 935 $t2

144729 272

I
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Brf Utsikten i Norrtiilje
761618-6373

Balangräkniry

§§§T KAH?ÅL OCH §XI]LDER

§get kapital

Bundet eset kaoital
Amorteringsfond
Insatskapital
§rmma bundet eget kapital

Frifi eget L4pital
Balansera! rerlltat
Årets resultat
Summa fritt eget krpital

§lrma eget kapital

Långfri§iga skulder

Skulder till kredirinstitut
Byggrradskreditiv
§umma långfristiga skulder

Kortfristiga sknlder

Leverantörsskul&:
§katteskulder
Övdga skulder
Upplupna kos&ader och §rutbetalda intiikter
§u mms kortfrist§a sku lder

§UMMÅ §G§T KAPITÅL OCN SK§LD§R

§tältda säkerheter

Föq.qgna skuldq och avsättahgar
Fasti ghetsinleckni n gar

6(10)

Not 2012-'r2AL 2011-12-31

0
9§ AT 296
96073296

23 976
26 344
50 320

96 r23 6t6

40 895 319
0

40 89§ 319

17( 477
t2 5t2
4t 931

561 523
792 4§

137 3:l 378

2792 0AA

91 1040§0
t3 896 000

0
23 976
23976

93 9t9 916

20 000 000
22797 660
42791660

4t 767
6 512

7 621 262
342495

I 0ll 636

144729 2r2

43 000 000 43 000 000

I
fr
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Tilläggsupplysnbgar

Redovisn ingsprinciper
Årsredovisni:rgen lrar upp§11ats enliS årsredovisningslagen och Bokfbringsnämndens allmånna
råd. Inkomster och utgifter iir periodiserade enligt god redovisningssed. Redovisningsprinciperna
åirofiö*indrade jåimftirt med fiiregående år.

ltr:d iir yttre underhåll tir redovisad som br:de! eget lapital r:rligl BFNAR 2003:4.

Ulder året har en omklassificeringar inom RR, BR samt noter gjorts pga byte av okonorni:k
örvaltare.

Viirderi*gsprincipe:
Tillgångar och skuld* har viirderals:i1! a:rskallhingsvärde om inget annat anges nedan.

Markvårdet iir inte {iiremål frr avskrivning, utal en eveniudl viirdmedgång ba;:1eras gsnom

xdskrivniag.

Kortfristiga placeringar vårderas till det lägs1a av anska{frringsvärde och verkligt värde.

Fordri:rgar har efter individuell våirderirg upptagits titl lelopp varmed de beräknas inflyia.

Avskrivningsprinciper
Avskrivningar enligt plan iir bediknade på tillgångarnas ursprungliga anska§ringsvåirde och

baseras på til I gåagarnas bed0mda nyttjandetid.

*,Yft,^f
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Brf Utsikten i Noxtälje
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Noter

I Byggnaderocl mark

Acka m ulerade anskalfn in gsvärden
lngfunde anska{tr in gsviirde
Utgå:nde ackxmulerade anska§lingsvärden

Ackumulerade avskrivringar
Årets avskivningar
§tgående ackumulerade avskrivninglr

Utgåeirde redxi*t vårde

Taxerin gwiirden byggnader

2 Fastighetsliirbättringar

Ackl:rulerade anska§n ingsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade arskalfni:gsvärdct

Ackumllerade ryskrirxingar
Årets avskrivningar entig! plal
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisal värdr

3 Andelar i koncernlöretag

Ackum ulerade a:rskalfr in gsvärd::r
Ingående anskaffningsvärde
Utgåelde aekarnulende ansk*§ningsvårdea

Utgående redovisat värde

Utsikten i Norrtälje AB, 5§6709-3454.

4 3örutletalda kostrader och upplxpaa intälder

2012-12-3'

136 693 §§0
135 693 660

-52 ö26
-s2 626

:36 641 034

8682§7

2or2-t2al

3a0 000
3{X} 000

-15 r00
-1§ 000

28§ {m0

2t12-12-3t

10t 000
100 000

100 000

2rr2-12*,

58 054

8{r0)

2§rt-12-3,

136 693 660
136 693 660

0

0

§6 693 660

8§8267

2011-12-31

0
0

0

0

0

2011-t2-31

lt0 000
:§0 000

100 000

20lI-t2-31

34 486
1t,
v,-r

'r,l^
Övriga ftirutbetalda kostnader
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BrfUr§ktea i Norrtä§e
76t61&6373

§ För§udriag av egct krpital

Bclopp vid årets ineång
Öking av insatskapital
Disposition av föregående

års resultat:
Årets rssulat
kloppYtd åre§ utgång

§wedbank
Roslagens Sparbar*
Roslagens Spaåa:k
Rxlagrx §Sbåt&
gyggrt§{§MatiY

InbchEeÖvr blndna Balanscrrt
insa6er foldcr resultat

9r lM m0 27v2w§
4969296 -27n.W

96013296

?3 916 -23 976
263M

, 23976 26344

20 000 000
l0 890 319
l0 000 000

5 000
0

40 t95 319

e(10)

Åre§
rcultat
23n6

?0 m0000
t26t2?37
10 000m0

w 6t9
t5 7y

427fi ffi

årligt stadgama skall avsåtlring till &rrden 1ör yttre unde*råll sl<: med 15 kr per kvadra§netet.

Avsåttning sedan er 2012 motsvamr rckomrnesdsrad avsättning en§gl under*rålldekonomi*a
planen. 53 490 kr.

