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ÅRSREDOVISNING

för Brf  TELLUS

Verksamhetsåret 2014-01-01 –  2014-12-31

Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du 
kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.
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Årsredovisning
Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tellus i Haninge, org nr 712400-2184, 
får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 
2014-01-01– 2014-12-31.

Förvaltningsberättelse
Föreningen bildades 1967-12-02 och registrerades 1968-01-19.

Nya stadgar har registrerats av Bolagsverket 2007-01-23. 

Föreningen äger och förvaltar fastigheterna: 

Söderby 2:16-21, 2:34-36, samt 2:42.  

Föreningen består av 586 lägenheter, fördelade på 5 st höghus och 7 st låg-
hus. Lägenhetsfördelningen är följande:

Lägenhetstyp Yta Antal
1:or 34 m2   31 st
 40 m2 3 st
2:or 46 m2 112 st
 66 m2 269 st
 69 m2   20 st
 78 m2     2 st
3:or 79 m2   28 st
 84 m2 111 st
 85 m2   10 st
 Summa 586 st

Samtliga lägenheter upplåts med bostadsrätt.

Inom föreningen finns även 49 hyreslokaler, samt ett flerbilsgarage med 
103 parkeringsplatser  och 5 MC-platser i kallgarage och 108 parkerings-
platser i varmgarage. Härutöver finns 189 bilplatser utomhus.

Bostadsrättsföreningens fastigheter är belägna på följande adresser:
Tvillingarnas Gata 301 – 321, samt 340 – 343 och 
Lejonets Gata 367 – 368, samt 371 – 386.

Medlemmar
Vid utgången av 2013 hade föreningen 708 medlemmar, varav 122 samägare.

Under året har 84 lägenhetsöverlåtelser skett.

K A L L E L S E 
Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening TELLUS i Haninge 
kallas härmed till 

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
TID: TISDAGEN DEN 19  MAJ 2015, KL 19.00
PLATS: Brandbergsskolans matsal

D A G O R D N I N G
1.  Stämmans öppnande
2.  Val av stämmoordförande
3.  Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
4.  Godkännande av röstlängd 
5.  Fastställande av dagordningen 
6.  Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet, samt val av rösträknare
7.  Fråga om kallelse behörigen skett
8.  Styrelsens årsredovisning  
9.  Revisorernas berättelse
10.  Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
11.  Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
12.  Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13.  Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och ev övriga förtroendevalda  för man-

datperioden till nästa ordinarie stämma, samt principer för andra ekonomiska ersättningar 
för styrelseledamöter eller ev övriga förtroendevalda

14.  Val av styrelseledamöter och suppleanter
15.  Val av revisor/er och suppleant
16.  Val av valberedning
17.  Erforderligt val av representation i HSB
18 A. Beslut om nya stadgar, andra omröstningen
18 B. Motion från Eva Nilsson gällande uppmärkning av p-platser
19.  Stämmans avslutning

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de 
dock tillsammans en röst.

Bostadsrättsbevis eller legitimation medtages och uppvisas vid ingången 

Den som inte betalt aviserade avgifter äger ej rösträtt.

Annan medlem än juridisk person får utöva sin rösträtt genom ombud endast genom annan medlem, eller 
medlemmens maka/make, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon, eller barn. Om medlem skall företrädas 
av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. 
Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämma kan rösta för sig själv samt den medlem som före-
trädes genom fullmakt. Medlem får således maximalt utöva två röster.

Hjärtligt välkommen !
STYRELSEN
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Valberedning
Valberedningen har utgjorts av Annette Tövinge,(sammankallande) Hans 
Thunström, Elisabeth Eriksson.

Ombud till Distriktsstämma
Föreningens ordinarie ombud vid distriktsstämma för HSB Stockholms distrikt, 
Haninge, har varit:

Petra Söderlund, Jenny Byléhn, Anna-Lena Gustafsson,Tommy Strömbäck 
och Lars Söderlund.

