
Brf Vasby Fyr
7 69629-4953

0

Arsredovisn I ng

Bostadsrättsfören i ngen
Vasby Fyr

Styrelsen far harmed avge àrsredovisning for rakenskapsàret 3 1 januari 201 5 - 30 juni 2016.

FOrvaltni ngsberattelse

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
I styrelsens uppdrag ingàr det att planera underhâll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens àrsavgifter
samt se till att ekonomin är god. Via àrsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhâll och därfOr gor
styrelsen ârligen en budget scm ligger till grund for dessa beräkningar. Storleken pa avsättningen till fonden for yttre
underhãll bör anpassas utifràn färeningens plan fOr underhàllet. Kommande underhàll kan medfOra att nya Ian
behövs. Föreningen ska verka enligt sjalvkostnadsprincipen och resultatet kan variera over âren beroende pa olika
âtgärder. Förändringen av föreningens Iikvida medel kan utläsas under avsnittet Kassaflöde.

. Inga större underhâll är planerade de närmaste àren.

. Medel bör reserveras ârligen till det planerade underhàllet.

. Arsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste âret.

Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om Iängre fram i förvaltningsberättelsen.

Föreningens ändamàl
Foreningen bar till ändamàl att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplata
bostäder och lokaler at medlemmarna till nyttjande utan begransning i tiden.

Grundfakta om föreningen
Bostadsrättsföreningen registrerades 201 5-01 -3 1 . Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2016-02-12
och nuvarande stadgar registrerades 2015-01-31 hos Bolagsverket.

FOreningen är ett s.k. privatbostadsforetag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta
bostadsrättsförening.

Styrelsen
Lars Erik Georg Forsell Ledamot
Per Erik Källström Ledamot
Anders Patrik Rosen Ledamot

Styrelsen har under àret avhàllit 3 protokollforda sammanträden.

Revisor
Ole Deurell Parameter Revision

Valberedning
Shapoor Ha Kimelahi Sammankallande
Sanharib Alkes Youseff Sammankallande
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Brf Vasby Fyr
7 69629-4953

Fastighetsfakta
Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan:

-

Kommun
Upplands Vasby

Fullvärdesförsäkring finns via Länsförsäkringar.
Ansvarsförsäkring ingãr for styrelsen.

Uppvärmning sker via fjärrvärme.

Byggnadsàr och ytor
Fastigheten bebyggdes 201 5 - 201 6 och bestâr av 1 flerbostadshus.
Värdeâret är ej fasställt.

Byggnadens totalyta är enligt den ekonomiska planen 4 070 m2, varav 3 552 m2 utgör Iägenhetsyta och 518 m2
utgör lokalyta.

Lägenheter och lokaler
Föreningen upplãter 50 Iägenheter och 4 lokaler med bostadsrätt.

Lägenhetsfördelning:

Fastighetsbeteckning
Upplands Väsby Vilunda 19:5

Förvärv
2016

18

0
1 rok 2 rok

6

3 rok 4 rok

0
5 rok

0
>5 rok

Verksamhet i lokalerna Yta Löptid

Fastighetsmäklare 1 55 m2 20260401
VasbyKommun J95m2 20190930
BRABOStockhoImAB lOOm2 20191101

Föreningen är frivilligt momsregistrerad avseende verksamhetslokaler.

Gemensamhetsutrymmen
Gym och spa
Cykeirum
Hobbyrum
Ta kterrass

Förvaltning
Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal.

Avtal Leverantör
Ekonomisk förvaltning SBC
Driftia Teknisk förvaltning
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En Väsby Fyr
769629-4953

Föreningens ekonomi

KASSAFLODE — 31 JANUARI - 30 JUNI 201 5-2016

INBETALNINGAR
Medlemsinsatser 1 18 661 000
Okning av Iãngfristiga skulder 53 190 000
Okning av kortfristiga skulder

____________________

10 348 055
182 199 055

UTBETALNINGAR
Okning av_materiella anlaggningstillgàngar 173 866 107

173 866 107

LIKVIDA MEDEL VID ARETS SLUT* $ 332 948

ARETS FORANDRING AV UKVIDA MEDEL 8 332 948

*Ljkvjda medel redovisas i balansräkningen under posterna
Kassa och Bank samt Ovriga fordringar.

