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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. 



Org Nr: 769605-3961 

Styrelsen för 
HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd 

Org.nr: 769605-3961 

får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 

2014-01-01 - 2014-12-31 
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HSB Bostadsförening Anneberg i Danderyd 

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 

Ordinarie föreningsstämma hålls måndagen den 25:e maj 2015. Klockan 18.30 serveras 
kaffe/the med fralla och frukt: årsstämman börjar kl. 19.00 och beräknas pågå till ca. 21.30 
Plats: Enebybergs IF klubbhus, Enebybergs idrottsplats, Arholmagen 33, Enebyberg (ca. 600 
meter nordväst Anneberg). 

DAGORDNING 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande till stämman 
3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare 
4. Godkännande av röstlängd 
5. Fastställande av dagordningen 
6. Val av två personer att jämte ordförandenjustera protokollet samt vid behov fungera som 

rösträknare 
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 
8. Styrelsens årsredovisning 
9. Revisorernas berättelse 
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
13. Beslut om arvoden 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter för det kommande verksamhetsåret: 

a Anmälan av styrelseledamot och suppleant utsedda av HSB Stockholm 
b Fastställande av antal ledamöter och suppleanter 
c Val av styrelseledamöter och suppleanter från bostadsrättsföreningen 

15. Val av revisor och suppleant för det kommande verksamhetsåret 
16. Val av valberedning för det kommande verksamhetsåret 
17. Övriga ärenden; motioner. 
18. Övriga ärenden; ej beslutspunkter 
19. Avslutning 

REGLER FÖR RÖSTRÄTTEN VID STÄMMAN 

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt 
gemensamt, har de tillsammans endast en röst. 
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är 
medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska förete skriftlig 
dagtecknad fullmakt. Fullmakten ska företes i original och gäller högst ett år från utfärdandet. 
Ombud får bara företräda en medlem. 
Medlem f'ar på föreningsstämma medföra högst ett biträde. 
För fysisk person gäller att endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad 
partner, sambo, föräldrar, syskon, eller barn får vara biträde eller ombud. 
(utdrag ur stadgarna för BRF Anneberg i Danderyd). 

Välkomna till stämman! 
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ÅRSREDOVISNING 

HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd, organisationsnummer 769605-3961 

Styrelsen för BRF Anneberg i Danderyd får härmed avge redovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 1januari2014- 31december2014. 

FÖRVAL TNINGSBERÄ TTELSE 
Föreningen äger och förvaltar mark och byggnader med bl.a 50 lägenheter på fastigheten 
Solvärmen i Danderyd. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Länsförsäkringar AB. I 
försäkringen ingår momenten styrelseansvar samt försäkring mot ohyra. 

Medlemmar, Iägenhetsöverlåtelser 
Vid 2014 års utgång utgjordes föreningen av 73 medlemmar, av vilka 50 stycken var 
huvudägare och en är HSB Stockholm Ek. För. Under året har samtliga lägenheter varit 
upplåtna. Tre lägenhetsöverlåtelser har skett under året. 

Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Ordförande: 
Vice ordförande: 
Sekreterare: 
Ekonom: 
Ledamot: 

" 

Afshin Malekzadeh 
Rolf Söderlind 
Susanne Jacobsson 
Y asue Seppälä 
Ina Cathrin Nilsson 
Christina Mailund 

" Kerstin Thuvesson (Utsedd av HSB Stockholm) 

Suppleant: 
" 

Louise Hanka 
Jaya Wijekoon 

Närvarostatistik (2014-Maj tom 2015-Jan) 
10 -,--~~~~~~~~~~~~~~ 

9 -t--<----------------------------------------
8 --+-~---~~~~~~~~~~~~ 

7 -+----~--~----~~~~~~~~~ 

6 -+-m-----~~---~--'--~~~~~~ 

5 --.-----------~--~~---~~~~ 

4 -+-m------~·-------f---.~---~~~~ 
3 -.------------------------------~~~~ 2 ,__________, _ _ _____________________ ~~~~ 

1 ,_ _________________________ ~~~~ 

0 r -

- Närvarande 

- styrelse {Ordinarie+ 
suppleanter) 
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Revisorer 
Revisorer har varit Astrid Jonsson Elfving och Monica Wall (suppleant) samt BoRevision AB 
(av HSB Stockholm utsedd revisor). 

