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Styrelsen ftir Brf Transistorn, Göteborgs kommun, får hiirmed avge årsredovisning ft)r
ftireningens verksamhetsår under 2013.

Föreningens iindamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i
föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tids-
begriinsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till ftireningens hus,
om marken ska anviindas som komplement till bostadslägenhet eller lokal.

Föreningen registrerade s 20 L l -04-26 ho s B olagsverket.
Föreningens gåillande stadgar registrerades hos Bolagsverket 20 1 I -04-26.

Ekonomisk plan
Styrelsen har upprättat en ekonomisk plan ftir föreningens verksamhet och denna har
registrerats av Bolagsverket 2O12-01-20. Tillstånd att upplåta bostadsrätt erhölls av
B olagsverk et 201 2-0 I -20.

Styrelse
Styrelsen har efter bildande föreningsstämma 2013-04-16 haft ftljande sammansättning:

Magnus Nordin
Martin Ahlström
Ida Andersson
Niklas Smith

Percy Molin

sty rel s e I e damot, o rdfö rande
styrelseledamot
styrelseledamot
styrelseledamot

styrelsesuppleant

Firman tecknas, ftirutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i ftirening.

För styrelsens arbete finns en ansvarsftirsiikring tecknad hos t#nsftrrsiikringar. M,p,-[ernr.a [5rar*-o iy
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 12 protokollförda möten.

Revisorer
Ordinarie
Per Gillmert, verksam hos Förenade Revisorer

Suppleant
Henrik Lundin, Lundins Revisionsbyrå

Valberedning
Madelene Ahlström

Fastigheten
Bostadsrättsforeningen äger fastigheten Jiirnbr ott 137 :4 med adress Transistorg atan 2l och 23
i Västra Frölunda. På fastigheten har uppftirts flerbostadshus, omfattande 28 bostadsrätter
med en sammanlagd bostadsarea om2 084 rrt .
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Fastigheten iir forsiikrad genom Moderna Försiikringar. Försiikringen omfattar fullviirde.

Föreningsfrågor
Samtliga bostadsrätter i ft)reningen vilr vid årets utgang upplåtna. Under året har tio
överlåtelser skett från NCC Boende AB. Inga andrahandsuthyrningar har godkiints av styrelsen.

Samfiillighet
Föreningen 2ir delaktig i en samftillighetsanläggning Gl, tillsammans med Brf Radiovågen.
Anläggningarna ft)rvaltas genom deliigarförvaltning.

F öre ningens fiirvaltning
Ekonomiska ftirvaltningen fiir ftireningen handhas av Revisorsringen Sverige AB.

Yttre fond
Avsättning for ftireningens fastighetsunderhåll skall göras årligen med ett belopp motsvarande
minst 30 kr per kvadratmeter bostadsarea och lokalarea exklusive areor for garage.

Anstiillda
Under året har föreningen inte haft några anställda.

Verksamhet under året som gått
Sammanslagning av bostadsrättsföreningarna awaktar vi med.
Parkeringsl.ta mot Marconihallen iir på gång.

Garantitiden uppgår till tio år på fastighererna.
Injustering av värme pågår. Garantilirende fran NCC.
Större svängrum i kurvorna inne på gården åtg;irdat av NCC.
Ett soprumej utnyttjat 2innu.

Avtal ftirbrukningsmedia genomgånget.
Betalning genom autogiro har upprättats.
Avloppspump bytt.
Budgeten för 2014 fastslagen, utan hyresändringar.
Hemsida.

Avtal med KTC}OI4

Verksamhet kommande år
Inga större rirenden iir inplanerade, ftirutom normalt underhåll.
Bevakning av garantilirenden med NCC

sid 2
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Föreningens ekonomi
Slutlig ekonomisk reglering upprättas per 30 juni 2013. Enligt entreprenadskontrakret
var awiikningsdag den dag som infaller öre niirmaste kvartalsskifte efter det att entreprenaden
var godkiind och slutfinansiering skett.
Entreprenören har svarat ftir föreningens samtliga drift- och kapitalkostnader samt uppburit alla
intiikter fram till avriikningstidpunkten.