Anställda
Föreningen har inga anställda.

Avtal          
HSB Stockholm ansvarar – genom avtal – för ekonomisk och administrativ 
förvaltning. 

HSB Stockholm har utgjort vicevärdsfunktion.

På förvaltningskontoret i Handen, Sleipnervägen 115, i Midgård, tjänstgör 
förvaltare Conny Bokvist och kontorist Anneli Johansson. 

HSB Stockholm Fastighetsservice ansvarar genom avtal för fastighetsskötsel 
och HSB Stockholm Mark & Trädgård för markskötsel

Utöver de förvaltningsmässiga avtalen, har föreningen avtal med:
- Vattenfall angående leverans av fjärrvärme

- Vattenfall angående leverans av el 

- Hiss & Elteknik angående hisservice

- Brandbergens Låshörna angående lås

- Aktis Städ AB angående trappstädning

- ComHem angående kabel-TV samt ”tre hål i väggen”, samt jourservice och 
underhåll av anläggningen

- Ownit angående gruppanslutning av bredband

- HSB Försäkring, inkluderande både fastighetsförsäkring och bostadsrättstill-
lägg för samtliga medlemmar, samt fri skadedjursbekämpning via Anticimex 
08-517 634 00.

-     Södertörns Renhållningsverk (SRV) angående sophantering

- Bevakningsassistans angående störningsjour och bevakning

- Länsparkeringar AB angående parkeringsövervakning

- EMA Energy AB Energioptimering

- M-R-A Sverige AB för IT support

- Teknik och Rehabservice  avseende serviceavtal på gymmet

- Envac för drift av sopsugsanläggningen

- Kone för serviceavtal på garageportar

Upphandlingar och omförhandlingar av avtal utförs kontinuerligt av styrelsen.    

Styrelse
Styrelsen har sedan föregående ordinarie föreningsstämma haft följande 
sammansättning.

Ordinarie ledamöter

Petra Söderlund Ordförande

Jenny Byléhn  Vice ordförande

Anna-Lena Gustafsson Sekreterare

Tommy Strömbäck Ledamot

Lars Söderlund Ledamot

Robin Johansson Ledamot   (avgick  2014-10-31)

Conny Bokvist Utsedd av HSB Stockholm

Suppleanter

Elisabeth Dellacasa (Ordinarie from 2014-12-01)

Bo Widerdal Utsedd av HSB Stockholm

I tur att avgå eller omväljas vid kommande ordinarie föreningsstämma är le-
damöterna Lars Söderlund, Anna-Lena Gustafsson, samt Elisabeth Dellacasa.

Firmatecknare
Föreningens firma har tecknats (två tillsammans) av Petra Söderlund, 
Jenny Byléhn, Anna-Lena Gustafsson och Lars Söderlund.

Sammanträden
Ordinarie föreningsstämma hölls 2014-05-20. Styrelsen har härutöver un-
der räkenskapsåret hållit 11 protokollförda sammanträden.

Arvoden och löner
Vid föreningsstämman 2014-05-20 har följande arvoden och ersättningar beslutats:

Styrelsearvode med 5,6 basbelopp (ett basbelopp var vid tillfället ca 44.400:-). 

Ersättning till styrelsen för förlorad arbetsförtjänst med 150:-/timme med ett 
maxtak på 300 :-/timme.

Arvode till förtroendevald revisor med 16 400:-. 

Arvode till revisorssuppleant med 3.300:-.

Arvode till funktionärerna i valberedningen med 6 400:- till sammankallande 
och 4 200:- till övrig ledamot i valberedningen.

Revisorer
Revisorer har varit Erik Andersson med Agnieszka Sadowska som suppleant, 
valda av föreningen, samt en revisor från BoRevision AB, av HSB Riksförbund 
utsedd revisor.



