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ÅRSREDOVISNING 2015



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. 



~ 
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Org Nr: 769605-3961 

Styrelsen för 
HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd 

Org.nr: 769605-3961 

får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 

201 5-01-01 - 2015-12-31 
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HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd 

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 

Ordinarie föreningsstämma hålls måndagen den 23:e maj 2016. Klockan 18.30 serveras 
kaffe/the med fralla och frukt. Årsstämman bö1jar kl. 19.00 och beräknas pågå till ca 21.30 
Plats: Enebybergs IF klubbhus, Enebybergs idrottsplats, Arholmavägen 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 attjämte 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. Inkomna motioner. 
18. Övriga ärenden; ej beslutspunkter 
19. Avslutning 

REGLER FÖR RÖSTRÄTTEN VID STÄMMAN 

På föreningsstämma har vaije medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt 
gemensamt, har de tillsammans ~ndast 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 tas med 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 
paiiner, 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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I HSB Bostadsrättsförening Anne berg i Danderyd 

ÅRSREDOVISNING 

HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd, organisationsnummer 769605-3961 

Styrelsen för BRF Anneberg i Danderyd får härmed avge redovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 1januari2015 - 31 december 2015. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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, lägenhetsöverlåtelser 
Vid 2015 års utgång utgjordes föreningen av 73 medlemmar, av vilka 50 stycken var 
huvudägare och en är HSB Stockholm EK. Under året har samtliga lägenheter varit upplåtna. 
En lägenhetsöverlåtelse av typ arv har skett under året. 

Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Afshin Malekzadeh 
Susanne Jacobsson 
Y asue Seppälä 
Ina Nilsson 
Erica Christenson 
Rolf Söderlind 

Kerstin Thufvesson 

Suppleanter 
Jaya Wij ekoon (1 år) 
Patrik Schöldström (nyvald, 2 år) 

Revisorer 

Ordförande (1 år) 
Vice ordförande/sekreterare (nyvald, 2 år) 
Ledamot/ekonomi (1 år) 
Ledamot/sekreterare (nyvald, 2 år) 
Ledamot (nyvald, 2 år) 
Ledamot (1 år) 

Ledamot utsedd av HSB Stockholm. 

Revisorer har varit Astrid Jonsson Elfving och Monica Wall (suppleant) samt BoRevision AB 
(av HSB Stockholm utsedd revisor). 

Valberedning 
Valberedning har varit Joel Rudkrantz, Jan Mathias Hanka och Åke Laneus. 

Föreningsstämma och styrelsemöten 
Ordinarie föreningsstämma för verksamhetsåret 2014 hölls 26 maj, 2015. 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 11 protokollförda möten. 
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I HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd 

Ekonomi för räkenskapsåret 2015* 

Årets resultat och 2015 2014 2013 2012 

ställning 
Nettooms~ttning 4275 4040 3982 3868 
Rörelse (brutto) resultat 1270 1153 1611 623 

! Inkomstskatt 0 0 () 0 
Årets resultat 433 - 83 254 -780 
Balansomslutning 129.076 130.109 ll30.168 130.294 
(summa eget kapital och 
skulder) 
Soliditet 66,8% 66,2% 66,1% 66,1% 
I Årsavgiftsnivå, Kr/kvm 688 681 674 654 

boyta 
*belopp anges i Tkr 

Föreningens disponibla kapital, har placerats i 3-månaders räntebärande specialinlåning hos 
HSB Stockholm. Dessutom har föreningen ett räntebärande place:ringskonto hos HSB. Brf 
Anne berg har god likviditet. 

För räkenskapsåret 2016 
Styrelsen planerar ingen avgiftshöjning under 2016. För räkenskapsåret 2016 beräknas 
föreningen hamna på ett positivt resultat. Kostnaderna för låneräntor 22% av den totala 
kostnaden. Drift & underhållskostnader uppgick till ca 48%. Resterande del är huvudsakligen 
avskrivningar. Avskrivning sker i enlighet med K2-regeln och up]pgår till ca 971 Tkr för 2015. 

