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Förvaltn i n gs berättelse

Styrelsen Sr Brf Kaskaden 1, 769601€034 får härmed avge årsredovisning för 2014, föreningens
18de råkenskapsår.

Verksamheten

Nlmänt om vedrisamhetqr

Föreningen registrerades år 1996 och har till ändamål at främja medlemmam* ekonomiska intessen
genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderät och utan
tidsbegränsning. Upplåtelsen är åven omfatta mark som ligger i ansluhing tillöreningens hus, om
marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal.

Föreningen är ett prtvatbostadsföretag enligt inkomstekatElagen (1999:1229), d.v.s.föreningen år en
ålda bostadsrättsforening.
Föreningen harförvärvattomffilten direKffin Enfeprenören tillmarknadwårde. Detta innebårafi
tomtätten inte har varit föremål ftr nfuon underprisöverlåtelse. Därmed ftnns det inte nfuon
uppskjuten skatteskuld i Sreningen.

Fastigheten är fu llvårde6rsåkrad via Bostadsråttema§ medbmsförsäkring.

V&aniltga händdser unrJelr och efter räkenskapdret

Under sensommaren målades alla f6nster om utvåndlgrt, arbetet pågick under 2 månader.
Vattenskada har uppatått vid 2 tillfållen i2 bostslder, sammenlagt4 bostäder harfåttskador.

tedlemsinformeffon
Md räkenskapårets bödan var vi 68 medlemrnar. Under året har det titlkommit 12 medlemmar och I
medlemmar har avgått.\fid råkenskapsårets slut var vi 71 medlernmar.

FlerånEövercikt
201 4 2413 2012 201 I

Nettoomsättning
Rsuttat efter ftnansiella poster
Sollditet, Vo

Resultatdisposition

3 510 029
-34 937

49

3 §22 551
379 365

49

3 531 674
-1 33 818

48

3 523 920
173 716

48

BelWp ikr
S§relsen föreslår att till förfogande
balanserat resultat
årets resultat

Totalt

disponeras för
avsåttninrg till fond för yttre underhåll
balanseras i ny råkning

Summa

3 419 622
-34 938

3 384 684

105 000
3 279 685

3 384 685

Föreningens resultat och ställning framgår av efrerlOljande resultat- och balansräkningar med
tillåggsupplysningar.,? I:tl
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Belapp i kr Nof 201+07-01- 2A1tot-41-
201+12-31 2A13-12-31

Rörelselnåkter
Nettoomsåttning

Summa rörcbeintäkter

Rörelsekosfiader
Driftskoshader
Övriga extema kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och
immateriella anlägg n ingstil§ångar

§umma rörpbekostnader

Rörclseresultat

Flnanslella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintålkter och liknande resutta@ster
Räntekostnader och liknande resu ltatposter

Summa finansiella pocter

Reuttat efter finansiella pmter

Reeultat förc ekatt

Slrafler

4rcts rcsultat

3 510 029 3 522 551

3 510 tr29 3 522 551

-2 1463r.7
-111 170
-133 835

492 400

-1 752 477
-102M4
-117 767

492 400

-2 gg3 752 -2 465 088

626 277

-18 300
15 129

€58 043

1 057 463

-1 297
11 8&4

€88 605

s61 214 €78 098

-u 937 379 365

-u 937 379 3S5

-u 937 379 365

.,&t
<..t&?
ej



Brf Kaskaden {
769601€034

Balansräkning

3(6)

Belopp i kr IVof 201+12-31 2A1*12-31

TILLGÅMCNN

Anlägg n i ngsti llgångar

tfr ateri et la a n lägg n i ngsti I lgä n ga r
Byggnader och tomträtt

Summa materiella anläggningstillgångar

Fl n a nst el I a a nläggn t ngsfi I lgän gar
And ra långfristiga värdepappersinnehav

Summa finansiella anlåggningstil§ångar

§u mrna an läggningetillgåmgar

Omsåttni ngsti llgångar

Kortf riett ga ford rt ngar
Avgiftsfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostrader och upplupna intäkter

Summa koffistiga fordringar

Ko rtr rtsti g a pl acei rl n ga r
Övrlga kortfristiga plaeringar
Summa kortfristiga placeringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Sumrna kassa och hank

