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Att bo i en 
Bostadsrättsförening 
- vad innebär det? 

• I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som
tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= 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. 



Årsberättelse 2015 

HSB bostadsrättsförening Jäverö, Stockholm med org. Nr 702001-0570 avger härmed 
redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2015 (150101-151231) 

Avskrivningar budgeteras enligt nya redovisningsregler K3. 

Allmänt om verksamheten 
Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta 
bostadslägenheter för permanent boende utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas 
ekonomiska intresse. Föreningen bildades 21 januari, 1958 och registrerades den 16 augusti 
samma år. Föreningen innehar tomträtt (som löper ut 2019-12-31) till fastigheten samt äger och 
förvaltar byggnaderna 1-4 vilka inrymmer 44 radhuslägenheter. Husen var intlyttningsklara 
under månaderna mars-juni 1961. Från och med den 1 juni 1969 äger föreningen två 
garagebyggnader som är belägna på fastigheten och inrymmer 44 garage som upplåtes med 
bostadsrätt. 
Byggnaderna är belägna inom kvarteret Jäverö inom Farsta församling, Stockholms kommun. 
Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade hos Folksam för 2016 är Protector vald som 
försäkringsbolag. I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg för föreningens 
lägenheter. Gräsmattor och buskar sköts av boende i föreningen. 2016 väljer vi en extern 
entreprenör. 

Styrelsen 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande: Christina Melin 
Vice ordförande: Jonas Enhörning 
Ekonomi: Jens Gustafsson 

Sekreterare: Mildred Ekman 
Ledamot: Drazenko Besir 

Ledamot: Christofer Tibbelin 
Ledamot: Robin Olin 
HSB Ledamot: Helen Dabrosin 
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Styrelsens mandatperioder per person: 

Christina Melin 

Christofer Tibbelin 

Jens Gustafsson 

Drazenko Besir 
Jonas Enhörning 

Mildred Ekman 
Robi Olin 

2 år från 2014 

2 år från 2015 

2 år från 2015 

1 år från 2015 
2 år från 2015 

1 år från 2015 
l årfrån2015 

Följande ledamöters mandatperiod löper ut vid kommande ordinarie föreningsstämma: 

Christina Melin, Drazenko Besir, Mildred Ekman, Robin Olin. 

Firmatecknare 
Föreningens firma har förutom styrelsen i sin helhet, tecknats av Christina Melin, Jens 

Gustafsson, Jonas Enhörning och Drazenko Besir (två i förening). Samtliga styrelseledamöter 
har haft attesträtt var för sig om summan understigit 70 000 kr, över detta belopp har två 

attesterat. 

Sammanträden 
Ordinarie föreningsstämma hölls den 26 maj på Farsta Gård. Under året har styrelsen haft 12st 
protokollförda sammanträden. 

Revisorer 
Förtroendevald revi sor har under året varit Ingvar Flink med Ann Karlsson som ersättare, samt 

extern revisor utsedd av HSB. 

Valberedning 
Valberedningen har under året utgjordes av Forsi Gnista (sammankallande), Carl-Henrik 

Widlund och Maria Wemby till valberedning. 

Information till medlemmar 
Under året har informationsmejl gått ut till medlemmarna. 
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Anställda och entreprenörer 
Föreningen anlitar HSB Stockholm för förvaltningstjänster samt ekonomisk administration. 

Pernilla Wiik har haft uppdraget som förvaltare. Föreningen har inga anställda. 

Foria anlitas för vinterunderhåll. För sophanteringen ansvarar renhållningsförvaltningen. 

Underhållskontrakt för värmeanläggning finns upprättat med Schneider Electric. 

Månadsavgifter 
Föreningens tar ut en avgift på 4914 kr per månad. Lägenheter med balkong betalar ytterligare 

120 kr per månad. Alla lägenheter har tillgång till ett garage som ingår i månadsavgiften. 

Under året har styrelsen arbetat med följande. 
• Två Städdagar. 

• Budget för räkenskapsåret 2016 
• Fuktskador i föreningens fastigheter. 

• Upphandling av snöröjning. 
• Renovering av skärmtak entre 

Planerade arbeten 2016 
Följande arbeten planeras att -färdigställas under 2016. 

• Målning av fönster 
• Målning fasad och balkong inkl räcke. 

• Slutmålning av bodar, stuprör och hängrännor på bodar. 

