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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Margretelund nr 253 i Stockholm får
härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under perioden
2014-01-01- 2014-12-31.

ORGANISATION

Medlemmar
Föreningen består av 28 bostadsrätter och har 49 medlemmar. Till varje bostad finns
en parkeringsplats i garage.

Styrelse
Styrelseledamöterna är för denna period antingen valda på 1 eller 2 år. Styrelsen har
sedan föregående föreningsstämma haft följande sammansättning:
ORDINARIE LEDAMÖTER:

Kristina Ohlson
Per Pettersson
Johan Öberg Larsson
Else Oleskog
Asa Rex Nygård
Erik Bredler
Birgitta Petersson

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Övrig ledamot
Övrig ledamot
Suppleant
HSB-representant

Vald år
2014
2013
2014
2014
2013
2014

Tid
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
1 år

Vald till
2016
2015
2016
2016
2015
2015

Övriga roller inom styrelsen enligt dokumentet Styrelsens arbetsformer har fördelats
enligt följande:
Ekonomiansvarig:
Else Oleskog
Studieorganisatör
Asa Rex Nygård
F astighetsansvarig, byggnader
Per Pettersson
F astighetsansvarig, markvård
Asa Rex Nygård
Informationsansvarig:
Asa Rex Nygård
Arbetsgruppsansvarig
Asa Rex Nygård
Av stämman beslutat arvode för styrelsen uppgick till sammanlagt 50 000 kronor.
REVISORER

Revisor och revisorssuppleant har varit valda på en mandattid av 1 år. Föreningens
ordinarie revisor har varit Britt Rehnberg, som tillsammans med revisor utsedd av
HSB har granskat förvaltning och räkenskaper. Revisorssuppleant har varit Susann
Jens en Engström.
Av stämman beslutat arvode till av stämman vald revisor uppgick till 2 000 kronor.
VALBEREDNINGEN

Valberedningen har utgjorts av Pär Skogh, (sammankallande), Mats Engström och
Birgitta Ribordy.
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FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION
Stämman ska ta ställning till resultatet och hur avsättning till och uttag ur fond för
yttre underhåll ska ske. Styrelsen lämnar därför nedan ett förslag till resultatdisposition.
STÄMMAN HAR ATT TA STÄLLNING TILL:

Balanserat resultat
Arets resultat

816 556
37 515
854 071

STYRELSEN FÖRESLAR FÖLJANDE DISPOSITION:

Uttag ur yttre underhållfond
Överföring till yttre underhållsfond
Balanserat resultat

- 401 179
505 000
750 250
854 071

VERKSAMHET
Följande större aktiviteter har ägt rum under 2014 i Brf Margretelund:

Sammanträden
Ordinarie föreningsstämma hölls 2014-04-22. Styrelsen har haft 12 ordinarie protokollförda möten. Därutöver har styrelsen träffats en heldag för verksamhetsplanering
samt för olika arbetsmöten.

Styrelsearbete
Förutom det löpande styrelsearbetet har styrelsen arbetat med följande områden:
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•

Upphandling av ny entreprenör för markvård, återvinning och webb.

•

Upprättande av avtal om upplåtelse av bilplats för handikapparkeringar i
området.

•

Skapande av ny hemsida.

•

Omförhandling av avtal för ekonomisk förvaltning med HSB.

•

Arbetet med att dokumentera styrelsens arbetsformer och rutiner har fortskridit.
Dokumentationen samlas på en server med syftet att underlätta och skapa
kontinuitet i styrelsearbetet.

•

Vår- och höststädning har genomförts.

•

Bullermätningar av våra hus har genomförts av Swedavia, i den stora bullerinventeringen som pågår pga Bromrnaflyget.

•

Ventilationsbesiktning har genomförts.

•

Radonmätning.

•

Brandöversyn

•

Fastighetsbesiktning.

•

Besiktning mark.

•

Elbesiktning.