§umma ornaättningetil§ångar

SUTIIIA TILLGANGAR

41 430 858 41 923 258

41 430 858

202 000

41 923 258

370 300

202 000 370 300

41 632 858 42293 5§8

g 70;
133 335

12 134
1 985

131 %2
143 036

1 CI17 000

146 061

867 000
't afi m0

1 514 665

867 000

1 480 787
't 514 665 1 480 787

2 674 741 2 493 848

4l.347 559 M787 4ffi
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Belopp i kr Nof 201+12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OGH SKULDER

Eget kapttal

Bundef egef kapitat
Medlemsinsaber
Fond fön yttre underhåll

Summa bundet eget kapital

Fritt egsf kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

§umma fritt eget kapital

Sumrne eget kapital

l;ängrfrtsfrga skulder
Övr§a skulder till kreditinstitut

Sumrna långfristiga skulder

Kar#rts$ga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

§UTUA EGET KAPITAL OCH §KULDER

16 421 000
2 080 000

16 421 000
1 975 000

18 501 000

3 419 622
-34 937

1 I 396 000

3 145 257
379 365

3 384 685 3 524 622

21 885 68å

2X 553 797

21 920 622

21 900 025

21 §53 797

346 228
104 887

_

416 962

21 900 425

346 228
161 095

1 407
458 029

868 477 966 759

M3A7 559 #787 406

§täl lda säkerheter och ansvarsförbindelser

Stållda säkerheter
2014-.12-31 2013-12-31

Panter rcfi därmed jämförtiga #kerheter §om
har sfäIlfs f(tr qna skulder och avsäffitingar
Fastig hetsi nteckn i ngar

Summa ställda eäkerfteter

33 579 000 33 579 000

33 §79 ffXl 33 §7e oooT
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Tilläggsupplysningar

Not t Redovisningsprinciper

Arsredovisningen upprättas för frörsta gången i enlighet med BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre
ekonomiska ftreningar, vilket kan innebåra en bristande jåmförbarhet mellan räkenskapsåret och det
nårmast öregående räkenskapsåret.

Avskrtvnl ngspri nctp* för anläggnt ngsfrllgångar
Avskrivningar enl§t plan baseras på ursprungl§a anskafrringsvärden minskat med beräknat
restvårde. Avskrivning sker linjårt över tillgångens beråknande livslängd.

Följande avskrivningstider tillännpas:

An I ägg n i n g stil tg ä ng a r Är
Materiella anläggningstil
-Byggnader och tomffitt

201+0141-
241+1a31

100

2013-01-01-
2013-12-31

Upplysningar till resultaträkning

l.lot 2 Pensonelkosfrrader

Arvoden ach sociara kosfnader

Styrelsearvden
Arvode ekonomisk förvaf'tning
Summa
Sociala kostnader

70 000
47 417

117 417
16 418

60 0CI0

{2990
fiz 000

15767

Upplysningar till balansräkning

Not 3 Byggnader och tomträtt
201c.l2-31 201&^12-31

Acku rn ulerade anskaffn i ngsvä rden :

-Vid årets början

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

-Vid årets början
-Årets avskrivning enligt plan

Redovlsat värde vid årcte slut

49 239 889 49 239 889

49 239 889

-7 316 631
492400

49 239 889

-6 824231
492400

-7 809 031 -7 316 631

4{ 923 2584{ 430 8{t8
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Not 4 Andra långfristiga värdepsppensinnehav

6{6}

201+12-31 2013-12-31
Ackum u lerade anskaffir ingsvärden :

-Vid årets början
-Avgående tillgångar

Redovisat väde vld årete elut
Marknardsvärde

Not 5 Eget kapital

370 300
-16g 300

370 300

202filo
211 400

370 300
358 850

Frtttryef
Insafskaprfal Yttre fand kapital

Belopp vid årets början
Disposition enligt fören ingssHrnmobeslut
Årets resuttiat

Belopp vid årc6 slut

Not 6 Övriga skulder till krcditinstitut

16 421 000

18 421 filo 2 080 000 3 384 685

2Al ibl2-31 201*12-31

1 S75 000
105 000

3 524 622
-105 000

-34 937

Föfiallotidpunkt, inorrr ett år från balansdagen
Förfallotidpunkt, 1-5 år från ba$ansdagen

