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Under   året   har   det   påbörjats   satsningar   på   förbättringar   av   belysningen   i   Agersö   för 
ökad   trygghet   och   ekonomi.   Bilderna   visar   uppsättning   och   resultatet   av   den   mycket 
uppskattade   trädbelysningen. 



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 (= månadsavgiften, 
”hyran” gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader 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 gemensamma 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 HSB-ledamoten – 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. 
 
 
 
 
 
På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar 
till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en 
årsredovisning. 



 

 

KALLELSE 
 
 
Medlemmarna i HSBs bostadsrättsförening Agersö i Stockholm kallas härmed till 
 

ordinarie föreningsstämma 2017 

onsdagen den 26 april 2017 klockan 19.00  
i Norgesalen, Kista Träffcentrum. 

 
Tider: 18.20 Kaffe, smörgås och mingel  

18.40 Dansshow (missa inte detta!)  
19.00 Stämman börjar 
 

Efter att stämman avslutats ges stämmodeltagarna tillfälle till en kortare frågestund.  
 
Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar 
bostadsrätt gemensamt, har de dock till stämman endast en röst. Röstberättigad är 
endast den medlem som fullgjort sina plikter mot föreningen. 
 
Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens äkta make, 
med medlemmen varaktigt sammanboende, eller annan medlem får vara ombud. 
Ombud får endast företräda en medlem. Ombud skall förete skriftligt dagtecknad 
fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Fullmakter kan skrivas ut 
från AgersöNytt eller hämtas på styrelsejouren kommande tisdagar. 
 
Medlem får vid föreningsstämman medföra högst ett biträde. Endast medlemmens 
äkta make, med medlemmen varaktigt sammanboende, eller annan medlem får vara 
biträde. 
 
 
 

Välkommen till stämman! 

Styrelsen i brf Agersö  



 

 
Dagordning 
Ordinarie föreningsstämma Brf Agersö 26 april 2017 

1. föreningsstämmans öppnande 

2. val av stämmoordförande 

3. val av protokollförare 

4. godkännande av röstlängd 

5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämma 

6. godkännande av dagordning 

7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 

8. val av minst två rösträknare 

9. fråga om kallelse skett i behörig ordning 

10. genomgång av styrelsens årsredovisning 

11. genomgång av revisorernas berättelse 

12. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

13. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

14. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

15. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens 

ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av 

föreningsstämman 

16. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

17. val av styrelseledamöter och suppleanter 

18. presentation av HSB-ledamot 

19. beslut om antal revisorer och suppleant 

20. val av revisor/er och suppleant 

21. beslut om antal ledamöter i valberedningen 

22. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 

23. val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB 

24. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda 

ärenden som angivits i kallelsen 

- Styrelsens förslag till att anta nya stadgar, 2011 års normalstadgar, version 5 
med brf Agersös anpassningar, för HSB bostadsrättsförening. Stadgeförslaget i 

dess helhet finns digitalt på AgersöNytt (agerso.com) eller i pappersform i 

styrelserummet. 

25. föreningsstämmans avslutande 



HSB Brf Agersö 
Org. Nr.716416-3862 

ÅRSREDOVISNING 2016 
Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Agersö i Kista (716416-3862) får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016. 

Förvaltnings berättelse 
Agersö bostadsrättsförening bildades den 29 januari 1976 och registrerades hos 
Länsstyrelsen den 18 mars 1976. Vi tog över föreningen den 14 maj 1981 . 

Fastigheter 
Föreningen innehar fastigheterna Ärvingegård 5, 7, 8, 9, 10 i Kista , Stockholms kommun. 
Vi har 7 bostadshus, som innehåller 257 lägenheter med en yta av 21 524 m2

. Föreningen 
äger marken där bostadshusen står. 

Vi har följande lokaler: 
• 192 m2 som hyrs ut till NPL Trading (Nya Pia Livs) 
• 854 m2 som hyrs ut till Förskolan Sagogården AB 
• 116 m2 som används som föreningens träffiokal 

Lägen heter och lokaler 
Av föreningens 257 medlemslägenheter har under året 21 överlåtits. 
Vi har 38 garageplatser samt 181 biluppställningsplatser och 24 gästparkeringar. 

