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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. 



HSB - där möjligheterna bor 

HSB bostadsrättsförening El<torget i Solna 

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

Samtliga medlemmar i HSB brf Ektorget i Solna kallas till 
ordinarie föreningsstämma 

Tid: torsdagen den 2 juni 2016 kl 18:30 
Plats: HSB Stockholm, Fleminggatan 41, lokal HSB Salen 

Kaffe och smörgås serveras från kl. 18.00 

DAGORDNING 

1. Föreningsstämmans öppnande 
2. Val av stämmoordförande. 
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare. 
4. Godkännande av röstlängd. 
5. Godkännande av dagordning 
6. Val av två personer attjämte stämmoordförandenjustera protokollet. 
7. Val av minst två rösträknare 
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning 
10. Genomgång av revisorernas berättelse 
11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
12 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för 

styrelsen ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som 
valts av föreningsstämman 

15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
17 Val av samarbetskommitte 
18 Beslut om antal revisorer och suppleanter 
19 Val av revisor/er och suppleanter 
20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande. 
22 Val av distriksrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter 

iHSB 



HSB - där möjligheterna bor 

23 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som 
angivits i kallelsen 
a) Motion inkommen från Kerstin Sundström angående förslag om gemensam upphandling av 
persienner samt styrelsens yttrande över motionen. 
b) Motion inkommen från Henrik Fridström angående fler parkeringsplatser för motorcyklar samt 
styrelsens yttrande över motionen 
c) Information från styrelsen om källsortering i miljörumme 

24 Föreningsstämmans avslutande. 

REGLER FÖR RÖSTRÄTTEN 

På föreningsstämman 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 betalt förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt 

En medlems rätt föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som 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 medför ett biträde. 

Välkommen till ordinarie föreningsstämma! 

Styrelsen 
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Styrelsen för 
HSB brf Ektorget i Solna 

Org.nr: 769611-0613 

får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 

2015-01-01 - 2015-12-31 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR HSB BRF EKTORGET I SOLNA 

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 
2015-01-01 -2015-12-31. 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 
Föreningen bildades den 30 maj 2013 genom namnändring från bostadsrättsföreningen Gröne Jägaren 
i Haninge. Det nya namnet registrerades hos Bo lagsverket den 3 juli 2013. 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens 
fastighet upplåta bostadslägenheter med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningen är ett 
privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999: 1 229). 

Föreningens fastigheter 

Föreningen äger fastigheten Skulptören 1, Solna kommun. 

I föreningens fastigheter finns: 

Objekt 
Bostadsrätter 
Hyresrätter 
Lokaler 
Parkeringsplatser 

Antal 
117 

0 
1 

Garageplatser 77+38 

Kvm 
7 470,5 

110 

Föreningens fastighet är färdigställd 2016. 

Föreningen är fullvärdesförsäkrad i Folksam. I försäkringen ingår bostadsrättstillägg samt 
styrelseansvarsförsäkring. 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 

Arsavgifter 
Efter fastställande av ekonomisk plan har årsavgifterna varit oförändrade. 

Genomfört och planerat underhåll 
Inget planerat underhåll eftersom det är nyproduktion med 5-års garantitid och projektet var ej 
färdigställt vid bokslutsårets utgång. 

Stämma 
Ordinarie föreningsstämma hölls den 5 juni 2015. 

Extra föreningsstämma 

Extra föreningsstämma för att välja ny styrelse hölls den 3 februari 2016. }K 
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Styrelse 
Styrelsen har haft följ ande sammansättning: 

Ordförande 
Vice ordförande 
Sekreterare 
Ledamot 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 

Thomas Karlsson 
Tomas Hansson 
Camilla Brännfors 
Hanna Bladsjö 
Ulrika Gustavsson 
Jonas Andreas son 
Anne Lindholm 

Efter den extra föreningsstämman har styrelsen haft nedan sammansättning: 

Ordförande 
Vice ordförande 
Sekreterare 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 

Firmatecknare 

Thomas Karlsson 
Annie Marcusson 
Camilla Brännfors 
Hanna Bladsjö 
Tomas Hansson 
Gia Cameström 
Tord Steneros 
Anne Lindholm 

Firmatecknare har varit Thomas Karlsson, Tomas Hansson, Camilla Brännfors och Hanna Bladsjö, två 
i förening. Efter föreningsstämman har firman tecknats av Thomas Karlsson, Camilla Brännfors, 
Annie Marcusson och Gia Cameström, två i förening. 

