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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.

BRF AGATEN
KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I
HSB:S BOSTADSRÄTTSFÖRENING AGATEN
Datum/tid: 24 april 2017, kl. 19.00
Plats: Matsalen, Orminge skola (fd Brannhällskolan), Sandövägen 4.

Bostadsrättsbevis eller legitimation medtages och
uppvisas vid avprickningen vid ingången.
DAGORDNING
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vins eller förlust enlig den fastställda
balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens
ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av
föreningsstämman
16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
17. Beslut om antal revisorer och suppleanter
18. Val av revisor/er och suppleant
19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
20. Val av valberedning, en ledare utses till valberedningens ordförande
21. Val av ombud och ersättare till distriktstämmor samt övriga representanter i HSB
22. Av styrelsen till föreningen hänskjutna frågor av medlemmar anmälda ärenden som
angivits i kallelsen
23. Styrelsen föreslår föreningsstämman att i andra läsningen anta förslag till nya
stadgar, baserade på HSB Normalstadgar 2011 version 5
24. Presentation av HSB-ledamot och HSB-förvaltare
25. Föreningsstämmans avslutande

BRF AGATEN
KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I
HSB:S BOSTADSRÄTTSFÖRENING AGATEN
RÖSTRÄTT, OMBUD OCH BITRÄDE
På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt
gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i
bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst. Medlem som inte betalat förfallen insats eller
årsavgift har inte rösträtt. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen
personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.
Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst
ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma
medföra ett biträde.

VÄLKOMMEN!
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Styrelsen för
HSB bostadsrättsförening Agaten i Nacka
Org.nr: 714000-1970

får härmed avge årsredovisning för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret

2016-01-01 - 2016-12-31
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HSB Brf Agaten i Nacka
Orgnr: 714000-1970

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
HSB Brf Agaten i Nacka orgnr: 714000-1970

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret
2016-01-01- 2016-12-31.

Allmänt om verksamheten

Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenhete r för
permanent boende åt medlemmar till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja
medlemmarnas ekonomiska intressen .

Föreningen bildades den 23 oktober 1967 och registrerades den 23 novembe r samma år. Den
ekonomiska planen registrerades 1969 12 11. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsbolag enligt
inkomstskattelagen {1999 :1229).

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade hos Trygg-Hansa. Vi har också hos Trygg-Hansa tecknat ett
kollektivt bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter. Detta innebär att man inte behöver ha
bostadsrättstillägget till sin egen hemförsäkring om man inte vill. Styrelseansvarsförsäkri ng ingår.

Föreningen äger och förvaltar fastigheterna Orm inge 37:1 och 37:2 i Nacka Kommun med 17 st
bostadshus innehållande 373 bostadsrätter fördelade på 113 st l:or på 37 kvm, 130 st 2:or på 61 kvm,
130 st 3:or på 81 kvm och 4 st ekonomibyggnader innehållande tvättstugor, föreningslokaler,
undercentral, förråd och grovsophus. Det finns idag 255 parkeringsplatser på föreningens mark för
boende att disponera, garage, elstolpe samt oreserverade platser.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Årsavgifter
Under året har årsavgifterna varit oförändrade

Genomfört och planerat underhåll
Föreningen har haft ett år med kostsamma renoveringar och behov av åtgärder. Bland dessa ka n
följande nämnas.

