
BRF CYKELN 10,
Org.nr 769615-8943

Kallelse
Medlemmarna i Bostadsrättsförening Cykeln 10 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma
torsdag 21 februari 2013 kl 18.00.
Lokal: Vår tvättstuga (Det serveras kaffe/läsk och smörgåsar vid mötet).
OBS. Anmälan om närvaro senast 15 februari.

Dagordning

1. Stämmans öppnande av den styrelsen utsett

2. Fastställande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av ordförande vid stämman

5. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

6. V al av två justeringsmän

7. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

8. Styrelsens årsredovisning

9. Revisorernas berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

12. Beslut om resultatdisposition

13. Arvode åt styrelsen och revisorerna

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer och suppleant/er

16. Beslut om firmatecknare

17. Övriga anmälda ärenden

18. Avslutning

19. Övriga frågor al Rapport om beslut om avgiftshöjningar
b/ Övrigt

STYRELSEN
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Brf Cykeln 10, 769615-8943 får härmed avge årsredovisning för 2012.

Allmänt om verksamheten
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i
föreningens fastighet upplåta bostadsrätter under nyttjanderätt och utan
tidsbegränsning. Föreningen förvärvade fastigheten 2009-07-15 fastigheten Cykeln 11 i
Malmö kommun.

Föreningens stadgar
Föreningens stadgar är registrerade hos Bolagsverket 2007-01-18.

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hölls den 21 februari 2012 på Janets Cafe, Nobelvägen 24,
Malmö. Närvarande var 11 st. röstberättigade.

Styrelsen under verksamhetsåret
Ordförande Jan Svärd
Ledamöter: Magnus Welin och Daniel Andersson.
Suppleant: Sofia Flink.
Styrelsen har under året hållit 4 sammanträden.

Firmatecknare
Föreningen tecknas, förutom av styrelsen, av styrelseledamöterna, två i förening.

Revisorer
Ordinarie: Henning Lantz.
Suppleant: Andreas Eriksson

Föreningens omfattning
Föreningens verksamhet omfattar förvaltningen av fastigheten Cykeln 11 vilken innehåller
13 st lägenheter, fördelat på 6 st 2-rumslägenheter, 3 st 3:or samt 4 st 4:or. Därutöver
finns det ett garage med 13 uppställningsplatser.
I fastigheten finns 1 trapphus med hiss och fungerar som entre för 10 lägenheter på
adressen Lönngatan 16. 3 lägenheter har egen entre i gatunivå på adressen Hasselgatan
32a, 32b, 32,c.
Nedfarten till garaget har adress Hasselgatan 30. Varje uppställningsplats uthyres för sig.
Föreningens byggnad färdigställdes år 2008.
Total lägenhets yta 1013 kvm. Utöver detta finns övriga utrymmen, som tvättstuga, förråd,
garage, mm. Tomtens areal är 706 kvm.

Medlemsantalet - lägenhetsöverlåtelser
Vid årets slut var medlemsantalet 20 st. Anledningen till att medlemsantalet överstiger
antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än en medlem kan bo i samma lägenhet. Dock
skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett antalet innehavare. 1 st
lägenhetsöverlåtelse, Igh nr 3, har skett under året.
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Väsentliga händelser under året
Garaget
Alla uppställningsplatser var vid året utgång uthyrda. 8 av 13 platser förhyrs av
föreningsmedlemmar. Platshyra för medlemmar är 450:-/månaden. För övriga gäller 500:-
/mån. En kölista med förtur för medlemmar gäller.

Kollektiv Telia-anslutning
Föreningen har under året beslutat att ha en gemensam anslutning:
• Kollektivt Telia bredband fiberlan 50/8-100/10 Mbit
• Kollektivt Telia bredbandstelefoni
• Kollektivt Digital-TV Kanalpaket Lagom (med tillägg DR1 och DR2).

Anslutningen skedde den 1 juli. Kostnaden belastar varje lägenhet med 256 kr/mån.

Värmekablar
Installation av värmekablar i fastighetens hängrännor har skett under året. Detta för att
förhindra istappsbildningar.

Gården
Viss uppfräschning av gården har skett. Nya växter har inköpts. Dammen, som har haft
läckage har tätats.
Beslut om inrättande av ett cykelgarage i ovandelen av bilgaragets nedfart, togs vid ett
medlemsmöte. Detta bygge har påbörjats under året.
Installation av värmekablar i fastighetens hängrännor har skett under året. Detta för att
förhindra istappsbildningar.

Medlemsinformation
Ett medlemsmöte genomfördes den 1 november. 8 röstberättigade närvarande.
Beslut togs om installation av värmekablar i fastighetens hängrännor närmast Lönngatan.
Det togs även beslut om en installation av ett Cykelgarage samt att föreningen skulle
förhöja sitt till i Handelsbanken för att täcka kostnaderna för de båda tagna besluten.
I övrigt har kontinuerlig information till medlemmarna har under året skett via e-post.

Skräptomten
Fastigheterna Lönngatan 18-24 (Skräptomten) har även detta år varit mycket i fokus inom
massmedia. Dock har det överlämnat en skiss från ägarens arkitekt på ett förslag till
byggnation. Styrelsen har yttrats sig och lämnat avvikande synpunkter gentemot förslaget.
Invändningar som framförts är bland annat att nockhöjden ska stämma överens med vår
fastighet samt att vi inte kan acceptera studentlägenheter närmast vår fastighet.