Årsavgifter
Genomsnittlig årsavgift utgjorde vid verksamhetsårets utgang 530 kr/rn:.

F asti g het s sl<ntt/- av g ift
Fastigheten har iinnu ej åsatts viirdeår men kommer att vara befriad från fastighetsavgift
i 15 år enligt nu gällande beskattningsregler.
Fastighetsavgiften ?ir indexreglerad. För 2013 utgiorde avgiften 1.210 kr per bostads-
lägenhet, dock högst O,3Vo av taxeringsvärdet, vid full beskattning.

Nyckeltal 2013
Bokfijrt vZirde per m? bostadsyta kr 41 806
Lanperkvmbostadsytakr 9 668
Genomsnittlig skuldriinta 7o 2,49
Fastighetens belaningsgrad 7o 23
Elkostnad per rrf bostadsyta kr 15

Vrirmekostnad per mr bostadsl,ta kr 63
Vattenkostnad per nf bostadsyta kr 16

Genomsnittlig skuldriinta definieras som vägd genomsnittlig riintesats ftr fastighetslånen.
Fastighetens belaningsgrad definieras som fastighetslan i ftrhållande till bolffiirt viirde.

F örslag till resultatdisposition :
Balanserat resultat
Årets resultat

Till ftireningsstiimmans ftirfogande

Styrelsen föreslår:
Reservering till fond ftir ytre underhåll
Balanseras i ny riikning

I öwigt hiinvisas till ftiljande resultat- och balansräkning, samt till de medöljande tilläggs-
upplysningarna.

0kr
56 059 kr
56 059 kr

31 500 kr
24 559 kt

il:
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*2013-01-01

2013-L2-31

2012-01-01

2012-12-31

Intäkter, fastighetsfiirvaltning
Årsavgifter
Hyresint?ikt er gar age, p-platser
Intiikt awiikning NCC
Intåikr GA
Öwiga intiikter

Kostnader, fastighetsftirvaltning
Underhållskostnader
Drift - och förbrukningskostnader
Föreningsgemensarnrna ko stnader
Avskrivningar

Re s u ltat fas tig h e t sfi n alrnin g

Finansiella intäkter och kostnader
Riinteintlikter
Räntekostnader
Öwiga finansiella kostnader

REDOVISAT RESULTAT

* NCC avriikning per 30/6 2013

Not l
Not 2
Not 3,4
Not 5

560 164
47 082
10 366
4 831
3 601

626044

-10 457
-189 606

-91 r52
-29 916

-321t3l

304 913

2 931
-250 865

-920
-248854

s6 059

0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0

I
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20L3-12-31 2012-12-31

TILLGANGAR

Anlä g g nin g s tillg ån g ar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Pågående byggnation
Mark
Summa mate riella anliig gnin g stillg ån gar

S umma ankig gnin g stillg ångar

O m s öttnin g s tillg ån g ar

Kortfristiga fordringar
Avgift s- och hyresfordringar
Awiikning NCC Boende AB
Öwiga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader

Kassa och bank
Bank
Sumrna kassa och bank

S umm a oms iittnin g stillg ån gar

SUMMA TILLGANGAR 87 s78 62s 94 747 571

Not 6

Not 7

59 802 084
0

27 321 000
87 123 084

87 123 084

28 952
t99 353

3 597

t4 0t6
245 918

209 623
209 623

455 541

0
57 739 500
27 321 000

85 060 500

85 060 500

7 379 7t3
486 069

0
0

7 86s 782

I 821 289
I 821 289

9 687 071
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2013-12-31 2012-t2-31

EGET KAPITAL OCH SKALDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Insatser

Summa bundet eget knpital

Fritt eget kapital
Årets resultat

Summa bundet eget kapital

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Byggnadskreditiv
Fastighetslan