Planerade arbeten kommande 5 år 
• Byte av leksand översta lagret. 

• Målning av vindskivor, taksprång, och plåt tak på förråd. 
• Uppfräschning av lekutrustning. 

• Målning av golv, smidesräcken och dörrar till Uc. 

• Målning trästaket. 

• Renovering/lagning hustak. 

Lägenhetsöverlåtelser 2015 4st varav en lägenhet såldes 2 ggr 
Nr. 21 Kristofer och Helena Lind 
Nr. 43 Nicklas Sunnerdahl och Therese Johansson 

Nr. 73 Johanna Styvberg 
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Antalet medlemmar vid räkenskapsårets slut 74st 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi och likviditet är god och framgår av nedanstående resultat- och 
balansräkning. Räkenskapsårets nettoomsättning uppgick till 2 641 525 kr. 

Befintliga lån 
I samband med relining av avlopp och byte av vattenledningar 2013 togs ett lån på 4 000 000 kr. 

Totala lånebeloppet 2015-12-31är6 321 500 kr 

Resultat och ställning 

2011 2012 2013 2014 2015 
Nettoomsättning 2514045 2 569 429 2 625 734 2 596 403 2 641 525 

Summa eget kapital 1 770 077 2 180420 2 223 920 2 560 263 2 961 088 

Rörelseresultat 87 038 454 827 147 597 487 240 506 717 

Resultat efter finansiella poster -43 926 -44 484 -104 098 -150 897 -105892 

Balansomslutning 4 846 837 5 162 088 9 177 868 9 656 270 9 936 378 

Fond för yttre underhåll I 046 009 1 089 122 1622966 1 230 966 J 514851 

Soliditet 36% 42% 24% 26% 29% 

Behandling av årets resultat 

Styrelsen föreslår att årets överskott 400 825 kr balanseras i ny räkning samt att avsättning och 
uttag till yttre fonden görs enligt följande: 

Balanserat resultat 364 457 kr 

Årets resultat 400 825 kr 

Totalt 765 282 kr 

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande 
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Reservering fond för yttre underhåll 343 000 kr 

Ianspråkande av fond för yttre underhåll -163 228 kr 

Balanseras i ny räkning 585 510 kr 

Totalt 765 282 kr 

Slutord 
Styrelsen vill tacka för visat förtroende och hälsar alla nya medlemmar välkomna till Jäverö 

bostadsrättsförening. 
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Org Nr: 702001-0570 

Styrelsen för 
HSB Bostadsrättsförening Jäverö i Stockholm 

Org.nr: 702001-0570 

får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 

2015-01-01 - 2015-12-31 



Org Nr: 702001-0570 

HSB Bostadsrättsförening Jäverö i Stockholm 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

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

Rörelseresultat 

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

Årets resultat 

Not 1 

Not 2 
Not 3 

Not 4 

Not 5 
Not 6 

2015-01-01 2014-01-01 
2015-12-31 2014-12-31 

2 641 525 2 596 403 

-1682122 -1 672 586 
-51 294 -67 900 

-163 228 -59 115 
-66 323 -137 721 

-171 841 -171 841 
-2 134 808 -2 109 163 

506 717 487 240 

1094 2 013 
-106 986 -152 910 
-105 892 -150 897 

400 825 336 343 



Org Nr: 702001-0570 

HSB Bostadsrättsförening Jäverö i Stockholm 

Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstil/gJngar 
Byggnader och mark 

Finansiella anläggningstillgJngar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

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

Kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 7 

Not 8 

Not 9 
Not 10 

Not 11 

Not 12 

2015-12-31 2014-12-31 

8 181 536 8 353 377 
8 181 536 8 353 377 

700 700 
700 700 

8182 236 8 354 077 

78 60 
1 561 562 1 066 235 

100 334 100 195 
22 866 22 726 
61 727 107 786 

1 746 567 1 297 002 

585 537 

6 990 4 654 

1754142 1 302 193 

9 936 378 9 656 270 



Org Nr: 702001-0570 

HSB Bostadsrättsförening läverö i Stockholm 

Balansräkning 2015-12-31 2014-12-31 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital Not 13 
Bundet eget kapital 
Insatser 680 955 680 955 
Yttre underhållsfond 1 514 851 1 230 966 

2 195 806 1 911 921 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 364 457 311 999 
Årets resultat 400 825 336 343 

