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Styrelsen fii BRF Portalen i Yståd får hämed avge är$edovisning lirr riikenskapsåret 20 1 3 .

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Lägenheter och Iokaler
Föreningen upplåter 37 lägenheter med bostadsrätt.

Lägenhetslördelningen är som liljer:

l (r 1)

A I I hiinl o m t e r ks afi h e te n

Företriogetrs ä!damål
Föreningen hartill iindarnålatt främia medlemmamas ekonomiskå intressen genom att i lijreningens hus
upplåta bosladslägenheter under n),fljanderän och ulan tidsbegr?insning.

Grundfekta om liireningen
BostadsdttsliireninSen registrerades 1988-08-19. Föreningens nuvamnde ekonomiska plan registrerades
2002- l1- 13 och nuvarande stadgar registrerades 2007-i i -20 hos Bolagsverket.

- Föreningen är medlem i samliillighetsliireningen portalemas Sarnf:illighet. Föreningens andel är 40 %.
samfiilligheten ftirvaltar skötsel och underhåll av s Kasemvägen med uppstiillningaplats ftir bilar
inklusive miljöhus med återvinning av diverse sopor.

Fåstighetsbeteckning
Vemmenhög 5, Ystad kommun. Fastigheten iirrvärvades 2002.

Fastigheten är fullvärdeliirsäkrad genom Länsldrsiikringar Skåne.
Ansvarsfdrsäkring ingår ldr styrelsen.

Byggdadsår och ytor
Fastigheten bebyggdes t909 men ombyggdes 2003 till ett flerbostadshus i 4 våningår.
Fastighetens värdeår är 2003.

Enligt taxeringsbeskedet är fastighetens tomtareal 5 528 kvadratmeter. Lägenhetsltan utgör 3 564
kvadratrneter,

2 rok
12

3 rok 4 rok 5 rok
15 8

Föreningen upplät lrån början l8 lägenheter nrelr 2 st om 2 rok sammanslogs rill I lägenher.

I fastigheten fi nns äv(rn ncdanstående gemensamhetsanläggningar:
Bastu
Genrensamhetslokal, Mässen

Övemattningsrum
clm
Förvaringsulrymnre
Hobbylokal
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Tvättstuga med torkrum

2(11)

Förvaltnirg
Följande uppdrag har skötts av LRF Konsult i ystad:
Ekonomisk fdFaltniflg
Lägenhetsliirteckning
Överlåtelse- och pantsättningsavSift

Övriga altal:
El Eon
Vaktmiisteri Atson Fastigh€tsservice i ystad
Trapplyftsundertåll MpR
Yttre renhållning Portalernas SamI?illighet
Brandsläckare Presto

- Hissunderhåll Schindler
Reglerutrustning varmvatten/viirme Siemens
lntemet- och Kabel-TV Teleservice i Sjöbo
Elnät och iiirr:irme Ystad Energi
Vatten och avlopp Ystads Kommul
Hissbesiktning Deka
Röklucka Icopal

Föreningen har bredband vid TP-kabel-uppkoppling.

Medlemmar
Anialet medlemslägenheter i ldreningen är 37 st.

Av föreningens medlemslägenheter har he s§,cken överlåtits under året.

överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. överlåtelseavgift betalas av köpare.

Föreningens policy ftir andrahandsuthyming är: lägenhetsinnehavaren måste ansöka hos stvrelsen om
samtycke varvid lägenhetsinnehavaren skall säkerställa att bankgaranti utfiirdas motsraranie
ackumulerade månadsavgif!er.

