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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Margretelund nr 253 i Stockholm
får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under perioden
2015-01-01 – 2015-12-31.

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:

Period 2015-01-01 till 2015-04-23
Kristina Ohlson
Per Pettersson
Johan Öberg Larsson
Åsa Rex Nygård
Erik Bredler
Birgitta Petersson

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Övrig ledamot
Suppleant
HSB-ledamot

Period 2015-04-23 till 2015-12-31
Kristina Ohlson
Per Pettersson
Johan Öberg Larsson
Ulrica Petersson
Åsa Rex Nygård
Erik Bredler
Eva Berg
Birgitta Petersson

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

Vald år
2014
2015
2014
2015
2015
2015
2015

Tid
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år

Vald till
2016
2017
2016
2017
2017
2016
2016

Övriga roller inom styrelsen enligt dokumentet Styrelsens arbetsformer har fördelats
enligt följande:
Ekonomiansvarig:
Kristina Ohlson/Per Pettersson
Studieorganisatör
Johan Öberg Larsson
Fastighetsansvarig, byggnader Per Pettersson
Fastighetsansvarig, markvård
Åsa Rex Nygård
Informationsansvarig:
Åsa Rex Nygård
Arbetsgruppsansvarig
Ulrica Petersson
Av stämman beslutat arvode för styrelsen uppgick till sammanlagt 50 000 kronor.
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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
Jensen Engström.
Av stämman beslutat arvode till av stämman vald revisor uppgick till 2 000 kronor.
VALBEREDNINGEN

Valberedningen har utgjorts av Else Oleskog, (sammankallande), Mats Engström
(avgått under året) och Marie Källström.

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
Årets resultat

750 250
235 107
985 357

STYRELSEN FÖRESLÅR FÖLJANDE DISPOSITION:

Uttag ur yttre underhållsfond
Överföring till yttre underhållsfond
Balanserat resultat

- 272 260
420 000
837 617
985 357

VERKSAMHET
Följande större aktiviteter har ägt rum under 2015 i Brf Margretelund.

Sammanträden
Ordinarie föreningsstämma hölls 2015-04-23. Extra föreningsstämma hölls 2015-10-13.
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:
•   Upphandling av installation av fibernät
•   Vår- och höststädning
•   Brandöversyn
•   Fastighetsbesiktning
•   Besiktning mark
•   Förarbete gällande översyn av föreningens elnät
•   Målningsarbeten, fasader och tak
•   Grenbeskärning
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•   Installation av kompost
•   Byte av torkskåp i tvättstugan
•   Avloppsrensning (januari 2016)

Arbetsgrupp, ansvarsområden och enskilda insatser
Utöver det arbete som bedrivits i styrelsen har följande personer bidragit till föreningens verksamhet under 2015:
Återvinning & avfall
Parkeringsgaraget
Tvättstugan
Gula garaget
Nycklar & lås
Brandskydd
Grannsamverkan
Markvård
Kabel-tv
Elnät

Susann J Engström
Hans Lindgren
Iréne Ahlfors
Kristina Ohlson
Per Widén
Camilla Blumenthal
Pär Skogh
Hasse Edsman

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.

Medlemsinformation
Skriftlig information till medlemmarna har löpande delgivits i 4 nyhetsbrev, aviseringar i tvättstuga, soprum och garage samt genom notiser på föreningens webbplats
www.brfmargretelund.se.

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

•  
•  
•  
•  

Målning av Z-längan
Målning av plåttak
Utbyte av en torksskåp
Bytt ventilationsfläkt i soprummet

MARK

•   Slåtter och slyrensning är utförda samt beskärning av vissa buskar och häckar
samt grenrensning av vissa träd.
•   Komposter, för trädgårdskompost, monterade bakom röda längan.
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Avtal
Föreningen har avtal med HSB för den ekonomiska förvaltningen samt fakturahantering via webben.
Föreningen hade under 2015 HSB fastighetsförsäkring.
Snöröjning och sandning utfördes av Kåhre Service, liksom fastighetsskötsel, felanmälan och vägunderhåll.
För elförsörjningen har föreningen avtal med Telge Energi och med Fortum för distributionsnätet.
För underhåll av garageportarna anlitas Assa Abloy.
För markvård anlitas Trappa Trädgårdsform.
Avtal om kabel-tv finns med ComHem AB.
Hämtning av sorterade sopor för återvinning sker enligt avtal med Hans Andersson
Recycling inkl. elektronikskrot. Stockholms Renhållningsförvaltning ansvar för
hämtning av hushållssopor och matavfall.
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 för den gemensamma ventilationen.
Supportavtal för webb med Laios Webb & Analys AB.

