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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. 



HSBs Brf Liseberg 
Org. Nr. 702001-3095 

ÅRSREDOVISNING 

Styrelsen för HSBs Bostadsrättsförening Liseberg (702001-3095) får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2014-01-01- 2014-12-31. 

Förvaltningsberättelse 2014 

Föreningens verksamhet 

Fastigheter 
Föreningen bildades den 7 maj 1957 och registrerades den 1 juni 1957. Föreningen äger och förvaltar 
Julgröten 2 i Brännkyrka församling, Stockholms kommun. Föreningen har 96 medlemmar. 

Fastigheterna är fullvärde-försäkrade i Länsförsäkringar AB. I försäkringen ingår momenten 
styrelseansvar samt försäkring mot ohyra. 

Stadgeenlig fastighetsbesiktning utfördes senast 2014-06-02. Medverkande vid besiktningen var 
styrelsen. Inga väsentliga brister har framkommit. 

Lägenheter och lokaler 
Av föreningens 69 medlemslägenheter har under året 2014 8st överlåtits. 

I nedanstående tabell specificeras innehav av lägenheter: 

Antal 
8 
43 
15 
3 

Benämning 
2 rok 
3 rok 
4 rok 
6 rok 

Storlek m2 

67,5 - 70,5 
79,5 
82 
117 

Föreningen har lokaler såsom samlingssal, gym, bastu, hobby-lokal och styrelserum. 
På föreningens fastighet finns: 49 parkeringsplatser varav 20 med eluttag 

18 garage 
Föreningen har även 9 st lokaler som hyrs ut. 

Föreningsfrågor 
Ordinarie föreningsstämma avhölls 2014-04-23. På stämman deltog 24 röstberättigade medlemmar. 

Ingen extra föreningsstämma har hållits under 2014. 

Styrelse 
Anna Krona 
Knut Claeson 
Thomas Jonsson 
Martin Harari Thuresson 
Lars Widlund 
Johan Ek 
David Bernier 

ordförande 
vice ordförande, ekonomiansvarig 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot utsedd av HSB Stockholm 

Styrelsen har inga suppleanter 

I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Knut Claeson, Lars Widlund, Johan Ek. 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 14 protokollförda sammanträden varav 1 yttre besiktning. 

Firmatecknare 
Att teckna föreningens firma två i förening har varit Anna Krona, Knut Claeson, Martin Harari 
Thuresson och Thomas Jonsson. Dessutom tecknas styrelsen av styrelsen i dess helhet. 

1



HSBs Brf Liseberg 
Org. Nr. 702001-3095 

Revisor 
Av föreningsstämman valda Revisorer har varit Rickard Osser och Anette Nilsson (suppleant). 
Av HSB Riksförbund utsedd revisor har varit BoRevision Sverige AB. 

Ombud i HSB Stockholm, distrikt söderort 
Ombud har varit Knut Claeson 

Valberedning 
Håkan Larsson (sammankallande) och Ulf Lindblad 

Studie- och Fritidsverksamhet 
Ingen aktivitet 

Förvaltning 
HSB Stockholm har skött den ekonomisk/administrativa förvaltningen för 2014 

Väsentliga händelser under året 
Vår lekplats har åtgärdats under året med anledning av den lagstadgade årliga besiktningen som 
förskrivs av EU. 

Våra parkeringar har underhållsasfalterats samt försetts med ny linjemålning. 
Vi har från Stockholms Stad informerats att den del av tomtmarken som föreningen disponerat norr om 
port 76 kommer att återgå till Stockholm Stad. Markområdet ligger bortom gångvägen. 

Nytt avtal med Com Hem 

Nytt avtal med Bredbands bolaget vilket innebär ökad hastighet från 100 till 1000 Mbit/s till lägre 
kostnad. 

50 husets två portar har ommålats samt försetts med ny armatur med rörelseindikator som ger full 
belysning när aktivitet annars reducerad/släckt. 

Källardörrarna har försett med nya dörrstängare. 

Vagnar för tvätt har fått nya mjukare gummihjul, vilket inneburit att de nu är tystgående. 

4 st medlemsblad har delats ut till medlemmarna med information av vad som hänt i föreningen, 
kommer att hända samt ekonomisk och annan Information. 

