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Forvaltningsberattelse 

Verksamhetsberiittelse 

Styrelsen fcir Bostadsrartsfcireningen Erik Menved rar harmed avge fciljande verksamhetsberartelse. 

Historik 

Brf Erik Menved bildades 2009-04-21 och registrerades 2009-06-02. Fore bildandet gjorde 
Wihlborgs Fastigheter en 3D-avstyckning, fran sin fastighet Erik Menved 37 (byggd 1971), sa art 
bostadsdelen fran vaning 2 och uppat blev Erik Menved 38. 
2009-11-26 fcirvarvades fastigheten Erik Menved 38 med adress Master Nilsgatan 2,8,14 och 24 i 
Malmo. Kallare med garage, mark plan med kommersiella lokaler och innergard ags och fcirvaltas 
av Wihlborgs Fastigheter. Brfhar servitut art bl a nyttja innergarden pa Master Nilsgatan 2,8 och 
14. 

Styrelse under aret 
Magnus Nielsen ordfcirande 
Joakim Christoffersson sekreterare 
Kristin Holmquist kassor tom augusti 
Lars Karlstrom ledamot samt kassor fr 0 m augusti 
Linda Astrand ledamot, invald av fcireningsstamman 20 I 0-04-22 

Styrelsesuppleant 
Daniel Askolin 

Revisor 
Till f6reningens revisor valdes av f6reningsstamman 20 I 0-04-22 Anders Thulin, auktoriserad 
revisor vid PwC. 

Valberedning 
Vid f6reningsstamman 2010-04-22 togs beslut art inte ha nagon valberedning under kommande 
period. 

Styrelsemoten och kontakt 
• 	 Styrelsen har under aret haft 14 protokollf6rda styrelsemoten. 
• 	 Foreningsstamman agde rum 2010-04-22. 
• 	 Fyra nyhetsbrev har delats ut i januari, april, augusti och december. 
• 	 Foreningens firma tecknas av tva styrelseledamoter i f6rening. 
• 	 Arvode till styrelsen utbetalades enligt beslut vid fOreningsstamman 2010-04-22. 
• 	 Styrelsen kan kontaktas genom e-post pa styrelsen@erikmenved.se eller genom art lamna 

meddelande i styrelsebrevladan pa Master Nilsgatan 14, 2 van. 
• 	 Viktig information till samtliga boende meddelas vanligen genom anslag i hissar eller foajeer."" 

mailto:styrelsen@erikmenved.se
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Forvaltning 

Foreningens ekonomiska forvaltning skottes under hela 20 I 0 av Pwc. Den tekniska forvaltningen, 

dvs. fastighetsskotsel inklusive felanmiilan skottes fram till sommaren av Lars Hansson Fastighets 

AB och darefter av COOR Service Management. 


Fastigheten i allmiinhet 

• 	 Underhallsplan for fastigheten finns upprattad och budgeterad fram till 2020. 
• 	 Forsiikring, sophantering, tvattstugor och el ingar i medlemmamas manadsavgifter. 
• 	 Byggnaden iir fullvardesforsakrad av Trygg Hansa. 
• 	 Sopnedkast for hushallssopor finns pa varje vaningsplan och sophanteringen skots av SIT A. 
• 	 Miljorum finns i anslutning till garaget. Miljosopor hanteras sedan oktober manad av Ragnsells. 
• 	 OTIS handhar felanmiilningar och service angaende hissama MNG 2,8,14 samt 24. 
• 	 Foreningen har tva tvattstugor pa MNG 8 och och tva pa MNG 24. 
• 	 Uppviirmning best1lr av fjiirrvarme, som levereras av E.ON. 
• 	 Elforsorjning for hushall och allmiinna utrymmen enligt avtal med E.ON. 

Aret som gatt 
• 	 Foreningen uppriittade i mars manad en hemsida med adress www.erikmenved.se 
• 	 Trivselregler och andra rutiner uppriittades. 
• 	 Atgiirdsplan for renovering paborjades i enlighet med den ekonomiska planen som upprattades 

i samband med forviirvet 2009. 
• 	 Badrumsrenovering, enligt den ekonomiska planen, bOrjade upphandlas under aret och planeras 

vara slutford i slutet av 2011. PQR anlitades som konsult for upphandlingen och Malmo VVS 
tick uppdraget som huvudentreprenor i konkurrens med andra aktOrer. 