Arbetsgrupp, ansvarsområden och enskilda insatser
Utöver det arbete som bedrivits i styrelsen har följande personer bidragit till föreningens verksamhet under 2014:
Markvård
Återvinning & avfall
Parkeringsgaraget
Tvättstugan
Gula garaget
Nycklar & lås
IT
Brandskydd
Grannsamverkan
Kabel-tv

Susann J Engström, Britt Rehnberg och Therese Larsson
Susann J Engström
Hans Lindgren
Irene Ahlfors
Björn Ohlson
Kristina Ohlson
Carl Moberg och Laios Webb & Analys AB
PerWiden
Camilla Blumenthal
Pär Skogh

Det är mycket värdefullt med dessa arbetsinsatser som bidrar till en välskött förening
som i sin tur ger en bra boendemiljö. Det är också en avlastning för styrelsen som
har många andra uppgifter att sköta.

Information
Skriftlig information till medlemmarna har löpande delgivits i 4 nyhetsbrev och genom notiser på föreningens webbplats www.brfmargretelund.se.

Periodiskt och löpande underhåll och förbättringar
Under verksamhetsåret genomfördes följande fastighetsunderhåll och förbättringsarbeten:

Hus
•

Målning av gula garaget

•

Målning av röda längan

•

Målning av fönster och dörrar på X-,Y- och Z-längan

•

Målning av verandagolv på de gamla husen

•

Rengöring av tak, häng- och stuprännor.

•

Underhåll av maskinpark i tvättstuga samt utbyte av en tvättmaskin.

•

Tätning av rökkanaler.

MARK

•

Slåtter och slyrensning är utförda samt beskärning av vissa buskar och häckar.
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Avtal
Föreningen har avtal med HSB för den ekonomiska förvaltningen samt fakturahantering via webben.
Föreningen hade under 2014 HSB fastighetsförsäkring.
Fastighetsskötsel, felanmälan samt vinterunderhåll anlitar vi Kåhre Service för.
För elförsörjningen har föreningen avtal med Telge Energi och med Fortum för distributionsnätet.
För underhåll av garageportarna anlitas Assa Abloy.
Avtal om kabel-tv finns med ComHem AB.
Föreningen har under andra halvan av 2014 anlitat Trappa Trädgårdsform för
grundläggande markvård.
Hämtning av sorterade sopor för återvinning sker enligt avtal med Hans Andersson
Recycling inkl. elektronikskrot. Hushållssopor och matavfall hämtas av Stockholms
Renhållnings förvaltning på entreprenad med Reno Norden.
Irene Ahlfors utför städning av tvättstugan.
Drift- och underhållskostnader av garaget bekostas av Brf Margretelund och Storspoven faktureras årligen för sin andel. Snöröjningskostnad och vägunderhåll faktureras Sportfiskeförbundet för deras andel.
Serviceavtal med Hoist Energy /J ovent för den gemensamma ventilationen.
En andrahandsuthyrning har beviljats för 2014.

Nya medlemmar
Under 2014 antogs Marie Källström och Luar Buso samt Peter Börjesson och
Therese Holmqvist som nya medlemmar i föreningen.

