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FORVALTNINGSBERATTELSE
Styrelsen for Brf Visby K-garden 13 far harmed avge arsredovisning
rakenskapsaret, som omfattar 2015-09-15 - 2015-12-3l.
2014-08-11 bildades den ekonomiska foreningen

Startplattan

for det forsta forkortade

21101. Foreningen andrade namn

till Bostadsrattsforeningen
Brf Visby k-garden 13, som i sin tur registrerades
darfor anges detta som rakenskapsarets start.

2015-09-15 och

VERKSAMHETEN
Historia
Gotland Visby Lagern 12 AB, dotterbolag

till Visby Artilleriet

1:38 AB (Artilleriet),

uppdrog 2014

till Nybergs Entreprenad AB att uppfora byggnaderna pa fastigheten Visby Kolgarden 13
(fastigheten). Byggnationen fardigstalldes infer sommaren 2015 och dar drevs
hotellverksamhet

under sommaren.

Darefter forvarvade

Brf Visby K-garden 13 (foreningen]

fastigheten. Alia andelar forvarvades initialt av Artilleriet, men fr 0 m oktober 2015 borjade de
saljas externt och vid arsskiftet 2015/2016 fanns det 36 nya agare tillika medlemmar i
fbreningen.

Se aven not 1, sid r 8.

Andamal
Foreningen har till andarnal att frarn]a medlemmarnas

ekonomiska intressen genom att i

foreningens hus upplata bostader och lokaler till nyttjande at medlemmarna utan begransning i
tiden. En upplatelse med bostadsratt far endast avse hus eller del av hus. En upplatelse far dock
omfatta mark som ligger i anslutning till fbreningens hus, om marken ska anvandas sam
komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. En upplatelse leder till att en medlem far
en ratt till bostad eller lokal, kallad bostadsratt.

Medlem som innehar bostadsratt

kallas

bostadsrattshavare.
Allmant om verksamheten
Styrelsen har haft tre protokollforda rnoten under hosten 2015 och har etablerat en egen hemsida,
www.svenskbrf.se/kolgarden13
. Foreningen har ocksa traffat ett hvresformedlingsavtal
med
tagenhetshotell i Visby AB, dar medlemmarna frivilligt kan teckna avtal och fa hjalp med ev. uthyrning.
Foreningen ar registrerad for moms, avseende de lagenheter som ags av Artilleriet.
Styrelse
Thomas Engstrom
Johan Gate
Peter Nilsson

Ordforande
Ledamot
Ledamot

Revisor
Lars Henriksson

Skattegarden

Redovisnings AB

Firmateckning
Foreningens firma tecknas forutorn av styrelsen i sin helhet, ocksa av tva ledarnoter i forening.
Fastighetsuppgifter
Foreningen har 60 medlernslagenheter,

alia med ett rum och kok

a 32 m

2

,

om totalt 1 920 m2.

Vidare tva tvattstugor, P-platser och tillgang till en pool pa 12 x 6 m. Arets taxeringsvarde:
ej faststallt, men ar beraknad till 31 200 000 kr enligt ekonomiska planen.
Byggnaderna ar fullvardeforsakrade.

Annu

3

Forvaltning
Styrelsen ansvarar for den tekniska och ekonomiska forvaltning,

men anlitar underleverantorer.

Underhallsplan
Styrelsen har faststallt en niva pa avsattning till periodiskt underhall pa 175000 kr/ar, men ingen
avsattning ar gjord detta forsta forkortade verksarnhetsar.

Overlatelser
Under verksarnhetsaret
lagenhetsbvten

har Visby Artilleriet

1:38 AB salt 36 av sina lagenheter och tva ovriga

har skett.

Avtal underleverantorer
Com Hem AB

Fiberanslutning

Comphiss Teknik AB

Besiktning och hisservice

IF

Forsakring av fastighet, ansvarsforsakring och skadedjur

Ihre Fastigheter Gotland AB
tagenhetshotell i Visby AB

Fastighetsskotsel
Hvresforrnedling och pool
Elnat/Eldistribution och Fjarrvarrne
Forpackningsinsamling

Gotlands Energi AB
Gotland Recycling/Ragnsells
Region Gotland

VA

Svensk Brf

Hemsidan

Skattegarden

med mojlighet till TV/tfn/bredband

Redovisnings AB

0

sopharntning

Revision
Ekonomiadministration

bsterled Fastighets AB
Vasentllga handelser efter arets utgang

Visby Artilleriet 1:38 AB har salt ytterligare sex av sina lagenheter och har darrned 18 st kvar.
Fr 0 m 2016-01-01 skater Riksbyggen foreningens ekonomiadministration
och i januari arrangerades ett
valbesokt rnedlernsmote i Visby.