• 	 Brandtillsyn genomfordes och brandsliickare installerades pa varje vaningsplan och pa vindama. 
• 	 Genomgang och oversyn av cykelrum, miljorum, vind- och matkiillare paborjades och 

slutfordes under aret. 
• 	 Uppfriischninglrenovering av tviittstugor borjade planeras och upphandling paborjades. 
• 	 Inbrott i vindsrymmen via MNG 2 har under aret drab bat oss. 
• 	 Smiiltsno och isbeliiggningar pa tak, hiingriinnor och stupror medforde vid arsslutet 

vattenlackage i vindsutrymmen pa MNG 2 och 8, samt i totalt 7 liigenheter. Ett flertal 
snorojningar tick vidtas pa taket for att slutligen fa bort alit smiiltvatten. Aterstallan av 
lagenheterna paborjades pa det nya aret liksom utredning av takets skick och eventuella 
atgarder. 

• 	 En hyresgast kopte sin lagenhet 2010-05-26. 
• 	 Tva hyresgaster flyttade under aret och foreningen ska salja dessa liigenheter under 2011."v

http:www.erikmenved.se
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Fiirslag till resultatdisposition 

Till foreningsstiimmans forfogande star foljande resultat: 

Arets resultat 
Balanserad vinst 
Reservering till yttre fond, enligt stadgama 

Aterstar till foreningsstiimmans forfogande 

Styrelsen foreslar att resultatet disponeras sa 

aU i ny rakning overfors 
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-918089 
72 935 

-83 100 

-928254 

-928254 

-9282541'(' 
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ResuItatrakning 

Nettoomsattning 
Arsavgifter 
Hyresintakter 

Summa nettoomsattning 

Kostnader for fastighetsforvaltning 
Driftskostnader 
Administrationsomkostnader 

Summa kostnader fOr fastighetsforvaItning 

A vskrivning av materiella anlaggningsti llgangar 

ResuItat fOre finansiella poster 

ResuItat fTlln finansiella investeringar 
Ranteintakter 
Rantekostnader avseende skulder till kreditinstitut 
Ovriga rantekostnader oeh liknande resultatposter 

Summa resultat fran finansiella investeringar 

ResuItat efter finansiella poster 

Arets resuItat 

Not 

1, 2 

Fiirdelning av arets resuItat enJigt forslaget i 
resuIta tdispositionen 
Arets resultat enligt resultatrakningen (se ovan) 
Stadgeenlig reservering av medel till fond for yttre 
underhall 

Arets resuItat efter forandring av fond for yttre 
underhl\ll 

2010-01-01 
-2010-12-31 

I 876161 
I 642763 

3518924 

-2229434 
-378 660 

-2608094 

-685 877 

224953 

8983 
-I 151 021 

-I 004 
--- - - . 

-1143042 

-918 089 

_.. _-----
-918 089 

-918089 

-83 100 

-1001 189 
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2009-06-02 
-2009-12-31 

154968 
164887 

319855 

-1 33843 
-5 5 870 

-189713 

0 


130 142 


70 

-47277 


0 


-47207 

82935 

82935 

82935 


-10 000 


72 935 
~ 
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Balansrakning 

TiIIg:'mgar 

Anliiggningstillgangar 

Materiella anlaggningstillg?tngar 
Byggnader och mark 

Finansiella anlaggningstillgangar 
Andelar i koncemf6retag 

Summa anliiggningstillgangar 

Omsiittningstillgangar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Ovriga kortfristiga fordringar 
Forutbetalda kostnader och upplupna intiikter 

Kassa och bank 

Summa omsiittningstillgangar 

Summa tillgangar 

Not 

2 

3 

4 

6 
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2010-12-31 2009-12-31 

99454148 100 140025 

90194 

99544342 

90194 

-100230219 

II 554 
239 

70808 

82601 

I 457327 

I 539928 

101 084270 

3513 
94100 
31 250 

128863 

531 998 

660861 

100 891 080", 
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Balansrlikning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Insatskapital 
Upplatelseavgifter 
Fond for yttre underhall 

Fritt eget kapital 
BaJanserat resultat 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Ulngfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

Summa langfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Checkrakningskredit 
LeveranWrsskulder 
Skatteskulder 
bvriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 

Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Stiillda siikerheter 

Ansvarsl6rbindelser 
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Not 2010-12-31 2009-12-31 

5 

56784502 
10819 
10000 

56805321 

55911 889 
0 
0 

---
55911889 

72 935 
-918089 

0 
82935 

55960167 55994824 

6 44300000 

44300000 

44300000 
--

44300000 

6 

7 

99683 
51 003 

III 099 
81424 

480894 

0 
63042 

0 
138 303 
394911 

824 103 596256 

101084270 100891080 

8 45800000 

Inga 

Inga 

Inga,..
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och viirderingsprinciper 

Arsredovisning har upprattats enligt Nsredovisningslagen och Bokf6ringsnamndens all manna did. 

