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ÅRSREDOVISNING  

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm (702001-4572) (nedan 
“Morkullan” eller “föreningen”) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 - 
2014-12-31. 
 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2014 

 

Målsättning 
Målsättningen för Morkullan är att trygga och öka föreningens och dess fastigheters värden. 
Morkullan ska upplevas som en modern, attraktiv förening som tillvaratar föreningens centrala 
läge på Östermalm/i Vasastan såväl som den vackra och av många beundrade trädgården samt 
som en förening som alltid ser till medlemmarnas gemensamma bästa.  
 
Målsättningen ska förverkligas i huvudsak genom:  

● att förbättra boendemiljön, effektivisera driften samt hushålla med föreningens resurser 
● att prioritera arbetet för en effektiv och klimatvänlig energianvändning 
● att ständigt söka nya sätt för att maximera föreningens intäktskällor, finna nya 

intäktskällor samt att sänka föreningens och medlemmarnas kostnader. 
 

Föreningens verksamhet 
 

Fastigheter 
Föreningen är en HSB-förening och äger fastigheterna Morkullan 38 och 39 i vilka föreningen 
upplåter lägenheter och kommersiella lokaler. Huset byggdes år 1929, ritades av arkitekt Sven 
Wallander och bär tjugotalsklassicismens tydliga drag. Fastigheterna inventerades av Stockholms 
Stadsmuseum 1975 och 1988 och är enligt deras kulturhistoriska klassificering av Stockholm 
klassad som ”grön” vilket innebär att det är en fastighet med högt kulturhistoriskt värde som är 
särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.      
 

Medlemmar, lägenheter och lokaler 
Föreningen hade vid årets slut 377 medlemmar varav 5 juridiska personer. Av föreningens 283 
medlemslägenheter har 52 överlåtelser skett under 2014. Föreningen upplåter fem lokaler med 
hyresrätt. 
 
Antal Benämning   Total yta (kvm) Snittyta per lägenhet (kvm) 
 
283  lägenheter (bostadsrätt) 10 011   35,4 
  5 lokaler (hyresrätt)     624 
 
Utöver detta består fastigheterna även av utrymmen såsom förvaltningsexpedition, lagerlokal, 
cykelrum, källsorteringsrum, värmecentral, bastu, tvättstugor och samlingssal. Under 
förvaltningsåret har även iordningställande av ett hobbyrum och ett bokningsbart 
övernattningsrum påbörjats. 
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På föreningens mark finns 40 parkeringsplatser varav 29 hyrs ut till medlemmar för 
1 000 kr/mån, tio hyrs ut till marknadsmässig hyra till kringliggande företag samt privatpersoner 
och en plats är reserverad för entreprenörer till föreningen. Det är förnärvarande ingen kö till 
parkeringsplatserna. 
  
 

Mark och trädgård 
Något som utmärker fastigheten är den mycket vackert anlagda trädgården som består av flera 
delar; Arvids terrass och Rosenterrassen med de bland medlemmarna mycket populära grillarna 
och sittplatserna, ett stort område bakom uppgångarna G-I samt gräsmattor längs alléerna vid 
uppfarterna på Birger Jarlsgatan och Frejgatan. Total yta för trädgård är 1 860 kvm. Innergårdens 
markyta består av 570 kvm gångyta och trappor. Då huset är byggt mitt inne i ett kvarter har 
fastigheten tre enskilda vägar som leder upp till huskroppen med totalt 2 495 kvm asfalterad yta.  
 

Förvaltning 
HSB Stockholm sköter förvaltningen inom områdena ekonomi och administration. Teknisk 
förvaltning sköts av Peter Jansson genom företaget AB Skancke, städning av B&B Städservice 
AB och trädgårdsskötsel av Stockholms Trädgårdstjänst AB. WJJ Entreprenad AB sköter 
snöröjning på tak och mark. 
 
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar AB. I försäkringen ingår bland annat 
kollektivt bostadsrättstillägg, ansvarsförsäkring för styrelsen samt försäkring mot ohyra.  
 