Brf TELLUS • 2006

76

Brf TELLUS • 2006Brf TELLUS • 2014-01-01 – 2014-12-31 Brf TELLUS • 2014-01-01 – 2014-12-31

Miljö
I föreningen gäller källsortering. För brännbara och komposterbara hushålls-
sopor finns sopnedkast. 

På föreningens markområde finns numera två fristående miljögårdar för sor-
tering av övriga aktuella fraktioner. 

I föreningens garagebyggnad finns även ett grovsoprum.  

Fritidsverksamhet
Inom föreningen finns en föreningslokal, bastu och gym.

I Trivselklubbens regi bedrivs dagverksamhet för föreningens seniorer. Verksam-
heten genomförs i föreningens lokaler på Lejonets Gata 383 med ekonomiskt 
stöd från brf Tellus. 

Trivselklubben anordnar ett flertal aktiviteter och även utflykter. 

Sedan många år finns också en engagerad seniorverksamhet som benämns 
Måndagsgruppen. 

Föreningen anordnade även sitt traditionsenliga alternativa julfirande, som 
man som medlem är varmt välkommen till så man inte behöver sitta ensam 
på julafton. 

Föreningen är även aktiv i Föreningen Brandbergsfestivalen som en gång per 
år anordnar en festival där föreningen är med och sponsrar. Denna festival 
äger 2015 rum den 6 juni.

Medlemsinformation
Föreningen har en hemsida www.brftellus.se för grundläggande information 
om föreningen.

Styrelsen publicerar viktig information genom portanslag i entréerna, samt när 
så bedöms, utges ett informationsblad som anslås på anslagstavla i entréerna. 

Studieverksamhet
Styrelsens ledamöter har fortlöpande deltagit i riktade styrelsekurser med syfte 
att ha ett bibehållet gott grepp om fastigheter och ekonomi. 

Årsavgifter och hyror 
Ingen avgiftshöjning eller hyreshöjning 2014.

Fastigheterna
Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Folksam. 

Besiktning av fastigheterna har skett i enlighet med stadgarna och underhålls-
planen har samtidigt legat till grund för syn och bedömningar. Fastigheterna 
bedömdes vara i gott skick och underhållet i planen har följts. 

Större genomförda och planerade underhållsåtgärder framgår av följande 
kalendarium.     

Kalendarium avseende utfört underhåll (större åtgärder) 
1995 Omläggning av låghustak 
1997 Byte centralfläktar och ventilationskontroll s.k. OVK
1998 Byggnation av miljögårdar
1999 Påbörjan hissrenovering 2-3 hissar per år
2000 Fasadrenovering färdigställd
2000 Byte av trapphusfläktar i höghusen
2001 Bredbandsintallation, Bredbandsbolaget  
2003 Delvis gårdsupprustning, parkering, buskar och trädförnyelse 
2003 Färdigställande av hissrenovering
2003 Generell montering av brandvarnare i lägenheterna
2004 Färdigställande av ventilationskontroll s.k. OVK
2004 Påbörjan upprustning av garagebyggnaden
2005 Färdigställande av gårdsupprustning, samt lekplatser   
2005 Renovering av alla tvättstugor, samt utbyte av maskiner 
2005 Översyn och bättringsmålning av trapphus
2005 Delvis upprustning av garagebyggnaden
2005 Delvis upprustning av föreningsexpeditionen
2006 Energisparprojekt påbörjas
2007 Delvis renovering av garagebyggnaden
2008 Delvis byte av kulvertledningar för värme
2008 Delvis renovering av garagebyggnaden
2009 Byte av hiss Lejonets Gata 374
2010 OVK, obligatorisk ventilationskontroll
2010 Avslut av målning av fönsterpartier/dörrar på balkonger 
2010 Delvis renovering av garagebyggnaden
2010 Avslut av energiprojektet (påbörjat 2006)  
2011 Fortsatt renovering av garagebyggnaden
2011 Översyn av tak och hängrännor på låghustaken
2012 Färdigställande av garagebyggnaden
2012 Översyn hissar
2013 Byte av garageportar
2013 Byte till energieffektivare belysning i trapphus i höghusen
2014 Fasadrengöring gavlar låghus
2014 Radonmätning
2014 Byte av entrébelysning i delar av fastighetsbeståndet