Styrelsen
Styrelsen har haft fijljande sammansäftnirg:

Pcter Lindgren Ordfiirande
Ann-Louise Mårtensson Kassör
Henry Olsson Sekreterare
RolfEw€son Ledamot
Jngmar Blixt Ledamot
sven-Åke Mattisson suppleant
Ilåkan Lundh Suppleant

Sryrelsen har under året avhållit 9 protokolllijrda sammanträden.
Ordinarie fijreningsstämma hölls 2013,05-1 6.
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Revisorer
Birthe Sjö$en YREV
Göran Gråberg
Jan-OlofFridenman

Valberedritrg
Ingrid Bemer
Gunni Sjödin
Ulla-Britt Eng

Ordinarie extem
Ordinafie intem
Suppleant intern

Sammankallande

yäse tliga hindeker u der och efter riihenskapsåret
Gästrummet har varit uthyrt 60 nätter.
Fest med anledning av ldr€ningens 1o-årsjubileum t0 augusti.
Julfest 6 december.
Städdagar både vår och höst.

Whiskyprovning har anordnats en ging lijr ftireningens medlemmar.
Boulebanan anviindes de flesta söndagsfdrmiddagama.
under sommaren avslutade Tommy Krusenstrand sitt arbete som fastighetsskötare. Ny fastighetsskötare
iir Mats Andersson.
På Regementsområdet ftjrekommer naftetid busköming. Kontakt har tagits med polismyndigheten som
har vidtagit åtgärder.
Mikrovågsugn har anskaffats till festlokalens kök.
Efter en namntävling ?ir nu festlokalens namn. Mässen.
Till samtliga bostadsräftshavare har utdelats nya filter tillelementen.
Bmndvamåmavar iiiråldrade och inte liingre godkända ur miljösynpunkt varftir samtriga brandvamare i
lägenheterna bltts ut till ändamålsenliga sådåna med en battedlängd på E-10 år.
Taket har reparerats och trasiga takpannor har b)4ts ut.
Viktiga händelser under året har informerats till samtliga medlemmar genom portalen Nytt.
På föreningens hemsida, http://trf-portalen.se , informeras också om vad som häoder i portalen
Utredning pågår on fiärrvärmen. Vissajusteringar har giorts, de störande ljuden i värmerö.en är borta
och värmefotografering utldrts ijanuari 2014. Allt lor en så effektivt utn),ttjande som möjligt av
rjärvännen. Efter värmefotograferingen lorväntas en samlad b d av fastighetens ftirdelai och svagheter.
Under året har vattenftirbrukningen ökat oroväckande mycket. Utredning pågår.
Under året har ; Iikhet med tidigate år besiktningar skett av personhissama, irapphiss, brandsläckare,
brandlam och rökluckå.

Föreningens ckonomi
Avgifterna har inte höjis under året.
Enligt nu gällande rcgler betalar ftireningen halv fastighetsskatt, och från och med år 2014 hel
fastighctsskatt.

Skatter och avgilter
Fastighetsskattcn ftirä drädes fr'ån ocb med I januari 2008. Den tidigare fastighetsskatten ersätts i vissa
lall av en kommunal avgift. Det 1ågsta av antingen lastiglretsskatten eller rlen korrmunala avgiftel ska
gälla.

För hy.eshus blir avgiften I 210 kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,j procent av rarer;nss\,,?jrdqt
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liir bostadshuset med tillhörande tomtma*

Flerårsöversikt (tkr)
Nettoomsättning
Årsavgift ,4<vm lägenheslta

Lår/l«m lägenhetslta

Elkostnad,&vm lägenhetslta

Värmekostnad/kvm lägenhetsyta

Vattenkostnad/kvm lägenhetslta

ResultatdispositioB

4 (11)

2013

2194
182

7 051

24

148

28

2012

2794
7E2

'7 129

26

149

19

201I
2 721

764
7 196

25
139

1S

2010

2 660

745

7 2',70

26

150

22

2009
2 583

724
7 570

26
133

Styrelsen firreslår att till fttrfogande staende vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

disponeras så aft
till yttre fond avsättes
i ny räkning överfdres

1 245 601
466 529

1712130

-150 000
I 562 130

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansriikning med
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning

RörelseDs intiikter
Årsavgifter och hyror
Övriga rörelseintiikter
SuEma rörelseintälder