Ekonomi
Arets resultat blev 37 515 kr, Resultatet är avsevärt bättre än det budget, som var
-265 207 kr.
Kassan har blivit större tack vare det goda resultatet och ökat med 279 680 kr till
748 551 kr. Intäkterna har blivit större än budgeterar eftersom vi valde att höja avgifterna med 3% från och med juli 2014. Detta har ökat intäkterna med ca 24 000 kr.
Övriga rörelseintäkter som inte varit budgeterade uppgick till 4 7 000 kr, (varav en del
berodde på systembyte hos HSB som medförde intäkter åt oss.) Delar av de likvida
medlen ligger placerade på räntebärande konto i annan bank, Resursbank, för att bära
lite ränta under den tid vi bygger upp vår kassa för framtida behov.
Styrelsen känner sig tillfreds med bättre kassa och vi har behov av att stärka kassan
inför framtida renoveringar och underhåll. Ett stort framtida underhållsprojekt som
vi inte har planerat tidigare för och som vi ännu inte vet vidden av, är att vi fått besked om att elkablarna till vår allmänna el i området är underdimensionerade och om
så är fallet måste detta åtgärdas. Ett annat projekt som inte heller legat i underhålls-
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planen men som nu känns aktuellt, är att försöka ge oss tillgång till fiber. Dessa två
projekt är startade och ligger nu i utredningsfasen.
Kostnaderna för det löpande underhållet har överskridit budget något, 14 000 kr
över, medan fastighets skötseln hamnat långt under budget, mer än 100 000 kr, vilket
beror nästan uteslutande på minimalt snöröjningsbehov under 2014. Det sjunkande
elpriset gör att elkostnaderna blivit lägre än budgeterat. Föreningens kostnader för
sophantering och fastighetsförsäkring ligger strax över budget medan kabel-TV och
förvaltningskostnaderna ligger i nivå med budget. Övriga driftskostnader ä-r avsevärt
över budget, 82 082 kr vilket beror framför allt på en ny hemsida och oförutsedda
konsultkostnader. Summan av driftskostnaderna ligger 43 433 under budget.
Det planerade underhåller ligger under budget, som var 450 000 kr, och landade på
401 179 kr tack vara uteblivet träarbete i samband med målning av ekonomilängorna
gula garaget och röda längan, samt fönster och dörrar på längorna X, Y och Z.
Räntekostnaderna är lägre än budget då ränteläget är mycket gynnsamt med låga rörliga räntekostnader, Den rörliga delen av våra lån utgörs av 1/3 av den totala lånestocken vilket styrelsen anser vara en lagom andel då vi inte vill riskera för stora förändringar på våra räntekostnader. Resterande 2/3 löper med fast ränta på olika löptider. Den genomsnittliga räntan under året blev 2, 76 %.
Ett av lånen som löper med fast ränta har amorterats med 100 000 kr enligt plan.
Från och med 2014 gäller en ny normgivning för upprättande av bokslut, de så kallade K-regelverken, och vi kan välja mellan K2 och K3. Dessa regelverk handlar om
förändrade principer för avskrivningar. Olikheterna mellan de två metoderna handlar
framför allt om hur man ska hantera framtida aktiviteter och åtgärder på byggnader.
Vi i Brf Margretelund har valt att följa K3 för att framtida förbättringar kan aktiveras
och skrivas av över framtida nyttjandetid. De olika komponenterna som ingår anpassas på de olika åtgärdernas livscykler och nyinvesteringar kan läggas till. Med denna
metod kommer vi att ha ett större handlingsutrymme än med den andra metoden
K2.
För vår del innebär den nya metoden att vi får lägre avskrivningar och därmed också
ett bättre resultat än vi skulle fått med den avskrivningsmetod vi tidigare haft. Resultatet blir på grund av detta 71 000 kr bättre än med tidigare metod.
Styrelsen har inte beslutat om avgiftshöjning under det kommande året utan vill avvakta vinterns kostnader för snöröjning och de framskridande planerna på elkabelbyte och fiberinstallation.
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Flerårsöversikt
2014

2011

1 924

1 875

1 825

1 810

RESULTAT EFTER FIN POSTER

37 515

-125 128

-268 439

-585 792

EGET KAPITAL TKR

12 351

12 314

12 439

12 707

TAXERINGSVÄRDE, TKR

56164

52 000

49 694

49 646

VARAVBYGGNAD,TKR

31 950

31 000

31 304

31 304

54%

54%

53%

54%

519

510

497

483

3 214

3 246

3 278

3 310

18 %

20%

21 %

21 %

AVSKRIVNING KR/ KVM

125

148

148

148

DRIFTS-/PERSONALKOSTNAD,
KR/KVM

226

190

283

246

89

94

108

113

NETTOOMSÄTTNING TKR

SOLIDITET
ÅR.SAV GIFTER BOSTÄDER,
KR/KVM
BANKSKULD,KR/KVM
BOSTADSRÄTTSYTA
BELANINGSGRAD
(SKULD /TAX VÄRDE)

RÄNTEKOSTNADER, KR/KVM
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Org Nr: 716417-9439

HSB Bostadsrättsförening Margretelund i Stockholm

2014-01-01
2014-12-31

Resultaträkning

2013-01-01
2013-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning

Not 1

1 934 642

Not 2
Not 3

-625 226
-128 720
-401179
-78 257
-392 947
-1 626 329

1 875 035

Rörelsekostnader
Driftskostnader
Övriga externa kostnader
Planerat underhåll
Personalkostnader och arvoden
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Not 4

Rörelseresultat

-517
-30
-614
-79
-464
-1 706

183
509
484
745
427
348

308 313

168 687

9 298
-280 097
-270 799

1 502
-295 317
-293 815

37 515

-125 128

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Not 5
Not 6

Årets resultat
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Org Nr: 716417-9439