OC.-
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Plattformen som sköter taktläktarna/värmeväxlarna havererade i mars 2016 och föreningen har sedan
dess fått ställa in alla aggregat manuellt. Den nya plattformen som installerats och tagits i bruk under
sommaren är helt automatisk och har utvändiga givare som sköter om luften och värmen i våra hus.
Föreningen kommer i och med detta att få en jämnare och lägre energiåtgång.
Under våren uppstod en mindre vattenskada i 67:an på grund av att ett vattenrör för inkommande
vatten rostat sönder. Efter denna händelse har föreningen börjat gå igenom rören i varje hus och
kommer vid behov att byta ut vattenrören. Detta arbete kommer att fortsätta under 2017 till dess att
samtliga hus är genomgångna.
Under sommaren uppstod en vattenskada i källaren i 77:an på grund av en läckande koppling. Flera
åtgärder behövde vidtas för att torka upp och avfukta källaren. Bl.a. användes avfuktningsutrustning från
Polygon AB. Flera boende drabbades av fuktskador i sina källarförråd.
Under året har höga fukthalter uppmätts i krypgrunderna. Föreningen har därför tilläggsdränerat
fastigheterna som en första åtgärd. Fuktighetshalterna i krypgrunderna har loggats under sista kvartalet
2016 och föreningen kommer att behöva installera avfuktare i alla hus under 2017 för att skapa rätt
klimat i krypgrunderna och förhindra fukt och mögelskador.
Renovering av samtliga tak har påbörjats och kommer att slutföras under de kommande två åren. Vid
renoveringen läggs bl.a . ny takpapp och all plåt målas om. Under 2016 har totalt 6 tak renoverats.
Vid en besiktning av garaget i höstas konstaterades allvarliga skador som föranledde omedelbar
utrymning och stängning av garaget. Bl.a . upptäcktes sprickor i de bärande elementen. För att riskfritt
kunna utnyttja parkeringsdäcket ovan garaget har garaget stöttats upp och nya, tillfälliga
parkeringsplatser har möjliggjorts och markerats på föreningen s mark. HSB har anlitats för att ta fram
förslag på nya parkeringslösningar och frågan kommer att tas upp på en extra stämma i februari 2017.
Av brandskyddskäl har ledljus installerats i samtliga hus.
Lekplatsen mellan 64:an och 69:an har renoverats med två nya lekredskap och en blå fallskyddsmatta.
Under året installerades ett nytt passersystem i fastigheterna. Systemet innefattar beröringslösa
taggar/passerbrickor, porttelefon, handikappanpassning med dörrautomatik och armbågskontakter för
lätt dubbelriktad in och utpassering. Under första kvartalet 2017 planeras även informations/bokningstavlorna tas i bruk.
En ny upphandling av fastighetsförvaltning och drift har skett under året. Föreningens nya förvaltare är
HSB och från och med den 1 januari 2017 tar de över all förva ltning av föreningens fastigheter.
Stadgeenlig fastighetsbesiktning har utförts av Valvet Förvaltning AB. Vid besiktningen har anmärkts att
flertalet av föreningens trapphus är i dåligt skick. Styrelsen kommer under 2017 att gå igenom samtliga
trapphus, fasader och fönster med föreni ngen nya förvaltare HSB för att se vad som behöver åtgärdas.

STYRELSE
Styrelsen har under verksamhetsåret 2016 haft följande sammansättning under tiden:
2016-01-01---2016-02-09

O:t;
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Kenneth Ericsson

Ordförande

Bonny Grande

Vice ordförande

Paul Ferm

Sekreterare

Carina Eriksson

Ledamot

Tomas Åberg

Ledamot

Maria Strahl

Ledamot

Mathias Steen

Ledamot

Sebastian Malaga

Ledamot

Bengt Persson

HSB Ledamot

2016-02-10---2016-04-30
Carina Eriksson

Ordförande

Tomas Åberg

Vice ordförande

Paul Ferm

Sekreterare

Maria Strahl

Ledamot

Sebastian Malaga

Ledamot

Mathias Steen

Ledamot

Bengt Persson

HSB Ledamot

2016-05-02---2016-12-31
Paul Ferm

Ordförande

Frida Tägt

Vice ordförande

Carina Eriksson

Sekreterare

Tomas Åberg

Ledamot

Mathias Steen

Ledamot

Maria Strahl

Ledamot

Lars-Göran Rönnberg

Ledamot

Karolin Sjöqvist

Ledamot

Bengt Persson

HSB Ledamot (avgick 2016-09)
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Sofie-Roy Norelid

HSB Ledamot {tillträdde 2016-08}

Styrelsen har under året haft 11 st protokollförda styrelsemöten.
Däremellan har det förkommit ett 100 tal icke protokollförda möten för olika verksamheter som
förekommer i föreningens drift och underhåll.