Kalendarium planerat underhåll (reservation för ändringar)
2015 Byte av entréportar (ev nytt låssystem)
2015 Målning av trapphus
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Ekonomi
Styrelsens arbete med föreningens ekonomi syftar till att ha en stabil ekonomi 
på lång sikt. 
Avsättning av medel till fonden för framtida underhåll av fastigheterna sker i 
enlighet med föreningens underhållsplan. 
Avsättning till yttre fonden är vad föreningen måste sätta av från resultatet varje 
år för att säkra att man kan finansiera framtida underhåll. Den årliga avsätt-
ningen är det belopp som motsvarar den genomsnittliga underhållskostnaden 
under 20 år framåt i tiden.   
Extra – och mycket långsiktiga – avsättningar av medel har påbör-jats 2004 
för att skaffa beredskap inför ett framtida stambyte. En åtgärd som dock i nu-
varande planering – och såvitt styrelsen nu kan bedöma – ligger inom slutet 
av den närmaste 10-årsperioden. 
Föreningens driftskostnader och kapitalkostnader ses över aktivt på olika sätt 
för att ha ett gott grepp. Den långsiktiga strategin vad gäller kapitalkostnader 
är att lösa lån i den utsträckning det är möjligt i syfte att minska föreningens 
räntekostnader, samt att ta nya lån när så behövs. 

 
Förslag till resultatdisposition 
Stämman har att ta ställning till: 
Balanserat resultat -  3.729.356:-

Årets resultat 5.173.252:-

 -  1.443.896:-

Styrelsen föreslår följande disposition
Uttag ur fond för yttre underhåll -     824.390:-

Överföring till fond för yttre underhåll 0:-

Balanserat resultat -  2.268.286:-

 -  1.443.896:-

Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- 
och balansräkning.

Slutord

Under 2014 har styrelsen fortsatt att arbeta med de löpande uppgifterna 
som ingår i en bostadsrättsförenings förvaltning.

Radonmätning har genomförts i föreningen med ett positivt resultat som 
innebär att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Vi har tagit fram ett nytt avtal med Vardia om fastighetsförsäkring samt 
bostadsrättstilläggsförsäkring som gäller from 2015-01-01.

Vi har tecknat nytt avtal med Comhem.

Under året har styrelsen tillsammans med entreprenör tagit fram en utveck-
lingsplan för föreningens trädgård. I detta arbete ingick också en trädvårds-
plan på föreningens befintliga träd. Under 2015 kommer arbetet att påbörjas 
med att omsätta denna utvecklingsplan till verklighet.  

Styrelsen tittat kontinuerligt på olika möjligheter att göra energibesparingar.

Under hösten fick föreningen ett värmeläckage på en av förening-ens kul-
verter. Detta medförde att styrelsen fattade beslut om att helt byta ut den 
trasiga kulvertledningen. Det återstår nu 2/3 delar att hantera.

Nu ser styrelsen med stor framförsikt på att fortsätta arbetet med att ut-
veckla och förvalta Bostadsrättsföreningen Tellus under det kommande 
verksamhetsåret 2015.

Vi hoppas att alla medlemmar fortsätter det positiva engagemanget för att 
stärka sammanhållningen och trivseln i vår förening.  