Revisorer 
Följande personer varit valda som revisorer: 

Kenneth Strömberg 
Kerstin Thufvesson 
BoRevision AB 

Representanter i HSB:s fullmäktige 

F öreningsvald ordinarie 
F öreningsvald suppleant 
Av HSB Riksförbund utsedd revisor 

Föreningen har inte utsett någon representant i HSB:s fullmäktige. 

Valberedning 
Vid den extra föreningsstämman utsågs Karin Leep, Elisabeth Kamel och Kristina Wilhede till att ingå 
i valberedningen. 

Underhållsplan 
Underhållsplan 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 ej eftersom produktionen fortfarande pågår. 
Underhållsplanens syfte är att säkerställa att medel finns för det planerade underhållet som behövs för 
att hålla fastigheterna i gott skick. Under året utfört underhåll framgår av resultaträkningen. jwl-
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Entreprenadavtal garage, garageramp samt gemensamhetsanläggning 
I april 2015 antog styrelsen entreprenadsavtal för garaget, och garagerampen under grannföreningen 
HSB bostadsrättsförening Diktaren. Garaget kommer att ingå i en gemensamhetsanläggning som 
förvaltas av delägarna HSB bostadsrättsföreningar Diktaren och Ektorget samt fastigheten Konstnären 
2. Den sistnämnda ägs av Skanska bolag. Anledningen till att styrelsen ingick entreprenadavtalet var 
att det enligt parkeringsnormen fanns ett parkeringsunderskott som måste uppfyllas. 

Entreprenadsavtalet är på 13 560 000 kronor, inklusive moms, vilket motsvarar HSB 
bostadsrättsförening Ektorgets del. Det innebar att produktionskostnaden för bostadsrättsföreningen 
ökade med denna summa, till totalt 441 192 000 kronor. Produktionskostnadshöjningen finansierades 
genom ökade lån, från 95 548 000 kronor till 107 268 000 kronor samt ökat momsavdrag på 1710000 
kronor. Det gynnsamma ränteläget gjorde att inga insatsändringar gjordes men att årsavgiften kunde 
sänkas från genomsnittliga 705 kronor per kvadratmeter till 655 kronor per kvadratmeter. Samtliga 
förhandstecknare gavs vid tillfället möjlighet att bryta förhandsavtalet. 
Stadgeenlig fastighetsbesiktning genomfördes ej eftersom garantitiden fortfarande löper. 
Underhållsplanens syfte är att säkerställa att medel finns för det planerade underhållet som behövs för 
att hålla fastigheterna i gott skick. Under året utfört underhåll framgår av resultaträkningen. 

Momsbeslut 
Bostadsrättsföreningen är momsregistrerad vad gäller garaget och lokalen. Främsta anledningen till 
detta är momsen för byggnationen av garage och lokal därmed kan återvinnas och därmed användas 
som en del i finansieringen av byggnationen. Enligt ekonomisk plan är momsåtervinningen 
10 269 000. En förutsättning är att garaget är uthyrt till extern entreprenör under 10 år. Om så ej sker 
blir bostadsrättsföreningen återbetalningsskyldig till Skatteverket. För att kompensera 
bostadsrättsföreningen för administrativa kostnader i samband med momshanteringen får 
bostadsrättsföreningen en årlig ersättning av HSB Bostad på 541 000 kronor. Utbetalning sker 2016. 