Styrelsen 
Under 2016 har styrelsen haft följande sammansättning: 

Ordförande Bengt Fogelberg 
Sekreterare Mattias Järvinen 
Ledamot Peyman Banisy 
Ledamot Slobodan Blagojevic 
Ledamot Lars Andersson 
Ledamot Sneza Blagojevic fr.o.m. 11 maj 
HSB Ledamot Mikael Enström 
Suppleant Sneza Blagojevic t.o.m. 11 maj 
Suppleant Dimitra Lampropoulou fr.o.m. 11 maj 
Suppleant Joni Saarinen fr.o.m. 11 maj 
Suppleant Peter Magnusson fr.o.m. 11 maj 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 16 protokollförda sammanträden., 
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HSB Brf Agersö 
Org . Nr.716416-3862 

Firmatecknare 
Firmatecknare, två i förening , har varit Bengt Fogelberg, Mattias Järvinen, Slobodan 
Blagojevic och Peyman Banisy. 

Revisor 
Revisorer har varit Lars Petersson med Roger Hellqvist som suppleant valda vid 
föreningsstämman samt extern revisor, utsedd av HSB Riksförbund. 

Representanter på HSBs distriktsstämma 
Föreningens representanter på distriktsstämman var Gail Ramsay, Bengt Fogelberg, 
Dimitra Lampropoulou och Lena Johansson 

Valberedning 
Valberedningen har bestått av Sonja Okker (sammankallande), Cilg ia Könz och Lena 
Johansson 

Förvaltning 
HSB Stockholm har skött den ekonomiska förvaltningen. 

Fastigheternas förvaltning och skötsel 
• Förvaltningen har ombesörjts av HSB. 
• Svensk Larmbevakning har stått för jourtjänsten helger och efter ordinarie arbetstid. 
• Städningen har skötts av Adam Elm Städ AB 
• Yttre miljö och snöröjning har skötts av HSB mark. 
• För skötsel av hissarna finns avtal med Hissgruppen. 
• För grovsopor och pappersinsamling har Agersö avtal med IL Recycling. 
• Service och underhåll av Agersös Kabel-TV sköts av Comhem. 
• Avtal om gruppanslutning för Bredband och IP-telefoni finns med Bredbandsbolaget. 
• För parkering och kontroll av besöksparkeringar svarar Qpark. 

Väsentliga händelser under året 

Ombyggnad och underhåll 
• Tilläggsisolering av taken har utförts. 
• Parkeringsautomater utbytta till modernare varianter i samband med att Q-Park tagit 

över verksamheten från Apcoa 
• 10 st lyktstolpar uppgraderade med LED-armaturer. 

Förutom löpande reparationer har följande arbeten genomförts.~ 
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HSB Brf Agersö 
Org. Nr.716416-3862 

Planerat underhåll utfört under 2016 

Tilläggsisolering av vindar 

Ny varmmangel i Ringstedsgatan 14 

Arbeten med byggnader 

Lekutrustning förskolan 

Driftutrymme 

Övrigt 

Total kostnad 

Aktiviteter 
• Fyra städdagar, 12 mars, 23 april, 24 september & 8 oktober. 
• Valberedn ingens Adventsfika 26 november. 
• lnformationsmöte om säkerhetsdörrar 21 januari & 30 augusti. 
• Öppet hus valberedningen 15 mars. 
• Extra stämmor 25 februari & 20 april. 

Kostnad 

810 000 

55 000 

255 000 

42 000 

56 000 

2 348 

1 220 348 

• Grannsamverkan har gått rundor inom Agersös område ett par gånger i veckan 
• Sygruppen har som vanligt haft möten nästan varje onsdag. 
• AgersöNytt som blogg fortsätter att utvecklas för att på ett enkelt och snabbt sätt 

kunna nå ut med information til l medlemmarna. 

Avgifter och hyror 
Årsavgifter samt hyror (dagis, Pia, bilplatser) ändrades inte från 2015 till 2016. 

Förväntad framtida utveckling 

Framtida underhåll 
Stambyte är inte planerat i närtid. 