765 282 648 342 

Summa eget kapital 2 961 088 2 560 263 

Skulder 
LJngfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut Not 14 6 321 500 6 365 500 

6 321 500 6 365 500 
Korfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut Not 15 44 000 44 000 
Leverantörsskulder 56 064 85 418 
Aktuell skatteskuld 19 954 23 892 
Fond för inre underhåll 115 328 111 480 
Övriga skulder Not 16 6 673 6 659 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17 411 771 459 058 
Summa skulder 653 790 730 508 

Summa skulder 6 975 290 7 096 008 

Summa eget kapital och skulder 9 936 378 9 656 270 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 7 415 500 7 415 500 
Summa ställda säkerheter 7 415 500 7 415 500 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 



Org Nr: 702001-0570 

HSB Bostadsrättsförening Jäverö i Stockholm 

Kassaflödesanalys 

Löpande verksamhet 
Resultat efter finansiella poster 

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

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

Investeringsverksamhet 
Investeringar i fastigheter 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

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

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

2015-01-01 2014-01-01 
2015-12-31 2014-12-31 

400 825 336 343 

171 841 171 841 
572 666 508 184 

45 901 70 503 
-76 717 -852 440 
541 850 -273 753 

0 -96 000 
0 -96 000 

-44 000 994 500 
-44 000 994 500 

497 850 624 747 

1171621 546 874 

1669 471 1171621 

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



• Org Nr: 702001 -0570 

HSB Bostadsrättsförening Jäverö i Stockholm 

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer 

Belopp anges i kronor om inget annat anges. 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Föreningen tillämpar sig av av årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012: 1(K3). 

Avskrivning fastighet 
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och därmed har 
fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna bedöms vara 
mellan 15 till 120 år. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i vägledning för komponentindelning av 
hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar. 

Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under året skrivits av med 1,25 % av 
anskaffninqsvärdet. 

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

Inkomstskatt och underskottsavdrag 
En bostadsrättsförening är i normalfallet Inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta 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 inkomstskattclagcn {1999: 1229). 



• Org Nr: 702001 -0570 

HSB Bostadsrättsförening Jäverö i Stockholm 
2015·01·01 2014·01·01 

Note r 2015·12·31 2014· 12·31 

Not 1 Nettoomsättning 

Årsavgifter 2 593 680 2 559 358 
Övriga intäkter 52 243 45 842 
Bruttoomsättning 2 645 923 2 605 200 

Avsatt till inre fond -4 398 ·8 797 
2 641525 2 596 403 

Not 2 Driftskostnader 

Fastighetsskötsel och lokalvård 24 387 55 985 
Reparationer 128 069 153 021 
El 18 830 19 766 
Uppvärmning 485 800 478 182 
Vatten 101 525 98 743 
Sophämtning 71310 57 073 
Fastighetsförsäkring 71334 69 255 
Kabel-TV och bredband 85 712 85 644 
Fastighetsskatt 319 528 312 928 
Förvaltningsarvoden 187 327 170 944 
Tomträttsavgäld 162 720 162 720 
Övriga driftskostnader 25 580 8 326 

1682122 1 672 586 

Not 3 Övriga externa kostnader 

Förbrukningsinventarier och varuinköp 6140 38 766 
Administrationskostnader 15 403 10 234 
Extern revision 8 463 8 300 
Konsultkostnader 10 688 0 
Medlemsavgifter 10 600 10 600 

51294 67 900 

Not4 Personalkostnader och arvode n 

Arvode styrelse 44 448 100 298 
Revisionsarvode 4 500 4 500 
Sociala avgifter 14 425 31 973 
Pensionskostnader och förpliktelser 450 450 
Övriga personalkostnader 2 500 500 

66 323 137 721 

Nots Ränteintäkter och liknande resultatposte r 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 590 835 
Ränteintäkter HSB placeringskonto 139 869 
Ränteintäkter skattekonto 140 127 
Övriga ränteintäkter 225 182 

1094 2 013 

Not6 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader långfristiga skulder 106 986 152 910 
106 986 152 910 

~ I 



Org Nr: 702001-0570 

HSB Bostadsrättsförening Jäverö i Stockholm 

Noter 

Not 7 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Anskaffningsvärde byggnader 
Årets investeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående bokfört värde 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 

Taxeringsvärde mark - bostäder 
Summa taxeringsvärde 

Not 8 Aktier, andelar och värdepapper 

Andelar i Fonus 
Andelar i HSB Stockholm 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Not 9 Övriga kortfristiga fordringar 