Undenskrifter

Hässelby 2015F04- å, 3

?-r#Ur*.*
Per Hagmäp c--l

Styrelseordförande

5 746 228
15 807 569

7 346 228
14 553 797

2t s§3 797 2{ 9m 0?å

':Åån;ffi å*/*-,
Birgit6 Holm
Styrelseledamot

Anne Bondesson
$ekreterare

'f^

fu"i*rohseffiär"t
Kassör

Vår revi sionsberättelse
Öfrnings Pricq)ffate

Matz Ekman
Auktoriserad revisor
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internakontrollsomstyrelsenbedömeriirnödviindigfiirattupprätta Det iir styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
en årsredovisaing sorn inte innehåIler viisentliga fe'ialtlghetär, vare beträffande ftireningens vinst e]ler ftirlust, ocb det iir s§re]sen som
sig dessa beror på'oegentligheter eller på fel. har anwaret ftir fiirvaltningen enli6 bostadsrättslagen.

Revisionsberättelse
Tlll fiireningsstämman i Bostadsrättsftireningen Kaskaden r,
org.nr y696or-6o34

Rapport om årsredovisningen

Vj har utfört en revision av årsredovisningen ftir
Bostadsrättsfciren ingen Kaskaden 1 fiir räkenskapsåret 20 14.

Stgrrelsens ansuar fir årsredoursnin gen

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
forfattningar
I}töver vår revision av årsredovisningen har vi även uffört en revisions
av forslaget tin dispositioner beträffande föreningens vinst eller
frirlust samt styrelsens förv,altning för Bostadsrättsft,reningen
Kasncaden 1 for räkenskapsfuet 2014.

Reufsoms anst)ar
Vårt ansvar är att med rimlig såikerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller frirlust och om
firvalmingen på grundval av'rär revision. Vi har utflort revisionen
enli6 god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller forlust har vi
granskat om frirslaget är ftrrenligt med bostadsrättslagen och
f,rreningens stadgar.

§ol:l underlag for vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
fcirhållanden i föreningen for att kunna bedöma om någon
s§telseledamot iir ersättningss§lög mot föreningen. trI har är-en
gra:lskat om någon styrelseledalnot på annat .sätt har handlat i strid
med bostadsnittslagen, årsredovisningslagen eller föreningens
stadgar.

Vi anser att de revisionsber{s vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som gmnd for våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att foreningsstiimman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvalmingsberdttelsen och bevi§ar s§relsens ledamöter
an s",'arsfrih et för räken skaps å ret.

Kista den z8 april sol5

Clhrlings Pricewaterh pers AB

IUatz Ekman
Auktoriserad revisor

Reufsorns ansuar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vfu
revision. Vi har u$ört revisionen enligt International §tandards on
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder ]«äv'er att
vi fti§er yrkesetiska ],.rav samt planerar och utför revisionen for att
uppnå rinrlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåIler väsentliga
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhiimta
revisionsbevis om belopp och arlnan information i fusredovisningen.
Renrasorn v"d§er vilka åtgärder som ska udöras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisning€o,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning bealtar revisorn de delar av 'den interna kontrollen
som tir relevanta för hur föreningen upprättar fusredovisningen för
att ge en räthrisande bild i sfte att udorrna granskningsåtgri,rder som
är ändarnålsenliga med hänqn: till omstrindigheteffi&, men inte i
syfte att göra efl uttalande om effektiviteten i foreningens interna
kontroli. En revision innefattar också en utvärdering av
ändarnåIsenligheten i de redorisningsprinciper som har anvånts och
av rimligheten i stwelsens uppskatrningar i redovisningen, lilaom en
utvdrdering av den övergripande presentatione,n i fusredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat rir tillräckliga och
iindamålsenliga som grund for våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfatbring har årsnedovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
räthrisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2oL4 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förualtningsberättelsen eir förentrig med
årsredovisningens öwiga d elar.

Vi tillstyrker diirför att föreningsstämman faststäIler
resultaträkningen och bal ansräkningen.