Summa långfristiga skul.de r

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Revers NCC Boende AB
Fakturerade, ej inbetalda insatser

Övriga kortfr istiga skulder
Upplupna kostander och ft)rutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKALDER

STÅLLDA SÄKERIIETER
Fastighetsinteckningar
ANSVARSTÖRBhIDELSER

67 055 000 I 815 500
67 05s 000 1 815 500

56 059
56 059

67 111 059 I 815 s00

Not 8

Not 9

Not l0

0
20 148 000
20 148 000

33 190

0
0

l9
286 357

20 148 000
INGA

7t 892 071
0

_71 892 0n

0
13 660 500
7 379 500

0
0

TNGA

INGA

319 s66 21 040 000

87 578 625 94 747 571
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Å,rsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Boldiringsnämndens
råd med undantag av BFNAR 2009:I,Å,rsredovisning i mindre ekonomiska ftireningar (K2tK3).
Om inte annat framgår zir de tilliimpade principerna oforiindrade i jämftirelse med ftiregående år.

Redovisning av intiikter
Intiiktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3lntäkter. Å,rsavgifter och hyror aviseras i
ftirskott men redovisas så att endast den del som belöper på riikenskapsåret redovisas som intiikt.

Fastigheter
Byggnader har viirderats till anskaffrringsviirde med avdrag ft)r ackumulerade avskrivningar.
Avskrivning på ffreningens byggnad sker enligt ekonomisk plan. Ny avskrivningsplan kommer att
ses över under 2014.

Markviirdet iir inte foremål fiir avskrivning, eventuell viirdenedgång hanteras genom nedskrivning.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beriiknas inflyta.

Fondfiir yme underhåll
Reservering ftir framtida underhåll av foreningens fastigheter görs enligt stadgarna med

30 kr per kvm bostadsyta.

Reserveringen ingår i styrelsens ftrslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på

ftireningens årsstämma sker överftiring fran balanserad vinst till fond för yttre underhåll.

Övrigt
Öwiga tilgangar och skulder har viirderats till anskaffrringsviirde om ej annat anges i not nedan.

Noter
2013-01-01
20t3-12-31

20t2-01-01
2012-12-31

Not I Underhållskostnader
Löpande underhåll
Periodiskt underhåll

Not 2 Drift- och ftrbrukninsskostnader
EI
Fjiirrviirme
Vatten och avlopp
Fastighetsskötsel

Sophiimtning
Gemens amhet s anläg gning

t0 457

0

t0 457

0
0

0

t9 684
65 6t3
23 435
48 126
t0 202
22 546

0
0
0
0
0
0

189 606
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2013-01-01
20L3-L2-31

2012-01-01
2012-L2-31

Not 3 Föreninesgemensamma kostnader
Styrelsearvoden inkl sociala avgifter x) not 4
Försiikringar
Datakommunikation/IT
Revisionsarvode
Ekonomisk ffrvaltning
Kabel-TV
Administrativa ko stnader

*\ Not 4 Amode.löner, andra ersöttninsar och sociala kostnader
Förtroendevalda
S tyrelsearvo de/ersättning
Sociala kostnader

Not 5 Avskrivninear
Byggnader

Not 6 Anliiesninestilleånpar
Byggnader
Omfört pågående anskaffuingsvärde
Summa anskaffrringsv?irde

Ingående ackumulerade avskrivningar
Å,rets avskrivning

Bokftirt viirde

Mark

Taxeringsviirde
Byggnader
Mark

Pågående byggnatian
Ingående anskaffiringsviirde
Å,rets anskaffrring

Omftrrt slutftird byggnation

Not 7 Föratbetalda kostnader och uooluona intiikter
Moderna Försiikringar
Fordran avrlikning GA