HSB Bostadsrättsförening Margretelund i Stockholm
2014-12-31

Balansräkning

2013-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstil!g§ngar
Byggnader och mark

Not 7

22 063 353
22 063 353

22 456 300
22 456 300

Finansiella an!äggningstillg§ngar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 8

500
500

500
500

22 063 853

22 456 800

6 008
339 893
122
63 925
409 948
408 658

131
468 871
141
51 567
520 710
0

818 606

520 710

22 882 459

22 977 510

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar
Avräkningskonto HSB Stockholm
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 9
Not 10

Kassa och bank

Not 11

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
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Org Nr: 716417-9439

HSB Bostadsrättsförening Margretelund i Stockholm
Balansräkning

2014-12-31

2013-12-31

6 000
5 600
-103
11 496

6 000
5 600
111
11 711

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatser
Kapitaltillskott
Yttre underhållsfond

Not 12

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

001
030
043
988

001
030
441
472

816 556
37 515
854 071

727 200
-125 128
602 072

12 351 059

12 313 544

10 100
24
21
119

10 200
33
13
133

Skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Fond för inre underhåll
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder

Not 13

Not 14
Not 15

Summa eget kapital och skulder

000
850
792
960
270
264 528
10 531 400

22 882 459

000
362
612
775
0
283 217
10 663 966

22 977 510

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut

Summa ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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16 320 000

16 320 000

16 320 000

16 320 000

Inga

Inga
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Org Nr: 716417-9439

HSB Bostadsrättsförening Margretelund i Stockholm

2014-01-01
2014-12-31

Kassaflödesanalys
Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster

2013-01-01
2013-12-31

37 515

-125 128

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Kassaflöde från löpande verksamhet

392 947
430 462

464 427
339 299

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning ( +) kortfristiga fordringar
Ökning ( +) /minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet

-18 216
-32 566
379 680

15 143
-205 067
149 375

0

0

Finansieringsverksamhet
Ökning ( +) /minskning (-) av långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamhet

-100 000
-100 000

-100 000
-100 000

Arets kassaflöde

279 680

49 375

Likvida medel vid årets början

468 871

419 496

Likvida medel vid årets slut

748 551

468 871

Investeringsverksamhet
Kassaflöde från investeringsverksamhet

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.
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Org Nr: 716417-9439

HSB Bostadsrättsförening Margretelund i Stockholm

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer

Belopp anges i kronor om inget annat anges.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och
bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012: l(K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd förutom BFNAR 2008: 1 (K2) och BFNAR 2012: 1 (K3). övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i
K3:s kapitel 35. Bostadsrättsföreningen klassas som ett mindre företag och kan då välja att inte räkna om jämförelsetalen
enligt K3:s principer, vilket föreningen använt sig av. Olika redovisningsprinciper har därmed tillämpats för de år som
presenteras i årsredovisningen, vilket innebär att det finns brister i jämförbarheten mellan åren.

Avskrivning fastighet
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och därmed har
fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna bedöms vara
mellan 15 till 120 år. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i vägledning för komponentindelning av
hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar. Detta medför en förändring
gentemot föregående års beräkning av avskrivningskostnader.
Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under året skrivits av med 1,4% av
:inc::lr:iffninnc::\f~rrli:ot

Fond för yttre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av stämman.

Inkomstskatt och underskottsavdrag
En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen 2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten.
Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter
avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag
enligt inkomstskattelagen ( 1999: 1229).
Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till
12 096 387sek.
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Org Nr: 716417-9439

HSB Bostadsrättsförening Margretelund i Stockholm

Noter
Not 1

39 503
233 279
74 854
43 361
49 160
28 959
18 484
75 716
57 747
4 163
625 226

59 022
69 868
95 911
46 816
51 553
24 727
23 771
75 520
65 280
4 715
517 183

77 974
8 677
8 819
19 200
14 050
128 720

1 004
13 180
7 625
0
8 700
30 509

50 000
2 000
9 000
17 257
78 257

50 000
2 000
10 350
17 395
79 745

417
0
8 882
9 298

764
36
702
1502

280 097
0
280 097

295 289
28
295 317

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm
Ränteintäkter skattekonto
Övriga ränteintäkter