Rörelsekostnader
Fastighetskostnader

Reparationer

Taxebunalna kostnader

Öv ga driftskostnader
Övriga ftirvaltnings- och rörelsekostnader

Personalkostnader

Avskrivningar
Summa rörelsekostnader

Rdrelseresultat

Fioånsiella poster

Riinteintäkter
Räntekostnader

Summa finansiella poster

Årets resultat

Not 2013-01-01
-2013-12-31

5 (1r)

2012-01-01
-2012-12-31

2193 516

15 671

2 809 187

2 793 516

15 211

2 80A 727

-217 461

-9',7 079
-691 523
-176739

-73 565

-59 854

-t62 703

-1 538 924
I 269 803

-312 54t
-96 004

-716 520
-tE1 79E

-81 222

-55 9E5

-162703
-1 612 773

1 196 414

23 547

-7 53 432

-729 a85

466 529

11464
-930 663

-919199

350 604
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anlägg ngstillgånger

M ate r ie lla an liig g n ilg stil lg ång a r
Byggnader och mark

Omsättningstillgångar

K o r tfr istig a fot rb ing ar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader

§umms kortfristigs fordringar

Kassa och banh

Kassa och bank

Summa omsätttringstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Nol 2013-12-3r 2tt2-12-31

53 006 377 51 169 080

8',7

28 414

28 50r

\ 424 969
I 453 410

54 459 847

6 (11)

I
27 443

27 444

I 116 595

1 144 039

54 313 119

<_)1
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BRF Portaien i Ystad
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Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapitål
Bundet eget kdpital
Medlemsinsatser

Fond ftir )the udderhåll

Summa buDdet eget k pital

Ffitl egel *apilal
Balansemt resultat

Årcts resultat

Summa fritt eget kapitel
SuEma eget kapital

LÅngfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av skuldertill kreditinstitut
Leverantörsskulder

Skatteskulder

Övriga skulder

Fönrtbetalda infiikter

Summå kortfristigå skulaler

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 2013-12-31 2012-12-31

26 743 25t
468 905

27 212156

t 245 60t
466 529

1 712130
2a 924 286

? (11)

26 743 251

318 905

27 062 156

I 044 996
350 604

1 395 600

2A 457 756

24 A',72 566 25 150 762

258 t96
22t t55

4',7 637

29 1',70

106 83?

662 995

54 459 847

25E 196

210 \23
49 339
96 693

90 250

704 601

54 313 119

STÄLLDÄ SÅ(XRHETER OCH ANSVÄRSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter

Pahlet och diitDvd jii |ijrligu siiketheter som hor sldlhsrttu egna
sk ukler och avsiillningat
Fastighetsinieckningar

Summa ställda säk€rheter

Änsvarsfdrbindelser

28 100 000

28 100 000

Inga

28 100 000

28 100 000

Inga

$-w
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Org,nr 716438-8816
8(r1)

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmätrna upplysnitrgar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:l lrsredorisrizg i
mindre ekonomiska fi)reningar .

Årsredovisningen upprättas fftu ftirsta gången i enlighet med BFNAR 2009:l Årsredovisning i nindre
ekanohiska fr)'reningaL vilker kan innebzira en histande j ämlitrbarhet mellan räkenskapsäret och det
närmast ldregående räkenskapsfu et.

Anläggningstillgångar
Till?impade avshivningstider:

Tilläggsupplysningar

Byggnader

Noter

Not 1 RörelseN irtäkter

Årsavgifter och hyror
Årsavgifter
Hyror lokaler

Övriga rörelseintäkter
Gästlägenhet

Överiåtelse/pantsättning

Försäkringsersättningar

Övriga ersättningar

Not 2 Rörelsens kostnader

Fastighelskostnader
Fastighetsskötsel

Servi"ceavtal

FörbrLlkningsmaterial

Underhåll installationer

20r3

2 790 108

3 408

2 793 516

8 250

2110
2791
2 000

15 211

2 804 727

232 3',77

6 231

32.371

7 008

1,1548

312 541

21t 116

7 593

33 464

5 819

t9 409

217 461

ibry

9 000

4 6',71

0

2 000

l5 671

2 809 rE7

2013

285 år

2 790 108

3 408

2193 516

2t12

2012

fr--l(
\\a
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RepaBtiotrcr
Fastighetsft i$ättringar

