HSB BRF FJÄDERN

ÅRSREDOVISNING 2015

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.
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Styrelsen för
HSB Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka
Org.nr: 716418-0650

får härmed avge årsredovisning för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR HSB
BOSTADSRÄTTSFÖRENING FJÄDERN NR 6221 NACKA
Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret
2015-01-01 - 2015-12-31.

Verksamheten
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens
fastighet upplåta bostadslägenheter med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningen är ett
privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999: 1229).

Föreningens fastigheter
Föreningen äger fastigheten Sicklaön 367:3 och Sicklaön 367:4 i Nacka kommun.
I föreningens fastigheter finns:

Ob.ekt
Bostadsrätter
Lokaler

Antal
182
1

Kvm
14 611
70

Av föreningens bostadsrätter ägs 4 stycken av HSB Stockholm och 6 stycken av Nacka kommun.
Föreningens fastighet är byggd 1987. Värdeår är 1987.
Föreningen är fullvärdesförsäkrad Länsförsäkringar. I försäkringen ingår bostadsrättstillägg samt
styrelseansvarsförsäkring.

Samfällighetlgemensamhetsanläggning
Föreningen är delaktig i Jarlabergs samfällighet. Samfällighetsföreningen ägs av de sju
bostadsrättsföreningarna och de 22 egnahemmen i Jarlaberg. Alla dessa är representerade i
samfällighetens styrelse med en ordinarie ledamot och en suppleant.
Samfällighetsföreningen ansvarar för;
- förvaltningsbyggnaden på Fyrspannsvägen 1,
- byggnader avsedda som grovsoprum,
- sopsugsanläggningen,
- gemensamma ytor mellan de olika bostadsrättsföreningarna,
- tre parkeringshus i Jarlaberg.
Föreningens andel är 13,6 %.
Under året har Jarlabergs Samfällighet infört distansöppnare till garageportarna. Dessutom har
sopsugen, som betjänar hela Jarlaberg, renoverats.
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Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Arsavgifter
Styrelsen beslöt inför 2015 att hålla årsavgifterna oförändrade.

Genomfört och planerat underhåll
Det stora underhållet har rört yttertaken som under hösten 2015 renoverades. Arbetet genomfördes
snabbt, kvalitetsmässigt mycket bra samt prismässigt förmånligt. Båda gårdarnas samtliga yttertak har
nu ny panel, papp, läkt och tegel, och alla utsatta plåtar är utbytta. Vid (fönster-) kuporna är allt utbytt
till plåt.
Under hösten har även skarvarna på betongelementen i fasaderna fått nya fogar.
Föreningen har också installerat ett återvinningssystem av värme genom nya frånluftsfläktar med tre
värmepumpar; under dess första halvår i bruk kan vi konstatera en minskad energiförbrukning.
Enligt underhållsplanen förestår hissbyte inom den närmaste framtiden. Styrelsen avvaktar
statusbesked om befintliga hissar och ser över vilka alternativ som står till buds för att föreningens
hissar ska fungera bra.

Övriga väsentliga händelser
Fastigheter
Utöver de omfattande insatserna i samband med takbyte, fogbyte samt installation av
frånluftsåtervärme och ny undercentral, har styrelsen gjort andra större och mindre insatser för att
förbättra i fastigheterna och lösa problem.
Under 2015 har föreningen genomfört en omfattande översyn av föreningens alla lås. Kodlås med
nyckelbrickor till alla portar är installerade och med detta också ett nytt bokningssystem till tvättstugor
och gemensamma lokaler.
Under hösten försvann varmvattnet på gård 3. Efter mycket felsökande hittades söndervridna ventiler,
som byttes. Även cirkulationspumpen till tappvarmvattnet har bytts ut.