Föreningens förvaltning 
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 Kjellberg & Co AB. 
Vinternnderhåll av gemensamma markytor och vägar har skötts av Rosens Mark och trägård. 

Väsentliga händelser under verksamhetsåret 

Värmesystemet 
I samband med en reparation av värmesystemet under sommaren gjordes en större 
genomgång av viktiga komponenter i värmesystemet och dess styrenhet. 

• Genomgång av samtliga under centraler i E- området 
• Luftat hela kulve1tsystemet för värmemedium 
• Åtgärda problem med avgasare. Den avgasare som är kopplad till huvudcentralen 

stannade pga för lågt tryck. En ny avgasare monterades mot tilloppsledningen i E7 för 
att få bort skadliga gaser i värme bärande medium för att förebygga skador på 
rörsystemen. 

• Byte av trasiga värmesensorer. 
• Översyn av styrenheten och uppdatering av mjukvara. 
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I HSB Bostadsrättsförening Anne berg i Danderyd 

Åtgärd under sommaren i värmesystemet 
Ett läckage uppstod i solfångarkretsen i E-ornrådet. Ett reparationsarbete genomfördes under 
juni 2015. Arbetet omfattade felsökning, grävarbete och byte av skadade rör och enheter. 
Systemet återställdes till normaldrift under sommaren. Kostnader som uppstod i direkt 
samband med denna skada täcktes av föreningens försäkring. 

Översyn av ventilation 
En stÖlTe genomgång av ventilationssystemen i samtliga lägenheter har genomfö1is. Vissa 
reparationer, filterbyte samt mätning av luftflöde har utfö1is. 

Sortering av matavfall 
Från och med den 1 november 2015 sorterar vi vårt matavfall. Det innebär att matrester 
separeras från övriga hushållssopor och läggs i särskilda bruna papperspåsar. Sopsmieringen 
bedöms fungera bra och vi räknar med en reducerad kostnad för sophämtning. 

Information 
En ny hemsida för BRF Anneberg i Danderyd introduceras. https://www.hsb.se/brf/anneberg/ 

Hemsidans främsta syfte är att hålla medlemmarna i föreningen uppdaterad om vad som sker i 
vår förening och samla praktisk information. Hemsidan används även av besökare utanför 
föreningen som är intresserade av Brf Anneberg. Nyhetsbrev skickas kontinuerligt till 
samtliga medlemmar med aktuell infmmation. 

Radon 
Styrelsen har fmisatt sitt arbete med att minimera/eliminera problemen med radon för de 
kvarvarande lägenheterna som haft förhöjda radonvärden. Föreningen har i samarbete med 
HSB, Peab och Byggtest utfö1i mätningar och arbete. Samtliga kostnader svarar HSB och 
Peab för. Under vinter/våren 2016 utförs slutlig radonmätning av en kvarvarande lägenhet. 

Städdagen 
Under räkenskapsåret 2015 hade vi den 10 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 gemensam korv- och hamburger 
grillning med kaffe, saft och godis till barnen. 

Ekonomi 
Ingen avgiftshöjning skedde under år 2015. Utvecklingen av marknadsräntor har varit mycket 
gynnsamma för låntagare och det är något som påverkat föreningens ekonomi positivt. Under 
december 2015 ammierades 1 miljon extra på ett av våra lån. Under 2015 har 2 av 
föreningens lån omplacerats till mycket fördelaktiga ränte villkor. Under 2016 har föreningen 
2 lån som ska omplaceras. 
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I HSB Bostadsrättsförening Anne berg i Danderyd 

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 

+ 82 123kr 
+ 432 692kr 
+ 514 815kr 

- 142 743kr 
+ 400 OOOkr 
+ 257 558kr 
+ 514 815kr 
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Org Nr: 769605-3961 

HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

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

Rörelseresultat 

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

Årets resultat 

Not 1 

Not 2 
Not 3 
Not 4 

Not 5 
Not 6 

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

4 274 931 4 039 728 

-1 844 560 -1 633 703 
-73 928 -173 972 

-115 464 -108 445 
-970 941 -970 941 

-3 004 892 -2 887 061 

1270039 1152 667 

14 856 27 882 
-852 203 -1 264 025 
-837 347 -1236143 

432 692 -83 476 
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Org Nr: 769605-3961 

HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd 

Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstil!g§ngar 
Byggnader och mark 

Finansiella anläggningsti!lg§ngar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 
övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa t illgångar 

Not 7 

Not 8 

Not 9 
Not 10 

Not 11 

Not 12 

2015-12-31 

125 935 863 
125 935 863 

500 
500 

125 936 363 

27 
559 240 
423 625 
982 893 

2 150 000 

6 763 

3 139 656 

129 076 019 

2014-12-31 

126 906 804 
126 906 804 

500 
500 

126 907 304 

27 
1 570 940 

273 937 
1 844 904 

1 350 000 

6 763 

3 201 667 

130 108 972 
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Org Nr: 769605-3961 

HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd 

Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser 
Yttre underhållsfond 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 
Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörsskulder 
Aktuell skatteskuld 
övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 
Summa ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

Not 13 

Not 14 

Not 15 

Not 16 
Not 17 

2015-12-31 

84 002 002 
2 064 828 

86 066 830 

82 123 
432 692 
514 815 

86 581 645 

41 775 250 
41 775 250 

165 960 
122 904 

6 458 
28 228 

395 575 
719 125 

42 494 375 

129 076 019 

49 064 000 
49 064 000 

Inga 

2014-12-31 

84 002 002 
1 828 545 

85 830 547 

401 881 
-83 476 
318 406 

86 148 953 

42 941 210 
42 941 210 

165 960 
161 459 
24 015 

0 
667 375 

1 018 809 

43 960 019 

130108 972 

49 064 000 
49 064 000 

Inga 
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Org Nr: 769605-3961 

HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd 

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. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009 : 1 
årsredovisninq för mindre ekonomiska föreninqar (K2). Föreninqen folier BFNAR 2009: 1. 

Avskrivning fastighet 
Principen för K2 är att endast om- och tillbyggnader kan aktiveras. De tidigare aktiverade 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 årl igen och total livslängd har 
bedömts till 120 år från färdigställandetiden. 

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

Fond för yttre underhåll 
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition 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). 

10



• Org Nr: 769605-3961 

HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd 
2015-01-01 2014-01-01 

Noter 2015-12-31 2014-12-31 

Not 1 Nettoomsättning 

Årsavgifter 3 739 740 3 703 152 
Bredband 115 800 115 800 
övriga intäkter 419 391 220 841 
Bruttoomsättning 4 274 931 4 039 793 

Hyresförluster 0 -65 
4 274 931 4 039 728 

Not 2 Driftskostnader 

Fastighetsskötsel och lokalvård 211 389 170 097 
Reparationer 419 171 105 534 
El 66 871 87 669 
Vatten 156 580 164 261 
Sophämtning 78 731 86 049 
Fastighetsförsäkring 83 562 68 736 
Kabel-TV och bredband 216 150 224 322 
Fastighetsskatt 363 194 355 600 
Förvaltningsarvoden 96 717 97 727 
övriga driftskostnader 9 452 27 879 
Planerat underhåll 142 743 263 717 

1 844 560 1651591 

Not3 ö vriga externa kostnader 

Bevakningskostnader 1 559 0 
Förbrukningsinventarier och varuinköp 41478 3 754 
Administrationskostnader 11428 133 030 
Extern revision 8 463 8 300 
Medlemsavgifter 11 000 11 000 

73 9 28 156 084 

Not4 Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 71 093 88 998 
Revisionsarvode 5 000 5 000 
övriga arvoden 17 500 0 
Sociala avgifter 19 572 14 447 
övriga personalkostnader 2 299 0 

115 464 108 445 

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 387 736 
Ränteintäkter HSB placeringskonto 435 3 176 
Ränteintäkter skattekonto 126 0 
Ränteintäkter HSB bunden placering 13 753 23 684 
övriga ränteintäkter 155 286 

14 856 27 882 

Not6 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader långfristiga skulder 852 178 1 264 016 
övriga räntekostnader 25 9 

852 203 1264 025 
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Org Nr: 769605-3961 

HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd 

Noter 

Not 7 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Anskaffningsvärde byggnader 
Anskaffningsvärde mark 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående bokfört värde 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 

Taxeringsvärde mark - bostäder 
Summa taxeringsvärde 

Not 8 Aktier, andelar och värdepapper 

Ingående anskaffningsvärde 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Andel i HSB Stockholm 

Not 9 övriga kortfristiga fordringar 

Not 10 

Skattekonto 
Avräkningskonto HSB Stockholm 
Placeringskonto HSB Stockholm 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 
Upplupna intäkter 

2015-12-31 

103 819 871 
28 317 000 

132 136 871 

-5 230 067 
-970 941 

-6 201008 

125 935 863 

41 380 000 

60 338 000 
101718 000 

500 
500 

500 

839 
557 660 

742 
559 240 

174 772 
248 853 

423 625 

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

2014-12-31 

103 819 871 
28 317 000 

132136 871 

-4 259 126 
-970 941 

-5 230 067 

126 906 804 

39 688 000 

53 394 000 
93 082 000 

500 
500 

500 

713 
1 203 920 

366 307 
1570 940 

270 567 
3 370 

273 937 
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Org Nr: 769605-3961 

HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd 

Noter 
Not 11 

Not 12 

Not 13 

Not 14 

Not 15 

Not 16 

Not 17 

2015-12-31 
Kortfristiga placeringar 

Bunden placering 3-mån HSB Stockholm 2 150 000 
2150 000 

Kassa och bank 

Nordea 6 763 
6 763 

Förändring av eget kapital 
Medlemsinsatser Yttre uh Balanserat 

Insatser ueel avgifter fond resultat 
Belopp vid årets ingång 75 829 502 8 172 500 1 828 545 401 881 
Resultatdisposition 236 283 -319 759 
Arets resultat 
Belopp vid årets slut 75 829 502 8172 500 2 064 828 82123 

Skulder till kreditinstitut 

Ränteändr 
Låneinstitut Lånenummer Ränta dag 8eloee 
Nordea Hypotek 39788353428 1,37% 2017-10-18 9 501 210 
Nordea Hypotek 39788353436 0,49% 2016-09-14 10 100 000 
Nordea Hypotek 39788698611 0,29% 2016-12-21 10 550 000 
Swedbank h~eotek 2852088471 1,49% 2019-10-25 11 790 000 

41941210 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 

ö vriga skulder t ill kreditinstitut 

Kortfristig del av långfristig skuld 165 960 
165 960 

övriga skulder 

Källskatt 28 228 
28 228 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 7 765 
Förutbetalda hyror och avgifter 327 881 
övriga upplupna kostnader 59 929 

395 575 

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

2014-12-31 

1 350 000 
1350 000 

6 763 
6 763 

Arets resultat 
-83 476 
83 476 

432 692 
432 692 

Nästa års 
amortering 

165 960 
0 
0 
0 

165 960 

41 775 250 

41111 410 

165 960 
165 960 

0 
0 

175 631 
298 840 
192 904 

667 375 
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Org Nr: 769605-3961 

HSB Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd 

Noter 

AY1~"~4'~ /A~~aderr v 

~// flir /1 
~sön········~~- . 

Vår revisionsberättelse harJ0/6 ·:Ö lf ..._')_ L lämnats~Jräffande denna årsredovisning 

~~:S\~6 f-11.tifl1_!})~ 
Av föreningen vald revisor Av HSB Riksförbund förordnad revisor 

Gunilla Norman 
Auktoriserad revisor 

2015-12-31 2014-12-31 
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~<). ... ~ . .................. . 
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·E·rrca .. cfirl'steii'ssön ........................................... .. 
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Org Nr: 769605-3961 

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

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB 
Bostadsrättsförening Anneberg i Danderyd 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 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 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 bostadsrätts lagen. 

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 räkenskapsår131. 