Not6

012
200
823
035

Personalkostnader och arvoden

Arvode styrelse
Revisionsarvode
Löner och övriga ersättningar
Sociala avgifter

Not 5

1 602
228
44
1 875

817
202
623
642

Övriga externa kostnader

Förbrukningsinventarier och varuinköp
Administrationskostnader
Extern revision
Konsultkostnader
Medlemsavgifter

Not4

1 630
242
61
1 934

Driftskostnader

Fastighetsskötsel och lokalvård
Reparationer
El
Vatten
Sophämtning
Fastighetsförsäkring
Kabel-TV och bredband
Fastighetsskatt
Förvaltningsarvoden
Övriga driftskostnader

Not3

2013-01-01
2013-12-31

Nettoomsättning

Årsavgifter
Hyror
Övriga intäkter
Bruttoomsättning

Not 2

2014-01-01
2014-12-31

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader långfristiga skulder
Övriga räntekostnader
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Org Nr: 716417-9439

HSB Bostadsrättsförening Margretelund i Stockholm
2014-12-31

2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Anskaffningsvärde byggnader
Anskaffningsvärde mark
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

26 398 037
3 200 000
29 598 037

26 398 037
3 200 000
29 598 037

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-7 141 737
-392 947
-7 534 684

-6 677 310
-464 427
-7141737

Utgående bokfört värde

22 063 353

22456 300

31 000 000
950 000

31000000
950 000

21000000
3 214 000
56164 000

21000000
3 214 000
56164 000

500
500

500
500

500

500

-2 473
2 595
122

141
0
141

53 411
10 514
63925

51 567
0
51567

Noter
Not 7

Byggnader och mark

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad - bostäder
Taxeringsvärde byggnad - lokaler

Taxeringsvärde mark - bostäder
Taxeringsvärde mark - lokaler
Summa taxeringsvärde
Not 8

Aktier, andelar och värdepapper

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Andel i HSB Stockholm
Not 9

Övriga kortfristiga fordringar

Skattekonto
Övriga fordringar

Not 10

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår.
Not 11

Kassa och bank

Resursbank

Not 12

408 658
408 658

Förändring av eget kapital

Insatser
6 000 001

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Årets resultat
Belopp vid årets slut
Not 13

0
0

Yttre uh
fond
111 441
-214 484

Balanserat
resultat
727 200
89 356

0

-103 043

816 556

Ränta
2,95%
3,87%
1,47%

Ränteändr
dag
2016-09-26
2019-06-27
2015-02-14

Uppi.
avgifter

0

6 000 001

Årets resultat
-125 128
125 128
37 515
37 515

Skulder till kreditinstitut

Låneinstitut
Swedbank
Swedbank
Swedbank

Lånenummer
2751896230
2751896271
3758243491

Belopp
3 700 000
2 750 000
3 650 000
10 100 000

Nästa års
amortering

0
100 000
0
100 000
10 000 000

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del
Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

9g

9 600 000
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Org Nr: 716417-9439

HSB Bostadsrättsförening Margretelund i Stockholm
Noter

2014- 12-31

2013-12-31

270
270

0
0

34 257
136 303
93 968
264 528

35 803
170 335
77 079
283 217

Övriga skulder

Not 14

Källskatt

Not 15

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyror och avgifter
övriga upplupna kostnader

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsär samt skulder
som avser innevarande räkenskapsär men betalas under nästkommande är.

Stockholm,
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Av föreningen vald revisor

lämnats beträffande denna ärsredovisning
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BoRevision AB
Av HSB Riksförbund förordnad revisor
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Org Nr: 716417-9439

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Margretelund i Stockholm, org.nr. 716417-9439

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB
Bostadsrättsförening Margretelund i Stockholm för räkenskapsåret
2014-01 -01 - 2014-12-31.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB
Bostadsrättsförening Margretelund i Stockholm för räkenskapsåret
2014-01-01 - 2014-12-31 .
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som
har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av
vår revision. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed.
För revisorn från BoRevision AB innebär detta att denne har utfört
revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för 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 utföras, bland
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen.