Flerarsoversikt
Belopp i kr
Nettoornsattning
Resultat efter finansnetto

2015
425521
96140
96830475
69

Balansomslutning

(totala tillgangar)

Soliditet % *
* Medlemsinsatser

+ arets resultat i relation til/ totala til/gangar

Nyckeltal
Arsavgifter;
Ranta;
Oriftskostnader;

737 kr/m2
197 kr/ m2 (prognos 2016)
513 kr/ m2
/I

/I
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RESULTATDISPOSITION
Belopp i kr
Medel ott disponera:
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa
Forslaq till disposition:
Balanseras i ny rakning
Summa

o
96140
96140

96140
96140

Forenlngens resultat och stallning frarngar av efterfoljande
tillaggsupplvsningar.

resultat- och balansrakningar

med
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REsULTATRAKNING
Belopp i kr
Rorelseintiikter.

Not
1

lagerf6riindringar

2

m.m.

425521
96120
521641

Nettoornsattning
Ovriga rorelseintakter
Summa rorelseintakter,

lagerforandrlngar

2015-12-31

m.m.

Rorelsekostnader

3
3

Fastighetskostnader
Ovriga extern a kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

av materiella

anlaggningstillgangar

Summa rorelsekcstnader

4,5

-125837
-125887
0
-89057
-340781
180860

Rorelseresultat
Finansiella poster
Rantekostnader

och liknande resultatposter

Nedskrivning av finansiella anlaggnlngstillgangar
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella
Arets resultat

poster

-74795
-9925
-84720
96140
96140
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BALANsRAKNING

Not

2015-12-31

Belopp i kr
TILLGANGAR
Anlaggningstillgangar

Materiella anliiggningstillgangar
Byggnader och mark
Byggnadsinventarier

4
5

94004018
1 757 750
95761768

6

40075
40075

Summa materiella anlaggningstillgangar

Finansiella anliiggningstillgangar
Andelar i dotterbolag
Summa finansiella antaggningstillgangar
Summa anlaggningstillgangar

95801843

Omsattningstillgangar
Kortjristiga jordringar
Kundfordringar
Kortfristiga fordringar
Forutbetalda

kostnader och upplupna intakter

Summa kortfristiga

fordringar

7

11570
5913
19518
37001

Kassa och bank
Bankmedel
Summa kassa och bank
Summa omsattnlngstitlgangar
SUMMA

TILLGANGAR

991631
991631
1028632
96830475

]I
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Not

EGET KAPITAL OCH sKULDER
Belopp i kr

2015-12-31

8

Eget Kapital
Bundet eget kapital

66000 000
0
0

Medlemsinsatser
Fond for yttre underhall
Uttag underhallsfond
Avsattning till underhallsfond

Q
66000000

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital

0
96140
96140

Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital

66096140

Summa eget kapital

Langjristiga sku/der

9
30000 000
30000000

Ovriga skulder till kreditinstitut
Summa langfristiga skulder

Kortjristiga sku/der
Leverantorsskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda
Summa kortfristiga
SUMMA

intakter

10

skulder

11360
80994
641981
734335
96830475

EGET KAPITAL OCH sKULDER

sTALLDA sAKERHETER OCH ANsVARsFORBINDELSER
Stallda sakerheter
Panter och darrned jamforliga

sakerheter som har stallts for egna

skulder och avsattningar
Fastighetsinteckningar

30 000 000

Summa stallda sakerheter

30000000

Ansvarsforblndelse

11

7304443
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TILLAGGsUPPLysNINGAR
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmanna

redovisningsprinciper

Arsredovisningen har upprattats enligt arsredovisningslagen
for mindre ekonomiska foreningar.
Forvarv av fastighet och uppskjuten
Foreningen forvarvade

och BFNAR 2009:1, Arsredovisning

skatteskuld

under hasten samtliga aktier i Fastigheten K-garden 13 AB som agde

fastigheten Gotland Visby Kolgarden 13 for 61 390000 . Darefter har Brf Visby K-garden 13
forvarvat fastigheten Visby Kolgarden 13 for 34 000 000. Bolaget Fastigheten K-garden 13 AB ar
darefter ett tomt bolag och kommer darfor att likvideras under 2016.
Foreningen har valt att hantera redovisningen
RedU 9, Bostadsrattsforeningars

av detta forvarv enligt uttalandet

forvarv av fastighet via bolag. Uttalandet

visar ett alternativt

satt att redovisa denna typ av forvarv av fastigheter via bolag som gor det enklare att forsta
foreningens ekonomiska stallning. Enligt det alternativa sattet overfors overvardet for aktierna
direkt till fastighetens

varde.