Tsxebundna kostnader
EI
Fjärrviirme
Vaften

Övriga driftskostnader
Försäl(ringspremier

SaInfdllighetsavgift
Kabel Tv
Fastighetsskatt

Avskrivningar
Byggnad avskrivning

Övriga ftirvåltnings- och rörels€kostnaaler
Tele/Data

Trivsel
Adm inistration

Medlemsavgift
Förvaltningsarvode

Korttidsinventarier

Anställdå och personalkostnader

Sociala avgifter

Förrningen här inte haft någon ansr illd.

96 004
96 004

162 703
162103

86 506
52a 496
t 0l 518
116 520

2a 123

100 000
37 290
22 385

187 798

910t9
91 019

93 296

531465
66762

691523

26 610

87 685

31 192

116139

162703
162103

I 980

6 E75

l1 709

t1 140

4't40
39 413

5 365

at 222

I 980

8 719

8 549

5 676

4140
37 000

6 901

73 565

49 686

10 168

59 854

1 538 924

48 676

7 309

55 985

I 612 773

M
rl if3
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Not 3 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden byggnad

Ingående anskaffningsv2irden mark
Utgående ackumulemde ansksffnirgsvärdetr

lngående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskriyningar

UtgåeDde redovisat värde

T&\eringsvZiden byggnader

Taxeringsvifden mark

Not 4 Förutbetalda kostnåder

F&siikring
Kabel-TV 2014

Not 5 Förändring av eget kapital

Inbetålda
insåtser

Belopp vid årets ingång 26'743 251

Disposition av fiiregående
årc resultatl

Årets resultat

Belopp vid år€ts utgång 26143251

Not 6 Skulder till kreditinstitut

2013-12-31 2012_12:3t

l0(1t)

2013-12-31

46 486 552
I261 478

54 748 030

-l 578 950
-162703

-1 741 653

53 006 377

31 000 000

7 000 000

38 000 000

2012-12-31

46 486 552

8 261 4',78

54 748 030

-1 4t6 241

-162103
-l 578 950

53 169 0E0

28 000 000

6 600 000

34 600 000

9 442
189',72

2a 414

8 847

l8 596

27 443

Fotrd ftir
yttre

underhåll
318 905

r50 000

468 905

Balanserat Årets
resultat resultåt

| 044996 350 604

200 604 -350 604

466 s29
t 2,{5 600 466 s29

Långivåre
Stadshypotek AB
Länsfiirsäkringar
Färs o Frosta,rörlig fn

Kortlristig del av långlristig
skuld

Räntesats

2,43

2,91

2.83

Datum fiir
ränt€ändri g

2014 09-30

2015-06-30

2016-06-30

Låncbelopp
2013-12-31

7 760 000

8 291 915

9 078 847

25 130 762

258 196

Lånebelopp
2012-12-31

7 860 000

8 376 115

9112843
25 408 9s8

tr -/c '
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Not 7 Övriga kortfristiga skulder och uppluptra kostnader

Extem revisor

Riinta

Förvaltamrvode kv 4

Sociala avgifter
Betald källskatt

1l (11)

2013-12-31

8 000

0

9 525

1 309
4 336

29 170

2012-12-31

I 000

60 915

9 250
10 168

8 360

96 693

Ystad den 28 februari 2014

qrd; q*
kxu'*/Perer Lindgren

.a'*?7 fr.a*'zr./?a/1r/i a-/tJo/1 .
'q k'/tu A4//a?2' Hen-ry OIsson.,'

t/./)WW.t*
Roffweson

,/ru,*"&*ffi""erL/-/")