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

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid
med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 2014-12-31
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Stockholm den\ )
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HSB Bostadsrättsförening Margretelund i Stockholm

Totala kostnader
Personalkostnader
4%
Räntekostnader
15%
Drift
33%

Avskrivningar
20%

Övriga externa kostnader
7%

Planerat underhåll
21%

Fördelning driftkostnader
oAr 2013

• Ar 2014
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ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING
-VAD INNEBÄR DET?
I HSB bor du till självkostnadspris.
Det är ingen annan som tjänar pengar
på ditt boende. Årsavgiften, dvs månadsavgiften gånger tolv, täcker föreningens lån, driftkostnader och fondavsättningar för t ex reparationer och
underhåll.
Med bostadsrätt "äger" du inte din
lägenhet i egentlig mening. Du äger
dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed
enligt bostadsrättslagen en "i tiden
obegränsad nyttjanderätt" till din bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge
du fullgör dina skyldigheter. Du bor
tryggt.
Du och dina grannar bestämmer själva
hur föreningens mark och gemensam-
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ma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta föreningens förvaltning och ekonomi.
Med i styrelsen sitter en ledamot från
HSB. Det betyder att styrelsen och
bostadsrättsföreningen - genom HSBledamoten - har hela HSB Stockholms
erfarenhet och kunnande som stöd.
HSB erbjuder också fortlöpande utbildning för nya styrelseledamöter,
kunskap är en viktig förutsättning för
levande boendedemokrati.
Ta vara på fördelarna med bostadsrätt
i HSB. Du är med och äger husen och
miljön. Du får full insyn i förvaltning
och ekonomi.

ATT LÄSA EN ÅRSREDOVISNING
Ars redovisningen
Arsredovisningen består av följande
delar:
•

förvaltningsberättelse

•

resultaträkning

•

balansräkning

•

tilläggsupplysningar

Förvaltnings berättelse
Förvaltningsberättelsen ska komplettera den information som lämnas i
årsredovisningens sifferdelar, såsom
balansräkningen, resultaträkningen
och tilläggsupplysningarna. I förvaltnings berättelsen står viktiga uppgifter
om föreningen bl a kan man läsa vem
som haft uppdrag i föreningen under
året och vilka personer som är i tur att
avgå, antalet protokollförda sammanträden samt antalet medlemmar i föreningen och hur många överlåtelser
som skett under året. Beskrivning av
fastigheten och vilket underhåll som
gjorts under året, kommande underhåll samt nivån på månadsavgifterna.
Resultaträkning
Resultaträkningen visar föreningens
intäkter, kostnader och hur årets resultat har räknats fram. Intäkterna
består huvudsakligen av medlemmarnas årsavgifter.

till det nya verksamhetsåret (balanserat
i ny räkning).
Resultatet disponeras enligt föreningens beslut.

Avskrivningar
Tillgångar förlorar varje år i värde på
grund av ålder och förslitning. Att tillgångarna minskar i värde är en kostnad för föreningen. När man gör en
resultaträkning ska man ta upp som
kostnad lika stort belopp som tillgångarna minskat i värde. Fastigheterna ska
avskrivas enligt en lämplig avskrivningsplan. Enligt Arsredovisningslagen (ARL) behöver man inte kostnadsföra större värdehöjande reparationer på en gång, utan man kan istället fördela åtgärden (göra avskrivning)
över dess beräknade livstid.
F astighetsavgift
Fr o m 2008 har fastighetsskatten på
bostäder ersatts av en kommunal fastighetsavgift. För småhus, i bostadsrättsföreningar oftast radhus, är avgiften 7 112 kr för 2013, dock högst 0,75
% av det totala taxeringsvärdet för
fastigheten.

Föreningens största kostnader är kapitalkostnader i form av ränta på fastighetslån, avskrivning, reparationsoch underhållskostnader, kostnader
för fastighetsskötsel och trappstädning
samt uppvärmnings-, vatten- och elkostnader.

Balansräkning
Balansräkningen består av två olika
delar som ska balansera d v s summan
av den ena sidan ska vara lika stor so
summan av den andra sidan. Balansräkningens ena sida är en tillgångssida
och består av anläggnings- och omsättningstillgångar. Balansräkningens
andra sida består av bundet och fritt
eget kapital, långfristiga skulder och
kortfristiga skulder.