Fastigheten far med detta redovisningssatt ett redovisat anskaffningsvarde som overstiger det
vardet (som ar hanforligt till det faktiska kopet av fastigheten) med inkopriset for

skatternassiga

aktierna minskat med bolagets aktiekapital

det viII saga 61 390000-50000

= 61 340 000.

Om

foreningen skulle salja fastigheten for mer an det skatternassiga bokforda vardet, det viII saga
fastighetens bokforda varde exklusive dessa 61 340 000, sa uppkommer en skatt pa 22% pa
mellanskillnaden. Da foreningen inte har for avsikt att salja fastigheten varderas den uppskjutna
skatten till noll kr. I annat fall skulle denna beraknade framtida
balansrakningen.

skattekostnad

varit en skuldpost i

Avskrivningsprinciper jor an/iiggningstillgangar
Tillgang

Avskrivningsprocent

Byggnadsinventarier

5%

Byggnader

1%

Not 2 Nettoomsattning

och ovriga lntakter

Arsavgifter

2015-12-31
353121

Bredband

36200

EI
Pantsattningsavgifter

48060

Overlatelseavgifter

48060

36200

521641
Not 3 Fastighetskostnader och ovriga extern a kostnader
Brf-bildandekostnader
Varme

EI
Sophantering

120007
33124
37523
7919

9
Fastighetsforsakring

23657

(helar)

19681

Bredband

Fastighetsskotsel

3933

Administration

5880

251724
Not 4 Byggnader och mark

o

lngaende anskaffningsvarden
94070825

Arets anskaffningskostnader*
Summa anskaffningsvarden

94070825

vid arets utgang

Ingaende avskrivningar

o

Forandringar av avskrivningar
Arets avskrivningar enligt plan

a
-66807
-66807

Summa avskrivningar vid arets utgang
Redovisat varde vid arets slut '
* Varav kop av fastighet 32 730825 (av detta verde avser
26722888

byggnad och 6007937

Varav kop av aktier 61340000

94004018

avser mark).

(av detta verde avser mark 61340

ODD)

2015-12-31

Not 5 Byggnadsinventarier

o

lngaende anskaffningsvarden
Arets anskaffningskostnader
Summa anskaffningsvarden

1780 000
1780000

vid arets utgang

a

lngaende avskrivningar
Arets avskrivningar

-22250
-22250

Summa avskrivningar vid arets utgang

1757750

Redovisat varde vid arets utgang

Not 6 Andelar i koncernforetag
Ackumulerade
-lnkop

anskaffningsvarden:

Nedskrivning
-Omklassificering

61390000
-9925
-61340000

till fastighet

40075

Redovisat varde vid arets slut

Specijikation av moderfiiretaqs innehav av aktier i koncemfiiretaq
Agarandelen av kapitalet avses, vilket aven overensstarnmer
antal aktier. Bolaget kommer att likvideras under 2016.
Dotterf6retaq /Orq nr
Fastigheten K-garden 13 AB/5S9018-7315

med andelen av rosterna for totalt

Antal andelar

i%

500

100

Redovisat verde

40075

Not 7 Forutbetalda kostnader och upplupna lntakter
Upplupna hvresintakter

19518

Usrl

10

Not 8 Eget kapital
Medlems-

Underhalls-

Fritt eget

insatser

fond

kapital

66000000

Inbetalt under arets

a

0

Arets resultat

96140

Belopp vid arets slut

0

66000000

96140

Not 9 Ovriga skulder till kreditinstitut*

(Forfaller 2016-11-25, ranta 0,99%)
(Forfaller 2017-11-24,
1,16%)
(Forfaller 2019-11-25,
1,64%)