Valberedning 
Valberedning har varit Jörgen Elfving (sammankallande), Ulf Nordström, och Marie-Anne 
Herrmann-Falk. 

Stämma/styrelsemöten 
Ordinarie föreningsstämma för verksamhetsåret 2014 hölls 2014 05 26. 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 11 protokollförda möten. 

Ekonomi för räkenskapsåret 2014 

Årets resultat och ställning 2014 2013 2012 
Nettoomsättning, Tkr 4040 3982 3868 
Rörelse (brutto) resultat, Tkr 1153 1611 623 
Inkomstskatt, Tkr 0 0 0 
Arets resultat, Tkr -83 254 -780 
Balansomslutning, Tkr 130 109 130 168 130 294 
(summa eget kapital och skulder) 
Soliditet 66,2% 66,1% 66,1% 
Årsavgiftsnivå, Kr/kvm boyta 681 674 654 

2011 
3780 
1005 
0 
-452 
131 159 

66,3% 
645 

Föreningens disponibla kapital, har placerats i 3-månaders räntebärande specialinlåning hos 
HSB Stockholm. Dessutom har föreningen ett räntebärande placeringskonto hos HSB.Det är 
en god likviditet i föreningen. 

Förräkenskapsåret2015 
Styrelsen planerar ingen avgiftshöjning 2015. För år 2015 tycks föreningen hamna på ett 
positivt resultat. Kostnader för låneräntor är ca 28 % av den totala kostanden. Drift & 
underhållskostnader uppgår till ca 38 %. Resten är huvudsakligen fastighetsavgift/skatt och 
avskrivningar. Den progressiva avskrivningsmodellen avveklas och avskrivning sker i 
enlighet med K2-regeln och uppgår till ca 900 Tkr för 2015. 

Föreningens förvaltning t.o.m. 2015-05-25 
Den ekonomiska förvaltningen har under året skötts av HSB Stockholm. 
Tekniska fastighetsskötseln har skötts av HSB Stockholms tekniska förvaltning i Täby. 
Sommarskötsel av föreningens gemensamma markytor har skötts av Anders Kj ellberg & Co 
AB. 

Vinterunderhåll av gemensamma markytor och vägar har skötts av Rosens Mark och trägård. 
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Väsentliga händelser under verksamhetsåret 

Måleriuppgörelse 
Fasadmålning genomfördes av entreprenören Andres Måleri AB Uppsala under åren 2011-
2013. I samband med arbetet lämnades en garanti på 5 år. 2012-06-14 gjordes en 
slutbesiktning av målningsresultatet och ett antal anmärkningar av varierande 
allvarlighetsgrad noterades. Exempel på grövre brister var krackelering, kraftiga flagringar 
och sprickor i ytskiktet, samt flammiga och kritiga ytor på flera fasader. 

Då bestämde styrelsen att beställa en särskild besiktning av husfasaden hos målerikonsulten 
Börje Tjämberg. Denna besiktning genomfördes våren 2014. Anmärkningarna efter den 
särskilda besiktningen protokollfördes och dokumenterades. Felen klassifiserades i 3 grupper 
och förhandlingar inleddes med måleri entreprenören för att träffa en överenskommelse om 
hur felen skulle hanteras. 

Sammanfattning: Andres Måleri åtog sig att utan kostnad för BRF Anneberg åtgärda alla 1 :or 
och grova 2:or. Med den begränsning som angavs beträffande åtgärdandet av 
besiktningspunktema 1 :or och 2:or gällde i övrigt 5 års garanti enligt ABT 06 från dagen för 
undertecknandet av träffat avtal. Andres Måleri målade upp en gavel med Falu Vapen Fasad 
Matt för att utgöra underlag för Brf Anneberg för framtida val av färg för nästa omgång av 
fasadmålning. En erfarenhet och kunskap som bedöms vara värdefull för framtida val av 
färgkvalite. Vidare gavs föreningen möjlighet att anlita Andres Måleri för nästa omgång av 
fasadmålning till samma offertpris som den tidigare vilket innebär en relativt stor rabatt i 
kostnaden för arbetet. 