J

Vår revisionsberätlelse har lämnats den 5 mars 2014

F,xtem revisor

,fu,k""r/"44,""^ (---) (-' -,')-)L-
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Fullmakt 
-._-

för sven-Åke Mattisson att i min ståfle-(or€ind av utrandsresa) underteckna BRI- portarens
årsredovisning/verkyårhhetsberättelse för 2013

ÅVl"vttu,rz
Ystad 2014-04-07 \
Henry Olsson
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Revisionsberättelse

Till fiireningsstämman i Brf. Portalen Ystad
Org.nr 716438-8816

Rapport om årsredovisningen
Vi har utftjrt en revision av årsredovisningen ffjr Brf. portalen ystad ffir riikenskapsåret 2013.

Styrelsens ansvar Jör åfi rcdoeisninge
Det ?ir s§Telsen som har ansvaret fdr att upprätta en å.rsredovisning som ger en dttvisande bild enligt
åisredovisningslagen och ftir den intema kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig iijr att upprttta en
åNredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, varc sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.

Revisoms anspqt
Vår1 ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utftjrt revisionen
enligt Intemational standards on Auditing och god revisionssed i sverige. Dessa standarder kräver att vi
ftiljer yrkesetiska krav samt planerar och utldr revisionen ldr att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information
i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utfiiras, btand annat genom att bedöma
riskema ftir väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter ellerpå
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den intema konhollen som iir relevanta fdr
hur ltireningen upprättar fusredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständjghetema, men inte i syfte att göra
ett uttålande om effektiviteten i lireningens intema ko troll. En revision innefattar också en utvärd;ring
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper sotn har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.

Vi anser at1 de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund fijr våra
uttalanden.

Uttalafiden
Enligt vår uppfattnirrg har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla!äsentligaavseenderrättvisandebildavföreDingensfinansiellaställningperden20ll-12-3lochav
dess finansiclla resultat fir året enligt årsredovisnirgslagen. FöNaltningsbcrättelsen är fijrenlig med
årsredovislringens övriga delar.

Vi tillstyrker därftir att ltjreningsslänlnan fastställer resullarräkDingen och balansräknilgen fiir
ftlrenirgel.

I

Brl: Ponalen Yslad, Org.n.716438 8816
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar
utöver vfu revision av årsredovisningen har vi även utfiirt en revision av fiirsi-aget tilr dispositioner
beträffande liireningens vinst eller rdrlust samt sryrelsens 1iirvartning fdr Brf. p;rtaren ystad för
dkenskapsåret 2013.

Sq,relsens ansvar
Det fu styrelsen som har ansvaret ldr liirslaget till dispositioner beträffande liireningens vinst eiler
liirlust, och det är styrelsen som har ansvaret fdr ftirvaltningen enligt bostadsrättslalen.
Revisorns ansvar
vårt ansvar är att med rimlig säkefiet uttala oss_om 1iircraget till dispositioner beträffande iirreningens
vinst e!l€r liirlust och om ftrvaltningen på grundval av vår revision. vi har utfört revisionen enligt'god
revisionssedi Sverige.

som underlag fdr vårt uttalande om styrersens fiirslag tilr dispositioner beträffande iireningens vinst
eller fijrlust har vi granskat om fdrslaget iir ffjrenligt med bo;tadsrättslagen.

som underlag ftir vårl uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av fusredovisningen granskat
våsentliga beslut, åtgärder och fdrhållanden i Iiireningen fiir att kunna bedöma om någon styrers;ledamot
är ersättringsskyldig mot liireningen. vi har även granskat om någon srlrelseredamo;å annat sätt har
handlat i srrid rncd årsredor isn ings lage n eller ftireningens itadgar.

vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tirlräckriga och ändamårsenliga som grund fdr våra
uttalanden.

Ufialandeq
vi tillstyrkeratt föreningssrämman disponerai vinsten enligt liirslaget i ftirvaltringsberätrelsen och
b€viljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet Iijr räkenskapsåret.