HSB mark har under 2015 ansvarat för skötsel och städning av föreningens båda gårdar. Gårdarna
städas varje vecka och all växtlighet ses löpande över. Dagvattenbrunnar slamsugs och lekutrustningen
besiktigas. HSB mark har också ansvar för snöröjning inne på gårdarna och utför särskilt beställda
insatser. Markbesiktning sker två gånger per år tillsammans med representanter från styrelsen.
En ny rabatt har anlagts på gård 2, snett mitt emot Diligensvägen 136, med bl a syrener och jasmin
samt ett körsbärsträd. En ny s.k. åsnetrapp har ersatt den gamla på gård 2, mellan Diligensvägen 130
och 132. Hallonbuskar intill pergolan på gård 3 har beskurits och vita och röda smultron har planterats.
"Lekande barn"-skyltar har satts upp vid infarten till båda gårdarna och sandlådorna har fyllts på.
Många medlemmar deltog i en gemensam städning av föreningen två gårdar i maj.
HSB har i uppdrag att gallra ur samtliga äppelträd och buskar. Under våren 2016 kommer nya växter
och bärbuskar att planteras intill pergolan på gård 2. Under markbesiktningen i april 2016 ses
växtligheten över efter vintern. Styrelsen bjuder in till gemensam städdag i maj 2016.
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Södertörns plåt ansvarar för snöröjningen på våra tak.
Husse Service ansvarar för städning av trapphus och gemensamhetsutrymmen: entreerna till våra
gårdshus, toaletter, tvättstugor och bastur. Husse Service storstädar även alla trapphus inklusive
fönsterputsning en gång per år. Storstädning sker även i föreningens tvättstugor, bastur, gårdslokaler
samt övemattningslägenheterna en till två gånger per år.
Tillsammans med övriga föreningar i Jarlaberg ansvarar vi och betalar för den sopsug som
transporterar bort våra hushållssopor. Sopsugen har under 2015 bytts ut.
Styrelsen upphörde under hösten 2015 med regelbundna containrar från SITA eftersom dessa medfört
många problem med nedskräpning och extra kostnader för ytterligare bortforsling av skräp. Under
våren 2016 har styrelsen beställt en sopbil med bemanning vid två tillfällen för att på så vis underlätta
för föreningens medlemmar att slänga brännbart avfall.