Planerade åtgärder under 2017: 

• Avvattning från terrasser och fasadrenovering projekteras. 
• Takrenoveringar fortsätter. 
• Fortsatt arbete med mark- & miljöplanen. 
• Fortsatt översyn av tvättstugorna. 
• Översyn av träfflokalen 
• Byte till LED-belysning där så är möjligt.jl" 
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HSB Brf Agersö 
Org. Nr.716416-3862 

Ekonomi 

Resultat och ställning 

Nettoomsättninq kkr 
Rörelseresultat kkr 
Resultat efter finansiella ooster kkr 

2012 2013 
16 550 17 710 

1 291 2 836 
-1 143 8 

2014 2015 2016 
18 606 18 413 18 914 
2 791 -439 2 906 

380 -2 400 1 270 

Balansomslutning kkr 81 248 105 852 106 535 104 203 104 724 

Fond för vttre underhåll kkr 6 112 7 159 7 598 7 328 4 707 

Summa omsättninqstillqånqar kkr 2 806 3663 6 196 3 997 6 607 

Belåninqsqrad kr/m2 2969 4124* 4108 4086 4021 

Arsavqift kr/m2 650 694 715 715 715 

*Största delen av ökningen p.g.a. markköpet (25 miljoner) 

Resultat och ställning 
Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets 
utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 

Förändring av eget kapital 
Insatser uppi. Yttre 

avgift UH-fond 
Belopp vid årets inoåna 5 541 100 2 595 800 7 327 759 

Reservering fond för 1610000 

yttre underhåll 
Ianspråktagande av -4 230 435 

fond för vttre underhåll 
Balanserad i ny räkning 

Arets resultat 
Belopp vid årets slut 5 541100 2 595 800 4 707 324 

Förslag till resultatdisposition 

Stämman har att ta ställning till : 

Balanserat resultat 2016 
Arets resultat 

Styrelsen föreslår följande disposition: 

Uttag ur yttre underhållsfond, motsvarande årets kostnad 
Överföring till yttre underhållsfond enligt underhållsplan 
Balanserat resultat 2017 

Balanserat Årets 
resultat resultat 
-2 488 651 -2 400 190 
-1 610 000 

4 230 435 

-2 400 190 2 400 190 

1 269 825 
-2 268 407 1 269 825 

-2 268 407 
1 269 825 
- 998 582 

-1 220 348 
1 600 000 

-1 378 234 

-998 582 r 
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HSB Brf Agersö 
Org. Nr.716416-3862 

Beslut enligt förslaget ovan medför följande utveckling av Fond för yttre underhåll : 

Ingående behållning 
Uttag ur yttre underhållsfond motsvarande årets kostnad 
överföring till Fond för yttre underhåll i enlighet med underhållsplan 
Utgående behållning 

4 707 324 
-1 220 348 
1600000 
5 086 976 

HSB har upprättat föreningens bokslut för 2016 i enlighet med regelverket K3. 

Slutord 

Trygghet är en viktig faktor i boendet och där spelar grannsamverkandet en viktig roll. Mer än 
två gånger i veckan har grannar i gulgröna västar vandrat i området för att visa att i Agersö 
bor det folk som bryr sig. Du som läser detta är också välkommen att vandra då och då. 

Bra belysning är också en viktig trygghetsfaktor och under året har kvarvarande lyktstolpar 
kompletterats med LED-armaturer och en efterlängtad och mycket uppskattad trädbelysning 
har satts upp i föreningen. LED-ifieringen kommer dock att fortsätta för ökad trivsel , trygghet 
och inte minst ekonomi. 

Ekonomi är ju en viktig sak i en ekonomisk förening och i denna årsredovisning får du en 
genuin redovisning av nästan allt. Kostnader förstås men också besparingar. En av många 
besparingar som inte syns så tydligt är att vi har "Enhetsmätning av el" (läs mer på 
hemsidan). Redan 2012 sparade föreningen ca 335 000 kr och sedan har besparingen ökat 
år från år och prognosen för 2017 är ca 380 000 kr. Det motsvarar alltså 1 500 kr/år till alla 
hushåll i Agersö! 

