MEDLEMSBREV

2015-02-19

Medlemsinformation

Tiden går fort och nu är det dags för ett medlemsbrev igen.
Inom någon vecka kommer ni få kallelser till föreningsstämman som i år kommer äga rum
fredagen den 10 april på hotellet.


Information om Brf Klippans koncept
Föreningen Brf Klippan har en egen informationsdel på Hotell Kungshamns hemsida.
Du hittar den som menyval under ”Kontakta oss”. Där hittar du bl.a.
årsmötesprotokoll, medlemsbrev och annan användbar information för ägare av
bostadsrätt i Hotell Kungshamn. Där finns också information som är mer riktad till
potentiella köpare och mäklare. Direktlänk till sidan:
http://www.hotellkungshamn.se/boende/brf-klippan/



Ekonomi
Bokslutet för 2014 är klart och utfallet jämfört med budget blev lägre
intäkter (-90 tkr främst pga dåligt netto på Gästlägenheter /Parkvillan) och mer
kostnader -155 tkr (främst pga förändringen till linjäravskrivning -182 tkr men även
en positiv effekt av lägre räntor +69 tkr). Årets resultat blev alltså minus 262 tkr
jämfört med budgeterat minus 19. Kassaflödet är dock positivt och budget för 2015
inklusive de tuffare avskrivningarna men med ett betydligt bättre räntenetto är
plus!
Eftersom brf:en är oäkta och med låg månadskostnad beräknas för 2014 ett
förmånsvärde för de andelar som ägs privat. Detta gjordes även 2013. Man kan
minska sin skatt genom att göra en lättnadsberäkning (blankett K12). Denna blankett
fyller de som berörs i själv. Jonas H finns tillgänglig på stämman om någon har
frågor.

Information från Kungsresort


Henrik återkommer med information inom kort.

Har ni frågor eller funderingar tveka inte att höra av er till någon av oss!

Trevlig vår!
Styrelsen genom Daniel Olsson
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