Försäkringar
Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos Länsförsäkringar Skåne.

Avtal och tjänster
Föreningen har avtal och fasta tjänster av:
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• Fastighetsskötsel
• Funktionsservice för hissen
• Gångbanerenhållning

• Fastighetslån
• Fjärrvärme

• El
• Klotterbekämpning
• Vatten o avlopp

• ReturMera
• Avfallstömning

NRJ Fastighetsteknik AB
OTIS
Svedala Utemiljö AB
Stadshypotek
EON
EON

Klottrets Fiende No 1
VaSyd

• Bank
• Fastighetsanslutning och-

bredbandstjänster

• Nycklar/Låssystem
• Bokföring/redovisning
• Hissbesiktning

RagnSells AB
VaSyd
Handelsbanken (City)
Telia

ASSA/Lås Aktuellt AB
Innecta (i Lund)
Dekra

Anställda
Föreningen har inte haft några anställda. Föreningen har avtal om fastighetsskötseln med
NJR Fastighetsteknik AB.

Förväntad framtida utveckling
Fastigheten färdigställdes 2008. En underhållsplan måste upprättas och ekonomiska medel,
baserat på föreningens underhållsplan för framtida underhåll, måste årligen reserveras i en
underhållsfond.

Dispositioner beträffande resultatet

Styrelsen föreslår till förfogade stående medel:

Balanserat resultat
Ärets resu Itat

369480
-3 999

Totalt 365481

Disponeras för
Avsättning till underhållsfond
Balanseras i ny räkning

14445
351 036

Summa 365481
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Styrelsens slutord
Vi medlemmar, som bor i Brf Cykeln 10, äger fastigheten Cykeln 11 tillsammans. Om vi alla
medlemmar tar ansvar för en trevlig boendemiljö medverkar vi också till att skapa goda
förutsättningar och genomföra förbättringar så att vi alla trivs.
Som framgår av årsredovisningen är uppvärmning/vattenförbrukning en av fastigheten
största fasta kostnader, styrelsen arbetar dock kontinuerligt med att sänka dessa.
Vi måste alla tillsammans hjälpas åt att minska vårt värme/vatten behov och spara energi.
Varmt tack till alla medlemmar för visat förtroende och intresse under det gångna
erksamhetsåret.

r=:

Daniel Andersson Magnus Welin

Sofia Flink

Beträffande bostadsrättsföreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2012-01-01- 2011-01-01-

2012-12-31 2011-12-31
15mån

Nettoomsättning 735144 715993
Övriga rörelseintäkter 1 000 153

736144 716146

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 2 -374021 -296148
Personalkostnader 1 -29907 -30277
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -55000 -55000
Rörelseresultat 277 216 334721

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -281 215 -262060
Resultat efter finansiella poster -3999 72 661

Resultat före skatt -3999 72 661

Arets resultat -3999 72 661
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 28400913 28455913

28400913 28455913

Summa anläggningstillgångar 28400913 28455913

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Pågående arbeten för annans räkning 99375

99375

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 132715 110338
Övriga fordringar 58
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3328

136101 110338

Kassa och bank 196408 231 336

Summa omsättningstillgångar 431 884 341 674

SUMMA TILLGANGAR 28832797 28797587
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 4

Bundet eget kapital
Inbetalda insatser 20675913 20675913
Fond för yttre underhåll
Underhållsfond 43335 28890

20719248 20704803

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 369480 311 264
Arets resultat -3999 72 661

365481 383925

Summa eget kapital 21 084729 21 088728

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 5 7379236 7416412

7379236 7416412

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 34170 20411
Skatteskulder 4580 4580
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 330082 267456

368832 292447

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28832797 28797587
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Checkräkningskredit
Checkräkningskrediten har klassificerats som långfristig då företagets syfte med krediten är långfristig
finansiering och man räknar inte med att minska utnyttjad kredit under det kommande året.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.
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Noter

Not 1 Anställda och personalkostnader
Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har utgått med
25500kr.

Not 2 Övriga kostnader

El
Värme
Vatten och avlopp
Internet
Renhållning
Reparation och underhåll
Fastighetsskötsel och förvaltning
Försäkringspremier
Fastighetsskatt
Övriga kostnader
Summa

2012-01-01- 2011-01-01-
2012-12-31 2011-12-31

15mån
14786 14723
103818 96040
54802 36212
20412
20685 18812
76162 17933
84299 67413
15277 11 962
4580 4580
37950 28473
--

432771 296148

Not 3 Byggnader och mark

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Arets avskrivning enligt plan

2012-12-31 2011-12-31

28510913 28510913
28510913 28510913

-55000
-55000 -55000
-110000 -55000

28400913 28455913

10658000 10658000
1 645000 1 645000
12303000 12303000

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början

Redovisat värde vid årets slut

Taxeringsvärde byggnader:
Taxeringsvärde mark:

Not 4 Eget kapital

Vid årets början
Inbetalningar under året
Arets resultat
Vid årets slut

Inbetalda Fond för yttre Balanserat
insatser underhåll resultat

20675913 28890 383925
14445 -14445

-3999
-

20675913 43335 365481

Not 5 Övriga skulder till kreditinstitut
2012-12-31 2011-12-31

Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen

37176
185875

7156185
7379236

37175
185875

7193362
7416412
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i Brf Cykeln 10
org nr 769615-8943

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Brf Cykeln 10 för
räkenskapsåret 2012-01-01 - 2012-12-31.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed.

Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
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