Om kostnaderna överstiger intäkterna,
visar resultatet underskott som kan
täckas genom i anspråkstagande av
under tidigare år fonderade medel
(fritt eget kapital). Saknas fonderade
medel måste underskottet överföras

Anläggningstillgångar
Med anläggningstillgångar menas tillgångar som är avsedda för långvarigt
bruk inom föreningen. Den viktigaste
anläggningstillgången är föreningens
fastighet med mark och byggnader.
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Balansposten visar bokfört värde på
föreningens byggnader efter årliga
avskrivningar enligt fastställd avskrivningsplan, vanligtvis rak avskrivningsplan, men även annuitetsplan kan tillämpas.

Omsättningstillgångar
Med omsättningstillgångar menas likvida medel och andra tillgångar som i
allmänhet omvandlas till pengar inom
ett år.
Bundet eget kapital
Det bundna egna kapitalet är de insatser som medlemmarna betalat in och
som tillsammans med fastighetslån
finansierat byggandet av föreningens
hus. Fond för yttre underhåll ligger
också under bundet eget kapital.
Fond för yttre underhåll
I stadgarna ska det framgå på vilka
grunder medel ska avsättas för att säkerställa det framtida underhållet av
föreningens hus.
Reservering av medel för yttre underhåll sker i enlighet med den underhållsplan som upprättats för att genomföra underhållet av föreningens
hus. Omförning beslutas som en resultatdisposition på den ordinarie
stämman.
Beloppet redovisas i balansräkningen
under rubriken Bundet eget kapital
och det motsvaras inte av några
pengar på ett bankkonto utan det visar
om det egna fria kapitalet har ett under- eller överskott.
Ett negativt eget kapital innebär att
föreningen troligen haft för låga avgifter och därmed inte kunnat täcka
sina kostnader och behöver därför
höja avgifter eller sänka sina kostnader.
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Fritt eget kapital
Det fria egna kapitalet består av årets
vinst och summan av tidigare års
vinster (dispositions fonden/balanserat
resultat).
Fond för inre lägenhetsunderhåll,
inre fond
I stadgarna finns angivet om avsättning ska göras till inre fond. F ondbeloppet enligt balansräkningen visar
den sammanlagda behållningen av
samtliga bostadsrätters tillgodohavanden. Specifikation av fondens fördelning på respektive lägenhet finns på
månadsavgiftsavin och hos styrelsen.
Många föreningar väljer idag att inte
göra nya avsättningar till fonden och
därmed kommer den på sikt att avvecklas.
Långfristiga skulder
Skulder som föreningen ska betala
först efter ett eller flera år, ofta enligt
särskild amorteringsplan.
Kortfristiga skulder
Skulder som föreningen måsta betala
inom ett år.
Ställda panter
Summan av de pantbrev som är ställda
som säkerhet för föreningens lån.
Ansvarsförbindelser
Åtagande som föreningen har och
som inte ska bokföras som skuld. Kan
t ex vara borgensförbindelser och föreningsavgäld (se förklaring nedan).
Förenings avgäld
F öreningsavgälden utgå med 2,5 % av
produktionskostnaden för föreningens
hus erläggs under en tjugoårsperiod.
Ännu ej erlagd avgäld redovisas under
ansvarsförbindelser. Det här systemet
används inte vid nyproduktion idag
och det är få föreningar som har det
kvar.

FULLMAKT TILL STÄMMA
Om du inte kan vara med på din bostadsrättsförenings stämma kan du låta ett ombud företräda dig. Ombudet ska antingen vara en medlem i din bostadsrättsförening
eller din make/ maka, sambo, förälder, syskon eller barn. Ett ombud får enbart företräda en medlem per stämma och endast medföra en fullmakt till stämman. Ombudet
ska kunna visa en skriftlig fullmakt som inte är äldre än ett år.

Bostadsrättsförening: ........ ..... ..... ... ........ .... .. ...... ... .

Ort: ............................................ .

Datum för stämma: ........................................... ..

Jag kan inte gå på stämman.
Namn: ............................................ .
Adress: ............................................ .

Tel nr: ............................................ .

Jag ger därför fullmakt till följande ombud att företräda mig:
Namn:.............................................

Tel nr: ........................................... ..

Adress: ........................................... ..

Datum (då fullmakten skrivs på): ............................................ .

Underskrift bostadsrättsinnehavaren

Underskrift ombud
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