FIRMATECKNARE
Firmatecknare har under verksamhetsåret varit Kenneth Ericsson, Carina Eriksson, Paul Ferm, Tomas
Åberg och Frida Tägt. Teckning sker två i förening.

REVISORER
Gudrun Svedenäng

Föreningsvald

llse Lundberg

Föreningsvald

Emil Olander

Föreningsvald suppleant

BoRevision AB

Av HSB Riksförbund utsedd revisor

VALBEREDNINGEN
Sigrid Tall

Ordförande

Ralf Selfjord
Andreas Eisner

ANSTÄLLDA
Brf Agaten har ingen anställd personal. Föreningens ekonomi sköts genom avtal med HSB
Stockholm och fastighetsskötsel genom avtal med Valvet Förvaltning AB. Markskötsel genom avtal med
Idrott & Trädgårdsanläggningar AB samt snöröjning genom avtal med AFF.

ARVODEN
Styrelsen, valberedningen och revisorer har erhållit arvoden enligt beslut på stämman 2016.
Styrelsen erhöll 0,65 prisbasbelopp per person, valberedningen 0,15 prisbasbelopp per person samt
revisorer 0,35 prisbasbelopp per person. Prisbasbeloppet för 2016 är 44.800 kr. ~
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SENIORKLUBBEN
Agatens seniorklubb har under året haft ett SO-tal medlemmar. Seniorklubben träffas 10 ggr/å r då man
umgås och har gemensamma luncher eller fikastunder. Seniorklubben gör även gemensamma resor till
olika orter i Sverige. Kanske komplettera med: Årets tillskott av föreningen till Seniorklubben uppgick till
30 000 kr.

UNDERHÅLLSPLAN
Underhållsplanen för planerat underhåll har upprättats av styrelsen. Planen ligger till grund för
styrelsen/föreningsstämmans beslut om reservering till eller i anspråkstagande av underhållsfond.
Stadgeenlig fastighetsbesiktning genomfördes i november 2016 av Valvet Förvaltning AB.
Underhållsplanens syfte är att säkerhetsställa att medel finns för det planerade underhållet som behövs
för att hålla fastigheterna i gott skick. Under året utfört underhåll framgår av resultaträkningen.
Underhållsplanen kommer under 2017 skötas av föreningens nya förvaltare HSB för att säkerhetsställa
att fastigheterna bibehåller nuvarande skick i framtiden.

VERKSAMHETSANSVARIGA
Ekonomi: Paul Ferm, Carina Eriksson
Fastigheter: Paul Ferm, Tomas Åberg, Mathias Steen
Mark: Maria Strahl, Paul Ferm
Lokaler: Maria Strahl, Lars-Göran Rönnberg
Parkering: Maria Strahl, Frida Tägt, Karolin Sjökvist
Seniorföreningen: Olle Dahlstedt
Webbsida: Frida Tägt, Tomas Åberg

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång
Erlagda insat ser/upplåtelseavgifter
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

2016

2015

12 995 991
0
2 905 699
15 901689

9 361537
0
3 634 454
12 995 991

Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens eget kapital finns i not 15.

0-f:-
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FLERARSÖVERSIKT

2016

2015

2014

2013

2012

19131

19111

19 095

18400

17 877

finansiella poster

2 906

3 634

335

1591

-45

Årsavgift*, kr/kvm

768

768

768

746

724

Drift* *, kr/kvm

485

473

489

425

371

Belåning, kr/kvm

2 753

2 825

3 054

3 129

3 203

Soliditet, %

19,3

15,6

11,4

10,8

8,9

Nyckeltal

INettoomsättning
Resultat efter

(Nyckeltal i tkr om inte annat anges)
*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 ARETS RESULTAT
Styrelsens disposition
Balanserat resultat
Årets resu ltat
Reservering till underhållsfond
I anspråkstagande av underhållsfond
Summa till stämmans förfogande
Stämman har att ta ställning till:
Balanseras i ny räkning

2 365 631
2 905 699
- 2 193 000
991299
4 069 629

4 069 629

Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och
balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. O?:_-
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HSB bostadsrättsförening Agaten i Nacka