Skatter och avgifter
Bostadslagenheterna är Iran och med värdeàret helt befriade Iran fastighetsavgift i 1 5 àr. Fran och med àr 1 6 utgàr
full fastighetsavgift. For lokaler belastas fOreningen med kostnad for fastighetsskatt from. avrakningstidpunkten I de
fall fastigheten har fàtt ett fastställt taxeringsvarde for lokaler.

Vasentliga händelser under och efter rakenskapsàret

Händelser under och efter àret

Föreningen registrerades hos Bolagsverket den 31 januari 201 5. Föreningen förvärvade bolaget Vasby Fyr AB,
innehàllande fastigheten Vilunda 19:5 Upplands Vasby kommun 14 mars 2016. lnflyttning skedde den 13 och 14
juni 2016. Lokal nr 1 uthyrdes 1 april 2016.

Bostadshuset uppfördes 2015-2016 och inflyttning skedde ijuni 2016. Vid àrsredovisningens avlämnande är 50 st
lagenheter upplàtna av totalt 50 st. Fastigheten har färvärvats genom kop av Vasby Fyr AB, org nr 556983-7346.

Under juli 201 6 kommer en kostnad om 2,1 mkr i lagfartsavgift vilket kommer att laggas till anskaffningsvardet pa
fastigheten. Det totala anskaffningsvärdet kommer att uppga till 175 771 631 kr.

Medlemsi nformation
Medlemslägenheter: 50 st
Medlemslokaler: 4 st
Overlàtelser under ãret: 50 st
Beviljade andrahandsuthyrningar: 3 st

Overlàtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Overlàtelseavgift betalas av kOpare.

Resultaträkn I ngen
Enligt kontraktet, svarar Entreprenören for foreningens drift- och kapitalkostnader mot att de uppbär alla intäkter
fram till avrakningstidpunkten, därför finns inget resultat att disponera.
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Balansräkning

TILLGANGAR

ANLAGGNINGSTILLGANGAR

MATERIELLA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
Byggnader och mark Not 1
Pàgàende byggnation Not 2
Summa materiella anläggningstillgãngar

FINANSIELLA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
Andra Iàngfristiga Not 4
vardepappersinnehav

SUMMA ANLAGGNINGSTILLGANGAR

OMSATTNINGSTILLGANGAR

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Avgifts- och hyresfordringar
Ovriga fordringar inki SEC Klientmedel Not 3
Summa kortfristiga fordringar

KASSA OCH BANK
Kassa och bank
Sparrade bankmedel
Summa kassa och bank

SUMMA OMSATTNINGSTILLGANGAR

SUMMA TILLGANGAR

173 671 637
46 563

173 718 200

86 549
78 264

164 813

En Väsby Fyr
769629-4953

2016-06-30

50 000

50 000

173 768 200

6 766 042
1 500 000
8 266 042

8430855

182 199 055
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Balansrakning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGETKAPITAL Not5
Bundet eget kapital
M edlemsi nsatser
Summa bundet eget kapital

201 6-06-30

Brf Vasby Fyr
7 69629-4953

Fritt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL 11$ 661 000

LANGFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut Not 6 53 1 90 000
Summa Iàngfristiga skulder 53 190 000

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 65 383
Ovriga skulder Not 7 10 085 700
Uppi kostnader och förutb intäkter Not 8 196 972
Summa kortfristiga skulder JO 348 055

Ställda säkerheter
Panter och därmed jamforliga säkerheter som har
ställts fOr egna skulder och säkerheter
Fastighetsinteckningar Not 6
Samtliga aktier i dotterbolag pantsatta for skuld om
8 531 637kr
Ansvarsförbindelser

118661 000
118661 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 182 799 055

53 190 000
50 000

inga
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Iillaggsupplysningar

Not I BYGGNADER OCH MARK

Ackumulerade anskaffningsvarden
Nyanskaffningar
Utgàende anskaffningsvärde

Planenligt restvärde vid àrets slut
I restvärdet vid àrets slut ingr mark med

Taxeringsvärde
Taxeringsvarde byggnad
Taxerinqsvarde mark

Brf Vasby Fyr
7 69629-4953

Belopp anges I kronor om inte annat anges.