Föreningen arbetar enligt en 20-årig underhållsplan som uppdateras två gånger om året. Planen 
ligger till grund för föreningsstämmans beslut om fondering eller ianspråktagande av fondmedel. 
Stadgeenlig fastighetsbesiktning sker årligen av Peter Jansson/Skancke AB. Besiktning av 
lägenheter sker löpande i samband med överlåtelser.  
 
I mitten av 1980-talet bytte föreningen huvudledningar. Den senaste större renoveringen skedde i 
början av 1990-talet med stambyte av lägenheterna på plan 1-4 och byte av takbeläggning. 
Kungsbalkongerna vid uppgång L, M och N renoverades i mitten av 1990-talet. Övriga 
kungsbalkonger renoverades under år 2002-2004. Fasaden mot Surbrunnsgatan renoverades 
under hösten 2004. Två tredjedelar av taket målades om 2005-2006. Kompletterande stambyte 
avseende stammarna i kulvert och bottenvåningarna slutfördes under 2012. Under 2014 inleddes 
en grundlig renovering av husets samtliga fönster och portar som innebär nya energiglas och 
tätlister samtidigt som trasiga droppnäsor och dåligt virke byts ut. Projektet delades upp i två 
etapper och kommer vara färdigt i maj 2015. 
 
Föreningen har sedan tidigare ett bygglov för att få borra för bergvärme. Under 2012 borrades en 
energibrunn för att undersöka bergets egenskaper. Projektet ligger vilande för att utvärdera 
möjligheten att anlägga parkeringsgarage under fastigheterna. 
 

Information 
Föreningen har en Facebook-grupp på www.facebook.com/groups/morkullan där medlemmar 
och styrelsen kan diskutera föreningsrelaterade frågor. Föreningens webbsida www.morkullan.nu 
uppdateras löpande. Här anmäler man sig också till föreningens nyhetsbrev som är styrelsens sätt 
att snabbt nå ut med relevant information. Under 2015 har en satsning påbörjats där målet är att 
ha minst en prenumerant i var bostadsrätt. 
 
Det enklaste och snabbaste sättet att kontakta styrelsen är via mail på info@morkullan.nu. Brev 
kan också lämnas i brevinkastet i föreningsexpeditionen som ligger i bottenvåningen i uppgång 
N. 

http://www.facebook.com/groups/morkullan
http://www.morkullan.nu/
mailto:info@morkullan.nu
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IT 
Bokning av tvättrum och bastu går att göra via föreningens webbsida eller via panel i tvättstugan. 
 
Föreningen har avtal med ComHem där varje lägenhet förses med ett analogt grundutbud samt 
digitalkanalpaketet Small. Övriga kanalpaket tecknas individuellt. 
 
Föreningens leverantör av bredband har under året varit Ownit. Avtal tecknades individuellt och 
innebar symmetrisk kapacitet 100/100 Mbit till en månadskostnad på 129 kr. Från och med 1 
mars 2015 kommer bredband ingå i månadsavgiften för samtliga lägenheter. Ny leverantör 
kommer vara Bahnhof. 
 
 

Föreningsfrågor 
 

Styrelse 
Patrick Siegbahn  Ordinarie ledamot, ordförande  
Madeleine Martinsson  Ordinarie ledamot, vice ordförande 
Alexandra Östback  Ordinarie ledamot, ekonomiansvarig 
Gustaf Svenhed  Ordinarie ledamot, ekonomiansvarig 
Oscar Olsson   Ordinarie ledamot, sekreterare 
Robert Hammarstedt  Ordinarie ledamot 
Leif Jonsson    Ordinarie ledamot 
Helene Lago   Ordinarie ledamot 
Fredrik Seeman  Ordinarie ledamot 
David Svensson  Ordinarie ledamot, (avgick 2014-05-12 pga flytt) 
Bo Hallgren   Ledamot utsedd av HSB Stockholm 
 
I tur att avgå vid kommande ordinarie stämma är Robert Hammarstedt, Helena Lago, Oscar 
Olsson och Patrick Siegbahn. 
 

