
Bostadsrättsföreningen Glädjen 2
Org nr 769606-8977

Arsredovisning för räkenskapsåret 2002

Styrelsen för Brf Glädjen 2 får härmed avge följande årsredovisning.
för föreningens förvaltning tiden 2002-01-01 - 2002-12-31

Förvaltningsberättels~
Under räkenskapsåret har Bostadsrättsföreningen Glädjen 2 förvärvat fastigheterna
Glädjen 4, 5 & 7 med tillträde den 2 september 2002. Föreningen har upprättat

.ekonomisk plan omfattande fastighetens 54 lägenheter. Av dessa är 53 bostadslägenheter
upplåtna med bostadsrätt och en är en kontors-/butikslokal upplåten med kommersiell
hyresrätt.

Föreningen har påbörjat en renovering av fastigheterna genom totalentreprenad med
KB Carterahem.

Per den sista december 2002 var entreprenaden till hälften genomförd.

På grund av att entreprenaden inte är slutförd har ingen avskrivning på byggnader eller avsättning
till yttre fond bokförts.

Styrelser och revisorer

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning.

Ordinarie ledamöter

Fredrik Brodin

Claes Mårtenson

Leif Persson

Ordförande
SUDDleanter
Jessica Holmer

Revisorer

Aukt rev. Thomas Anvelid

Förvaltning

Cymko Förvaltning AB har biträtt styrelsen vid handhavandet av föreningens förvaltning.

Resultatdisposition
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

Arets vinst

Utgående balanserad överskott
322887,00 kl

322 887,00 kl

Styrelsen föreslår att det ansamlade överskottet balanseras i ny räkning.
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Resultaträkning

01-01-2002

31-12-2002

Not

Nettoomsättning
Arsavgifterochdebiteradeavgifter 1 697105,00 kr

697105,00 kr

Rörelsekostnader
Driftskostnader
Externarörelsekostnader

-203 086,00 kr
-8 672,00 kr

-211 758,00 kr

Rörelseresultat före avskrivningar 485347,00 kr

Avskrivningar 0,00 kr
0,00 kr

Rörelseresultat efter avskrivningar 485 347,00 kr

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnad och liknande resultatposter
Övriga finansiella kostnader

293,00 kr
-155301,00 kr

0,00 kr
-155008,00 kr

Resultat efter finansiella poster 330 339,00 kr

Bokslutsdispositioner
Avsättningyttrefond 0,00 kr

Schablons katt -7452,00 kr

Arets resultat 322 887,00 kr

Vv}
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Balansräkning
Not 31-12-2002

Tillgångar
Anlänaninastillaånaar
Materiella anläggningstillgångar 4
Byggnader och mark 26 259 375,00kr

26 259 375,00 kr

Summa anläggningstillgångar 26 259 375,00 kr

Omsättninastillaånaar

Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 68811,00 kr

68811,00 kr

Kassa och bank 12239,00 kr

Summa omsättningstillgångar 81 050,00 kr

Summa tillgångar 26 340 425,00 kr

Egetkapnalochskulder
Eget kapital
Fritt eget kapital
Inbetalda insatser 12450000,00 kr
Balanserat resultat

\ 0,00 kr
Arets resultat 322887,00kr
Summa eget kapital 12 772 887,00 kr

Lånafristiaa skulder
Inteckningslån 5 14000000,00 kr
Summa långfristiga skulder 14 000 000,00 kr

Kortfristiaa skulder
"----' Leverantörsskulder 174761,00kr

Avräkning Carterahem -642 105,00kr
Skatteskulder 7452,00 kr
Upplupna utgiftsräntor 27430,00 kr

-432 462,00 kr

Summa eget kapital och skulder 26 340 425,00 kr

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar 19800000 kr

Ansvarsförbindelser Inga

JX, I
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Noter 2002

Not 1. Arsavaifter och debiteradeavalfter
Hyresintäkter lokal
Arsavgifter

10 345,00 kr
686 760,00 kr
697 105,00 kr

Not 2 Driftskostnader
Elkostnad

Värrnekostnadfjärrvärrne
Vatten och avlopp
Fastig. Försäkringspremie 6

7748,00 kr
167488,00 kr
21 322,00 kr
6 528,00 kr

203 086,00 kr

Not 3. Externa rörelsekostnader

Förvaltningskostnader 8 672,00 kr
8 672,00 kr

Not 4. AnläaaninastillQåm:!ar

Byggnad

Arets anskaffningsvärde

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
26 259 375,00 kr

26 259 375,00 kr

Ingående avskrivningar byggnaden

Arets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr

Avskrivning byggnader har inte skett pga ej slutförd renovering.

\

\

Totalt byggnader och mark
Fastighetsbeteckning: Glädjen 4, 5 och 7

Total boyta 4.075 kvm, lokalyta 32 kvm.

Taxeringsvärde byggnad

Taxeringsvärde mark
Summa

26 259 375,00 kr

13700000 kr
4615000 kr

18315000 kr

Not 5. Inteckningslån Räntesats Villkorsändrings

dag
2007-06-15

2004-10-14

2003-01-24

2003-04-24

5,65%
5,17%
5,43%
4,87%

6 000 000 kr

5 000 000 kr

1 500 000 kr
1 500 000 kr

14000000 kr

SBAB
SBAB
SBAB
SBAB

Not 6. Försäkrina

Fastighetenär fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar.

Mal

.

mö den I~c. 2003 /:~/
/~>?j.~

! "~ ~laeS'Mårtenson

Min revisionsb~rättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits

... 1-v, f; 2003



Revisionsberättelse

Till ioreningsstämman i bostadsrättsioreningen Glädjen 2

Org nr 769606-8977

Jag har granskat årsredovisningen och bokfOringen samt styrelsens förvaltning i Brf. Glädjen 2 fOrår 2002. Det är
styrelsen som har ansvaret fOrräkenskapshandlingama och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om
årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört
revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision
innefattar att granska ett urval av underlagen fOrbelopp och annan information i räkenskapshandlingama. I en
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den
samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är
ersättningsskyldig mot fOreningen.Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i std
med bostadsrättslagen, årsredqvisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig
grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av
föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar
(behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Malmö den 20 juni 2003
\.

~ ~ Anvelid
Auktoriserad revisor