Information
Styrelsen har löpande sökt informera boende om det som sker i föreningen, genom att hålla hemsidan
uppdaterad, genom att sätta upp och dela ut lappar i trappuppgångar och i radhusens brevlådor samt
genom att hålla informationsmöten vid behov.
Den 19 oktober genomfördes ett informationsmöte med ca 30 medlemmar. Styrelsen informerade om
bland annat det pågående takarbetet, ekonomin i föreningen, nytt frånluftsystem, nya fogar,
bredbandsbolaget samt kostnad för tvättmedel i tvättstugan.
Den 21 oktober genomförde Nacka kommun ett informationsmöte med anledning av planerna för
nybyggnation på västra Sicklaön. Ett par av BRF-Fjädems ledamöter deltog på mötet.
Ekonomi
Föreningen har under året gjort två breda upphandlingar med hjälp av finanskonsulten FinOpti.
Dels har två stora lån i SEB satts om till väsentligt lägre ränta än tidigare: ett lån har lagts fast i fem år
(till en ränta om 1,21 %) och ett lån har satts med rörlig (3-månaders) ränta (till ca 0,25 % vid
årsskiftet).
Vidare har föreningen tagit upp en byggnadskredit från SHB för att finansiera takrenoveringen.
Även här har en bred upphandling gjorts och banken med den mest förmånliga indikativa räntan
valdes. Detta byggnadskreditiv löper ut 2016-06-30, varpå räntenivån för lånet fastställs slutgiltigt.
Under hösten 2016 löper ett av föreningens lån ut som legat fast länge (till en ränta om 4,69 %) och
avsikten är att ånyo göra en bred upphandling.
Föreningen har under året haft höga driftskostnader. De stora kostnadsökningarnajämfört med 2014
utgörs dels av reparationskostnader, dels kostnader för uppvärmning (under första halvåret 2015).
Kostnadsökningarna för reparationer förklaras bland annat av omfattande utgifter för vattenskador,
som dock i ganska hög grad täcks av föreningens fastighetsförsäkring men med viss eftersläpning.
Därtill kommer en engångskostnad för byte av mer energisnål belysning på gårdarna.
Ökningen i uppvärmning har att göra med att föreningen från och med 1 januari gick in i ett nytt och
betydligt dyrare värmeavtal med Fortum. Detta har föreningen mött med investeringar i nya
värmepumpar och frånluftsåtervinning som förutom miljövinster också kommer att innebära avsevärda
besparingar: efter ett halvårs drift är besparingen redan cirka 260 000 kronor, trots det väsentligt högre
energipriset.
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En högre kostnad för snöröjning och högre kostnader för sophämtning (samfällighetens nya sopsug) är
kostnader som föreningen har relativt liten möjlighet att påverka. Högre kostnader för vatten och el
förklarar också en del av kostnadsökningarna; den högre elkostnaden har emellertid delvis att göra
med installationen av värmesystem och undercentral som på längre sikt är en besparing.
Även installationen av det nya lås- och bokningssystemet medför på sikt kostnadsminskningar. I och
_med att bokningarna av tvättstugan görs elektroniskt, kan föreningen från årsskiftet 2015/16 ta betalt
för tvättmedlet i tvättstugan (som är miljömässigt fördelaktigt och som ska vara skonsamt för
maskinerna och därmed spara reparationer). Detta innebär att denna förhållandevis höga kostnad ska
komma att minska väsentligt under 2016.
Nya avskrivningsregler som inneburit övergång till linjära avskrivningar medför ökade
redovisningsmässiga kostnader. För att kunna aktivera investeringarna i det nya taket krävs övergång
till ett regelverk som kallas K3. Detta innebär ytterligare större avskrivningskostnader i och med att
fastigheten delas in i komponenter som skrivs av separat. K3 möjliggör aktiveringar på tillgångssidan
av till exempel det nya taket.

Stämma
Föreningen höll 2015-04-20 en extra stämma för att presentera och diskutera nya stadgar i enlighet
med HSBs standardförslag och stämman biföll förslaget. Vid stämman deltog 20 röstberättigade
medlemmar. Stadgeändringar kräver två på varandra följande stämmor, varför stadgarna, som bifölls
också vid den ordinarie stämman, därmed började gälla.
Ordinarie föreningsstämma hölls 2015-05-25 . Vid stämman deltog 32 röstberättigade medlemmar.

Styrelse
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Andreas Bergdahl
Erland Hill
Lisa Karlsson
Ove Lindroth
Anna Möller
Gunnel Robertsson
Lisa Roman
Kristin Sundström
Dusko Susnjar
Marianne Tessmar

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot, sekreterare
Ledamot
HSB-ledamot
Ledamot
Ledamot
Ordförande
Ledamot

Michaela Tengblad som av årsstämman valdes som ordinarie ledamot avgick från styrelsen i
november 2015.
I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Andreas Bergdahl, Lisa Karlsson, Ove Lindroth, Anna
Möller, Kristin Sundström och Marianne Tessmar.
Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda styrelsemöten./
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Firmatecknare
Firmatecknare har varit Ove Lindroth, Anna Möller, Lisa Roman. Och Dusko Susnjar. Teckning sker
två i förening.

Revisorer
Niklas Valdemar
Matti Särngren
Extern Revisor

F öreningsvald ordinarie
Föreningsvald suppleant
Av HSB Riksförbund utsedd revisor

Representanter i HSB:s fullmäktige
Föreningens representant i HSB:s fullmäktige har varit Dusko Susnjar och suppleant har varit Kristin
Sundström.

Valberedning
Valberedningen består av Erik Tehler.

Representanter i Jarlabergs Samfällighetsförening
Föreningens representanter i Jarlabergs Samfällighetsförening har varit Kristin Sundström (ordinarie)
och Erland Hill (suppleant).

