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Årsredovisning för räkenskapsåret 2003

Styrelsen för Brf. Glädjen2 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2003-01-01 -
2003-12-31. .

Förvaltni ngsberättelse

Styrelser och revisorer
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning.

Ordinarie ledamöter
Fredrik Brodin
Henrik Larsson
Anneli Dahl
Kerstin Östlund
Therese Bergdahl

~uppleanter .

Simon Harhestam

Revisorer
Thomas Anvelid Ernst &Young

Verksamheten 2003

Under räkenskapsåret har KB Carterahem slutfört entreprenaden i fastigheterna
Glädjen 4, 5 & 7. Samtliga bostadslägenheter har under året försålts från KB Carterahem
till privatpersoner.

Föreningen har gjort avsättningar till fond for yttre underhåll och.gjort avskrivningar enligt
ekonomisk plan. Slutavräkning är gjord mot KB Carterahem varefter slutreglering är gjord
under maj månad 2004.

Förvaltning
CymkoFörvaltningABhar biträtt styrelsen vid handhavandet av foreningens förvaltning.

Till föreningsstämmans förfogande står foljande medel:
Balanserat resultat
Arets resultat

Utgående balanserat resultat

322 887,00 kr
-301 477,50 kr

21 409,50 kr

Styrelsen föreslår att det ansamlade resultatet balanseras I ny räkning.
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Resultaträkning

01..01..2003 01..01..2002
31..12..2003 31..01..2002

Not

Nettoomsättning
Arsavgifter och debiterade avgifter 1 2079197,00 kr 697 105,00 kr
Övriga intäkter 250,50 kr 0,00 kr

2079447,50 kr 697 105,00 kr

Rörelsekostnader

Fastighetsskötsel 2 ..63981,00 kr 0,00 kr
Driftskostnader 3 ..764718,00 kr -203 086,00 kr
Underhållskostnader 4 -3 267,00 kr 0,00 kr
Externa rörelsekostnader 5 -153096,00 kr .-8 672,00 kr

..985062,00 kr -211 758,00 kr

Rörelseresultat före avskrivningar 1 094 385,50 kr. 485 347,00 kr

.Avskrivningar 6 -100000,00 kr 0,00 kr
-100000,00 kr 0,00 kr

Rörelseresultat efter avskrivningar 994 385,50 kr 485347,00 kr

Ränteintäkter 1 989,00 kr 293,00 kr
Räntekostnader -1 197000,00 kr ..155301,00 kr
Kostnadsräntor för skatter o a -852,00 kr 0,00 kr

1195 863,00 kr -155008,00 kr

Resultat efter finansiella poster ..201 477,50 kr 330 339,00 kr

"- Bokslutsdispositioner
Avsättning till yttre fond -100000,00 kr 0,00 kr

Arets skattekostnader 0,00 kr -7452,00 kr

Arets resultat ..301477,50 kr 322 887,00 kr
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Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper
Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokförIngsnämndens allmänna råd med undantag av
att yttre underhållsfond redovisas som avsättning.

En äkta bostadsrättsförening beskattas enligt schablon som ett privatbostadsföretag vilket innebär att det ej finns
någon skillnad mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefodringar i
underskottsavdrag redovisas endast I det mån det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga
överskott. .
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Not 6. Anläggningstillgångar
Byggnad

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2.003 2002

35 450 000,00 kr
35450 000,00 kr

26 259 375,00 kr
26 259 375,00 kr

Ingående avskrivningar byggnaden
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Avskrivning sker enligt ekonomisk plan

0,00 kr
-100000,00 kr
-100 000,00 kr

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

Totalt byggnader och mark 35 350 000,00 kr 26259375,00 kr

Fastighetsbeteckning:
Fastigheten består av
Antallägenheter IBoyta

53
Taxeringsvärde byggnad
Taxeringsvärde mark
Taxeringsvärdebyggnad
Taxeringsvärdemark
Summa

Glädjen 4, 5 och 7

13 600 000,00 kr
4 584 000,00 kr

100000,00 kr
31 000,00 kr

18315000,00 kr

13600000,00 kr
4584000,00 kr

100000,00 kr
31 000,00 kr

18315000,00 kr

Not 7. Inteckningslån
SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
SBAB

Villkorsändringsdag
2007-06-15

2004-10-14
2005..06-15

2005-03-24
2004-11-19

2004-11-19

Räntesats

5,65%
5,17%
4,20%
4,10%
3,91%
3,91%
5,45%.
5,43%

5 942 250,00 kr
4 951 000,00 kr
3 988 850,00 kr
2 991 650,00 kr
2 000 000,00 kr
3 000 000,00 kr

0,00 kr
0,00 kr

22 873 750,00 kr

6000000,00 kr
5000000,00 kr

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

1 500 000,00 kr
1 500000,00 kr

14000000,00 kr

Not 8. Föreningens rep. Fonder
yttre fond
Ingående balans

Ianspråktagande av yttre fond
Avsättning till yttre fond
Utgående balans

0,00 kr
0,00 kr

100 000,00 kr
100000,00 kr

0,00kr
0,00kr
0,00kr
0,00kr-..

Not 9. Försäkring
Fastigheten är fullvårdesförsäkrad hos Länsförsäkringar:

Malmöden )/ j 2004

rik Larsson

j{~~.
Therese Bergdahl

Kerstin Östlund

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits

Malmö den IU>/ S- 2004

Thomas Anvelld



Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i bostadsrättsföreningen Glädjen 2

Org nr 769606-8977

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Brf. Glädjen 2 för år 2003. Det är
styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 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 för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. 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 föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i stric
med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller fOreningens 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, behandlar
resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ror
räkenskapsåret.

Malmö~S" 2004

Thomas Anvelid