Skattekonto 

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 

2015-12-31 

13 788 666 
0 

13 788 666 

-5 435 289 
-171 841 

-5 607130 

8181536 

16 236 000 

32 472 000 
48 708 000 

200 
500 
700 

22 866 
22 866 

61 727 
61727 

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

Not11 Kortfristiga placeringar 

Fonus 585 
585 

2014-12-31 

13 692 666 
96 000 

13 788 666 

-5 263 448 
-171 841 

-5 435 289 

8 353 377 

16 808 000 

33 616 000 
50424 000 

200 
500 
700 

22 726 
22 726 

107 786 
107 786 

537 
537 
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HSB Bostadsrättsförening Jäverö i Stockholm 

Noter 

Not 12 

Not 13 

Not14 

Not 15 

Not 16 

Not 17 

Kassa och bank 

Handelsbanken 

Förändring av eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
Resultatdisposition 
Årets resultat 
Belopp vid årets slut 

Skulder till kreditinstitut 

Låneinstitut 
Stadshypotek 
Stadshypotek 
Stadshypotek 

Lånenummer 
214975 
653123 
719338 

Insatser 
680 955 

680 955 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 

Uppi. 
avgifter 

Ränta 

0 

0 

1,70% 
1,65% 
1,65% 

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 

Övriga skulder till kreditinstitut 

Kortfristig del av långfristig skuld 

Övriga skulder 

Källskatt 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Förutbetalda hyror och avgifter 
Övriga upplupna kostnader 

Yttre uh 
fond 

1230966 
283 885 

1514 851 

Ränteändr 
dag 

2016-02-08 
2016-02-26 
2016-01-29 

2015-12-31 

6 990 
6990 

Balanserat 
resultat 

311 999 
52 458 

364 457 

Belopp 
2 415 000 
2 972 500 

978 000 
6 365 500 

44 000 

6 673 
6 673 

13 864 
190 360 
207 547 

411771 

2014-12-31 

4 654 
4654 

Årets resultat 
336 343 

-336 343 
400 825 

400 825 

Nästa års 
amortering 

0 
22 000 
22 000 

44000 

6 321 500 

6 145 500 

44 000 

6 659 
6 659 

16 183 
194 547 
248 328 

459 058 

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

Noter 
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Org Nr: 702001-0570 

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Jäverö i Stockholm, org.nr. 702001-0570 

Rapport om årsredovisningen 

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

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

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

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 lntemational Standards on Audiling 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 infonnation 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. 

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

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. 

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 Jäverö i Stockholm för räkenskapsåret 2015-
01-01 - 2015-12-31. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som 
har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att 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. 
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Till Revisorn i HSB Bostadsrättsförening Jäverö i Stockholm 

Uttalande från styrelsen 

Detta uttalande lämnas i anslutning till er revision av årsredovisningen för HSB Bostadsrättsförening Jäverö i Stockholm för det räkenskapsår som 
avslulas 2015-12·31. 

Uttalandet syftar till att ge uttiyck för vår uppfattning alt årsredovisningen har upprätlals enligt årsredovisningslagen och därmed ger en rältvisande bild 
av föreningens ekonomiska ställning per balansdagen saml av resullalet av verksamheten för räkenskapsårel enligt god redovisningssed. 

Styrelsen är medveten om att ert uppdrag är att utföra granskning enligt god revisionssed I Sverige vilket Innebär alt granskningens omfattning 
anpassats till ändamålet att uttala er om föreningens årsredovisning i stort. 

Vi bekräftar att vi är ansvariga för att årsredovisningen har upprättats enligt årsredovlsnlngslagen 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 väsenUiga avtal och överenskommelser. 

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

• Föreningen har uppfylll alla sådana avtalsvillkor som skulle kunna ha påverkat årsredovisningen väsentligt 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 lillfredställande sätt, och det finns inga panträtter 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 ansvarsförbindelser. Inga andra rättsliga skadeståndskrav, 
som kan medföra väsenUiga kostnader för föreningen, har tagits emot eller förvänlas. 

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

• Vi intygar att vi i förvallningsberättelsen 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 betrakla som oäkla bosladsrättsförening. 

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

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

• Ingen av styrelsens ledamöter eller företrädare för föreningen är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning (PEP) enligt Lag (2009:62) om 
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Stockholm den 
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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. 
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