HSB bostadsrättsförening Tellus i Haninge 
Styrelsen
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Rörelseintäkter
Nettoomsättning Not 1 32 886 124 32 863 546

Rörelsekostnader
Driftskostnader Not 2 -21 213 435 -21 793 141
Övriga externa kostnader Not 3 -785 376 -724 772
Planerat underhåll  -824 390 -646 489
Personalkostnader och arvoden Not 4 -505 226 -680 182
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 932 742 -3 715 098
Summa rörelsekostnader  -25 261 169 -27 559 682

Rörelseresultat  7 624 955 5 303 864

Finansiella poster  
Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 5 58 097 73 162
Räntekostnader och liknande resultatposter Not 6 -2 509 800 -2 526 601
Summa finansiella poster  -2 451 703 -2 453 439

Årets resultat  5 173 252 2 850 425

Resultaträkning 2014-01-01–2014-12-31 2013-01-01–2013-12-31

Org Nr: 712400-2184
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Eget kapital och skulder

Eget kapital  Not 14
Bundet eget kapital
Insatser  3 423 300 3 423 300
Yttre underhållsfond  16 831 297 15 414 786
  20 254 597 18 838 086

Fritt eget kapital
Balanserat resultat  -3 729 356 -5 163 271
Årets resultat  5 173 252 2 850 425
  1 443 895 -2 312 845
Summa eget kapital  21 698 492 16 525 241

Skulder
Skulder till kreditinstitut Not 15 69 318 268 72 893 597
Leverantörsskulder  2 228 896 2 740 175
Fond för inre underhåll  565 147 596 334
Övriga skulder Not 16 4 548 9 365
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17 5 070 448 4 435 565
Summa skulder  77 187 307 80 675 036

Summa eget kapital och skulder  98 885 799 97 200 277

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser  

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 82 450 000 82 450 000

Summa ställda säkerheter  82 450 000 82 450 000

Ansvarsförbindelser  Inga Inga

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark Not 7 81 795 336 82 660 674
Inventarier och maskiner Not 8 0 70 100
Pågående nyanläggningar Not 9 0 997 304
  81 795 336 83 728 078

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 10 500 500
  500 500

Summa anläggningstillgångar  81 795 836 83 728 578

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar  43 136 55 240
Avräkningskonto HSB Stockholm  6 455 966 8 882 506
Placeringskonto HSB Stockholm  3 071 889 3 045 254
Aktuell skattefordran  12 478 0
Övriga fordringar Not 11 4 637 28 027
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 12 924 671 1 426 367
  10 512 778 13 437 394

Kassa och bank Not 13 6 577 186 34 305

Summa omsättningstillgångar  17 089 963 13 471 699

Summa tillgångar  98 885 799 97 200 277

Balansräkning 2014-12-31 2013-12-31Balansräkning 2014-12-31 2013-12-31
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Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster  5 173 252 2 850 425

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar  1 932 742 3 715 098
Kassaflöde från löpande verksamhet  7 105 994 6 565 523

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar 524 712 60 538
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder 87 600 344 990
Kassaflöde från löpande verksamhet  7 718 306          6 971 051

Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter           0 -997 304
Kassaflöde från investeringsverksamhet   0             -997 304

Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder -3 575 329     -1 213 344
Kassaflöde från finansieringsverksamhet  -3 575 329       -1 213 344

Årets kassaflöde  4 142 977  4 760 403

Likvida medel vid årets början  11 962 065       7 201 662

Likvida medel vid årets slut  16 105  041        11 962 065

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt 
placeringskonto hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.

Redovisningsprinciper m.m.
Belopp anges i kronor om inget annat anges. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffnings-
värden 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 årsredovis-
ningslagen 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 jäm-
förelsetalen enligt K3:s principer, vilket föreningen använt sig av. Olika redovisningsprinciper har 
därmed tillämpats för de år som presenteras i årsredovisningen, vilket innebär att det finns brister 
i jämförbarheten mellan åren.

Avskrivning fastighet
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivnings-
tider och därmed har fastighetens anskaffningsvärde  fördelats på väsentliga komponenter. Nytt-
jandeperioden 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 gen-
temot föregående års beräkning av avskrivningskostnader.
Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden  och har under året skrivits av 
med 1,54 %.