2016-01-01
2016-12-31

Resultaträkning

2015-01-01
2015-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning

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

Not 1

19 131 238

19 110 543

Not 2
Not 3

-10 971 449
-345 817
-991 299
-448 288
-1618150
-14 375 003

-10 698 729
-268 007
-587 028
-373 548
-1 457 258
-13 384 569

4 756 235

s 725 973

51 725
-1 902 262
-1 850 537

65 479
-2 156 999
-2 091 520

2 905 699

3 634 454

Not 4

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

Not 5
Not 6

Årets resultat

'°..:t-
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HSB bostadsrättsförening Agaten i Nacka
2016-12-31

Balansräkning

2015-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Pågående nyanläggningar

Not 7
Not 8

71 271 806
763 091
72 034 897

70 431169
704 326
71135 495

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 9

500
500

500
500

72 035 397

71135 995

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
94 594
3 311 227
626
58 926
539 348
4 004 720

2 802
1 592
58
622
5 076

Not 12

6 000 000

7 000 000

Not 13

327 049

10 208

10 331 769

12 087 156

82 367 166

83 223151

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

Not 10
Not 11

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

426
997
599
856
069
948

()~
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HSB bostadsrättsförening Agaten i Nacka
2016-12-31

Balansräkning

2015-12-31

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

Not 14
2 734 600
9 097 461
11 832 061

2 734 600
7 895 760
10 630 360

1163 930
2 905 699
4 069 629

-1 268 823
3 634 454
2 365 631

15 901 689

12 995 991

Not 15

60 696 985
60 696 985

62 326 889
62 326 889

Not 16

1 629 904
1 297 573
35 049
40 170
2 765 795
5 768 491

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

Skulder
LÄngfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Korfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 17
Not 18

66 465 476

Summa skulder

82 367166

Summa eget kapital och skulder

10

1 629
948
29
1 807
3 484
7 900

904
793
465
500
609
271

70 227 160

83 223 151'°&
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HSB bostadsrättsförening Agaten i Nacka

2016-01-01
2016-12-31

Kassaflödesanalys

20 15-01-0 1
2015-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster

2 905 699

3 634 454

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

1 618 150
4 523 849

1 457 258
5 091 712

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

-11 516
-2 131 780
2 380 553

56 671
2 600 788
7 749 171

Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter
Kassaflöde från investeringsverksamhet

-2 517 552
-2 517 552

-2 511 826
-2 511 826

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

-1 629 904
-1 629 904

-5 193 654
-5 193 654

Årets kassaflöde

-1766903

43 691

Likvida medel vid årets början

11405 804

11362114

9 638 901

11405 804

Likvida medel vid årets slut

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

O..C--
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HSB bostadsrättsförening Agaten i Nacka

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer
Föreningen tillämpar sig av av årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1(K3).
Belopp anges i kronor om inget annat anges.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivning fastighet
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt 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 SABOs vägledning för komponentindelning
av hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar.
Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under året skrivits av med 1,38% 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 styrelsen.

Fastighetsavgift /fastighetsskatt
Föreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift på bostäder som högst får vara 0,3 % av taxeringsvärdet för
bostadsdelen. Föreningens fastighetsavgift var för räkenskapsåret 1 268 kronor per lägenhet.
För lokaler betalar föreninqen statliqa fastiqhetsskatt med 1 % av taxerinqsvärdet för lokaldelen.

Inkomstskatt
En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag, belastas vanligtvis inte med
inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % för verksamheter som inte kan hänföras till fastigheten, t ex avkastning på en del
placeringar.
Föreningen har sedan tidigare år ett skattemässigt underskott uppgående till 29 276 327 kr.
o~
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Org Nr: 714000-1970

HSB bostadsrättsförening Agaten i Nacka

Noter
Not 1

Avgifts- och hyresbortfall
Hyresförluster

-2 255
-150
19 110 543

1 269 045
1 307 451
1 485 596
2 467 818
1 217 127
536 504
234 229
834 076
477 744
1 025 466
116 393
10 971449