Ombyggnad och underhållsplan 
Föreningen har en 30-årig underhållsplan. Planen ligger till grund för tidigare föreningsstämmors beslut 
om fondering och ianspråktagande av fonderade medel. 

Aktiviteter 
Föreningen har en boulebana som kan nyttjas av medlemmar. 
Föreningens pergola med tillhörande grill är flitigt utnyttjad och inte enbart under den varma årstiden. 
Vid städdag i föreningen den 25 april och lökplanteringsdag 5 okt var ett flertal medlemmar aktiva. 
Städningen avslutades med korvgrillning och trevlig samvaro. 
Vår traditionsenliga Glöggafton ägde rum den 11 dec. 

Avgifter och hyror 
Avgifterna höjdes senast 2013-01-01 med 4% och förblev oförändrade för 2014 

Enligt ny 5-års prognos ändras avgifterna med: 

2015 2016 2017 2018 2019 
0% 0% 0% 0% 0% 
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Avskrivningar 
avskrivningsplanen ändrad 2014 med hänsyn till nya regler för K3 

R It t h f'll . esu a oc sa nmg 
2014 

Nettoomsättning tkr 5 027 

Rörelseresultat tkr 1 941 

Resultat efter finansiella poster tk 1 216 

Balansomslutning tkr 24 807 

Soliditet% 6,89 
Avgiftsbortfall % 0,15 
Arsavgiftsnivå för bostäder, kr per kvm 800 

Fond för yttre underhåll, tkr 999 

2013 2012 2011 
4 832 4 690 4 345 

843 1 176 393 

-34 215 -625 

24136 24 754 25150 

2,04 2,12 1,24 
0,36 0,36 0,86 
777 746 674 

899 646 488 

Utförlig redovisning av förenings verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets 
utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 

Förslag till resultatdisposition 

Stämman har att ta ställning till: 

Balanserat resultat 

Arets resultat 

Arets balanserade resultat före resultatdisposition 

Styrelsen föreslår följande disposition: 

Uttag ur Fond för yttre underhåll 
överföring till fond för yttre underhåll i enlighet med 
den reviderade underhållsplanen 

Balanserat resultat efter resultatdisposition 

-4 996 497 

1215939 

-3 780 558 

0 

345 000 

-4 125 558 

- 3 780 558 

Beslut enligt förslaget ovan medför följande förändring av fond för yttre underhåll: 

Utgående behållning (2014-12-31) 

Uttag ur Fond för yttre underhåll 

överföring till fond för yttre underhåll 

Utgående behållning efter årsmöte april 2014 

Förväntad framtida utveckling 

998 716 

0 

345 000 

1 343 716 

Av "Verksamhetsplaneringen för år 2015-2019 framgår förväntad utveckling. 
Se avsnitt sist efter årsredovisningen. 

2010 
4 027 

-11 

-960 

25 671 

3,65 
2,43 
630 

376 
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HSB Bostadsrättsförening Liseberg i Stockholm 

Räntekostnader 

19% 

Avskrivningar 

16% 

Övriga externa kostnader 

1% 

Totala kostnader 
Personalkostnader 

2% 

Fördelning driftkostnader 

11Ar 2014 oAr 2013 

Drift 

62% 
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HSB Bostadsrättsförening Liseberg i Stockholm 

Resultaträkning 

~· riöre15,~in1:ä k1:er 
Nettoomsättning 

i Rörel~~~()~~~ader ...... ................ ........... ., .. ... . .... . 
Driftskostnader 
Övriga externa kostnader 
Planerat underhåll 
Personalkostnader och arvoden 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Summa rörelsekostnader 

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

··Å:· ·.·····o;.·· :·····.· ·····.·····.···. ··.·.··· .. ·«•·· •. ··· ·.· · ···· ···· ·· · ············.-: ··.· 

: . rets resultat .. '. ... 