Ekonomi 
En avgiftshöjning skedde 1 juli 2014 på 2 %. 
Utvecklingen i markandsräntor har varit mycket gynnsamma för låntagare och det är något 
som påverkat styrelsens arbete. Under slutet av 2014 har två av våra lån omplacerats till 
mycket fördelaktiga räntor. Kvarvarande två lån kommer att omplaceras under 2015 och 
styrelsen räknar med att även de skall kunna placeras med fördelaktiga räntevillkor. 

Värme 
F öteningens värmesystem har även under denna mandatperiod utmanat styrelsen med 
spännande frågor och prövningar. Här kommer några exempel på de mest väsentliga 
händelserna. 

• Genomgång av värme system (både SW och HW), drift tillstånd i HVC, styrventiler, 
distribusionspumpar och flödesmätningar. 3 st ventiler till HVC beställdes och 
utbyttes innan februari 2015 [Driftec och BT Automation] 

• Värmeleveransavtalet med Annebergsgården har sagts upp ijan 2015. 
Värmeleveranser till Annebergsgården uppmättes till 44,9 MWh (x 513 = 23 034 
SEK) för 2014. BRF Anneberg har levererat värme från berglagret under den period 
då värmesystemet inte transporterat värme till hushållen pga för låg verkningsgrad. 
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Föreningens Tomt 
Styrelsen har undersökt exploateringsmöjligheter av den del av BRF Annebergs mark som 
ligger mellan grov soprummet och golfbanan (bild nedan) för ytterligare byggnation. 
Styrelsen har haft inledande kontakter med intressenter som in sin tur har haft kontakt med 
kommunen. Ytterligare information kommer att lämnas på årsmötet. Styrelsens avsikt är att 
höra medlemmarnas intresse. 

Projektet skall ses i ett längre perspektiv sannolikt 5-7 år och syftar till att ta fram dolda 
tillgångar i föreningen. 

'.L • ., 

Radon 

'• 
i" l I '7 l ( ,,I •I/,; 

1 \ .· .. 
I f 

Styrelsen har fortsatt sitt arbete med att minimera/eliminera problemen med radon i de 
kvarvarande 5 problemlägenheterna. Mätningar i lägenheterna har visat på för höga 
radonvärden. Föreningen har i samarbete med HSB och Peab samt av dem utsedd entreprenör 
Byggtest utfört mätningar. Samtliga kostnader svarar HSB och Peab för. 

Här kommer några exempel på större aktiviteter för att komma tillrätta med radonproblemen. 

• Mellanrummet i väggen mellan lägenheterna har undersökts. Utrymmet har filmats. 
Sprickbildning har noterats i fogmassan som sedan tätas. Kanaler i bottenplatta och 
väggar som förberedelse för olika installationer såsom braskamin, urinseparering samt 
annan rördragning mellan våningsplanen har tätats/pluggats .. 

• Omfattningen av markradonet i vårt område har undersökts på ett antal ställen. Tio 
punkter i vårt område har valts ut där radonmätning skett genom borrning och 
mätning. 

• Sex st borrhål har tagits upp i södra ändan av vårt område för att fastställajordlagrens 
beskaffenhet. Undersökningen avsåg möjligheten att anlägga en radonbrunn. Jordens 
beskaffenhet var inte sådan att en brunn var ett bra alternativ. Samtliga geologiska 
undersökningar har utförts av Tydens. 
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Städdagen 
Under räkenskapsåret 2014 avhölls den 11 maj den traditionella vårstäddagen. Ändamålet är 
att träffa nya medlemmar, stärka föreningens inbördes gemenskap samt att städa av allmänna 
ytor och utföra mindre reparationer. Det hela avslutas med korv/hamburgergrillning samt 
kaffe med tilltugg till de vuxna. Saft med korv och hamburgare till alla barnen. 

Föreningens arbetsformer och förvaltning 
Styrelsen leder och följ er upp föreningens ekonomi och förvaltning. Vårt område går nu på 
sitt 13 år vilket innebär en hel del reparationer och underhåll som fortlöpande måste ske. 
Många föreningar välj er att skaffa sig en förvaltare för att sköta den dagliga tillsynen vilket 
blir mycket kostsamt. Vår förening har hittills skött den sysslan antingen inom styrelsen eller 
genom frivilliga insatser från medlemmarna. Med en styrelse där i stort sett alla är yrkes
verksamma tvingas föreningen att förlita sig på frivilliga krafter. Aktivare insatser från 
medlemmarna krävs om modellen skall fungera i framtiden. 