Redovisningsprinciper

Arsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2009:1 , Arsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2).

Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillampats.

Samma varderingsprinciper har använts som föregàende at.

Tillgàngar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges.
Fordringar bar efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Reservering till fond for yttre underhàll enligt stadgar gOrs i ârsbokslutet. Förslag till ianspràktagande av fond for yttre
underhàll fOr àrets periodiska underhàll lämnas i resultatdispositionen.

Avskrivningar pa anläggningstillgângar enligt plan baseras pa ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad
nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal at tillämpas.

Likvida placeringar värderas i enlighet med Arsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga
värdet.

2016-06-30

Uppdelning av taxeringsvärde
Bostäder
Lokaler

173 671 637
173 671 637

173 671 637
15 383 000

30 600 000
10 361 000
40 961 000

34 600 000
6 361 000

40961 000

2016-06-30Not 2 PAGAENDE BYGGNATION

Paqaende om- och tillbyqgnad 46 563
46 563
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Bokfört värde
2016-06-30

50 000
50 000

Brf Vasby Fyr
769629-4953

Bundet eget kapital
Inbetalda insatser
S:a bundet eget kapital

118661 000 118661 000
118 661 000 118 661 000

av
foregâende
árs resultat

eni stämmans
beslut

0
0

Belopp vid
ârets ingàng

0
0

Fritt eget kapital

S:a eget kapital 11$ 661 000 118 661 000 0 0

Efter rakenskapsàrets utgâng har ytterligare 4 989 000 kr avseende medlemsinsatser och
upplâtelseavgifter betalats in. Vid àrsredovisningens avlämnande uppgàr medlemsinsatser till
1 22 755 000 kr och upplàtelseavgifter till 895 000 kr

Not 6 SKULDER TILL KREDITINSTITUT

Räntesats Belopp
2016-06-30 2016-06-30

_____

1,450% 53190000
53 190 000

Handelsbanken
Summa skulder till kreditinstitut

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 0
53 190 000

Om fern àr beräknas skulden till kreditinstitut uppgà till 53 190 000 kr.

OVRIGA SKULDER 2016-06-30

Miab Holding AB
Brabo Stockholrn
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8 531 637
1 524063

10 055 700
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Not 3 OVRIGA FORDRINGAR 2016-06-30

Klientrnedel hos SBC 66 906
Avrakning övrigt 1 1 358

78 264

Not 4 ANDRA LANGFRISTIGA
VARDEPAPPERSINN EHAV

Aktier Vasby Fyr AB

Not 5 EGET KAPITAL
Disposition

Beloppvid
ârets utgàng

Forandring
under àret

Not 7



Brf Vasby Fyr
7 69629-4953

Not 8 UPPLUPNA KOSTNADER OCH 20J 6-06-30
FORUTBETALDA INTAKIER

_______________

Ränta 57 844
Förutbetalda_avgifter 139 127

196 971

Styrelsens underskrifter

NORRKOPING den / ,, 2016

cL ti’&
Cars Erik Georg Forsell Per Erik Källström
Ledamot Ledamot

Anders Patrik Rosen
Ledamot

Mm revisionsberättelse hat ämnats den 4f I y 0 201 6

Ole Deutell
Auktorkerad revdor
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REVI$ION$BERATTEL$E

Till foreningsstamman I BrfVasby Fyr
Org.nr. 769629-4953

Rapport om irsredovisningen

Jag har utfört en revision av ãrsredovisningen for Brf Vasby Fyr for rakenskapsãret 201 5-01-3 1 -- 20 16-
06-30.