Firmatecknare, två i förening 
Patrick Siegbahn, Madeleine Martinsson, Alexandra Östback och Gustaf Svenhed. 
 

Revisorer 
Revisorer har varit Kristin Gejrot med Curt Hardegård som suppleant valda vid föreningens 
årsstämma samt BoRevision AB, av HSB Riksförbund utsedd revisor. 
 

Valberedning 
Valberedning har varit Per Nyström Ol-Ers (avgick 2014-11-19 pga flytt), Gabriel Johansson och 
Kristina Stavne. 
 

HSB Kod 
På årsstämman 2014 antog föreningen HSB Kod för bostadsrättsföreningar. Koden är ett 
dokument med riktlinjer för styrelsens och valberedningens arbete vars punkter man kan välja att 
följa eller förklara avsteg från. Syftet är att ge ökad insyn och möjlighet till bättre information till 
medlemmarna. Föreningen följer kodens samtliga punkter. 
 

Väsentliga händelser under året 
 

Ombyggnad och underhåll 
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Under året har föreningen drabbats av två vattenskador på grund av stigande stamstopp och en 
översvämning i hyreslokal till följd av extrem nederbörd. Kostnaden för återställningarna täcktes 
av fastighetsförsäkringen med en självrisk som bekostats av föreningen. 
 
Vid den årliga fastighetsbesiktningen nämndes bl.a. brister avseende tätskiktet under innergårdens 
plattor, ett fåtal putsskador på fasaden samt sättningar i uppfart från Birger Jarlsgatan (se 
Framtida underhåll och projekt). 
 
En förstudie som undersökt statusen på huvudavloppsledningen under uppfarten från Birger 
Jarlsgatan fann att röret är i bättre skick än tidigare analys gjorde gällande. Rören har dock 
beläggningar och behöver spolas men det finns goda chanser att relina istället för att gräva upp 
och ersätta rören efteråt. 
 
För att förebygga stopp i lägenheternas avlopp och spara pengar på en samordnad aktion har 
samtliga lägenheters avloppsrör spolats med högtryck. Åtgärden har även införts i 
underhållsplanen. 
 
Under sommaren har 120 meter smidesräcke mot Surbrunnsgatan och Valhallavägen renoverats, 
slipats och målats. 
 
Den medlemsdrivna gruppen som undersöker huruvida föreningen kan exploatera 
vindsutrymmet har arbetat vidare på att kunna presentera ett förslag som även tillgodoser att det 
kulturhistoriska värdet i fastigheten bevaras och att förrådsfrågan får en godtagbar lösning. Under 
2014 har gruppen bildat en förening och finansierat ansökan om ett förhandsbesked från 
Stockholms stadsbyggnadskontor. Svar väntas under 2015. En utförligare beskrivning av 
projektet finns under “Projekt” på föreningens hemsida. 
 

Lokaler 
Den lokal om 87 kvm som tidigare fungerat som styrelserum och förvaltningsverkstad hyrs 
numer ut till IT-företaget YahAPP, vilket har ökat de årliga hyresintäkterna med ca 80 000 kr. 
 
En lokal om 23 kvm i botten av uppgång N som tidigare hyrts ut som lagerlokal har under året 
renoverats för att inredas och kunna hyras ut som övernattningsrum för medlemmarnas bekanta 
från och med våren 2015. 
 
Hyreslokalen till vänster om portalen har överlåtits från Aero IT till Panea Contract. I samband 
med detta har föreningen även höjt hyran från 81 700 till 160 000 kr per år. 
 