16 151

6 109

r 461
15 000
t3 749
34 776

3 900

91 152

t2296
3 855

16 151

29 916

29 916

2013-t2-3r

0
0

0

0

0

2012-12-31

0
0

0
0
0
0
0

A

il
k,

0
0

0

59 832 000

59 832 000

0
-29 916

s9 802 084

27 321000

11 200 000
l 894000

13 094 000

57 739 500
2 092 500

-59 832 000

0

1 018

12998

0
0

0

0
57 739 500

0

57 739 500

0

0
0

0

t4 016
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2013-t2-3r 2012-12-3t

Not I Föriindrine av eeet kaoital

Belopp vid årets ingang
Inbetalda insatser

Å,rets resultat

Belopp vid årets stut

Not 9 Fastishetslån
Låneinstitut

lnsatser Underhållsfond

Balanserat

resultat Arets resultat

1 815 500 0
6s 239 500

0

56 059

67 055 000

käntesats Ränteiindring Belopp

56 059

Kommande års

amortering

SEB BoLån
SEB Bolan
SEB Bolan

6 716 000
6 716 000

_q3q_999_
20 148 000

115 335

7 025
2t 013
t6 423
2 6t0
4 583

15 000
69 592
34 776

1,9770

2,3370

2,7r70

2014-04-28
20t5-04-30
2018-04-30

0
0
0

Not 70 Uoolupna kostnader och fiirutbetalda intiikter
Förutbetalda årsavgift er
Upplupna riintekostnader
Upplupna arvoden/ersättningar inkl soc. avg

Göteborgs Energi
Göteborgs Energi DinEl
Revisorsringen Sverige AB
Revisionsarvode

Awiikning GA
Upplupen skuld Kabel-TV/Bredband

Revisorspåteckning
zSlk -zor4.

Per Gillmert
Auktoriserad revisor

0

0
0

0
0

0
0
0

0

0

286 357

Göteborg d"nl'u

Martin Ahlqtröm
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Till foreningsstämman i BRF Transistorn
Org.nr. 769623-0650

Rapport om årsredovisningen

Jag har utflbrt en revision av årsredovisningen fiir BRF Transistorn ftir år 2013.

Styrelsens ansvar fir årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och fiir den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig fiir att upprätta en

årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på

fel.

Revisorns onsvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfrrt revisionen
enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver attjag
ftiljer yrkesetiska krav samt planerar och utftir revisionen ftir att uppnå rimlig säkerhet att

årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utftiras, bland annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på feI. Vid
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta ftir hur
foreningen upprättar årsredovisningen ftir att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett

uttalande om effektiviteten i ftireningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av

ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens

uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund ftir mina
uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ftireningens finansiella ställning per den 31 december 2013

och av dess finansiella resultat ftir året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är forenlig
med årsredovisningens öwiga delar.

Jag tillstyrker därflor att fiireningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen fiir
ftireningen.

Sida l(2)
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfiirt en revision om forslaget till dispositioner
beträffande fiireningens vinst eller {tirlust samt styrelsens fijrvaltning fiir BRF Transistorn fiir är 2013.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret ftir forslaget till dispositioner beträffande ftireningens vinst eller ftirlust,
och det är styrelsen som har ansvaret ftir ftirvaltningen enligt bostadsrättslagen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om ftirslaget till dispositioner beträffande ftireningens
vinst eller ftirlust och om ftirvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfort revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.

Som underlag fiir mitt uttalande om stlnelsens fiirslag till dispositioner beträffande fiireningens vinst eller
ftjrlust har jag granskat om forslaget är ftirenligt med bostadsrättslagen och fiireningens stadgar.

Som underlag lor mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och forhållanden i ftireningen fiir att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot fiireningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på

annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller foreningens stadgar.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund ftr mina
uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att foreningsstämman disponerar vinsten enligt forslaget i fiirvaltningsberättelsen och
bevilj ar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for räkenskapsåret.

Göteborg den 28 april20l4

(-N--o
Per Gillmert
Auktoriserad revisor

Sida 2(2)