Uppdrag
Värdskap gårdslokal, gård 2
Värdskap gårdslokal, gård 3
Värdskap övernattningslägenhet (SkyLine) gård 2
Värdskap övernattningslägenhet (SkyLine) gård 3
Proppbytare, gård 2
Proppbytare, gård 3

Perita Lundblad
Annelie Örn
Cathrine Englund och Andreas Dahl
Annelie Örn
Dusko Susnjar
Peter Claeson
Martin Kuczynski

Underhållsplan
Underhållsplan för planerat periodiskt underhåll har upprättats av styrelsen. Planen ligger till grund för
styrelsen/föreningsstämmans beslut om reservering till eller i anspråkstagande av underhållsfond.
Stadgeenlig fastighets besiktning genomfördes i april 2015.
Underhållsplanens syfte är att säkerställa att medel finns för det planerade underhållet som behövs för
att hålla fastigheterna i gott skick. Under året utfört underhåll framgår av resultaträkningen/
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Med lemsinformation
Medlemmar
Föreningen hade 251 (2014: 251) medlemmar vid utgången av verksamhetsåret 2015 . Under året har
23 (2014: 24) överlåtelser skett.

Flerårsöversikt
2015
Nyckeltal
12 674
Nettoomsättnin
Resultat efter
104
finansiella oster
829
Årsav ift*, kr/kvm
496
Drift**, kr/kvm
8 744
Belånin kr/kvm
Soliditet, %
17
(Nyckeltal i tkr om inte annat anges)

2014

2013

2012

2011

12 804

12 123

11 765

11 335

1 432
828
409
7 190
20

1 524
818
405
7 254
19

-1 171
794
409
7 314
18

615
763
350
7400
19

*Genomsnittlig årsavgift kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder och beräknas på årsavgifterna
exklusive eventuellt separat debiterade konsumtionsavgifter (el, kabel-TV och liknande).
**Genomsnittlig drift kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder och lokaler och beräknas på
driftskostnader exklusive eventuellt kostnader för planerat underhåll.

Förslag till disposition av årets resultat
Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor:
Balanserat resultat
4 856 287
Årets resultat
103 591
4 959 879
Styrelsen föreslår följande disposition:
Reservering till underhållsfond
I anspråkstagande av underhållsfond
Balanserat resultat

564 000
-716 919
5 112 798
4 959 879

Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultatoch balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.
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HSB Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka
2015-01-01
2015-12-31

Resultaträkning

2014-01-01
2014-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning

Not 1

12 673 680

12 804 126

Rörelsekostnader
Not 2
Not 3

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

Not 4

Rörelseresultat

-7 249
-169
-716
-369
-2 450
-10 955

702
321
919
187
646
775

-5 974 443
-130 729
-802 733
-388 143
-1 456 245
-8 752 292

1717905

4 051834

8 530
-1 622 844
-1 614 314

19 753
-2 639 924
-2 620 171

103 591

1431664

Finansiella poster
Not 5
Not 6

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Årets resultat

8
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HSB Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka
2015-12-31

Balansräkning

2014-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Pågående nyanläggningar

Not 7
Not 8

124 267 089
29 131 329
153 398 418

126 717 735
0
126 717 735

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 9

500
500

500
500

153 398 918

126 718 235

28 115
3 452 765
20 387
0
413 935
3 915 202
9 346

11 210
2 767 871
2 018 986
2 747
426 233
5 227 047
2 461 084

3 924 548

7 688 130

Summa anläggningstillgångar

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

Not 10
Not 11

Kassa och bank

Not 12

Summa omsättningstillgångar

157 323 4 66

Summa tillgångar

9

134 406 36~
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HSB Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka
Balansräkning