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 fö-
rekommande 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).

Noter Kassaflödesanalys 2014-01-01–2014-12-31 2013-01-01–2013-12-31
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Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter
 Räntekostnader långfristiga skulder           2 509 800            2 526 601
  2 509 800          2 526 601

Not 7 Byggnader och mark  2014-12-3 2013-12-31

 Ackumulerade anskaffningsvärden
 Anskaffningsvärde byggnader           119 694 664         112 045 117
 Anskaffningsvärde mark                  5 129 699            5 129 699
 Omklassificering 997 304            7 649 547
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 125 821 667      124 824 363

 Ingående avskrivningar -42 163 689         -38 524 585
 Årets avskrivningar -1 862 642           -3 639 104
 Utgående ackumulerade avskrivningar -44 026 331       -42 163 689

 Utgående bokfört värde 81 795 336         82 660 674

 Taxeringsvärde
 Taxeringsvärde byggnad - bostäder 228 000 000         228 000 000
 Taxeringsvärde byggnad - lokaler 6 800 000            6 800 000

 Taxeringsvärde mark - bostäder 80 000 000          80 000 000
 Taxeringsvärde mark - lokaler 5 600 000            5 600 000

 Summa taxeringsvärde 320 400 000      320 400 000

Not 8 Inventarier och maskiner
 Ackumulerade anskaffningsvärden
 Ingående anskaffningsvärde 740 983               740 983
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 740 983              740 983

 Ackumulerade avskrivningar enligt plan
 Ingående avskrivningar -670 883              -594 889
 Nedskrivning -70 100               -75 994
 Utgående ackumulerade avskrivningar -740 983             -670 883

 Bokfört värde 0                70 100

Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott
 Ingående anskaffningsvärde 997 304 7 649 547
 Omklassificering -997 304 -6 652 243 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 997 304 

Not 10 Aktier, andelar och värdepapper
 Ingående anskaffningsvärde 500 500
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 500 500

 Andel i HSB Stockholm 500 500

Not 1 Nettoomsättning
 Årsavgifter 31 042 584          31 042 584
 Hyror 1 570 604 1 563 132
 Övriga intäkter 320 208 289 104
 Bruttoomsättning                32 933 396          32 894 820

 Avgifts- och hyresbortfall                    -47 020               -31 274
 Hyresförluster -252                        0
  32 886 124 32 863 546

Not 2 Driftkostnader
 Fastighetsskötsel och lokalvård             4 107 829 3 595 717
 Reparationer                    2 406 445            2 588 297
 El                         2 902 503 3 223 800
 Uppvärmning                  4 976 705            5 193 525
 Vatten                      1 414 139            1 327 630
 Sophämtning                  1 166 655            1 248 641
 Fastighetsförsäkring                    477 047              396 127
 Kabel-TV och bredband              1 045 981            1 062 837
 Fastighetsskatt                      837 162              832 474
 Förvaltningsarvoden                1 878 969            2 279 334
 Övriga driftskostnader                             0                44 759
  21 213 435        21 793 141
Not 3 Övriga externa kostnader
 Bevakningskostnader                  153 824              208 500
 Förbrukningsinventarier och varuinköp               7 811                33 300
 Administrationskostnader                 227 727              267 334
 Extern revision                        29 938                28 950
 Konsultkostnader                    214 326                39 088
 Medlemsavgifter                    151 750              147 600
  785 376             724 772
Not 4 Personalkostnader och arvoden
 Arvode styrelse                      241 697              311 500
 Revisionsarvode                       19 700                19 700
 Övriga arvoden                       18 550                  6 600
 Löner och övriga ersättningar                  89 758              193 916
 Sociala avgifter                         89 074              126 271
 Pensionskostnader och förpliktelser                 20 431                     450
 Övriga personalkostnader                  26 016                21 745
  505 226             680 182
Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter
 Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 12 741                  8 647
 Ränteintäkter HSB placeringskonto  26 636                44 761
 Ränteintäkter skattekonto                        429                     172
 Övriga ränteintäkter                      18 291                19 583
  58 097                73 162