Medlemsavgifter 
Styrelsen beslutade att lämna medlemsavgiften oförändrad vid årsskiftet. I föreningens 
långtidsprognos på fem år som upprättas i samband med årsbudgeten prognostiseras oförändrad 
avgift de kommande fem åren. Styrelsen har arbetat hårt med att sänka föreningens kostnader. 
Hyresavtal har omförhandlats till mer förmånliga villkor, konkurrensutsättning av leverantörer 
för ex. städning, snörjöning, trädgårsskötsel sker vid varje avtalsförlängning. Räntorna förväntas 
ligga kvar på relativt låga nivåer och föreningen har arbetat för att sänka räntekostnaderna på 
ingångna lån. Flera parkeringsplatser har kunnat hyras ut till högre hyra till externa hyresgäster. 
 

Övrigt 
Trädgårdsgruppen har gjort fina insatser på gården genom att bl.a. sköta bevattning, samla in 
vårlökar och anordna 2 trädgårdsdagar vår/höst där medlemmarna hjälpt till med att skura och 
olja om bord och bänkar, rengöra grillar, plantera c:a 500 lökar ljung och sätta pelargoner i 
vinterförvaring. 
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Efter påminnelse om föreningens trivselregler genomfördes en rensning av trapphusen från 
dörrmattor, cyklar, barnvagnar och annat material. Parkeringsplatser för barnvagnar har 
iordningsställts i gången mellan uppgång G och H som komplement till cykelrummet. 
 
För tredje året i rad har styrelsen låtit genomföra en medlemsenkät för att undersöka om 
medlemmarna är nöjda med styrelsens arbete och förvaltningen av våra gemensamma ytor. Årets 
medlemsenkät visar att medlemmarna ger fortsatt högt betyg åt styrelsen. Särskilt positivt nämns 
arbetet med ekonomin och kommunikationen. Styrelsen noterar att medlemmarna bland annat 
önskar högre nivå på städning av tvättstugan och bättre halkbekämpning om vintern. Mer detaljer 
om enkäten finns på föreningens hemsida. 
 

Framtida underhåll och projekt 
Styrelsen lät efter beslut på extra föreningsstämma den 19 december 2013 inleda en mer 
omfattande fönsterrenovering i januari 2014. Fönsterrenoveringen innebär att samtliga 
medlemmars fönster åtgärdas genom ommålning enligt underhållsplan samt att nuvarande 
fönsterglas byts ut mot energiglas, att tätningslister renoveras m.m.  Arbetet har skett i två 
etapper där den som omfattade uppgång A-F genomfördes i jan-juni 2014. Nästa etapp, som 
omfattar uppgång G-N, påbörjades i oktober 2014 och förväntas vara genomfört i maj 2015. 
Syftet med renoveringen är, utöver underhållsbehovet, att sänka föreningens och medlemmarnas 
värmekostnader samt höja komforten. 
 
Tidens tand har över åren sakta introducerat allt fler fel i föreningens register över vindsförråd. 
Utflyttade medlemmar har lämnat bråte i låsta förråd och nyinflyttade medlemmar har tagit över 
förråd på måfå utan att informera om det. Det har resulterat i att det idag finns medlemmar vars 
förråd är belägna i en uppgång långt ifrån deras lägenhet, medlemmar helt utan förråd, 
medlemmar med flera förråd, övergivna låsta förråd samt en hel del skräp på vinden. Ett projekt 
för att bringa ordning bland vindsförråden kommer genomföras under 2015. 
 
Som beskrivet ovan resulterade den årliga fastighetsbesiktningen i bland annat anmärkningar på 
tätskiktet under innergårdens plattor. Föreningen har anlitat en entreprenör för grävning av 
provgrop som kommer ge besked om eventuell omfattande renovering av innergårdens tätskikt 
utanför uppgångar A-F under 2015. 
 
Huvudavloppsledningen är gammal och behöver åtgärdas. Om röret håller för en 
högtrycksspolning kan det relinas istället för att grävas upp och bytas. Projektet förväntas inledas 
inom de närmsta åren. 
 
Övriga underhållsåtgärder som har fonderade medel för att genomföras under 2015-2016 är 
renovering av en hiss, byte av fläktaggregat samt målning av trapphus och tak. 
 