5 Långlitrt§a rkulda:

2012-t2-3t 2811-12-3r

f*t
S/"bH
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Brf Utsikten i Norrtå§e
7696t8-6373

7 Upplupna kostaader cch förutbeta§a ir§kter

Öwiga kortfristiga skulder
Förutb avgifter
Upplupna råintekostnader
Öresu§iirnning

Nontiirjeden Q /t* ?Ol3

§r*uN
Kjell Ituutzar

,1 . a/kf ) u,
Tage §undblom

M
I

l

I

*

2012-t2-31

201 827
189 145

r70 550
1

ffl§23

l0(10)

20rl-12-31

1ll 555
152252
78 288

0
342 ilrs

dtt*r*^-- Å-{
Arders Unnerstad

KM
Alexryder Royson lindgren

se har lämnats a"n I 8 13 - ZA t3.
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§evisionsberättelse

Till årsstänmaa i Brf Utsikten i §ontälje
Org.rr 769618-6373

Revision AB

Rapport om årsredovisningen
Jag har reviderat årsredovisningen {ör Brf Utsikten i Norrtälje fi}r räk«rskapsåret 2012.

Styrelsens ansvar {iir årsre{ovisningen

Det iir srelsen som har ansvaret ftir atl rppriitta er årsredovisning som ge. en rättvisande bild enligt

&s:edcvi*ti:gslagea och ftir den interna kontroll som s§nelsen bedömer iir n§dviindig fbr att upprätä

en årsredovisning som inte innehåller våsentliga felaktigheter, yare rig de;sa beror på oegentliglrt*r

eller på fel.

Revisorns ansYtr

Mitt ansvar är att r.rt§la mig ox årsredovisningen på grr:ndva[ av min revision. Jag har utft§
revisionen enligt lnternational §tandards on Auditing och god :evisions;ed i §verige. Dessa standarder

kräver att jag fiiljer yrkesetiska krav samt planerar och utör revisicr:er: §: a§ lppnå rimlig säkerhet

a§ årsedovis::ingen inle inselåller v§e:*liga felaktig}etc.

§:: revisio:r innefattar att genom olika åtgArder ia§åmta revisicssbcvis orn belopp och annan

il§:mation i årsredovisningen. Revisorn vå§er vilha åtglrdsr som sla utftiras, bland atmat genom att

bedöma riskcma ft,r väsentliga felaktigheter i årsradovisniagen, vare sig dessa beror på oegentligheter

elter på fd. Yid denna riskbedömning beaktar reyisorn de delar av den interna kontrollen som är

relevalta §r hur löreningen upprättar årsredcvisr:ilga ftr att ge en rättvisande bild i syfte att utforma

granskningsåtgärder'sorn är ändamålsenliga me{ }ränsyn till omstiindigheterna, m«r inte i syfte att

göra ett uttalande om effektiviteten i ftireningens interna kontroll. En revision innefattar också en

utvärdering av ända::rålsenligheten i de redovisningsp*nciper som har arviinls och av rin:ligheten i

s§,relsens uppskatsringar i redovisningen, likscm en r§ärderirg av den övergripande presentationen i

årsredcvisningen.

Jag anser att.de revisionslevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grucd ftir mina

uttalanden.

Uttalandön

Enligl xin upp&tfning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en

i alla vlsentliga avseenden rättvisande bild av filreningens finansiella ställning per den 3l december

2012 og ay dess finaasiella resultat ftir året enligt årsredovisningslagen. Förvaltning§berättelsel är

§rcr:lig med å:sredovisningens övriga delar.

I Jag tillstyrker diirftir att ftireningssllimman faststiiller resultaträkningen och balaxräkningen frr

\\ for.ring"n.
it

§



Rappo* om andra kray elligt lagar och aldra l§rfaitningar
Utöver min revision av årsredovisningen harjag även reviderat fbrslaget till dispositioner beträffande

fiire*irgens vinst samt styrelsens $rvaltning ftir Brf Utsiken i Norrtå§e for är2§12.

§§relsens arsvr:
Det iir styrelsen som har ansvaret ftir förslagel till dispositio:rer beträffande ftreningens vinst, ccli del

iir styrelsen som har ansvarEt fiir §rvaltningen ealigt bostadsrättslagen och ftireningens stadgar.

Revisorns an$rrr

Mitt ansvar iir a§ med rimlig säkerhet ufiala mig om filrslaget till dispositioner benäffande fiireningeas

vinst och om frirvaltningen på grundval av min reyision. Jag har utfiirt revisionen xrligl god

revisionssed i Sverige.

Som rnderlag fiir mitt uttalande or:r slyrelsens §rslag till disposilioner beträffande fiireningens vinst
iar jag granskat om ft,rslaget är ftirenligt med bostadsrättslagen och S'reningens sädgar.

§om underlag frr mitt unalande om ansvarsfrihet harjag utöver min revision ay årsredovisningen

granskat väsentliga beslut, åtgzirder och fdrhållanden i ftireningen ftir att kuana ledöma om någon

s§relseledamot ?ir ersättningsskyldig mot fiir§rlingen. Jag har även granskat om någol s§nelseleda*nt
på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagerl årsredovis::ingslagen eller §reningens sädgar.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat åi tillräckligr och iindamålsenliga som grtrnd *ir mina

uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att forelingsstiimman behaadlar balanserad vinst enligt fiirslaget i
ftirvaltnilgsberättelsen octr beviljar s§relsens ledsmöter ansyarsfrihet för räkenskapså:et.

8 mars 2013