Noter 2014-01-01–2014-12-31 2013-01-01–2013-12-31 Noter 2014-01-01–2014-12-31 2013-01-01–2013-12-31



Brf TELLUS • 2006

1918

Brf TELLUS • 2006Brf TELLUS • 2014-01-01 – 2014-12-31 Brf TELLUS • 2014-01-01 – 2014-12-31

Not 11 Övriga kortfristiga fordringar
 Skattekonto 4 637 3 124
 Övriga fordringar 0 24 903

  4 637 28 027

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 Förutbetalda kostnader  924 671 1 426 367
   924 671 1 426 367
 Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande   
 räkenskapsår samt intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår.

Not 13 Kassa och bank
 Nordea  6 542 881 0
 Övriga bankkonton  34 305 34 305
   6 577 186 34 305

Not 14 Förändring av eget kapital
  Uppl. Yttre Balanserat Årets
 Insatser avgifter underhållsfond resultat resultat

 Belopp vid 
3 423 300 0 15 414 786 -5 163 271 2 850 425

 årets ingång

 Resultatdisposition   1 416 511 1 433 914 -2 850 425

 Årets resultat     5 173 252

 Belopp vid årets slut 3 423 300 0 16 831 297 -3 729 356 5 173 252

Not 15 Långfristiga skulder till kreditinstitut
    Ränte-  Nästa års
 Låneinstitut Lånenummer Ränta ändringsdag Belopp amortering

 Nordea Hypotek  39788449255  4,35%  2016-06-15  5 078 203 121 636
 Nordea Hypotek  39788496296  2,68%  2015-03-04  6 471 996  0 
 Stadshypotek  381230  3,74%  2015-10-30  10 644 080  0
 Stadshypotek  557168  3,19%  2015-06-01  3 603 488 75 864
 Stadshypotek  636538  2,96%  2017-03-01  13 500 000  0
 Stadshypotek  636539  3,15%  2018-03-01  13 500 000  0
 Stadshypotek  811146  1,78%  2019-12-30  13 000 000  600 000
  Stadshyotek  865722  3,19%  2015-06-01  3 520 501  74 116
 69 318 268 871 616

 Långfristiga skulder exklusive kortfristig del   68 446 652

 Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till   64 960 188

Not 16 Övriga skulder
 Källskatt   4 548 9 365
    4 548 9 365

Noter 2014-12-31 2013-12-31

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 Upplupna räntekostnader   2 563 407 2 478 844
 Förutbetalda hyror och avgifter.   2 507 041 1 956 721 
    5 070 448 4 435 565

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

Noter 2014-12-31 2013-12-31
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Till Revisorn i HSB Bostadsrättsförening Tellus i Haninge
Uttalande från styrelsen

Detta uttalande lämnas i anslutning till er revision av årsredovisningen för HSB Bostadsrättsförening Tel-
lus i Haninge för det räkenskapsår som avslutas 2014-12-31.

Uttalandet syftar till att ge uttryck för vår uppfattning att årsredovisningen har upprättats enligt årsredo-
visningslagen och därmed ger en rättvisande bild av föreningens ekonomiska ställning per balansdagen 
samt av resultatet av verksamheten för räkenskapsåret enligt god redovisningssed.

Styrelsen är medveten om att ert uppdrag är att utföra granskning enligt god revisionssed i Sverige vilket 
innebär att granskningens omfattning anpassats till ändamålet att uttala er om föreningens årsredovis-
ning i stort.

Vi bekräftar att vi är ansvariga för att årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
kompletterande normgivning.