Ekonomi 
Resultatet uppgick till 1 988 998 jämfört med budgeterat 1 278 868 kr. Det förbättrade resultatet 
förklaras bland annat av låga driftkostnader och låga räntor. Kostnader för snöröjning och 
uppvärmning har varit mycket låga då 2014 varit ett varmt år. Föreningen har även förhandlat 
fram låga låneräntor och sänkt kostnaderna vid nya avtalsupphandlingar.  
Vid årsstämman 2014 informerades om det nya regelverket för avskrivningar, K3. Från och med 
2014 upprättas årsredovisningen enligt detta nya regelverk. Vi kan i efterhand konstatera att 
förändringarna i avskrivningsregelverket har inneburit högre avskrivningar jämfört med vad som 
budgeterats.  
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Förslag till resultatdisposition 

   

Balanserat resultat före fondreglering 1 178 106 

Årets resultat  1 988 998 

  

Avsättning till yttre underhållsfond, enligt 
underhållsplan 

-776 000 

Uttag av fond för yttre underhåll 511 558 

Summa till stämmans förfogande: 
 

2 902 662 
 

Styrelsen föreslår följande disposition: 
 
Balanseras i ny räkning 

 
 
 

2 902 662 
 

 



Org Nr: 702001-4572

HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm
2014-01-01 2013-01-01

Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning Not 1 10 688 269 10 375 151

Rörelsekostnader
Driftskostnader Not 2 -5 048 145 -5 186 592
Övriga externa kostnader Not 3 -188 834 -254 832
Planerat underhåll -511 558 -20 132
Personalkostnader och arvoden Not 4 -160 934 -159 199
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 492 940 -1 095 252
Summa rörelsekostnader -7 402 410 -6 716 007

Bruttoresultat 3 285 858 3 659 144
Avyttring av materiella anläggningstillgångar Not 5 -23 186 0

Rörelseresultat 3 262 672 3 659 144

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 6 17 153 8 187
Räntekostnader och liknande resultatposter Not 7 -1 290 828 -1 604 525
Summa finansiella poster -1 273 674 -1 596 338

Årets resultat 1 988 998 2 062 806
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HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm
2014-01-01 2013-01-01

Balansräkning 2014-12-31 2013-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark Not 8 66 620 796 64 537 833
Inventarier och maskiner Not 9 0 34 779

66 620 796 64 572 612
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 10 500 500

500 500

Summa anläggningstillgångar 66 621 296 64 573 112

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 85 610 73 235
Avräkningskonto HSB Stockholm 1 412 298 2 176 534
Placeringskonto HSB Stockholm 1 119 147 300 592
Övriga fordringar Not 11 48 989 6 969
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 12 309 159 159 129

2 975 203 2 716 458

Kortfristiga placeringar Not 13 0 1 000 000

Kassa och bank Not 14 70 935 35 651

Summa omsättningstillgångar 3 046 137 3 752 110

Summa tillgångar 69 667 433 68 325 222
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HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm
2014-01-01 2013-01-01

Balansräkning 2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital Not 15
Bundet eget kapital
Insatser 444 583 444 583
Upplåtelseavgifter 3 909 841 3 909 841
Yttre underhållsfond 4 245 670 3 212 360

8 600 094 7 566 784
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 913 664 -115 832
Årets resultat 1 988 998 2 062 806

2 902 661 1 946 974

Summa eget kapital 11 502 756 9 513 758

Skulder
Skulder till kreditinstitut Not 16 55 467 714 56 759 281
Leverantörsskulder 579 003 225 848
Aktuell skatteskuld 74 963 71 674
Övriga skulder Not 17 91 578 57 339
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 18 1 951 420 1 697 322
Summa skulder 58 164 678 58 811 464

Summa eget kapital och skulder 69 667 433 68 325 222

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 63 996 000 63 996 000
Summa ställda säkerheter 63 996 000 63 996 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm
2014-01-01 2013-01-01