Antagande av ekonomisk plan 
Den 28 april 2015 antog styrelsen ekonomisk plan för bostadsrättsföreningen. Den registrerades hos 
Bo lagsverket den 8 juni 2015 

Inflyttningar 
Inflyttning har skett, och från skrivande stund kommer att ske, i bostadsrättsföreningen enligt nedan: 

Adress Lägenheter Datum 
Epistelvägen 7 79-82, 86-89 25 november 2015 
Epistelvägen 7 83-85, 90-94 26 november 2015 
Epistelvägen 7 95-96, 102-104, 110-112 30 november 2015 
Epistelvägen 7 97-99, 105-106, 113-115 1 december 2015 
Epistelvägen 7 100-101, 107-109, 116-117 2 december 2015 
Tecknarvägen 5 60-62, 71-72, 75-78 25 januari 2016 
Tecknarvägen 5 63-40, 73-74 26 januari 2016 
Tecknarvägen 7 41-46, 56-59 23 februari 2016 
Tecknarvägen 7 47-55 24 februari 2016 
Arvid Tydens alle 16 22-26, 36-40 30 mars 2016 
Arvid Tydens alle 16 27-35 31mars2016 
Diktarvägen 8 1-4, 19-21 2 maj 2016 
Diktarvägen 8 5-8, 15-17 3 maj 2016 
Diktarvägen 8 9-14, 18 4maj 2016~ 
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Medlemsinformation 
Medlemmar 

Org Nr: 769611-0613 

Föreningen hade 137 medlemmar vid utgången av verksamhetsåret 2015. Under året har 13 
överlåtelser skett vilket är klart över medel i antal. 

Förslag till disposition av årets resultat 

Styrelsens disposition 
Balanserat resultat 1 209 
Årets resultat -36 873 
Reservering till underhållsfond 0 
I anspråkstagande av underhållsfond _________ O 
Summa till stämmans förfogande -35 664 

Stämman har att ta ställning till: 
Balanseras i ny räkning -35 664 

Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat-
och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. ~ 
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• • HSB brf Ektorget i Solna 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

Rörelsekostnader 
Driftskostnader 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader och arvoden 
Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

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

Resultat efter finansiella poster 
Inkomstskatt 

Årets resultat 

Org Nr: 769611-0613 

Not 1 

Not 2 
· Not 3 

Not 4 

Not 5 
Not 6 

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

131 787 0 

-113 949 0 
-10 212 0 
-33 050 0 

-157 211 0 

-25 424 0 

26 549 2 757 
-37 976 -10 
-11 427 2 747 

-36 851 2 747 
-22 -578 

-36 873 2169~ 
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• HSB brf Ektorget i Solna 

Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella an/äggningstillg§ngar 
Byggnader och mark 
Pågående nyanläggningar 

Finansiella anläggningstillg§ngar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 
Avräkningskonto HSB Stockholm 
Placeringskonto HSB Stockholm 
Övriga fordringar 

Org Nr: 769611-0613 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 7 
Not 8 

Not 9 

Not 10 
Not 11 

2015-12-31 2014-12-31 

109 915 773 109 915 773 
103 779 227 0 
213 695 000 109 915 773 

500 40 727 
500 40 727 

213 695 500 109 956 500 

43 795 130 30 000 
3 614 563 4 530 163 

16 002 479 0 
110 497 119 181 401126 

93 132 0 
174 002 423 185 961 289 

174 002 423 185 961 289 

387 697 923 295 917 789 ?A\"" 
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Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Insatser 

Ansamlad förlust 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 
LAngfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

Kotfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Aktuell skatteskuld 
Övriga skulder 

Org Nr: 769611-0613 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa skulder 

Summa skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 
Summa ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

Not 12 

Not 13 

Not 14 
Not 15 

2015-12-31 2014-12-31 

84 935 000 0 
84 935 000 0 

1 209 -960 
-36 873 2 169 
-35 664 1 209 

84 899 336 1 209 

107 268 000 181 000 000 
107 268 000 181 000 000 

70 895 0 
356 600 578 

194 826 503 114 916 002 
276 589 0 

195 530 587 114 916 580 

302 798 587 295 916 580 

387 697 923 295 917 789 

107 268 000 107 268 000 
107 268 000 107 268 000 

Inga Inga~ 
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HSB brf Ektorget i Solna 

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. 