Om inte annat framgar ar de tilHimpade principema of6riindrade i jamf6relse med f6regaende ar. 


Koncemredovisning 

Koncemredovisning upprattas inte i enlighet med 7 kap 3 § Arsredovisningslagen. 


Anlaggningstillgangar 

Materiella anlaggningstillgangar redovisas till anskaffningsvarde minskat med avskrivningar. 

Utgifter f6r f6rbattringar av tillgangars prestanda, ut6ver ursprungJig niva, okar tillgangarnas 

redovisade yarde. Utgifter f6r reparation och underhall redovisas som kostnader. Byggnader skrivs 

av systematiskt over tillgangens bedomda nyttjandeperiod. 


Linjar avskrivningsmetod anviinds. Foljande avskrivningstider tilliimpas: 


Byggnader 100 ar 


Markvardet ar inte f6remal f6r avskrivning. Bestaende vardenedgang hanteras genom nedskrivning. 


I de fall en till gangs redovisade yarde skulle overstiga dess beraknade atervinningsvarde skrivs 

tillgangen ner till sitt atervinningsvarde. 


Foreningens finansiella anlaggningstillgangar varderas till anskaffningsvarde. I de fall tiUgangen pa 

balansdagen har ett lagre yarde an anskaffningsvardet sker nedskrivning till det lagre vardet. 


Fordringar 

fordringar upptas till det belopp som efter individuell provning beraknas bli betalt. 


Inkomstskatter 

Redovisade inkomstskatter irmefattar skatt som ska betalas eller erhallas avseende aktuellt ar samt 

justeringar avseende tidigare ars aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar varderas till vad som 

enligt f6reningens bedomning ska erlaggas till eller erMllas fran Skatterverket. 


Foreningens fond f6r yttre underMl1 

Reservering till f6reningens fond f6r yttre underhall ingar i styrelsens f6rslag till resultatdisposition. 

Efter att beslut tagits pa f6reningssUimma sker overf6ring fran balanserat resultat till fond f6r yttre 

underMl1. 


Antalet anstallda 

Foreningen har under aret inte haft nagra anstallda. Styrelsen arvoderas enligt arvoden faststallda av 

f6reningsstamman.".r
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Not 2 Byggnader och mark 

Ingaende ackumulerade anskaffningsvarden 
lokopl Akti veringar 

Utgaende ackumulerade anskaffuingsvarden 

Ingaende ackumulerade avskrivningar 
Arets avskri vningar 

Utgaende ackumulerade avskrivningar 

Utgaende restvarde enligt plan 

I ackumulerade anskaffuingsvarden ingar mark med 

Taxeringsviirde 
Taxeringsvarde byggnad 
Taxeringsviirde mark 

Summa taxeringvarde 

Not 3 Andelar i koncernfiiretag 

Ing1\ende anskaffningsvarden 
Forvarv 

Utgaende redovisat yarde 

Namn 

Fastighets AB Master Nils 

Orgnr 

556786-2338 

Sate 

Malmo 

Namn 
Fastighets AB Master Nils 

Kapital- Rost
andel % andel % 

100 100 

Antal 
aktier 
I 000 
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20 I 0- I 2-3 I 

100140025 
0 

100140025 

0 
-685877 

-685877 

2009-12-31 

0 
100140025 
- - -
100140025 

0 
0 

0 

99454148 

31552328 

100140025 

31552328 

38000000 
17400000 

55400000 

39000000 
18600000 

57600000 

2010-12-31 

90194 
0 

90194 

2009-12-31 

0 
90194 

90194 

Eget 
kapital 
90704 

Resultal 
200912010 

- 9 296 

Redovisat yarde 
10-12-31 

90194 

Redovisat yarde 
09-12-31 

9019V 
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Not 4 Fijrutbetalda kostnader och upplupna intiikter 