Ekonomi
Årets resultat blev 235 107 kr, resultatet är avsevärt bättre än det som budgeterades
för året som var -324 530 kr.
Den största anledning till skillnaden i resultatet är de två framtida underhållsprojekten som nämndes i fjolårets förvaltningsberättelse, installation av fiber samt
byte av elnätet i vårt område. Osäkerheten i både startpunkt och kostnad gjorde att
budgeten för det planerade underhållet baserades på vad som var finansiellt möjligt i
förhållande till budgeterade intäkter. Av de budgeterade 600 000 kr i planerat underhåll utnyttjades 272 260 kr där huvuddelen av kostnaden härrör från målning av Zhuset.
Kostnaderna för fastighetsskötsel och det löpande underhållet blev också betydligt
lägre än budgeterade, drygt 100 000 kr lägre. Kostnaden för vinterunderhåll av vägar
och tak samt akuta reparationer varierar mycket från år till år och är därför svår att
budgetera. Det är dock viktigt att det finns ett utrymme i budgeten för att kunna
klara snörika vintrar samt oförutsedda reparationer. Jämfört med föregående år
ökade driftkostnaderna med ca 1,8 % medan övriga externa kostnader var avsevärt
lägre ca 81 000 kr jämfört med 2014.
Även föreningens finansiella poster blev något bättre både mot fjolårets resultat och
budgeten för 2015. Det beror på att ränteläget är fortsatt mycket gynnsamt för den
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rörliga delen av våra lån som utgörs av 1/3 av den totala lånestocken. Den genomsnittliga räntan under året blev 2,49 %.
Ett av lånen som löper med fast ränta har amorterats med 100 000 kr enligt plan.
Årets resultat innebär att föreningens likvida medel har förbättrats med 658 660 kr
till 1 407 211 kr. I och med resultatet för 2015 som markant förbättrat de likvida
medlen tillsammans med att räntekostnaderna understiger 20 % av föreningens kostnader är föreningen finansiellt väl rustat för kommande underhåll och förbättringar
av föreningens byggnader och mark.
I och med det mycket positiva resultatet för 2015 har styrelsen beslutat att avvakta
med avgiftshöjning tills kostnader för omdragning av elnät till byggnaderna, byte till
fiber samt eventuella oförutsedda kostnader kopplade till kommande inspektioner är
kända.

Flerårsöversikt
2015
Nettoomsättning (tkr)

2014

2013

2012

1 904

1 935

1 875

1 825

235 107

37 515

-125 128

-268 439

Soliditet (%)

54 %

54 %

54 %

53 %

Räntekostnaders andel av intäkterna (%)

13 %

14 %

16 %

19 %

900 313

831 640

953 783

531 560

524

519

510

497

3 183

3 215

3 246

3 278

Resultat efter finansiella poster (kr)

Underhålls- och amorteringsutrymme (kr)
Årsavgifter bostäder (kr/kvm)
Skuldsättningsgrad (kr/kvm)

Soliditeten är summa eget kapital genom summa eget kapital och skulder. Siffrorna
hämtas från balansräkningen.
Underhålls- och amorteringsutrymme är årets resultat plus kostnaden för planerat
underhåll plus beloppet för avskrivningar. Siffrorna hämtas från resultaträkningen.
Nyckeltalet beskriver det utrymme föreningen har för amortering, planerat underhåll
samt investeringar.

Nya medlemmar
Inga nya medlemmar under 2015.