Swedbank
Swedbank

10000000
10000000

/I

Swedbank

* inget

10000000

/I

Ian har [.n. nagon avtalad emorterinqsplan

30000000

Not 10 Upplupna kostnader och forutbetatda

intakter

2015-12-31

9456

Forutbetalda hvresintakter
Upplupen ranta

74795

510000
28049
19681

Lantmateriet, lagfart
GEAB, el -och fjarrvarrne
ComHem

641981
Not 11 Ansvarsforblndelse

Da byggnaden

uppfordes

var hela fastigheten

samband med uppforandet
Skatteverket.

jarnkningsforfarande
for aterbetalning

pa fastigheten

av moms foljer normalt

for undertecknandet

foreningen

agandet av fastigheten
vid tillfallet

Oet ar vid

ej klarlagt om aterbetalning

av moms

eller inte, har styrelsen valt att redovisa beraknat

som en ansvarsforbindelse.

samband med foreningens
garantiforbindelse,

skall

eller om detta skall goras av tidigare agare. 013det rader oklarhet om

har en aterbetalningsskyldighet

belopp att aterbetala

Betalningsansvaret

och mornsaterbetalningen

for andrad anvandning.

av denna arsredovlsntng

inte

aterbetatas enligt ett

som bygger pa hur lang tid som gatt sedan uppforandet.

skall ske av foreningen

All moms i

andras och hela eller delar av verksamheten

skall hela eller delar av denna moms

darfor goras av den som ager fastigheten
tidpunkten

for hotellverksamhet.

har darfor Gotland Visby Lagern 12 (Lagern 12) fatt tillbaka av

Nar verksamheten

langre ar momspliktig

momsregistrerad

Visby Artilleriet

bildande och upprattande

dar man har garanterat

1:38 AB (Artilleriet)

av den ekonomiska

att foreningen

har i

planen utstallt en

inte skall ha en anskaffningskostnad

de nu bokforda 95 890 900. For att sakerstalla att nagon

for fastigheten

overstigande

momskostnad

hanfortlg till byggnation inte skall kunna drabba foreningen

sakerstallt detta atagande genom insattning

av ansvarsforbindelsens

klientmedelskonto

Advokatbvra

hos Lindskog Malmstrom

i Stockholm.

har Artilleriet

belopp 7304443

pa sparrat
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UNDERSKRIFTER
Visby 2016-05-02

("".~
L,'

Thomas Engstrom
Stvrelseordforande,

Min revisionsberattelse

har lamnats 2016-05-03

l~l~L-Lars Henriksson
Revisor

Johan Gate
Styrelseledamot

Peter Nilsson
Styrelseledamot

Revisionsberattelse
Till foreningsstamman

i Bostadsrattsforeningen

Visby Kvgarden 13 org nr 769628-5266.

Jag ha reviderat arsredovisningen samt styrelsens forvaltning for Brf Kvgarden 13 avseende
rakenskapsaret som slutar 151231.
Det ar styrelsen som hal' ansvar for att uppratta en arsredovisning som gel' en rattvisande bild enligt
arsredovisningslagen oeh for den interna kontroll som styrelsen bedomer ar nodvandig for att uppratta
en arsredovisning som inte innehaller viisentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika atgarder inharnta revisonsbevis om belopp oeh annan
information i arsredovisningen. Revisorn viiljer vilka atgiirder som skall utfors bland annat genom att
bedorna riskerna for vasentliga felaktigheter i arsredovisningen. En revision innefattar ocksa en
utvardering av andamalsenligheten i de redovisningsprineiper som har anvants oeh av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvardering av den overgripande presentationen i
arsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inharntat ar tillrackliga och andamalsenliga
uttalanden.

som grund for mina

Uttalanden
Enligt min uppfattning har arsredovisningen

upprattats i enlighet med arsredovisningslagen

oeh ger en

i alia vasentliga avseenden rattvisande bild av foreningens finansiella stallning per den 31 december
2015 oeh av dess finansiella resultat for aret enligt arsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen
ar
forenlig med arsredovisningens ovriga delar.
Som underlag for underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utover min revison av
arsredovisningen gran skat vasentliga beslut, atgiirder och forbatlanden i foreningen for att kunna
bedoma om nagon styrelseledamot ar ersattningsskyldig mot foreningen.
Jag tillstyrker att foreningsstamman disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen
beviljar styrelsens Iedamoter ansvarsfrihet for rakenskapsaret.
Taby den 3/5 2016

~J~

Lars Henriksson
Auktoriserad redovisningskonsult

oeh