Kassaflödesanalys 2014-12-31 2013-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster 1 988 998 2 062 806

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 1 492 940 1 095 252
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 23 186 0
Kassaflöde från löpande verksamhet 3 505 124 3 158 058

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar -204 425 437 796
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder 644 781 -352 493
Kassaflöde från löpande verksamhet 3 945 480 3 243 361

Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter -3 564 310 0
Kassaflöde från investeringsverksamhet -3 564 310 0

Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder -1 291 567 -1 262 996
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -1 291 567 -1 262 996

Årets kassaflöde -910 397 1 980 365

Likvida medel vid årets början 3 512 777 1 532 411

Likvida medel vid årets slut 2 602 379 3 512 777

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto

hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.
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HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer

Avskrivning fastighet

Avskrivning inventarier och maskiner

Fond för yttre underhåll

Inkomstskatt och underskottsavdrag

1 457 370.

En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltnings-

domstolen 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

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 2012:1(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.

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 1,67%.

Avskrivning sker med 20% på anskaffningskostnaden.

Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens 

underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av stämman.



Org Nr: 702001-4572

HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm
2014-01-01 2013-01-01

Noter 2014-12-31 2013-12-31

Not 1 Nettoomsättning

Årsavgifter 9 115 003 9 112 812

Hyror 1 367 830 1 105 621

Övriga intäkter 298 613 287 713

Bruttoomsättning 10 781 446 10 506 146

Avgifts- och hyresbortfall -90 284 -130 967

Hyresförluster -2 893 -28

10 688 269 10 375 151

Not 2 Driftskostnader

Fastighetsskötsel och lokalvård 897 512 896 926

Reparationer 754 856 687 392

El 205 746 273 157

Uppvärmning 1 752 761 1 810 742

Vatten 282 402 253 442

Sophämtning 144 284 203 389

Fastighetsförsäkring 105 141 90 934

Kabel-TV och bredband 130 756 179 419

Fastighetsskatt 409 054 407 080

Förvaltningsarvoden 239 918 257 879

Övriga driftskostnader 125 714 126 232

5 048 145 5 186 592

Not 3 Övriga externa kostnader

Hyror och arrenden 6 973 0

Förbrukningsinventarier och varuinköp 20 000 4 240

Administrationskostnader 67 171 116 796

Extern revision 20 390 20 234

Konsultkostnader 40 000 43 062

Medlemsavgifter 34 300 70 500

188 834 254 832

Not 4 Personalkostnader och arvoden

Arvode styrelse 111 250 110 000

Revisionsarvode 6 600 6 600

Övriga arvoden 6 675 0

Sociala avgifter 36 409 36 599

Övriga personalkostnader 0 6 000

160 934 159 199

Not 5 Avyttring av materiella anläggningstillgångar

Avyttring miljöanläggning 23 186 0

23 186 0

Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 1 675 2 934

Ränteintäkter HSB placeringskonto 5 555 592

Ränteintäkter skattekonto 32 447

Ränteintäkter HSB bunden placering 8 958 1 917

Övriga ränteintäkter 933 2 297

17 153 8 187

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader långfristiga skulder 1 290 001 1 604 521

Övriga räntekostnader 827 4

1 290 828 1 604 525
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HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm
2014-01-01 2013-01-01

Noter 2014-12-31 2013-12-31

Not 8 Byggnader och mark

Ackumulerade anskaffningsvärden

Anskaffningsvärde byggnader 85 597 533 85 597 533

Anskaffningsvärde mark 303 000 303 000

Årets investeringar 3 564 310 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 89 464 843 85 900 533

Ingående avskrivningar -21 362 700 -20 288 304

Årets avskrivningar -1 481 347 -1 074 396

Utgående ackumulerade avskrivningar -22 844 047 -21 362 700

Utgående bokfört värde 66 620 796 64 537 833

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde byggnad - bostäder 99 000 000 99 000 000

