BUDGET 2015 FOR BRF RUNNETT
Budget 2015

utfall 2015

Ekonomisk plan

Nettoomsdttning
MAnadsavgifter
Hyror ldgenheter
Hyror lokaler
Hyror garage och parkering
Pantsdttningsavgifter
OverlAtelseavgifter
S u m m a n ettoom siittn i n g

883 644
265 332
3 600

I

n

011 614
65 076
'141 600
'12 600

2 658
5 540
1 160 774

1 230 890

1 160 774

1 230 890

-44 564
-205 680
-58 276
-12 408
-18 854

-44 564
-205 680
-58 276

LokalvArd
Traidg6rd

-23 996

-23 996

Reparationer och underh6ll lokaler
Fastighetsskdtsel
Ovriga fastighetskostnader

-15 000

-37 708
-58 276
-37 708
-126 800
-611 862

5vriga rdrelseintdher
P6minnelseavgifter
Ej specificerat
S u m m a i|v ri ga rd relsei ntdkter

SUMMA INTAKTER

Drift
EI

Fjdirrv?irme

Vatten & avlopp
Kabel-Tv
Sophdmtning
Sn0rdjning

Tomtriittsavgdld
Summa drift

-37 708

-112 500
-528 986

-18 854

Ovriga externa Rostnader
Fastighetsforsdkring
Ovriga forvaltningskostnader
Redovisningstjdnster
Revisionstjdnster
Bankkostnader
Ospecificerat

Summa

tvriga externa kostnader

-68
-15
-33
-5
-1

650
000
500
625
250

-68 560

0

-54 848

-724 025

-123 408

-43 300
-13 605
-56 905

0

Personalkostnader
Styrelsearvoden
Sociala avgifter
S

umma personalkostnader

Fastighetsavgift

Avskrivningar

-45700
-185 683

-45 700
85 683

-1

Finansiella poster
Rdnteintdkter och liknande poster
R€intekostnader och liknande poster
Summa F i nansiella posfer

0

0

-398 500
-398 500

-398 500

Resultat efter finansiella poster

-779 025

-134 263

-L79 025

-L34263

6 658

51 420

-398 500

Inkomstskatt
RESULTAT

RESULTAT EXKL AVSKRIVNINGAR

Renovering enligt plan ej inkluderad fdr 2076

Sidan 1av 1

Kommentarer om budget 20I 6 I 20 17
Nuvarande styrelse har kommit in sent i styrelsearbetet i samband med extra
ftireningsstiimma den 13 september. Eftersom ett stambyte skulle avtalas och pibdrjas har
mycket arbete koncentrerats kring det samt <ivriga lopande avtal och rutiner.
Styrelsen har naturligtvis iiven synat fdreningens ekonomiska situation. Budgeten har
upprtittats av vir ftirvaltare med den ekonomiskaplan som gjordes i samband med
foreningens bildande som grund. Det betyder att vare sig den gamla eller nuvarande
styrelsen har medverkat i dess uppriittande. Den ekonomiska planen bdr dock i stort ha
varit en bra grund infdr verksamhetsirets intiikter, kostnader och resultat. Vissa
omftirdelningar och iindringar finns dock som styrelsen har storre insikt om, och mindre
korrigering av budgeten kan ske i samarbete med vdr nya ekonomiska forvaltare.

Anmiirkninear
Intiiktema frin manadsavgifter har budgeterats liigre di det fanns fler hyresgiister kvar vid
ft)reningens fastighetskdp. Inttikterna fdr hyror har diirmed budgeterats hdgre vilket flor
ft)reningen iir en god ekonomi. Totalt har detta okat intiikterna med ca 75 000 kr. En stor
skillnad finns dock i budgeterade intiikter fr6n hyreslokaler. Detta beror dels pi att gamla
styrelsen har sagt upp tv6 hyresavtal och i samband med det riverenskommit om fri hyra
under ett arfiaI minader, samt att ena lokalen idag anviinds av vir entreprenrlr och den
andranyttjas av foreningen. Entreprenciren kommer dock att tillgodogcira foreningen en
rimlig hyreskostnad fcir lokalen i samband med slutavriikning pi entreprenaden. Totalt har
budgeten ftir intiikter av hyreslokaler reducerats med ca I40 000 kr.

Nigra inttikter ft)r parkeringsplatser har fram tills idag inte aviserats och har ocksi
korrigerats i budgeten.
De totala driftskostnaderna har reducerats med ca 80 000 kr.
Styrelsearvoden f<ir innevarande verksamhetsar har lagts in i budget men det saknas dock
beslut hiirom.

Totalt sett har resultatet ph -I34 263 kr i den ekonomiska planen korrigerats ned till
-I79 025 kr och i den ekonomiska planen sammanfattas resultatet sA hiir:
"Bostadsrcittsforeningens berrilcnade frrsavgift kommer att tdckaforeningens lapande
utbetalningar fAr drift, ldnerdntor samt del av avslvivningar. Detta kommer att resultera i
ett bolddringsmdssigt underskott som inte pdverkar foreningens likviditet eller ekonomiska
hdllbarhet och ddrmed inte heller drsavgiftens storlek". Som kassdr hiller jag med i denna
sammanfattning.
Daniel Ekblom
Kasscir. Brf Runnett