Från och med räkenskapsåret 2015 upprättas årsredovisningen med tillämpningen av årsredovisningslagen och 
bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012: 1 (K3).Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och 
bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2009:1 (K2). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3:s kapitel 
35. Bostadsrättsföreningen klassas som ett mindre företag och kan då välja att inte räka om jämförelsetalen enligt K3:s 
principer, vilket föreningen har använts sig av. Olika redovisningsprinciper har därmed tillämpats för de år som 
presenteras i årsredovisningen, vilket innebär att det finns brister i jämförbarheten mellan åren. 

Rättelse av fel: rättelse har skett enligt förvärv av fastighet vilket påverkar jämförelsetalen avseende byggnad och mark, 
pågående arbete samt aktier. Rättelsen påverkar not 7, 8 och 9 samt balansräkningen. 

Fastighet 
Föreningen köpte samtliga aktier i Ingenting Mark D AB av Ingenting Holding AB som ägde fastigheten Solna Skulptören 
1 för 29 680 227 kr. I slutet av 2014 tog FAR SRS policygrupp för redovisning fram ett uttalande, RedU9 
Bostadsrättsföreningars förvärv av fastighet via bolag. Förvärvet är redovisat i enlighet med RedU9, vilket innebär att 
övervärdet för aktierna förts direkt till fastigheten. 
Fastigheten har ett redovisat anskaffningsvärde som överstiger det skattemässiga värdet med 29 640 000 kr. Föreningen 
har i och med det en uppskjuten skatteskuld. Om föreningen skulle sälja fastigheten uppstår det en skatt. Då föreningen 
inte har för avsikt att sälja fastigheten värderas den uppskjutna skatteskulden till Okr. 

Inkomstskatt och underskottsavdrag 
En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta 
Förvaltningsdomstolen 2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till 
fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till 
fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Bostadsrättsföreningen är ett 
privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999: 1229). ~ 
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Noter 

Not 1 Nettoomsättning 

Årsavgifter 
Årsavgifter el 
Årsavgifter vatten 
Hyror 
Bredband 
övriga intäkter 
Bruttoomsättning 

Not 2 Driftskostnader 

Fastighetsskötsel och lokalvård 
Reparationer 
El 
Uppvärmning 
Vatten 
Sophämtning 
Fastighetsförsäkring 
Kabel-lV och bredband 
Förvaltningsarvoden 

Not 3 övriga externa kostnader 

Förbrukningsinventarier och varuinköp 
Administrationskostnader 
Extern revision 

Not 4 Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 
övriga arvoden 
Sociala avgifter 

Org Nr: 769611-0613 

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter 

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

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Övriga räntekostnader 

2015-01-01 
2015-12-31 

109 306 
5 000 
2 000 

26 
6 552 
8 903 

131 787 

19 344 
4 422 

29 794 
15 000 

5 738 
9 684 
6 593 
2 645 

20 729 
113 949 

849 
2 363 
7 000 

10 212 

22 150 
3 000 
7 900 

33 050 

2 566 
2 479 

21488 
16 

26 549 

37 976 
37976 

2014-01-01 
2014-12-31 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2 757 
0 
0 
0 

2 757 

10 
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HSB brf Ektorget i Solna 

Noter 2015-12-31 2014-12-31 

Not7 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Anskaffningsvärde mark 109 915 773 80 316 000 
Omklassificering aktier till mark 0 29 599 773 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 109 915 773 109 915 773 

Utgående bokfört värde 109 915 773 109 915 773 

Nots Pågående nyanläggningar och förskott 

Årets investeringar byggnad 103 779 227 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 103 779 227 0 

Not9 Aktier, andelar och värdepapper 

Ingående anskaffningsvärde, andel i HSB Stockholm 500 500 
Ingående anskaffningsvärde, aktier Ingenting Mark AB 40 227 0 
Årets investering, aktier Ingenting Mark AB 0 29 640 000 
Omklassificering aktier Ingenting Mark AB till mark 0 -29 599 773 
Likviditation av Ingenting Mark AB -40 227 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 500 40727 