2015-12-31

2014-12-31

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

Not 13
13 231 997
8 958 113
22 190 110

13 231 997
8 684 765
21 916 762

5 009 206
103 591
5 112 798

3 850 891
1 431 664
5 282 554

27 302 908

27 199 317

Not 14

126 724 883
126 724 883

104 022 165
104 022 165

Not 15

1 039 367
697 873
8 114
137 466
1 412 855
3 295 675

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

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

Not 16

Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

1 023
661
2
137
1 359
3 184

981
256
624
826
196
883

130 020 558

107 207 048

157 323 466

134 406 365

133 950 000

125 150 000

133 950 000

125 150 000

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

Summa ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Inga
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HSB Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka
2015-01-01
2015-12-31

Kassaflödesanalys

2014-01-01
2014-12-31

Löpande verksamhet

103 591

1 431 664

2 450 646
2 554 237

1 456 245
2 887 909

-1 860
95 406
2 647 783

-84 820
-so 850
2 752 238

-29 131 329
-29 131 329

0
0

22 718 104
22 718 104

-945 984
-945 984

-3 765 442

1806 254

Likvida medel vid årets början

7 247 940

5 441686

Likvida medel vid årets slut

3 482 498

7 247 940

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
Kassaflöde från investeringsverksamhet

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

Årets kassaflöde

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen /
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HSB Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka
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).
Föreningen har under 2015 bytt från BFNAR 2009: 1 (K2), vilket innebär att det finns brister i
iämförbarheten 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.
Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under året skrivits av med 1J8 % av
anskaffningsvärdet.

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

Inkomstskatt och underskottsavdrag
En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen 2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten.
Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter
avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag
enligt inkomstskattelagen (1999: 1229).
Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 79
259 105 kr.

(
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HSB Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka
2015-01-01
2015-12-31

Noter
Not 1

Nettoomsättning
Årsavgifter
Hyror
Bredband
ö vriga intäkter
Bruttoomsättning

12 104 573
107 736
272 425
326 293
12 811 027

-3 600
-45

-6 800
-101

12 673 680

12 804126

1108 565
1 468 736
516 763
1 515 465
768 896
321 250
92 306
497 841
409 097
478 483
72 300

951 179
1 012 954
428 186
1112 743
707 588
273 877
83 895
494 728
400 769
438 567
69 956

7 249 702

5 974443

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

Not3

516
636
875
298
325

12 122
93
272
188
12 677

Avgifts- och hyresbortfall
Hyresförluster

Not 2

Övriga externa kostnader
Förbrukningsinventarier och varuinköp
Administrationskostnader
Extern revision
Konsultkostnader
Medlemsavgifter

46 476
38 630
14 150
45 865
24 200

169 321
Not4

249
7
34
76
2

114
290
875
250
200

130 729

667
000
000
020
500

259 671
7 000
34 000
87 472
0

369 187

388143

1 907
1402
91
4 250
880

1 329
17 506
12
0
906

8 530

19 753

1 563 151
59 693

2 610 712
29 212

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm
Ränteintäkter HSB placeringskonto
Ränteintäkter skattekonto
Ränteintäkter HSB bunden placering
Övriga ränteintäkter

Not6

1
45
13
46
24

Personalkostnader och arvoden
Arvode styrelse
Revisionsarvode
Övriga arvoden
Sociala avgifter
Övriga personalkostnader

Not 5

2014-01-01
2014-12-31

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader långfristiga skulder
Övriga räntekostnader

1622 844
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HSB Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka
Noter
Not 7

2015-12-31

2014-12-31

129 632 001
7 497 000

129 632 001
7 497 000

137 129 001

137 129 001

-10411266
-2 450 646

-8 955 021
-1 456 245

Utgående ackumulerade avskrivningar

-12 861912

-10 411 266

Utgående bokfört värde

124 267 089

126 717 735

123 593 000
513 000

124 997 000
513 000

82 300 000
319 000

79 400 000
319 000

206 725 000

205 229 000

Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvärden
Anskaffningsvärde byggnader
Anskaffnjngsvärde mark