Med dessa ord ställer den avgående styrelsen sina platser till årsmötets .lv 
förfogande. l/Y 

Bengt Fogelberg 
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Org Nr: 716416-3862 

HSB Bostadsrättsförening Agersö i Stockholm 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

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

Rörelseresultat 

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

Arets resultat 

Not 1 

Not 2 
Not 3 

Not 4 

Not 5 
Not 6 

2016-01-01 2015-01-01 
2016-12-31 2015-12-31 

18 913 672 18 412 706 

-12 156 203 -12 123 732 
-212 641 -177 854 

-1 220 348 -4 230 435 
-285 707 -231 040 

-2 088 247 -2 088 247 
-15 963 147 -18 851 308 

2 950 526 -438 603 

5 419 8 689 
-1686119 -1 970 276 
-1 680 701 -1 961 587 

1269825 -2 400 190 
r 
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• Org Nr: 716416-3862 

HSB Bostadsrättsförening Agersö i Stockholm 

Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstlY/gJngar 
Byggnader och mark 
Inventarier och maskiner 

Finansiella anläggningstil/gJngar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättni ngstil lgånga r 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 
Avräkningskonto HSB Stockholm 
Placeringskonto HSB Stockholm 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 7 
Not 8 

Not 9 

Not 10 
Not 11 

Not 12 

Not 13 

2016-12-31 2015-12-31 

97 858 795 99 861 020 
258 069 344 091 

98 116 864 100 205 111 

500 500 
500 500 

98 117 364 100 205 611 

136 310 93 828 
3 690 181 2 410 363 

3 412 803 247 
2 167 0 

1154 462 519 076 
4 986 532 3 826 513 

1 500 000 0 

120 040 170 575 

6 606 572 3 997 088 

104 723 936 104 202 699/ f" 
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• Org Nr: 71641 6-3862 

HSB Bostadsrättsförening Agersö i Stockholm 

Balansräkning 2016-12-31 2015-12-31 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital Not 14 
Bundet eget kapital 
Insatser 5 541100 5 541 100 
Upplåtelseavgifter 2 595 800 2 595 800 
Yttre underhållsfond 4 707 324 7 327 759 

12 844 224 15 464 659 
Fritt eget kapital/ansamlad förlust 
Balanserat resultat -2 268 407 -2 488 651 
Årets resultat 1 269 825 -2 400 190 

-998 582 -4 888 842 

Summa eget kapital 11 845 642 10 575 817 

Skulder 
LJngfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut Not 15 86 539 014 87 139 014 

86 539 014 87 139 014 
Korfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut Not 16 800 000 800 000 
Levera ntörsskulder 2 079 201 1 091 389 
Skatteskulder 15 039 30 789 
Fond för inre underhåll 593 591 651 217 
Övriga skulder Not 17 155 203 138 183 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 18 2 696 245 3 776 290 

6 339 279 6 487 867 

Summa skulder 92 878 293 93 626 881 

Summa eget kapital och skulder 104 723 936 104 202 699 l)r 
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• Org Nr: 71641 6-3862 

HSB Bostadsrättsförening Agersö i Stockholm 

Kassaflödesanalys 

Löpande verksamhet 
Resultat efter finansiella poster 

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

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

Investeringsverksamhet 
Investeringar i fastigheter 
Investeringar i maskiner/inventarier 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

Fina nsieri ngsverksam het 
Ökning ( +) / minskning (-) av långfristiga skulder 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

2016-01-01 
2016-12-31 

1 269 825 

2 088 247 
3 358 072 

-680 035 
-148 588 

2 529 449 

0 
0 
0 

-600 000 
-600 000 

1929 449 

3 384184 

2015-01-01 
2015-12-31 

-2 400 190 

2 088 247 
-311 943 

91 223 
552 346 
331 625 

-1 524 614 
-430 113 

-1 954 727 

-484 795 
-484 795 

-2 107 897 

5 492 081 

Likvida medel vid årets slut 5 313 633 3 384 184 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto r 
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. 
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• Org Nr 71 6416-3862 

HSB Bostadsrättsförening Agersö i Stockholm 

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer 

Föreningen tillämpar sig av av årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012: l(K3). 
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. 

Avskrivning fastighet 
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt ski lda 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 SABOs 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 2,12 % av 
anskaffninosvärdet. 

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 stämman. 

Fastighetsavgift /fastighetsskatt 
Föreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift på bostäder som högst får vara 0,3 % av taxeringsvärdet för 
bostadsdelen. Föreningens fastighetsavgift var för räkenskapsåret 1 268 kronor per lägenhet. 

För lokaler betalar föreninqen statliqa fastiqhetsskatt med 1 % av taxerinqsvärdet för lokaldelen. 