Andel i HSB Stockholm 500 500 
Aktier i Ingenting Mark AB 0 40 227 

Not 10 övriga kortfristiga fordringar 

Momsfordran 2 471 993 0 
HSB Bostad förskott 401126 401126 
Utlåning HSB Bostad 107 268 000 181 000 000 
HSB Bostad eventuell fastighetsskatt 356 000 0 

110 497119 181401126 

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 86132 0 
Upplupna intäkter 7 000 0 

93132 o?td' 
Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt 
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår. 
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HSB brf Ektorget i Solna 

Noter 

Not 12 

Not 13 

Not 14 

Not 15 

Förändring av eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
Resultatdisposition 
Försäljning lägenheter 
Årets resultat 
Belopp vid årets slut 

Skulder till kreditinstitut 

Låneinstitut Lånenummer 

Insatser 
0 

84 935 000 

84 935 000 

Swedbank Byggkreditiv 8327-9 565 428 493-3 

Övriga skulder 

Skattekonto 
Förskott insats 

Uppi. 
avgifter 

Förvärv av aktier i Ingenting Mar D AB & överlåtelse av fastigheten 
HSB Bostad a 'canto fakturor 
Momsåtervinning HSB Bostad 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Förutbetalda hyror och avgifter 
övriga upplupna kostnader 

0 

0 

0 

Yttre uh 
fond 

0 
0 
0 

0 

2015-12-31 

Balanserat 
resultat 

-960 
2 169 

0 

1209 

Belopp 
107 268 000 

107 268 000 

3 
63 594 500 

109 956 000 
18 804 000 
2 472 000 

194 826 503 

37 975 
129 135 
109 479 

276 589 

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

2014-12-31 

Årets resultat 
2 169 

-2 169 
0 

-36 873 
-36 873 

2 
4 960 000 

109 956 000 
0 
0 

114 916 002 

0 
0 
0 

o~ 
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HSB brf Ektorget i Solna 

Noter 

Stockh lm, den ...... J..9. .. \~.=Q~ ... ~~.~ 

Av föreningen vald revisor 

Kenneth Strömberg 
" -- Smädalarövägen 19 

137 70 Dalafö 

Org Nr: 769611-0613 

..... ?dm1.«0~r."io.0J9! 
(; milla Brännfors 

lämnats beträffande denna årsredovisning 

...... ~ .. 
Jo0v~' ~ .\\6-\ \ 

Av HSB Riksförbund förordnad revisor 

2015-12-31 2014-12-31 

~(' ........................ Ln .. t. ......................... ~ ................... . 
Gia Carneström 

Ci2i~~~-· -.Tö.mas .. Railssöil ........................................... . 
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Org Nr: 769611-0613 

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i HSB brf Ektorget i Solna, arg.nr. 769611-0613 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB brf Ektorget i 
Solna 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 lnternational Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 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 
fötfattningar 

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 brf Ektorget i Solna 
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. 

Stockholm den )6 1-S-- Lo l b 

Kenneth Strömberg 
Smadalarövägen 19 

137 70 Dalarö 

Av H 
förordnad revisor 

14



Till 

Styrelsen för HSB brf Ektorget 

MOTION 

Jag föreslår att styrelsen gör en gemensam upphandling av persienner. 

Genom en gemensam upphandling kan man få bättre priser, de blir installerade på rätt 