1950952
1 068 366
1 619 040
2 398 094
1 178 839
494 163
218 338
813 914
469 649
373 932
113 442
10 698 729

875
44 949
164 543
27 000
9 200
99 250
345 817

5 125
59 886
73 996
26 000
3 750
99 250
268 007

259 155
47 580
26 580
2 660
105 563
6 750
448 288

239 700
22 200
21 660
0
65 113
24 875
373 548

830
626
381
47 818
2 071
51725

785
2 701
315
56 003
5 676
65479

1 900 962
1 300
1902 262

2 156 999
0
2156 999

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter avräkningskonto H5B Stockholm
Ränteintäkter HSB placeringskonto
Ränteintäkter skattekonto
Ränteintäkter HSB bunden placering
övriga ränteintäkter

Not6

-11 075
-594
19 131 238

Personalkostnader och arvoden

Arvode styrelse
Revisionsarvode
övriga arvoden
Löner och övriga ersättningar
Sociala avgifter
övriga personalkostnader

Nots

17 390 786
892 046
475 779
354 337
19 112 948

Övriga externa kostnader

Hyror och arrenden
Förbrukningsinventarier och varuinköp
Administrationskostnader
Extern revision
Konsultkostnader
Medlemsavgifter

Not4

17 390 556
721 957
445 700
584 694
19 142 907

Drifts och underhåll

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

Not3

2015- 01-01
2015-12-31

Nettoomsättning

Årsavgifter
Årsavgifter el
Hyror
Övriga intäkter
Bruttoomsättning

Not2

2016-01-01
2016-12-31

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader långfristiga skulder
ö vriga räntekostnader
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Org Nr: 714000-1970

HSB bostadsrättsförening Agaten i Nacka
2016-12-31

2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Anskaffningsvärde byggnader
Anskaffningsvärde mark
Återföring ej betald investering
Årets investeringar
Omklassificering från pågående nyanläggningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

114 938 708
3 023 750
-1 468 906
3 223 367
704 326
120 421245

113 131 208
3 023 750
0
1 807 500
0
117 962 458

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-47 531 289
-1618150
-49 149 439

-46 074 031
-1 457 258
-47 531 289

Utgående bokfört värde

71271806

70 431169

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad - bostäder
Taxeringsvärde byggnad - lokaler

191 000 000
478 000

175 000 000
565 000

96 000 000
0
287 478 000

79 000 000
36 000
254 601000

704 326
763 091
-704 326
763 091

704 326
0
704 326

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

500
500

500
500

Andel i HSB Stockholm

500

500

58 926
58926

58 856
58856

535 360
3 988
539 348

616 024
6 045
622 069

Noter
Not 7

Byggnader och mark

Taxeringsvärde mark - bostäder
Taxeringsvärde mark - lokaler
Summa taxeringsvärde
Nots

Pågående nyanläggningar och förskott

Ingående anskaffni ngsvärde
Årets investeringar
Omklassificering till byggnad
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Not9

Not 10

Aktier, andelar och värdepapper

Övriga kortfristiga fordringar

Skattekonto

Not 11

0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår.
Not 12

Kortfristiga placeringar

Bunden placering 3-mån HSB Stockholm

6 000 000
6 000 000

14

7 000 000
7 000 000
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Org Nr: 714000-1970

HSB bostadsrättsförening Agaten i Nacka
Noter
Not 13

Insatser
2 734 600

Uppi.
avgifter

Yttre uh
fond
7 895 760
0

Balanserat
resultat
-1 268 823
3 634 454

1 201 701

-1 201 701

0

9 097 461

1163 930

2 905 699

Ränta
1,21%
2,83%
4,90%
4,99%
2,71%
1,20%

Ränteändr
dag
2018-06-20
2024-09-25
2017-03-24
2017-06-26
2017-12-20
2019-09-25

BelOE!E!
11 292 484
12 289 927
16 324 478
4 000 000
12 480 000
5 940 000
62 326 889