Förutom de förvaltningsinsatser som enskilda medlemmar i styrelsen gjort så har några 
insatser skett frivilligt som vi framförallt vill lyfta fram. 

Stig Ram har gjort insatser vad gäller bevakning av värme systemet samt kommunicerat med 
leverantörer av tjänster i samband med underhåll och felsökning och hjälpt nya medlemmar 
med rådgivning. Vidare har han gett förslag på åtgärder i samband med driftstörningar, 
Arne Boalt har deltagit vid besiktningar samt medverkat i att få till stånd en uppgörelse kring 
måleriproblematiken och också medverkat i att få radonproblemen lösta. Arne kommer 
tillsammans med ytterligare några frivilliga, leda den översyn av samtliga våra ventilations
anläggningar som kommer att ske under våren 2015. 

Utvändig okulär besiktning och avsyning av lägenheter har genomförts, protokollförts och 
dokumenterats av Sven-Gunnar Norrsell och Stig Ram. En uppskattad insats som har 
betydelse ur underhållssynpunkt. 
Styrelsen vill å föreningens vägnar rikta ett stor tack till alla dessa för deras frivilliga insatser. 

Förslag till resultatdisposition 
Stämman har att ta ställning till följande: 

Ingående balanserat resultat 
Årets resultat 
Att disponera: 

Styrelsen föreslår följande 
disposition: 

Uttag ur yttre underhållsfond 
Överföring till yttre underhållsfond 
Balanserat resultat 

+ 401 881 
83 476 

+ 318 406 

263 717 
+ 500 000 
+ 82 122 

318 406 
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• • Org Nr: 769605-3961 

HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

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

Rörelseresultat 

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

Årets resultat 

Not 1 

Not 2 
Not 3 

Not 4 

Not 5 
Not 6 

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

4 039 728 3 981 936 

-1 387 874 -1 572 938 
-156 084 -35 482 
-263 717 -247 911 
-108 445 -108 222 
-970 941 -406 377 

-2 887 061 -2 370 930 

1152 667 1611 006 

27 882 27 834 
-1 264 025 -1 384 789 
-1236143 -1 356 955 

-83 476 254 051 
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Org Nr: 769605-3961 

HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd 

Balansräkning 2014-12-31 2013-12-31 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstil/gJngar 
Byggnader och mark Not 7 126 906 804 127 877 745 
Pågående nyanläggningar Not 8 0 17 888 

126 906 804 127 895 633 
Finansiella anläggningstillgJngar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 9 500 500 

500 500 

Summa anläggningstillgångar 126 907 304 127 896 133 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 27 1 527 
Övriga fordringar Not 10 1 570 940 869 163 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 11 273 937 294 588 

1844904 1165 278 

Kortfristiga placeringar Not 12 1 350 000 1100 000 

Kassa och bank Not 13 6 763 6 741 

Summa omsättningstillgångar 3 201 667 2 272 019 

Summa tillgångar 130108 972 130 168152 
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Org Nr: 769605-3961 

HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd 

Balansräkning 2014-12-31 2013-12-31 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital Not 14 
Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser 84 002 002 84 002 002 
Yttre underhållsfond 1 828 545 1 576 456 

85 830 547 85 578 458 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 401 881 399 920 
Årets resultat -83 476 254 051 

318 406 653 970 

Summa eget kapital 86 148 953 86 232 428 

Skulder. 
Skulder till kreditinstitut Not 15 43 107 170 43 273 130 
Leverantörsskulder 161 459 122 651 
Aktuell skatteskuld 24 015 40 943 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 16 667 375 499 000 
Summa skulder 43 960 019 43 935 724 

Summa eget kapital och skulder 130 108 972 130 168 152 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 49 064 000 49 064 000 
Summa ställda säkerheter 49 064 000 49 064 000 

Ansvarsförbi ndelser Inga Inga 
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Org Nr: 769605-3961 

HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd 

Kassaflödesanalys 

Löpande verksamhet 
Resultat efter finansiella poster 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
Avskrivningar 
Nedskrivning av pågående arbete 
Kassaflöde från löpande verksamhet 

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

Investeri ngsverksam het 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

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

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

2014-01-01 
2014-12-31 

-83 476 

970 941 
17 888 

905 353 

22 160 
190 255 

1117 768 

0 

-165 960 
-165 960 

951808 

1975 182 

2 926 990 

2013-01-01 
2013-12-31 

254 051 

406 377 
0 

660 428 

-79 815 
-227 454 
353 159 

0 

-152 130 
-152 130 

201029 

1774153 

1975 182 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto 
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. 
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Org Nr: 769605-3961 

HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd 

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga boksluts.kommentarer 

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. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009: 1 
årsredovisning för mindre företag/ekonomiska föreningar (K2). År 2014 är det första året som föreningen följer BFNAR 
2009: 1 vilket innebär att det finns brister i jämförbarheten mellan åren. 