2010-12-31 2009-12-31 

F orutbetalda fdrsakringspremier 36001 31 250 
Upplupna ranteinHikter 1656 o 
Ovriga poster 33 151 o 

Summa 70808 31250 

Not 5 Eget kapital 

Eget kapital 2009-12-31 
Inbetalda insatser och 
uppli\telseavgifter 
Reservering till yttre fond , enligt 
stadgama 
Balansering av fdregaende ars 
resultat 
Arets resultat 

Insats
kapital 

55911889 

872 613 

Upplatelse- F
avgifter 

10819 

ond fdr yttre 
underhal1 

10000 

Balanserad 
vinst 

-10000 

82935 

Arets 
resu Itat 
82935 

-82935 
-918089 

Eget kapitaI2010-12-31 56784502 10819 10000 72 935 -918089 

Not 6 Skulder till kreditinstitut 

Liingivare Ranta % Rantan ar Amorteringar Lanebelopp 
bun den t.o.m. ar 2011 2010-12-31 

SEB 2,53 2011-03-16 0 14300000 
SEB 4,14 2015-03-28 0 15000000 
SEB 3,27 2013-03-28 Q 15000000 
Summa 0 44300000 

Checkrakningskredit om 500000 kr (fdreg ar 1 500000 kr) finns hos SEB till en rorlig ranta pa f.n. 
2,65 %.,--r
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Not 7 Upplupna kostnader och f6rutbetalda intlikter 

Upplupna r1intor 

Forskottsbetalda arsavgifter och hyror 

Upplupna el och varmeavgifter 

Upplupna revisionsarvoden 

Ovriga poster 


Summa 

Not 8 Stlillda slikerheter 

Fastighetsinteckningar som sakerheter for skulder till 

kreditinstitut 


Malmo 2011- O~ -0 b 

Linda Astrand 

Min revisionsberattelse har l1imnats 201 1- o'{ - 0 t 


~lN 
Auktoriserad revisor 

2010-12-31 

17 551 

257 194 

137 173 


18750 

50226 


480894 


2010-12-31 

45800000 
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2009-12-31 

47277 

267720 

34720 


o 
45 194 


394911 


2009-12-31 

o 



pwc 


Revisionsberattelse 

Till i6reningsstiimman i 

Bostadsrattsfiireningen Erik Menved 

Org nr 769620-1966 

Jag har gran skat arsredovisningen och bokfcringen samt styrelsens fan'altning i 
Bostadsrattsfareningen Erik Menved far ar 2010. Det ar styrelsen som har ansvaret fcr 
rakenskapshandlingarna och fOn'altningen och fcr att arsredovisningslagen tillampas vid 
upprattandet av arsredovisningen. Mitt ansvar ar att uttala mig om arsredovisningen och 
fan'altningen pa grundval av min revision. 

Revisionen har utfiirts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebar att jag planerat 
och genomfort revisionen fcr att med hcg men inte absolut sakerhet fcrsakra mig om att 
arsredovisningen inte innehaller vasentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett 
un'al av nnderlagen fcr belopp och annan information i rakenskapshandlingarna . I en revision 
ingar ocksa att prcva redovisningsprinciperna och styrelsens tiiUimpning av dem samt att bedcma 
de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort nar de upprattat arsredovisningen samt att 
utvardera den samlade informationen i arsredovisningen. Som underlag for mitt uttalande om 
ansvarsfrihet har jag granskat vasentliga beslut, atgarder och farMllanden i foreningen fcr att 
kunna bedcma om nagon styrelseledamot ar ersattningsskyldig mot fcreningen. Jag har aven 
granskat om nagon styrelseledamot pa annat satt handlat i strid med bostadsrattlagen, 
arsredovisningslagen eller foreningens stadgar. Jag anser at! min revision ger mig rimlig grund 
fcr mina uttalanden nedan. 

Arsredovisningen har upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en riittvisande 
bild av foreningens resultat och stiillning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
FCn'altningsberattelsen ar fcrenlig med arsredovisningens cvriga delar. 

Jag tillstyrker att fcreningsstamman faststiiller resultatrakningen och balansrlikningen for 

foreningen, behandlar for/usten enligt fcrslaget i fCn'altningsberattelsen och beviljar styrelsens 

ledamiiter ansvarsfrihet fcr riikenskapsaret. 


Lund den 2011- 04 - o"l _ 

~~ 
Auktoriserad revisor 