Vi bekräftar, utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, följande:

•  Det har enligt vår kännedom inte förekommit några oegentligheter där styrelsen, eller någon annan 
med betydelsefull roll i fråga om redovisningssystem och system för intern kontroll är inblandade, 
som skulle kunna ha påverkat årsredovisningen väsentligt.

•  Vi har gett er tillgång till allt räkenskapsmaterial och all underliggande dokumentation, alla protokoll 
från räkenskapsårets stämmor och styrelsemöten samt alla väsentliga avtal och överenskommelser.

•  Alla föreningens transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i årsredovisningen.

•  Föreningen har uppfyllt alla sådana avtalsvillkor som skulle kunna ha påverkat årsredovisningen vä-
sentligt om de inte hade uppfyllts.

•  Styrelsen har informerat revisorn om eventuella transaktioner med och/eller saldon mot närstående 
parter (definierade enl. ÅRL 5:12a). Dessa har bokförts på ett korrekt sätt, tillräcklig information har 
lämnats i årsredovisningen och eventuell jävsproblematik har beaktats vid beredning och beslut

•  Föreningen kan styrka sin äganderätt till alla tillgångar på ett tillfredställande sätt, och det finns inga pant-
rätter eller andra inteckningar i föreningens tillgångar förutom vad som framgår av årsredovisningen.

•  Samtliga bankkonton och likvida medel finns redovisade som tillgång.

•  Vi har på lämpligt sätt bokfört eller lämnat upplysningar om samtliga skulder, tvister och ansvarsför-
bindelser. Inga andra rättsliga skadeståndskrav, som kan medföra väsentliga kostnader för föreningen, 
har tagits emot eller förväntas.

•  Det finns inga spärrade medel eller konton med liknande begränsningar. Om det förekommer SWAP-
avtal så har detta angivits i årsredovisningen.

•  Vi intygar att vi i förvaltningsberättelsen har redogjort för alla kända omständigheter som är nödvändiga 
när det gäller att bedöma föreningens förmåga till fortsatt verksamhet.

•  Vi har på ett riktigt sätt bokfört och lämnat upplysning i årsredovisningen om föreningen är att be-
trakta som oäkta bostadsrättsförening.

•  Samtliga affärshändelser har registrerats i bokföringen som ligger till grund för årsredovisningen. Års-
redovisningen innehåller inga väsentliga felaktigheter och inga väsentliga uppgifter har utelämnats.

•  Bortsett från vad som beskrivits i förvaltningsberättelsen har det inte förekommit några händelser 
efter räkenskapsårets slut som kräver ändring eller upplysning i årsredovisningen.

Stockholm den 23 mars 2015

Styrelsens ordförande

Revisionsberättelse
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB 
Bostadsrättsförening Tellus i Haninge för räkenskaps-
året 2014-01-01 - 2014-12-31.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt års-
redovisningslagen och för den interna kontroll som 
styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Granskningen har utförts en-
ligt god redovisningssed. För revisorn Marcus Petersson 
innebär detta att denne har utfört revisionen enligt In-
ternational Standards on Auditing och god revisions-
sed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn föl-
jer 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 vä-
sentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbe-
dömning beaktar revisorn de delar av den interna kon-
trollen 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 inter-
na kontroll. En revision innefattar också en utvärdering 
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som 
har använts och av rimligheten i styrelsens uppskatt-
ningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra utta-
landen

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens 
finansiella ställning per 2014-12-31 och av dess finan-
siella resultat och kassaflöden för året enligt årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av förslaget till dispositioner beträf-
fande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens för-
valtning för HSB Bostadsrättsförening Tellus i Haninge 
för räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis-
positioner beträffande föreningens vinst eller förlust, 
och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen 
enligt bostadsrättslagen.

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 revi-
sion. 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 väsent-
liga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för 
att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersätt-
ningsskyldig 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 till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra utta-
landen.

Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet en-
ligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Stockholm den 