Avskrivning fastighet 
Principen för K2 är att inga nya komponenter aktiveras förutom de som ligger kvar från övergången till K2. Dessa 
komponenter som i enlighet med god redovisningssed och tidigare normgivning aktiverats som separata 
avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med separata avskrivningsplaner. 

Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med 0,9% av anskaffningsvärdet årligen och total livslängd har bedömts 
till 120 år från färdigställandetiden. 

Övriga komponenter skrivs av linjärt på ·20 år. Under året har komponenterna skrivits av med 5 %. 

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). 
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Org Nr: 769605-3961 

HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd 
2014-01-01 2013-01-01 

Noter 2014-12-31 2013-12-31 

Not 1 Nettoomsättning 

Årsavgifter 3 703 152 3 666 564 
Bredband 115 800 115 800 
Övriga intäkter 220 841 199 572 
Bruttoomsättning 4 039 793 3 981 936 

Hyresförluster -65 0 
4 039 728 3 981936 

Not 2 Driftskostnader 

Fastighetsskötsel och lokalvård 170 097 227 982 
Reparationer 105 534 265 121 
El 87 669 86 561 
Vatten 164 261 158 645 
Sophämtning 86 049 83 949 
Fastighetsförsäkring 68 736 56 226 
Kabel-TV och bredband 224 322 220 212 
Fastig hetsskatt 355 600 353 750 
Förvaltningsarvoden 97 727 104 079 
Övriga driftskostnader 27 879 16 413 

1387 874 1572 938 

Not3 Övriga externa kostnader 

Förbrukningsinventarier och varuinköp 3 754 4 021 
Administrationskostnader 133 030 16 473 
Extern revision 8 300 7 988 
Medlemsavgifter 11 000 7 000 

156 084 35 482 

Not4 Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 88 998 88 000 
Revisionsarvode 5 000 5 000 
Sociala avgifter 14 447 15 222 

108 445 108 222 

Nots Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 736 1136 
Ränteintäkter HSB placeringskonto 3 176 5 297 
Ränteintäkter HSB bunden placering 23 684 21170 
övriga ränteintäkter 286 231 

27 882 27 834 

Not6 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader långfristiga skulder 1 264 016 1384780 
Övriga räntekostnader 9 9 

1264 025 1384 789 
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Org Nr: 769605-3961 

HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd 

Noter 2014-12-31 2013-12-31 

Not7 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Anskaffningsvärde byggnader 103 819 871 103 819 871 
Anskaffningsvärde mark 28 317 000 28 317 000 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 132 136 871 132136 871 

Ingående avskrivningar -4 259 126 -3 852 749 
Årets avskrivningar -970 941 -406 377 
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 230 067 -4 259126 

Utgående bokfört värde 126 906 804 127 877 745 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 39 688 000 39 688 000 
Taxeringsvärde byggnad - lokaler 0 0 

Taxeringsvärde mark - bostäder 53 394 000 53 394 000 
Taxeringsvärde mark - lokaler 0 0 
Summa taxeringsvärde 93 082 000 93 082 000 

Not8 Pågående nyanläggningar och förskott 

Ingående anskaffningsvärde 17 888 17 888 
Omklassificering -17 888 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 17 888 

Not9 Aktier, andelar och värdepapper 

Ingående anskaffningsvärde 500 500 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 500 500 

Andel i HSB Stockholm 500 500 

Not 10 Övriga kortfristiga fordringar 

Skattekonto 713 722 
Avräkningskonto HSB Stockholm 1 203 920 505 311 
Placeringskonto HSB Stockholm 366 307 363 130 

1570 940 869163 

Not11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 270 567 166 550 
Upplupna intäkter 3 370 128 038 