Not 1 

Not 2 
Not 3 

Not 4 

Not 5 
Not 6 

2014-01-01 
2014-12-31 

5 026 892 

-2 358 018 
-59 344 

0 
-68 411 

-600 555 
-3 086 328 

i 940564·;· 

7 779 
-732 405 
-724 626 

2013-01-01 
2013-12-31 

'' 

4 831 652 

-2 898 927 
-66 547 

-200 000 
-62 049 

-761 104 
-3 988 628 

' $~3 gi.:i 

9 412 
-886 092 
-876 680 

· · · 1·21 .. 5.··.·.·. 9.·. 3 ... 9.·.··········;·······. ····· ·· · ~3·3 656 u. '1 . .. .. .... ..... · ......... .. ...... ,. . . ............... rt'I 

tw 
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HSB Bostadsrättsförening Liseberg i Stockholm 

Balansräkning 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Inventarier och maskiner 
Pågående nyanläggningar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

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

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 7 
Not 8 
Not 9 

Not 10 

Not 11 
Not 12 

Not 13 

2014-12-31 2013-12-31 

22 293 834 22 747 336 
0 0 

176 776 0 
22 470 610 22 747 336 

500 664 
500 664 

22 471110 22 747 999 

17 552 31 
1404113 469 522 

718 035 711 809 
3 438 159 

14 224 14 631 
177 176 189 090 

2 334 537 1 385 242 
1 613 2 486 

2 336 151 1 387 728 

24 807 261 24135 727 
- ~lf 

~ 

6



Org Nr: 702001-3095 

HSB Bostadsrättsförening Liseberg i Stockholm 

Balansräkning 

rE9ef ka'pltaf ocll s1<u_1c1er . . - . . .· . . . '.. . .·. 

Eget kapital 
Bundetegetkapffa/ 
Insatser 
Upplåtelseavgifter 
Yttre underhållsfond 

Fritt eget kapital/ansamlad förlust 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörsskulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa skulder 

Summa eget kapital och skulder 

1 st:ä11.C1:å'~~k~~t.eter 'o~11 :·å~svarstörl>in.C1elser·· · · 

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 
Summa ställda säkerheter 

Ansva rsförbi ndelser 

Not 14 

Not 15 

Not 16 
Not 17 

2014-12-31 

363 572 
4 126 488 

998 716 
5 488 776 

-4 996 497 
1 215 939 

-3 780 558 

1 708 218 

22 167 317 
176 361 

1 901 
753 464 

23 099 043 

24 807 261 

25 450 909 
25 450 909 

Inga 

2013-12-31 

363 572 
4 126 488 

898 716 
5 388 776 

-4 862 841 
-33 656 

-4 896 497 

492 279 

22 813 935 
205 204 

0 
624 309 

23 643 448 

24135 727 

25 450 909 
25 450 909 

Inga 11f 

V' 
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HSB Bostadsrättsförening Liseberg 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 

Investeri ngsverksamhet 
Investeringar i fastigheter 
Investeringar/försäljningar av finansiella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

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

1~f~t~. k~~~~flöde · 

r•~1.•~,·~•~iij•~•~~1 •·•·v1~•••·•~•r~~~ ·~QrJ~•~ 
r~o:~v!4~ m~~•~rv.J~ ~r~~~ ~1ijf 

2014-01-01 2013-01-01 
2014-12-31 2013-12-31 

1 215 939 -33 656 

600 555 761 104 
1 816 494 727 448 

-8 479 13 199 
102 213 44 951 

1 910 228 785 598 

-323 830 0 
164 -3 

-323 666 -3 

-646 618 -629 720 
-646 618 -629 720 

........................................... , ... 

1183 817 1027 942 i 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto tJ 
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. /11 f 
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HSB Bostadsrättsförening Liseberg i Stockholm 

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 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och 
bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1(K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i 
K3:s kapitel 35. Bostadsrättsföreningen klassas som ett mindre företag och kan då välja att inte räkna om jämförelsetalen 
enligt K3:s principer, vilket föreningen använt sig av. Olika redovisningsprinciper har därmed tillämpats för de år som 
presenteras i årsredovisningen, vilket innebär att det finns brister i jämförbarheten mellan åren. 

Avskrivning fastighet 
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/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. Detta medför en förändring 
gentemot föregående års beräkning av avskrivningskostnader. 

Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under året skrivits av med 1,77 % av 
anskaffninasvärdet. 

Avskrivning inventarier och maskiner 
Alla inventarier är fullt avskrivna. 

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

Inkomstskatt och underskottsavdrag 
En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta 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 inkomstskattelagen (1999:1229). 

Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 
861 987,00 kr. ?fJa 
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HSB Bostadsrättsförening Liseberg i Stockholm 

Noter 

·t'joFf<·,: N.~~~~ijj~~~riing ···: · 

Årsavgifter 
Årsavgifter el 
Hyror 
Övriga intäkter 
Bruttoomsättning 

Avgifts- och hyresbortfall 
Hyresförluster 

tNot :f · ·· · · · orlttsk~~foader-

Fastighetsskötse1 och lokalvård 
Reparationer 
El 
Uppvärmning 
Vatten 
Sophämtning 
Fastighetsförsäkring 
Kabel-TV och bredband 
Fastighetsskatt 
Förvaltningsarvoden 
Tomträttsavgäld 
Övriga driftskostnader 

lNP~··3: ... i'•·· 9\lfi"9 ·~ ·····~~~~n·~····~§sfö~~~·~·-··.·:·· · ··.····· 

Förbrukningsinventarier och varuinköp 
Administrationskostnader 
Extern revision 
Medlemsavgifter 

Arvode styrelse 
Revisionsarvode 
Övriga arvoden 
Sociala avgifter 
Pensionskostnader och förpliktelser 
övriga personalkostnader 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 
Ränteintäkter HSB placeringskonto 
Ränteintäkter skattekonto 
Övriga ränteintäkter 

Räntekostnader långfristiga skulder 
Ränteswap kostnader 

2014-01-01 
2014-12-31 

4 436 952 
259 822 
317 109 

20 685 
5 034 568 

-7 674 
-2 

5 026 892 

369 334 
350 764 
352 436 
415 495 
115 467 

26 842 
32 595 

170 632 
96 453 

172 062 
240 220 

15 716 
2 358 018 

1 832 
25 562 
8 700 

23 250 
59 344 

44 500 
4 450 
2 500 

14 011 
450 

2 500 
68411 

991 
6 226 

123 
439 

7 779 

515 646 
216 759 

732 405 

2013-01-01 
2013-12-31 

4 307 592 
242 569 
290 325 
17 659 

4 858 145 

-26 493 
0 

4 831652 

371 367 
764 421 
381 664 
490 315 
122 694 

20 356 
30 617 

172 641 
95 960 

189 480 
240 219 
19 194 

2 898 927 

315 
38 907 

8 375 
18 950 

66 547 

43 998 
4 400 

0 
13 651 

0 
0 

62 049 

1 572 
7 324 

71 
444 

9412 

618 986 
267 106 

886 092 
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HSB Bostadsrättsförening Liseberg i Stockholm 

Noter 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Anskaffningsvärde byggnader 
Årets investeringar: asfaltering 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående bokfört värde 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 
Taxeringsvärde byggnad - lokaler 

Taxeringsvärde mark - bostäder 
Taxeringsvärde mark - lokaler 
Summa taxeringsvärde 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärde 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Bokfört värde 

.·• e~gåe~,~e nya'11äggnirig~r och förskott 

Årets investeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående anskaffningsvärde 
Avslut konto i OK 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Andel i HSB Stockholm 

Skattekonto 

2014-12-31 

33 826 826 
147 054 

33 973 879 

-11 079 490 
-600 555 

-11680 045 

22 293 834 

38 000 000 
684 000 

22 000 000 
564 000 

61248000 

147 091 
147 091 

-147 091 
-147 091 

0 

176 776 
176 776 

664 
-164 
500 

500 

14 224 
14 224 

2013-12-31 

33 826 826 
0 

33 826 826 

-10 318 386 
-761104 

-11079 490 

, ~< • 

22 747 336 

38 000 000 
684 000 

22 000 000 
564 000 

61248000 

147 091 
147 091 

-147 091 
-147 091 

0 

0 
0 

660 
3 

664 

500 

14 101 
14101 -nr 
~ 
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HSB Bostadsrättsförening Liseberg i Stockholm 

Noter 
NoU2 

2014-12-31 

förut~~t_alcla ;k~stnader och upplup_na intäkt~r 

Förutbetalda kostnader 177 176 
177 176 

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

Handelsbanken 1 613 
1613 

2013-12-31 

189 090 
189 090 

2 486 
2486 

....... , .......•.. , .. ....... ... . 

Belopp vid årets ingång 
Resultatdisposition 
Årets resultat 
Belopp vid årets slut 

Låneinstitut 
Stadshypotek 
Stadshypotek 
Stadshypotek 
Stadshypotek 
Stadsh}'.eotek 

. Uppi. 
Insatser avgifter 

363 572 4 126 488 

363 572 4 126 488 

;- ..... : ~. ' .... .. .......................... . 