9

•

Org Nr: 716417-9439

•

HSB Bostadsrättsförening Margretelund i Stockholm

2015-01-01
2015-12-31

Resultaträkning

2014-01-01
2014-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning

Not 1

1 904 213

1934642

Not 2
Not 3

-636 188
-47 471
-272 260
-75 611
-392 947
-1424 477

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

479 736

308 313

5 643
-250 273
-244 630

9 298
-280 097
-270 799

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

Not4

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

Not 5
Not 6

235107

Årets resultat

10
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HSB Bostadsrättsförening Margretelund i Stockholm
2015-12-31

Balansräkning

2014-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgJngar
Byggnader och mark

Not 7

21670406
21670 406

22 063 353
22 063 353

Finansiella anläggningstillgJngar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 8

500
500

500
500

21670 906

22 063 853

177
693 256
0
51821
745 254
713 956

6 008
339 893
122
63 925
409 948
408 658

1459 209

818 606

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

23130115

Summa tillgångar

11

22882459~
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HSB Bostadsrättsförening Margretelund i Stockholm
2015-12-31

Balansräkning

2014-12-31

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

Not 12
6 000 001
5 600 030
778
11600809

6 000 001
5 600 030
-103 043
11496 988

750 250
235 107
985 356

816 556
37 515
854 071

12 586 166

12 351 059

9 900 000
9 900 000

10 100 000

100 000
128 077
8 482
119 960
4 511
282 920
643 950

0
24 850
21 792
119 960
270
264 528
431 400

10 543 950

10 531 400

23130115

22 882 459

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

Skulder
LJngfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Not 13

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

Not 14

Not 15
Not 16

Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

10 100 000

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut
Summa ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
Föreningsavgäld

16 320 000

16 320 000

16 320 000

16 320 000

inga
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HSB Bostadsrättsförening Margretelund i Stockholm
2015-01-01
2015-12-31

Kassaflödesanalys

2014-01-01
2014-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster

235 107

37 515

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

392 947
628 054

392 947
430 462

18 057
112 550
758 660

-18 216
-32 566
379 680

0

0

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

-100 000
-100 000

-100 000
-100 000

Årets kassaflöde

658 660

279 680

Likvida medel vid årets början

748 551

468 871

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

Investeri ngsverksa m het
Kassaflöde från investeringsverksamhet

Fina nsieri ngsverksa mhet

Likvida medel vid årets slut

1 407 211

748 551~

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.
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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.
Föreningen tillämpar sig av av årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1(K3).

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.
Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under året skrivits av med 1,4 %,

Avskrivning inventarier och maskiner
Avskrivning sker med 20% på anskaffningskostnaden.

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 styrelsen/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 t ill 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
12 096 387 sek.

V
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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
4163
625 226

5 697
11 511
8 188
7 875
14 200
47471

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

50 000
2 000
9 450
14 161
75611

50 000
2 000
9 000
17 257
78 257

213
5 430
5 643

417
8 882
9 298

249 946
327
250 273

280 097
0
28009v

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm
Övriga ränteintäkter

Not6

79 408
182 340
88 530
50 899
38 767
30 407
19 259
76444
60 962
9 172
636188

Personalkostnader och arvoden
Arvode styrelse
Revisionsarvode
Löner och övriga ersättningar
Sociala avgifter

Nots

1630817
242 472
61 353
1934642

övriga externa kostnader
Förbrukningsinventarier och varuinköp
Administrationskostnader
Extern revision
Konsultkostnader
Medlemsavgifter

Not4

1645459
245 760
12 994
1 904 213

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

Not3

2014-01-01
2014-12-31

Nettoomsättning
Årsavgifter
Hyror
Övriga intäkter
Bruttoomsättning

Not2

2015-01-01
2015-12-31

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader långfristiga skulder
Övriga räntekostnader

15
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HSB Bostadsrättsförening Margretelund i Stockholm
2015-12-31

2014-12-31

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

-7 534 684
-392 947
-7 927 631

-7 141 737
-392 947
-7 534 684

Utgående bokfört värde

21670 406

22 063 353

31000000
950 000

31000000
950 000

21 000 000
3 214 000
56164000

21 000 000
3 214 000
56164000

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

500
500

500
500

Andel i HSB Stockholm

500

500~

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
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HSB Bostadsrättsförening Margretelund i Stockholm
Noter
Not9

2015-12-31

2014-12-31

0

-2 473
2 595
122

övriga kortfristiga fordringar

0

övriga fordringar

0
Not10

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

51 821

Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

0
51821

53 411
10 514
63925

ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår.
Not11

Kassa och bank
713 956
713 956

Övriga bankkonton

17
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HSB Bostadsrättsförening Margretelund i Stockholm
Noter
Not 12

2015-12-31

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Årets resultat
Belopp vid årets slut
Not13