Styrelsens ansvarfor ársredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret for aft uppräfta en ãrsredovisning som ger en rättvisande bud enligt
ãrsredovisningslagen och for den intema kontroll som styrelsen bedömer är nodvändig for aft uppräfta
en ârsredovisning som inte innehâller vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter
eller pa fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är aft uttala mig om ârsredovisningen pa grundval av mm revision. Jag har utfort revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver aft
jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen for aft uppnâ rimlig säkerhet aft
ârsredovisningen inte innehâller vasentliga felaktigheter.

En revision innefaftar aft genom olika âtgarder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i ârsredovisningen. Revisorn väljer vilka àtgarder som ska utföras, bland annat genom aft
bedöma riskerna fOr vasentliga felaktigheter i ârsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter
eller pa fel. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta for hur foreningen uppräftar ârsredovisningen fOr aft ge en rättvisande bud i syfie aft utforma
granskningsãtgarder som är andamâlsenliga med hansyn till omständigheterna, men inte i syfte aft gora
eft uftalande om effektiviteten i foreningens intema kontroll. En revision innefaftar ocksâ en
utvardering av ändamãlsenligheten I de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens uppskaftningar i redovisningen, liksom en utvardering av den overgripande presentationen i
ãrsredovisningen.

Jag anser aft de revisionsbevis jag har inhämtat är tillrackliga och andamâlsenliga som grund for mina
uftalanden.

Uttalanden

Enligt mm uppfaftning har ârsredovisningen uppräftats i enlighet med ãrsredovisningslagen och ger en i
alla vasentliga avseenden räftvisande bild av foreningens finansiella stailning per den 30juni 2016 och
av dess finansiella resultat for àret enligt ársredovisningslagen. Forvaltningsberaftelsen är forenlig med
ârsredovisningens ovriga delar.

Jag tilistyrker därför aft foreningsstamman fastställer resultatrakningen och balansrakningen for
ffireningen.

] Parameter
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Rapport om andra krav enhigt lagar och andra författningar

Utöver mm revision av àrsredovisningen harjag även utfört en revision av forslaget till dispositioner
beträffande foreningens vinst eller förlust samt styrelsens forvaltning for Brf Väsby Fyr for
räkenskapsãret 20 1 5-0 1 -3 1 -- 2016-06-30.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret fOr forslaget till dispositioner beträffande foreningens vinst eller
fOrlust, och det är styrelsen som har ansvaret fOr forvaltningen enligt bostadsräffslagen.

Revisorns ansvar

Mill ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om forslaget till dispositioner beträffande foreningens
vinst eller fOrlust och om fOrvaltningen pa grundval av mm revision. Jag har utfOrt revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.

$om underlag fOr mitt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner beträffande foreningens vinst
eller fOrlust harjag granskat om forslaget är forenligt med bostadsrauslagen och foreningens stadgar.

Som underlag fOr mitt uttalande om ansvarsfrihet harjag utOver mm revision av àrsredovisningen
granskat vasentliga beslut, âtgarder och fOrhâllanden i foreningen fOr aft kunna bedOma om nâgon
styrelseledamot är ersattningsskyldig mot foreningen. Jag har även granskat om nãgon styrelseledamot
pa annat sail har handlat i strid med bostadsrattslagen, ârsredovisningslagen eller foreningens stadgar.

Jag anser aft de revisionsbevis jag har inhämtat är tillrackliga och andamálsenliga som grund fOr mina
uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker aft fOreningsstamman disponerar vinsten enligt forslaget I forvaltningsberattelsen och
beviljar styrelsens ledamOter ansvarsfrihet fOr räkenskapsàret.

A.iIStockholmden ‘ ,c - O]

Ole Deurell
Auktoriserad revisor

Parameter
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