sätt och de blir enhetliga. 

~~~(d~ 
Kerstin Suncfström 

Epistelvägen 7 
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HSB - där möjligheterna bor 

Styrelsens yttrande över motion inkommen från Kerstin Sundström 
om förslag på gemensam upphandling av persienner 

Styrelsen anser att motionen är ett bra förslag och kommer ge styrelsen och 
samarbetskommitten som väljs på föreningsstämman i uppdrag att undersöka intresset för en 
gemensam upphandling. 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla motionen. 
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Jag föreslår att mer yta i garaget skall iordningsställas och göras tillgänglig för parkering av 
motorcyklar. 

Kommentar: Motorcykel är ett förträffligt fordon i stadsnära miljöer. Man tar sig snabbt 
fram och slipper trängselskatter. Jag vet att det i detta nya hus finns flera personer som 
redan äger eller tänker sig att skaffa motorcykel. Då fordonen är stöldbegärliga och relativt 
lätta att tillgripa vore det en fin service till de boende att ordna så att motorcyklarna kan 
parkeras i garage. 

För kännedom: Jag och min fru tecknade oss tidigt för en lägenhet i Brf Ektorget. Tidigt förde 
jag också fram att det borde ordnas parkeringsplatser för motorcykel. Besked jag fick från 
HSB var att motorcykel ej skulle få parkeras i garaget och att frågan skulle kunna lyftas till 
styrelsen vid inflyttning. Idag~ 2016-03-31~ flyttade vi in. För någon dag sedan fick jag av en 
slump veta att det faktiskt ändå hade ordnats två motorcykelplatser i garaget. De hade dock 
båda redan hyrts ut. Jag blev besviken över detta förfaringssätt då jag inte haft någon chans 
att boka någon plats. Jag var välkommen att ställa mig på kö. Jag hamnade på plats tre i 
kön. Det innebär att minst fem motorcykelägare torde vara intresserade av att parkera 
motorcykeln i garaget. 

Med vänliga hälsningar 
Henrik Fridström 
070-533 40 41 
lgh 034, Brf Ektorget 
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Styrelsens yttrande över motion inkommen från Henrik Fridström 
om förslag på fler parkeringsplatser för motorcyklar i garaget 

Styrelsen anser att motionen är ett bra förslag. Styrelsen har undersökt möjligheten och det 
finns yta i garaget för att angöra fler parkeringsplatser för motorcyklar i garaget. 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla motionen. 
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ÅRS RED 0 V IS NI N G 

HSB bostadsrättsförening Ektorget, organisationsnummer 7 69611-0613. 

BILAGA TILL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2015 

VERKSAMHETEN 

Allmänt om verksamheten 
Föreningen bildades den 3 0 maj 2013 genom namnändring från bostadsrättsföreningen Gröne 
Jägaren i Haninge. Det nya namnet registrerades hos Bo lagsverket den 3 juli 2013. 

Bostadsrättsföreningen är ägare till fastigheten Skulptören 1 i Solna kommun. Fastigheten är 
belägen i det så kallade Ingenting-området i Solna. Det är ett expansivt område där det uppförs 
flertalet bostäder och kommersiella lokaler. I bostadsrättsföreningens byggnad finns en hyreslokal 

Gemensamhetsanläggning/samfällighetsföreningar/servitut 
Bostadsrättsföreningen ska ingå i tre gemensamhetsanläggningar (varav en kan komma att ersättas 
med servitut): 

*En gemensamhetsanläggning avseende parkeringsgaraget i fastigheten Konstnären 1 (HSB 
bostadsrättsförening Diktaren). I anläggningen ingår förutom HSB bostadsrättsförening Diktaren 
och HSB bostadsrättsförening Ektorget även fastigheten Konstnären 2. Gemensamhetsanläggningen 
kommer att delägarförvaltas. 

* En gemensamhetsanläggning avseende garageinfart belägen på ovan fastighet. Samma delägare 
ingår och även denna anläggning kommer att delägarförvaltas. 

* En gemensamhetsanläggning, eller servitut som ska inrättas, avseende fördröjningsmagasin för 
dagvatten placerad på Solna Stads mark. I anläggningen ingår fastigheterna Skulptören 1 och 
Skalden 2. 

Parkerings bevakning 
Styrelsen har tecknat avtal med Core Park AB gällande hantering av bostadsrättsföreningens 
garage. Det innefattar bland annat kö hantering, avisering och bevakning av garaget. Avtalet sträcker 
sig till 31 oktober 2018. 

Förvaltningsavtal 
Styrelsen har tecknat avtal med HSB Stockholm gällande ekonomisk, administrativ och teknisk 
förvaltning. Avtalen gäller till och med 31 december 201 7. 

Hyreslokal 
Bostadsrättsföreningen innehåller en hyreslokal. Det finns i dagsläget ingen hyresgäst men HSB 
Bostad har uppdraget att söka hyresgäst och bekostar eventuellt hyresbortfall till och med november 
2016. 

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. 
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