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad - bostäder
Taxeringsvärde byggnad - lokaler
Taxeringsvärde mark - bostäder
Taxeringsvärde mark - lokaler

Summa taxeringsvärde

Nots

Pågående nyanläggningar och förskott
Årets investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not9

Andel i HSB Stockholm

500

500

500

500

500

500

0

2 747

0
0

0
2 747

Övriga kortfristiga fordringar
Skattekonto
Skattefordran

Not 11

0

0

Aktier, andelar och värdepapper
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not 10

29 131 329

29 131329

Förutbeta_lda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader

413 935

426 233

413 935

426 233

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

f
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HSB Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka
Noter
Not 12

Swedban~.

9 258
88
0

21133
88
2 439 863

9 346

2461084

Förändring av eget kapital
Insatser
13 231 997

Belopp vid ärets ingäng
Resultatdisposition
Resultatdisposition 2015
Årets resultat

0

Yttre uh
fond
8 684 765
426 267
-152 919

Balanserat
resultat
3 850 891
1 005 397
152 919

0

8 958113

5 009 206

Ränta
1,47%
4,82%
1,62%
1,62%
4,69%
1,21%
0,25%
1,02%

Ränteändr
dag
2016-08-17
2019-12-13
2019-09-13
2019-09-13
2016-09-28
2020-03-28
2016-03-16
2017-10-30

Uppi.
avgifter

13 231997

Belopp vid årets slut

Not 14

2014-12-31

Kassa och bank
Handkassa
SEB

Not 13

2015-12-31

Länenummer
39788653871
11119573
114447766
114447774
30106512
31404967
31405378
793054

Belopp
11 500 000
1 805 959
6 946 388
11110 318
9 604 000
21 037 500
23 018 000
19 000 000
23 742 085

127 764 250

Nästa ärs
amortering

0
38 121
459 127
542 119
0
0

0
0
1 039 367

Längfristiga skulder exklusive kortfristig del

126 724 883

Om fem är beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgä till

122 567 415

Övriga skulder till kreditinstitut
Kortfristig del av längfristig skuld

Not 16

103 591

Skulder till kreditinstitut

Läneinstitut
Nordea Hypotek
SBAB
SBAB
SBAB
SE-Banken Bolän
SE-Banken Bolän
SE-Banken Bolän
Stadshypotek
Kreditiv SHB

Not 15

Årets resultat
1 431 664
-1 431 664
0
103 591

1 039 367

1 023 981

117 039
949 241
346 575

140 303
907 906
310 987

1412 855

1359196

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyror och avgifter
Övriga upplupna kostnader

Ovanstäende poster bestär av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsär samt skulder
som avser innevarande räkenskapsär men betalas under nästkommande är./
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Marianne Tessmar

Vår revisionsberättelse har
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-1..0/b lämnats beträffande denna årsredovisning

~-Av föreningen vald revisor
Niklas Valdemar

Av HSB Riksförbund förordnad revisor
Marcus Petersson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka, org nr. 716418-0650

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB
Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka 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.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB
Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka 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 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.
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

l-f

!)-

~
revisor

7_ 0 fl

Av HSB Riksförbund
förordnad revisor

~V(~) P<.krs~. .

.!Th i.c.-hiv ~ Vllfi1el""""
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Personalkostnader
Räntekostnader
13%

3%
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Fullmakt
Varje medlem har en röst.
Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst
tillsammans.
Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne ändå bara en
röst.
Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud.
Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, annan
närstående(=förälder, syskon eller barn) eller annan medlem får vara ombud.
Ombud får bara företräda en medlem.
Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet.

Ort ……………………………………….

Datum …………………….....

Fullmakt för ………………………………………………………………………
att företräda bostadsrättshavaren …………………………………………………
Lägenhetsnummer ………..……….. i brf ………………………...……………...
Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning:

…………………………………………………………………………………….

(Namnförtydligande) …………………………………………………..................

(Fullmakten behöver inte vara bevittnad)
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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.