Taxeringsvärde byggnad - lokaler 3 112 000 3 112 000

Taxeringsvärde mark - bostäder 133 000 000 133 000 000

Taxeringsvärde mark - lokaler 3 474 000 3 474 000

Summa taxeringsvärde 238 586 000 238 586 000

Not 9 Inventarier och maskiner

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 222 074 222 074

Avyttringar/utrangeringar -57 965 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 164 109 222 074

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar -187 295 -166 439

Årets avskrivningar -11 593 -20 856

Avyttringar/utrangeringar 34 779 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -164 109 -187 295

Bokfört värde 0 34 779

Not 10 Aktier, andelar och värdepapper

Ingående anskaffningsvärde 500 500

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 500 500

Andel i HSB Stockholm 500 500

Not 11 Övriga kortfristiga fordringar

Skattekonto 48 989 6 969

48 989 6 969

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader 309 159 157 212

Upplupna intäkter 0 1 917

309 159 159 129

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt

intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår.



Org Nr: 702001-4572

HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm
2014-01-01 2013-01-01

Noter 2014-12-31 2013-12-31

Not 13 Kortfristiga placeringar

Bunden placering 3-mån HSB Stockholm 0 1 000 000

0 1 000 000

Not 14 Kassa och bank

Handkassa 0 612

Nordea 6 889 6 887

Nordea plusgiro 64 046 28 152

70 935 35 651

Not 15 Förändring av eget kapital

Uppl. Yttre uh Balanserat

Insatser avgifter fond resultat Årets resultat

Belopp vid årets ingång 444 583 3 909 841 3 212 360 -115 832 2 062 806

Resultatdisposition 1 033 310 1 029 496 -2 062 806

Årets resultat 1 988 998

Belopp vid årets slut 444 583 3 909 841 4 245 670 913 664 1 988 998

Not 16 Skulder till kreditinstitut

Ränteändr Nästa års

Låneinstitut Lånenummer Ränta dag Belopp amortering

Nordea AB 2,75% 2016-03-16 4 712 500 125 000

Nordea Hypotek 2,22% 2018-05-16 8 419 498 14 000

Nordea Hypotek 5,04% 2015-07-06 5 277 978 28 000

Nordea Hypotek 1,00% 2015-01-06 10 000 948 483 504

Nordea Hypotek 1,00% 2015-01-06 10 000 948 483 504

Nordea Hypotek 1,01% 2015-01-04 4 895 766 100 944

Nordea Hypotek 1,01% 2015-01-04 3 738 245 37 944

Nordea Hypotek 1,95% 2017-05-17 8 421 831 14 000

55 467 714 1 286 896

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 54 180 818

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 49 033 234

Not 17 Övriga skulder

Depositioner 30 000 0

Momsskuld 61 578 57 339

91 578 57 339

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna räntekostnader 134 387 212 245

Förutbetalda hyror och avgifter 795 126 769 277

Övriga upplupna kostnader 1 021 907 715 800

1 951 420 1 697 322

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder 

som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år.

32698350520

39788644821

39788645054

39788644813

39788602029

39788602010

39788476279

39788475612
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Vår revisionsberättelse har         -        -         lämnats beträffande denna årsredovisning

Av föreningen vald revisor BoRevision AB
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm, org.nr. 702001-4572

Av HSB Riksförbund

förordnad revisor

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 International 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 års-

redovisningen. 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.

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 anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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.

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt 

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Rapport om årsredovisningen Rapport om andra krav enligt lagar och andra 

författningar

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.

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. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 

dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi 

granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Styrelsens ansvar

Revisorns ansvar

Revisorns ansvar

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB 

Bostadsrättsförening Morkullan i Stockholm för räkenskapsåret 

2014-01-01 - 2014-12-31.
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 Morkullan i Stockholm för räkenskapsåret 

2014-01-01 - 2014-12-31.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 

resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

revisor

Uttalanden

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.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Stockholm den      /  

Av föreningen vald

Uttalanden

BoRevision AB
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