Insatser
6 000 001

Lånenummer
2751896230
2751896271
375824349126

0

778

750 250

Ränta
2,95%
3,87%
o,84%

Ränteändr
dag
2016-09-26
2019-06-27
2016-01-30

0

Årets resultat
37 515
-37 515
235 107
235 107

Belo22
3 700 000
2 650 000
3 650 000
10 000 000

Nästa års
amortering

0
100 000
0
100 000

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del

9 900 000

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

9 500 000

Övriga skulder till kreditinstitut

100 000

0

3 161
1 350
4511

0
270
270

Övriga skulder

Skattekonto
Källskatt

Not16

Balanserat
resultat
816 556
-66 306

6 000 001

Kortfristig del av långfristig skuld
Not15

Yttre uh
fond
-103 043
103 821

Uppi.
avgifter

Skulder till kreditinstitut

Låneinstitut
Swedbank
Swedbank
Swedbank

Not14

2014-12-31

Förändring av eget kapital

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

34193
175 461
73 266
282 920

Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyror och avgifter
Övriga upplupna kostnader

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder
som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år.
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34 257
146 807
83 464
264528~

Org Nr: 716417-9439

HSB Bostadsrättsförening Margretelund i Stockholm
2015-12- 31

Noter

~l.z. :~. .l...0... .

Stockholm, den......

:t.uå.ti!l..:!. .å.h{~
Kristina Ohlson

. .~.?.~. .?.~~-· ·
Ulrica Petersson

Per Pettersson

2.olb -0 3 -\ ')"' lämnats beträffande denna årsredovisning

Vår revisionsberättelse har

· · ~· · · · ·
Av föreningen vald revisor

BoRevision AB
Av HSB Riksförbund förordnad revisor

JOClv~<~ ~\.
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Margretelund i Stockholm, org.nr. 716417-9439

Rapport om årsredovisningen

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB
Bostadsrättsförening Margretelund i Stockholm för räkenskapsåret
2015-01-01 -2015-12-31.
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.

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
2015-01-01 - 2015-12-31.
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 2015-12-31
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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Org Nr: 71 641 7-9439

HSB Bostadsrättsförening Margretelund i Stockholm

Totala kostnader
Personalkostnader
5%
Räntekostnader
15%
Drift
38%

Avskrivningar
23%

Övriga externa kostnader
3%
Planerat underhåll
16%

Fördelning driftkostnader
giAr 2015

DÅr 201 4
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB Brf Margretelund i Stockholm, org.nr. 716417-9439

Rapport om årsredovisningen

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf
Margretelund i Stockholm för år 2015.

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 Brf Margretelund i
Stockholm för år 2015.

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.

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

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av
vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För
revisorn utsedd av HSB Riksförbund 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.

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.

Styrelsens ansvar

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.

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.

Uttalanden

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

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

Stockholm 2016-03-15

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 den
31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltnings berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

~4Jucr -~
Av föreningen vald
revisor

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

BoRevision AB
Av HSB Riksförbund
förordnad revisor

Joakim Häll
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- BoRevisionHSB BRF Margretelund
Org.nr: 716417-9439
Granskningsrapport avseende räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31.
Revisionen har utförts i enlighet med ISA (lnternational Standards on Auditing) vilket har
inneburit att jag har granskat resultat- och balansräkningen samt tilläggsupplysningar i
årsredovisningen samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31.
I enlighet med god revisionssed i Sverige innebär detta att jag planerat och genomfört
revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.
Revisionen har bland annat omfattat följande kontroller:

*
*

*
*
*
*

Kontroll av ingående balanser
Granskning av att belopp i huvudboken motsvaras av belopp i årsredovisningen
Avstämning av tillgångar och skulder
Granskning av större förändringar i balansräkningen
Granskning av resultaträkningens poster med avseende på att identifiera väsentliga
felaktigheter.
Granskning av väsentli ga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen.

Efter avslutad revision av räkenskapsåret 2015 vill jag framföra följande:
Jag har noterat, liksom föregående år, att sena inbetalningar skett till skatteverket. Dessa
förseningar har renderat i två förseningsavgifter för föreningen under 2015. Det är därför
av vikt att föreningen ser över sina rutiner för att i framtiden undvika förseningsavgifter.