273 937 294 588 

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

Not 12 Kortfristiga placeringar 

Bunden placering 3-mån HSB Stockholm 1 350 000 1100 000 
1350 000 1100 000 

Not 13 Kassa och bank 

Nordea 6 763 6 741 
Swedbank 0 0 

6 763 6 741 
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Org Nr: 769605-3961 

HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd 

Noter 
Not 14 

Not 15 

Not 16 

Förändring av eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
Resultatdisposition 
Årets resultat 

Medlemsinsatser 
Insatser Uppi avgifter 
75 829 502 8 172 500 

Belopp vid årets slut 75 829 502 8 172 500 

Skulder till kreditinstitut 

Låneinstitut 
Nordea Hypotek 
Nordea Hypotek 
Swedbank 
Swedbank hypotek 

Lånenummer 
39788353428 
39788353436 
2754345557 
2852088471 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 

Ränta 
1,37% 
3,25% 
3,23% 
3,30% 

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Förutbetalda hyror och avgifter 
Övriga upplupna kostnader 

Yttre uh 
fond 

1576456 
252 089 

1828 545 

Ränteändr 
dag 

2017-10-18 
2015-06-17 
2015-12-07 
2015-01-06 

2014-12-31 

Balanserat 
resultat 

399 920 
1 962 

401881 

Belopp 
9 667 170 

10 100 000 
11 550 000 
11 790 000 

43 107 170 

175 631 
298 840 
192 904 

667 375 

2013-12-31 

Årets resultat 
254 051 

-254 051 
-83 476 

-83 476 

Nästa års 
amortering 

165 960 
0 
0 
0 

165 960 

42 941210 

42 277 370 

181 792 
297 531 

19 677 
499 000 

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

Stockholm, den ..... ./.6./.3 .. :::: .... 2...fl..l/-

~C{dlL ------~. 

~ -········ ROiiSö, .ilind 

Vår revisionsberättelse harZo1S -OS. -OL.{ lämnats beträffande denna årsredovisning 

Av föreningen vald revisor 

.. !\?.. ~.~ .. \ .~.\:.: .. ::.~.. -
/.....:) I \c.. .. lc.~ S -::l <::.n~~
.f:\l..\ \c..·\-c~ re..v~s ,..,,,-

Av HSB Riksförbund förordnad revisor 
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Org Nr: 769605-3961 

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd, org.nr. 769605-3961 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB 
Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd 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. G~anskningen har utförts enligt god redovisningssed. 
För revisorn -J \ k.\1.t~· ~-:N,7-<: ·- 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 riml igheten 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 årsredovisnings lagen 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 Anneberg i Danderyd 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 förvaltnings berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den L/ I S lO \ S 

revisor Av H:::>f:l KIKSTOrouna 
föro~dnad revisor 

~ l k .. lL-, ~ ~u-.'$.S..c, . ....--

t\u l c..:.Tuc- ~ se,.,-ec\ (~lJ ~ ~'V""' 
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2015 03 30 

Motion till BRF Anneberg årsstämma i maj 2015 .. 

Hur används avskrivningarna i föreningens verksamhet? 

BRF medlemmar betalar i sina månadsavgifter även lagstadgade 
avskrivningar. 

1) Hur redovisas dessa avskrivningar i föreningens bokföring och 
årsredovisning? 

2) Hur stora avskrivningar har totalt gjorts sedan föreningens 
tillblivelse?· 

3) Hur är kopplingen mellan avskrivningar relativt den långsiktiga 
underhållsplanen? 

4) Hur avser styrelsen att placera avskrivningsbeloppen (på bästa 
sätt) alt. att avbetala på föreningens lån årligen med 
avskrivningsbeloppen? Eller finns annan metod? 

5) Hur stora beräknar styrelsen att de framtida avskrivningarna per år 
kommer att bli? 

Jag önskar att styrelsen redovisar ovanstående på kommande årsstämma i maj 
2015. 

Stig Ram, Santararavägen 49 

} ' 
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Styrelsens svar angående motion från föreningsmedlem Sven-Gunnar Norrsell 

Motion angående ommålning av föreningens fasader under åren 2011-2015 

Ommålning av våra fasader skedde i huvudsak under tiden 2011-2013. Upphandlingen av 
målningsarbetet genomfördes av dåvarande styrelse på ett grundligt och genomarbetat sätt. 
Anbud begärdes in från fem välrenommerade entreprenörer. Därefter upprättades 
kontrakt/avtal med Andres Måleri under överinseende av Målerikonsulent Börje Tjärnberg. 
Inga anmärkningar har riktats mot styrelsen angående hanteringen av måleriprojektet under 
dessa tre år. 