Lånenummer Ränta 
1308485/209407* 1,62% 
28755759969 1,59% 
626583 2,67% 
732910 2,04% 
744506 1,94% 

Yi.treuh 
fond 
898 716 
100 000 

998 716 

Ränteändr 
dag 

2015-03-16 
2015-03-30 
2015-03-01 
2015-03-01 
2015-04-30 

* Lån 1308485/209407 är räntesäkrat med Swap på 3,15% till 2017-03-30 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 

,-!· _, 

· · -·-·- ····safrins·e·rat ········· 
resultat 
-4 862 841 

-133 656 

-4 996 497 

Beloee 
6 747 289 

860 000 
6 899 342 
6 868 750 

791 936 
22167 317 

Årets resultat 
-33 656 
33 656 

1 215 939 
1215939 

Nästa års 
amortering 

197 000 
0 

180 376 
175 000 
83 360 

635 736 

21 531 581 

18 988 637 

'N'ot•.•f t; •... · ·.· ··· · ···· ·,• gyf!g~·,~~ij l~~f ••••••. 
·. · .. -.-.;'\. 

Momsskuld 

Upplupna räntekostnader 
Förutbetalda hyror och avgifter 
övriga upplupna kostnader 

1 901 
1901 

27 541 
399 389 
326 534 

753 464 

0 
0 

34 115 
408 551 
181 643 

624 309 
//if 

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder r A 
som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år. ~ 
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Org Nr: 702001-3095 

HSB Bostadsrättsförening Liseberg i Stockholm 

Noter 

t 7t kholm, den ...... q./::J ...... Zt.>.JQ... 

,~.i~g~ 
v Ann-c~f /.tona 

1)9~ 
·öavicfserili?r ....................................... .. 

~w~ 
·"Lars"wi"diliila··············· ·· ························· 

Vår revisionsberättelse har c.x:t -o~ - IS lämnats beträffande denna årsredovisning 

.&_~~ 
~1ck1Jnoossell Karin Pettersson 

Av föreningen vald revisor BoRevision AB 
Av HSB Riksförbund förordnad revisor 
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Org Nr: 702001-3095 

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Liseberg i Stockholm, arg.nr. 702001-3095 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB 
Bostadsrättsförening Liseberg i Stockholm för räkenskapsåret 2014-
01-01 -2014-12-31 . 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt 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 redovisningssed. 
För revisorn från BoRevision AB 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 2014-12-31 
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 Liseberg i Stockholm för räkenskapsåret 2014-
01-01 -2014-12-31. 

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 q I L...( 2-0 ) 5' 

~JJ_V_L~ 
Av föreningen vald BoRevision i Sverige AB 
revisor Av HSB Riksförbund 

förordnad revisor 
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HSBs Brf Liseberg 
Org. Nr. 702001-3095 

V erksarnhetsplanering 

för bostadsrättsföreningen HSB Liseberg 
Ar 2015-2019 

Underlag för ekonomisk prognos 

Grund underlag 
• Nuvarande kostnader 
• Befintliga lån (Specificeras i årsredovisningens noter) 
• Styrelsens strategi och planering för föreningens förvaltning 
• Underhållsplan som visar vilket år planerat underhåll och nyinvesteringar bör utföras. 

Dessutom visar underhållsplanen vad varje åtgärd beräknas kosta. 

Antaganden för prognos eller kalkyl 
• Låneränta 
• Intäktsräntor 
• Kostnadsutveckling på övriga kostnader 

Beräkningar 
• Prognosen har skapats i ett speciellt kalkylprogram 
• HSB Stockholm har på styrelsens uppdrag och direktiv gjort ekonomisk prognos 

Styrelsen beräknar kommande års avgiftsförändringar 

2015 2016 2017 2018 2019 

Avgiftsförändring 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Beräknade kostnader för underhåll och nyinvesteringar som skall betalas med egna 
medel. 

År Större underhåll och nyinvesteringar under året Kostnad i kr 

2015 Målning, div. åtgärder alla trapphus 510 000 

2015 Belysning Trapphus, Källargångar 240 000 

2016 

2017 Lås system 500 000 

2018 Lås system 500 000 

2018 Reparation Balkonger efter bedömning 100 000 

2019 Målning plåthuvar på tak 75 000 

Beräknad kostnad för underhåll och ny investeringar som planeras betalas genom lån. 