6/-
Ystad der './ ? 2014

Intem revisor
Birthe Sjögren
Godkärd revisor

Bd loadkn Ynad. Ory nr ?tört8.88t6
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Bostadsrättsliireni[genl Portalen i ystad
Org.nr: 716438-8816

Gransknitrgsrapport ayseende räkenskapsåret20l3-01-01 _ 2013-12_31

Revisionen har utlörts i enlighet med ISA (lnremational Srandards on Audidns) vilket
har inneburit ahjag har granskar resultaF och balansräkningen samr Iilläggsupllysningar
i årsredovisningen samt styrelsens lijrvaltning iijr rzikenskapstuet 201 :_OJIOl'_ Z'Of:_tZ-
31. I enlighet med god revisionssed i Sverige innebär detta att jag planerat och genomftirt
revisionen för atr med rimlig säkerher ftjrsäkra mig om an årsredovisningen inLå
innehåller väsentli ga felaktigheter.

Revisionen har bland annat omfattat följande kontroiler:

* Kontroll av ingående balanser* Granskning av att belopp i huvudboken motsvaras av belopp i årsredovisningen* Avstämning av tillgångar och skulder* Granskring av större fiiränd.ingar i balansräkningen* Granskning av resultaträkningens poster med avseende på aft identifiera väsentliga
felaktigheter.* Granskring av väsenlliga beslut, åtgärder och ftjrhållanden i ftireningen fiir att
kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot idreningen.

Vid genomftird granskning har inte noterals några avvikelser i årsredovisninsen eller
\lyrellens örvalrning som ftiranlcdcr anmärkning i re\ ision5berärelsen.

Fölande har nolerats sonjagvillfdsta et ppndrtsamher på:

I det underlag till specifikation av balansposterna saknas uppgift om utgående
leverantörsskulderna samt speciflkation av de lägenheter som lijrskottsbetalt sin avgift.

Leverantörsskuiderna har vi avstämt mot huvudboken

När det gäller ftirskottsbetalda avgifter har vi granskat huvudboken och analysen visar att
i bödan av året har många betalt i tid medan det under vjssa perioder av året är ftirre som
betalt i tid. Jag ftjrutsätter aft ftircllirgen Iöpande varje månad uhåller en saldolista per
den sista i månaden eller eventuellt den lijrsta i I arje månad. Det är av \,ik{ att stwelsen
lår besked om det finns någon som kontinucrligr är sen med ar giften. Då jag saknar sista
kontoutdraget lor efi transaktionskonto kan jag inte bedöma vid vilken tlclpu"nkt kontot
har brutits.
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Föreningens avskri\ning av fastigheten motsvarar 0,35 ob eller 285 år. Föreninsen
tillämpar linjeiir avsk vningsmetod. Avskrivningstiden är inte realistisk. Även"om man
ftir näwarande har fiyst nya redovisningsregler fijr bostadsrättslöreningar så är
avskrivningstiden ör lång.

Bostadsrättsiiireningar sätter av till framtida underhåll dels genom avskivningar men
speciellt iiir bostadsrättsföreningen finns även avsänning rill )ttre fond. Enligt stadgama
skall ni sätta av 0,3 % av taxeringsvärdet till ,,ure fond. Ni sätrer dock av litJmer an vaO
stadgama säger.

Avsättning till ),ttre fond 150 000 och avskivningar 162 703 motsvarar 0.67 yo av
blggnadens anskaffnings\ärde. Vid nurarande lidpunkr vet vi inte var reglema ftir
bostadsrättsliireningar kommer att landa. 1 0% av anskaffningsvärdet på byggnaden
motsvamr 464 865 k. .rag menai att minibeloppet för avsättning till )4tre fond och
avskivninglillsammans borde uppgå till minst 1 %. Troligtvis kommer de nya reglema
att hamna på en högre nivå.

Min rekommendation till ftireningen ib att höja avgiftsnivan.

Ystad den 4 april -2014

n 't/
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Binhe Sjögren
Godkiind revisor