Ett förlikningsavtal har träffats efter juridiska förhandlingar mellan paiierna. Entreprenaden är 
slutgodkänd och garantitiden är 5 år från det att förlikningsavtalet unde1iecknades. 

Den totala kostnaden för måleriarbetet inklusive målerikonsult samt juridiskt ombud har 
uppgått till knappt 1,6 miljoner exklusive moms. Vissa delar av målerikonsultens arbete är 
underlag till det juridiska arbetet som omfattas av vårt rättsskydd och som också utnyttjats. 
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2015 03 31. Kl 2223 

MOTION till BRF Anneberg i Danderyd 

Angående: Ommålningen av föreningens fasader under åren 2011 - 2015 

Under ovanstående period utfördes ommålning av föreningens fasader i två 
omgångar. Kontrakterad firma var Andres Måleri AB i Uppsala. Tyvärr blev 
resultatet inte bra; flagningar, färgsläpp, krakeleringar speciellt på gula och grå 
byggnader med omfattande ommålningar. Frågor som har uppstått är: 

1. Enligt vilka regler I upphandlingsformulär följdes; AB 04 alt ABT 06? 

·2. Fanns skriftligt förfrågningsunderlag med målningskoder enligt. 
HUSAMA? 

3. Gjordes upphandlingen i konkunens? Hur många anbud togs in? Togs 
referenser och kreditupplysningar? Finns upphandlingsprotokoll? 

4. Finns skrivna kontrakt mellan parterna? 

5. När kom föreningens besiktningskonsult in? 

6. Har entreprenaden nu (2015) slutgodkänts? Dokumentation? Garantitider? 

7. Vad har hela kalaset kostat; inkl. entreprenörer, konsulter, materiel, 
övrigt. 

8. Varför medtogs inte lägenhetsskiljande plank och carportarnas insidor i 
entreprenaden enligt föreningens statuter? 

Jag anhåller om en fullständig redovisning i ovanstående ärende på årsstämman 
maj 2015 .. 

fol{vv11c"tV\ 
Sven GunnC.1Non-sell, Lägenhet 03. 
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Motion till BRF Anneberg i Danderyd 
Angående: Ommålning av föreningens fasader under åren 2011- 2015 

Följande är våra svar till frågorna; 

1. På samma sätt som tidigare, under tillgångar och avskrivningar. 

2. Det står under ackumulerade avskrivningar, not 7. 
SEK 5 230 067:- per 2014-12-31 

3. Stor del kostnader på underhållsplanen kostnadsföres och dras mot det sparade yttre fonden. 
Det betyder att det inte påverkar avskrivningskostnaden. Vi gör en adekvat avsättning till 
underhållskostnader varje år, dvs ca 500 000:- per år. 

4. Antingen genom amorteringar eller ny investeringar i fastigheterna. 

5. Beroende på vilka underhållsarbeten man kommer att göra och beroende på vilket 
regelverk man vill ligga i påverkar detta avskrivningarna. 
Väljer man att ligga kvar i K2 anses stora underhåll nyttjas mot fonden vilket inte ger 
någon påverkan på avskrivningarna, väljer man K3 får man aktivera dem vilket får till 
följd att avskrivningarna ökar. 
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FULLMAKT 

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt 
gemensamt, har de tillsammans endast en röst. 
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är 
medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska förete skriftlig 
dagtecknad fullmakt. Fullmakten ska företes i original och gäller högst ett år från utfärdandet. 
Ombud får bara företräda en medlem. 
Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. 
För fysisk person gäller att endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad 
partner, sambo, föräldrar, syskon, eller barn får vara biträde eller ombud. 
(utdrag ur stadgarna för BRF Anneberg i Danderyd). 
Ombud får bara företrädda en medlem. 

Ort .................. . 

Datum .............. . 

Fullmakt för ................................................................................ . 

att företräda bostadsrättsinnehavaren ....................................................... . 

Lägenhetsnummer ............ i BRF Anne berg i Danderyd. 

Bostadsrättsinnehavarens egenhändiga namnteckning: 

(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. 