Stockholm 2016-03-14

Joakim Häll
BoRevision i Sverige AB
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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
Årsredovisningen
Årsredovisningen består av följande
delar:
•   förvaltningsberättelse
•   resultaträkning
•   balansräkning
•   tilläggsupplysningar
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen ska komplettera den information som lämnas i
årsredovisningens sifferdelar, såsom
balansräkningen, resultaträkningen
och tilläggsupplysningarna. I förvaltningsberättelsen 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.
Föreningens största kostnader är kapitalkostnader i form av ränta på fastighetslån, avskrivning, reparationsoch underhållskostnader, kostnader
för fastighetsskötsel och trappstädning
samt uppvärmnings-, vatten- och elkostnader.
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

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 Årsredovisningslagen (ÅRL) behöver man inte kostnadsföra större värdehöjande reparationer på en gång, utan man kan istället fördela åtgärden (göra avskrivning)
över dess beräknade livstid.
Fastighetsavgift
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.
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.
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 (dispositionsfonden/balanserat
resultat).
Fond för inre lägenhetsunderhåll,
inre fond
I stadgarna finns angivet om avsättning ska göras till inre fond. Fondbeloppet 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).
Föreningsavgäld
Föreningsavgälden 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 STÄMMA
Om du inte kan vara med på stämman kan du låta ett ombud företräda dig. Ombudet
ska antingen vara en medlem i bostadsrättsföreningen 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.

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

Ordlista
Årsredovisning: Består av en förvaltningsberättelse
samt den ekonomiska redovisningen.
Förvaltningsberättelse: Den del av
årsredovisningen som i text förklarar verksamheten
kallas förvaltningsberättelse (ibland
verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse).
Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft
uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak
förekommit samt redovisar en del fakta om antalet
medlemmar m m.
Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer
den EU-anpassade årsredovisningslagen.
Redovisningen består av resultaträkning,
balansräkning och noter. I resultat- och
balansräkningarna redovisas klumpsummor. Noterna
innehåller mer detaljerad information.
Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive
kostnader föreningen har haft under året. Intäkter
minus kostnader = årets överskott/underskott.
För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få
så stort överskott som möjligt, utan istället att
anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord
ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de
kostnader (inklusive avsättning till fonder) som man
väntar ska uppkomma. Föreningsstämman beslutar
efter förslag från styrelsen hur resultatet ska
hanteras.
Balansräkningen visar föreningens tillgångar
(tillgångssidan) och hur dessa finansieras
(skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens
anläggningstillgångar i form av fastigheter och
inventarier samt föreningens omsättningstillgångar i
form av t ex kontanter och andra likvida medel.
På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital
som innehåller medlemmarnas insatser, balanserat
resultat och yttre fonden. Övriga poster på
skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t
ex leverantörsskulder.
Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda
för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste
anläggningstillgången är föreningens fastighet med
mark och byggnader.
Avskrivningar: Värdet på fastigheterna och inköpta
inventarier minskar på grund av förslitning. Detta

redovisas som en kostnad för avskrivning i
resultaträkningen varje år. Det värde som står som
tillgång i balansräkningen är värdet efter alla
avskrivningar.
Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas
till kontanter inom ett år. Bland
omsättningstillgångar kan nämnas HSB
avräkningskonto och andra likvida medel.
Kortfristiga skulder är skulder som föreningen
måste betala senast inom ett år, t ex
leverantörsskulder.
Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att
betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor,
bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra
bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med
dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna
större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten
tillfredsställande.
Skulder: Skulder till utomstående; dels sådana som
ska betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut.
Fond för yttre underhåll: Styrelsen ska upprätta
underhållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten
ska medel avsättas för underhållet. Genom beslut om
årsavgiftens storlek säkerställs erforderliga medel
för att trygga underhållet av föreningens hus. Beslut
om fondavsättning fattas av föreningsstämman.
Fond för inre underhåll: I de
bostadsrättsföreningar som har en inre
underhållsfond, regleras avsättningen till fonden i
bostadsrättsföreningens stadgar. Fondbeloppet enligt
balansräkningen utvisar den sammanlagda
behållningen av samtliga bostadsrätters
tillgodohavanden. Fondens fördelning på respektive
lägenhet framgår av den avispecifikation som följer
inbetalningskorten varje kvartal.
Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen
som inte bokats som kort- eller långfristig skuld.
Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt
åtagande, som avgäld.
Ställda panter avser i föreningens fall de
pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som
säkerhet för erhållna lån.