Nästa års
amortering
544 216
96 688
184 000
0
640 000
165 000
1629 904

0

2 734 600

Lånenummer
2759137264
2754353668
2754866057
2755391022
2851249827
2853103154

60 696 985

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

54 177 369

81 910 500

81 910 500

1 629 904

1 629 904

32 610
6 300
1 260
40 170

0
0
1807 500
1807 500

216 503
1 490 510
1 058 782
2 765 795

223 014
1 479 221
1 782 374
3 484 609

Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristig del av långfristig skuld
Övriga skulder

Momsskuld
Källskatt
Övriga kortfristiga skulder

Not 18

Årets resultat
3 634 454
-3 634 454
2 905 699

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut

Not 17

10 208
10 208

Skulder till kreditinstitut

Låneinstitut
Swedbank
Swedbank hypotek
Swedbank hypotek
Swedbank hypotek
Swedbank hypotek
Swedbank h:tE!Otek

Not16

327 049
327 049

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Årets resultat
Resultatdisposition 2016
enligt styrelse
Belopp vid årets slut
Not 15

2015-12-31

Kassa och bank

Nordea plusgiro

Not 14

2016-12-31

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyror och avgifter
Övriga upplupna kostnader

Ovanstående poster består av förskottsinbeta lda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder
som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande är.
Not 19

Väsentliga händelser efter årets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter ärets slut O
:f::;
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HSB bostadsrättsförening Agaten i Nacka
Noter

Stockholm, den....

2016-12-31
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Av föreningen vald revisor
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- BoRevisionRevisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsföreningen Agaten i Nacka, arg.nr. 714000-1970
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB
Bostadsrättsföreningen Agaten i Nacka för år 2016.

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

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för föreningen.

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar och Den
föreningsvalda revisorns ansvar.

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

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

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

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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

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

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
Den förenlngsvalda revisorns ansvar
Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet
om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av
föreningens resultat och ställning.
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- BoRevisionRapport om andra krav enligt lagar, andra
författningar samt stadgar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens förvaltning för HSB Bostadsrättsföreningen Agaten i
Nacka för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har i övrigt fullgjort sitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

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

den

~~ (;J_;j'..2017

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att
föreningens organisation är utformad så att bokföringen.
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Av föreningen vald revisor
Av HSB Riksförbund
utsedd revisor

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende:
•
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen, eller
•
på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,
årsredovisningslagen eller stadgarna.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
bostadsrättslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till
dispositioner av föreningens vinst eller fö~ust inte är förenligt med
bostadsrättslagen.
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HSB Brf Agaten i Nacka
Valberedningens förslag inför 2017 års stämma
Valberedningens förslag till styrelse:
Paul Ferm (omval 2 år)
Tomas Åberg (omval 2 år)
Mathias Steén (omval 2 år)
Maria Strahl (omval 1 år)
Lars-Göran Rönnberg (1 år kvar)
Frida Tägt ( 1 år kvar)
Agnieszka Biziorek (nyval 2 år)
Janina Herling (nyval 2 år)
Valberedningens förslag till revisorer:
Gudrun Svedenäng (omval 1 år)
Emil Olander (nyval 1 år)
Valberedningens förslag till valberedning:
Jimmy Löf (nyval 1 år) (ordförande)
Adi Causevic (nyval 1 år)
Per Ritter Jansson (nyval 1 år)
Valberedningens förslag till arvode:
0,8 prisbasbelopp per vald ledamot till styrelsen att fritt fördela inom sig samt 1
prisbasbelopp till styrelsen att fördela till personer som hjälpt till i föreningen.
0,3 prisbasbelopp per vald ledamot till valberedningen att fritt fördela inom sig.
0,35 prisbasbelopp per vald revisor att fritt fördela inom sig.

Valberedningen Brf Agaten

https://www.hsb.se/stockholm/brf/agaten/kontakt/valberedningen/

Valberedning
Sigrid Toll
Ordförande
Valberedning Ralf Selfjord

valberedningen@agaten.se Ormingeringen 76 08-715 12 66
valberedningen@agaten.se Ormingeringen 76 073-760 77 54

Sida 1 av 1
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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.