År Större underhåll och nyinvesteringar under året Kostnad i kr 

2015 Inga 

2016 Inga 

2017 Inga 

2018 Inga 

2019 Inga 

Verksamhetsplanering, bilaga till årsredovisning 2014 
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HSBs Brf Liseberg 
Org. Nr. 702001-3095 

Uppgifter om underhållsplaneringen 

D Vid den årliga fastighetsbesiktningen har styrelsen biträtts av konsult. 

X Underhållsplanen innehåller alla markanläggningar, byggnader och byggnadsdelar 
samt alla installationer som bostadsrättsföreningen har underhållsansvar för. 

X Protokoll har förts vid fastighetsbesiktningen. 

X Fastighetsbesiktningen har utgått från underhållsplanen. 

Uppskattade låneräntor på nya eller omsatta lån 

2015 2016 2017 2018 2019 

Låneränta på nya lån med bunden ränta 0,9 0,9 2,2 2,2 2,2 

Låneränta på nya lån med rörlig ränta 1,1 2,2 2,5 3,0 3,5 

Specificerade bindningstider och räntor för föreningens lån finns i separat not i årsredovisningen. 

Uppskattade intäkts och kostnadsförändringar 

Uppräkning i % 2015 2016 2017 2018 2019 

Hyres intäkter 0 0 0 0 0 

Driftskostnader - uppvärmning, el, vatten 3 3 3 3 3 

Övrig driftskostnad 3 3 3 3 3 

F astighetsskatt 1 1 1 1 1 

Kommunal fastighetsavg 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Tomträttsavgäld 0 0 0 50 0 

Uppskattad medelinkomstränta 

Inlåningskonto I placering 2015 2016 2017 2018 2019 

Allkonto 0,05 0,1 0,3 0,3 0,3 

P laceringskonto 0,3 1,0 1,5 2,0 2,0 

Underhåll och nyinvesteringar 

Åtgärd (T) (S) (U) (Tillk) Skäl till förändringen 

Åter montering av Solfångare på tak u Avyttras 2015, för lång pay off för att 
återmontera 

Åtgärder som tillkommit, senarelagts eller uteslutits i förhållande till Verksamhets
planeringen från föregående år 

(T) =Tidigarelagts, (S) = Senarelagts, (U) = Uteslutits, (Tillk)= Tillkommit 

Verksamhetsplanering, bilaga till årsredovisning 2014 
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HSBs Brf Liseberg 
Org. Nr. 702001-3095 

Styrelsens ekonomiska planering 

Ränteförändringar på omförhandlade lån samt information om nyteclmade lån 

Långivare Lånebelopp Omsättnings- Tidigare Ny ränta Ny bindningsform 
datum ränta (bunden/rörlh!) 

Stadshypotek 771 096 2015-04-30 1,94 Fast 

Stadshypotek 6 825 000 2016-03-01 * 2,04 0,782 Fast 

Stadshypotek 6 854 248 2017-03-01 * 2,67 0,903 Fast 

Stadshypotek 6 747 289 2017-03-16 1,62+3,10*** SWAP, bunden 
Stibor, 3 mån 

Stadshypotek 860 000 2015-03-30* * 1,59 1, 1 Rörlig 

22 057 633 

*omsatt 1/3-15 **omsatt 30/3-15 ***avser swapränta 

Föreningens fastigheter 

Byggår Antal lägenheter Area bostäder Area lokaler 

1957 69 5547 147 

Redovisning av föreskriven information har lämnats till delägarna 

X Skriftlig medlemsinformation enligt krav delas ut till delägarna. 

X Introduktion av nya medlemmar sker vid inflyttning och i samband härmed 
överlämnas en informationsskrift. 

X Skriftlig information lämnas till medlemmarna minst två gånger om året. 

D Medlemsmöte utöver föreningsstämma hölls den xx. 

Ort och datum 
Stockholm 2015-03-19 
HSB Bostadsrättsförening Liseberg 

Verksamhetsplanering , bilaga till årsredovisning 2014 

~~~ 
Knut Claeson 
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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 namntäckning: 

……………………………………………………………………………………. 

(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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