Inkomstskatt 
En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag, belastas vanligtvis inte med 
inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % för verksamheter som inte kan hänföras till fastigheten, t ex avkastning på en del 
placeringar. 

Föreningen har sedan tidigare år ett skattemässigt underskott uppgående till 5 996 043 tkr~ 
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• Org Nr: 716416-3862 

HSB Bostadsrättsförening Agersö i Stockholm 
2016-01-01 2015-01-01 

Noter 2016-12-31 2015-12-31 

Not 1 Nettoomsättning 

Årsavgifter 15 384 316 15 388 426 
Årsavgifter el 768 752 798 417 
Hyror 1997810 1 991 791 
Övriga intäkter 800 179 287 702 
Bruttoomsättning 18 951 057 18 466 336 

Avgifts- och hyresbortfall -37 384 -53 205 
Hyresförluster -1 -425 

18 913 672 18 412 706 

Not 2 Drifts och underhåll 

Fastighetsskötsel och lokalvård 2 128 993 1 955 545 
Reparationer 2 153 155 2 668 130 
El 1 531 184 1 416 496 
Uppvärmning 3 371 036 3 220 407 
Vatten 622 426 551 506 
Sophämtning 122 999 122 687 
Fastighetsförsäkring 418 200 410 000 
Kabel-TV och bredband 490 896 487 596 
Fastighetsskatt och fastighetsavgift 426 186 440 451 
Förvaltningsarvoden 792 271 731 670 
Tomträttsavgäld 33 300 33 300 
Övriga driftkostnader 65 557 85 944 

12156 203 12123 732 

Not 3 Övriga externa kostnader 

Forbrukningsinventarier och varuinköp 55 624 34 591 
Administrationskostnader 102 942 76 613 
Extern revision 22 375 19 950 
Konsultkostnader 0 15 000 
Medlemsavgifter 31 700 31 700 

212 641 177 854 

Not4 Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 189 400 141 750 
Revisionsarvode 25 000 25 000 
Övriga arvoden 10 000 10 000 
Sociala avgifter 61307 46 040 
Övriga personalkostnader 0 8 250 

285 707 231040 

Nots Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 813 897 
Ränteintäkter HSB placeringskonto 165 1116 
Ränteintäkter HSB bunden placering 1 566 5 355 
Övriga ränteintäkter 2 874 1 320 

5 419 8 689 

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader långfristiga skulder 1 683 695 1969790 
Övriga räntekostnader 2 424 486 

1686 119 1 970 2761"" 
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• Org Nr· 716416-3862 

HSB Bostadsrättsförening Agersö i Stockholm 

Noter 

Not 7 

Nots 

Not9 

Not 10 

Not 11 

Not 12 

Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Anskaffningsvärde byggnader 
Anskaffningsvärde mark 
Årets investeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående bokfört värde 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 
Taxeringsvärde byggnad - lokaler 

Taxeringsvärde mark - bostäder 
Taxeringsvärde mark - lokaler 
Summa taxeringsvärde 

Inventarier och maskiner 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärde 
Årets investeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Bokfört värde 

Aktier, andelar och värdepapper 

Ingående anskaffningsvärde 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Andel i HSB Stockholm 

Övriga kortfristiga fordringar 

Övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 
Upplupna intäkter 

2016-12-31 

94 432 075 
24 675 000 

0 
119 107 075 

-19 246 055 
-2 002 225 

-21 248 280 

97 858 795 

122 000 000 
8 400 000 

35 000 000 
1 631 000 

167 031000 

474 532 
0 

474 532 

-130441 
-86 022 

-216 463 

258 069 

500 
500 

500 

2 167 
2167 

1147 825 
6 637 

1154 462 

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

Kortfristiga placeringar 

Bunden placering 3 månader HSB Stockholm 1 500 000 
1500000 

2015-12-31 

92 907 461 
24 675 000 

1 524 614 
119107 075 

-17243830 
-2 002 225 

-19 246 055 

99 861020 

110 000 000 
9 400 000 

32 000 000 
1380000 

152 780 000 

44 419 
430 113 

474 532 

-44 419 
-86 022 

-130 441 

344 091 

500 
500 

500 

0 
0 

519 076 
0 

519 076 

0 
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Org Nr: 716416-3862 

HSB Bostadsrättsförening Agersö i Stockholm 

Noter 
Not 13 

Not 14 

Not 15 

Not 16 

Not 17 

Not 18 

Not 19 

Not20 

Kassa och bank 

Nordea 
Nordea plusgiro 

Förändring av eget kapital 
Uppi. 

Insatser avgifter 
Belopp vid årets ingång 5 541100 2 595 800 
Resultatdisposition 
Årets resultat 
Belopp vid årets slut 5 541100 2 595 800 

Skulder till kreditinstitut 

Låneinstitut Lånenummer Ränta 
Nordea Hypotek 39788627897 3,20% 
Nordea Hypotek 39788627927 3,20% 
Nordea Hypotek 39788722385 0,18% 
Nordea Hyeotek 39788748627 0,21% 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 

Övriga skulder till kreditinstitut 

Kortfristig del av långfristig skuld 

Övriga skulder 

Depositioner 
Källskatt 
Övriga kortfristiga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Förutbetalda hyror och avgifter 
Övriga upplupna kostnader 

Yttre uh 
fond 

7 327 759 
-2 620 435 

4 707 324 

Ränteändr 
dag 

2018-11-21 
2018-11-21 
2017-06-02 
2017-11-22 

2016-12-31 

120 040 
0 

120 040 

Balanserat 
resultat 
-2 488 651 

220 245 

-2 268 407 

Belopp 
15 000 000 
15 000 000 
27 339 014 
30 000 000 

87 339 014 

91140 898 

800 000 

112 320 
34 815 
8 068 

155 203 

93 535 
1 635 863 

966 847 
2 696 245 

2015-12-31 

168 229 
2 346 

170 575 

Årets resultat 
-2 400 190 
2 400 190 
1 269 825 

1269 825 

Nästa års 
amortering 

0 
0 

800 000 
0 

800 000 

86 539 014 

83 339 014 

88 847 898 

800 000 

111 933 
26 250 

0 
138183 

195 137 
1620257 
1 960896 

3 776 290 

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

Väsentliga händelser efter årets slut 

Inga väsentliga händelser har skett efter årets slut 

Eventualförpliktelser 

Ansvarsförbindelser Inga Inga ///" 
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Org Nr: 716416-3862 

HSB Bostadsrättsförening Agersö i Stockholm 

Noter 2016-12-31 2015-12-31 

Stockholm, den ...... J..J.. ... ~.9-..5. ...... io ( 1-

Lio - '!::~~,,.--- -// /'\ /,,,_,., 9 /lä lL ~ 
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Vår revisionsberättelse har I ;t--(/r -zr lämnats beträffande denna årsr 
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fa79vAA--
Av föreningen vald revisor Av HSB Riksförbund förordnad revisor 
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Org Nr: 716416-3862

HSB Bostadsrättsförening Agersö i Stockholm

Drift 
69% 

Övriga externa kostnader 
1% 

Planerat underhåll 
7% 

Avskrivningar 
12% 

Räntekostnader 
9% 

Personalkostnader 
2% 

Totala kostnader 

0 

500 000 
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1 500 000 

2 000 000 

2 500 000 
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4 000 000 

Fördelning driftkostnader 
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i HSB Brf Agersö i Stockholm, arg.nr. 716416-3862 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Agersö i 
Stockholm för år 2016. 

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 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

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

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar och Den 
föreningsva/da revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta. 

Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar 

Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en 
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre 
kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat. 

Den föreningsvalda revisorns ansvar 

Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt 
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och om årsredovisn ingen ger en 
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning . ~,?-
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Rapport om andra krav enligt lagar, andra 
författningar samt stadgar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för HSB Brf Agersö i Stockholm 
för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust. 

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

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har i övrigt fullgjort 
sitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn ti ll de krav som föreningens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen 
av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse 
att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, 
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, 
årsredovisningslagen eller stadgarna. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med bostadsrättslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag 
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt 
med bostadsrättslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på revisorn utsedd av 
HSB Riksförbunds professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 

Stockholm den Zy I 'f.e..2017 

·~· ······ · · · · ·· · ·· · ·· · 
Alexand.;.r Forslöf 

BoRevision AB 
Av HSB Riksförbund 
utsedd revisor 

Av föreningen vald revisor 
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