Stockholm den J2J l/ 2 0 / 6 

w~ 
revisor 

I)· 
ö ordnad revisor 

unilla Norman Auktoriserad revisor 
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I HSB Bostadsrättsförening Anne berg i Danderyd 

Räntekostnader 
22% 

Avskrivningar 
25% 

Totala kostnader 
Personalkostnader 

3% 

övriga externa kostnader 
2% 

Drift 
48% 

Grafen nedan visar fördelningen i driftkostnaden i olika poster. 

Fördelning driftkostnader 

• Ar2015 DÅr 2014 

*I posten reparationer ingår 250Tkr i försäkringsskada 

Tackvare det gynnsamma ränteläget har föreningen lyckats prestera ett bra kassaflöde under 
2015. Det har resulterat i att vi har amorterat av ett av våra lån med 1 Mkr plus att få en 
avgiftsfri månad under 2016 (april). 

16



2016-03-3 l 

Motion till årsstämman 2016 i BRF Anneberg i Danderyd 

Re: Vad har utförts resp. planeras att utföras av de besiktningsanmärkningar i den 
yttre besiktning som genomfördes somrarna 2014 och 2015 

Undertecknad önskar få redovisat vilka av anmärkningarna i protokollet efter den Yttre 
Besiktningen av BRF fastigheter som redan har utförts resp. är planlagda för utförande i nära 
framtid samt hur de har balanserats mot BRF ekonomiska underhållsplan. 
Sådan besiktning ska utföras i enlighet med § 33 i BRF stadgar. Till detta bör också tOras inre 
besiktning av samtliga föreningens lägenheter och övriga lokaler efte:rsom sådan besiktning 
hittills aldrig utförts av kompetenta besiktningsmän. 

Med Annebergshälsnin~ 

s~-~~frr!eu 
Santararavägen 26 
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Svar på motion från Sven-Gunnar Norrsell 

I augusti 2015 upprättades ett protokoll efter områdesbesiktning utförd av Stig Ram och Sven

GunnarNorrsell. Detta protokoll (rev 2015-08-09) granskadades september :2015 på ett gemensamt 

möte med Afshin Malekzadeh, Rolf Söderlind och Stig Ram. 

Anmärkningar i protokollet har sorterats i olika allvarlighetsgrad. En del av dlessa anmärkningar som är 

relaterade till värmesystemet har åtgärdats eller planerats för under 2015/2'016. Anmärkningar 

relaterad till radonvärden har analyserats och åtgärdats på olika sätt. Radonmätningar har genomförts 

för utvärdering av genomförda insatser. 

Anmärkningar som berör ommålning av fasad har behandlats i kompletterande åtgärd efter 

dokumenterad överenskommelse med målerileverantören. 

Det finns anmärkningar som ej åtgärdats men som finns med i protokollet och ingår i en åtgärdslista som 

kontinuerligt granskas för åtgärd, status pågående åtgärder. Underhållsplanen uppdateras årligen och 

vid varje styrelsemöte uppdateras föreningens åtgärdslista. 

Med detta svar anser styrelsen besvarat motionen. 
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Motion till årsstämman 2016 för HSB:s Bostadsrättsförening 

Anneberg i Danderyd. 

Om rätt för Nalla Nalm till andrahandsuthyrning av sin lägenhet på Santararavägen 57 

Bakgrund 

I december 2015 skickade Najla Naim en ansökan till styrelsen för brf Anneberg om rätt till 

uthyrning av sin lägenhet på Santararavägen 57. Denna ansökan avslogs dock av styrelsen. 

Najla är änka efter den i en tragisk bilolycka i Sydafrika omkomne Ericssonanställde Jan 

Embro. Jan och Najla har två minderåriga barn, som båda är svenska medborgare. 

Lägenheten inköptes av Jan Embro i syfte att bosätta sig där tillsammans med Najla, men 

också för att vid ev framtida utlandstjänstgöringar kunna fungera som bostad och fast punkt 

i Sverige. Najla är anställd av Ericsson och tjänstgör fn i Dubai, men har för avsikt att så 

småningom flytta tillbaka till sin lägenhet i Anneberg tillsammans med sina barn, vilket hon 

redogjorde för i sin ansökan om andrahandsuthyrning. 

Den nyligen reviderade bostadsrättslagen syftar bl a till väsentligt ökade rättigheter för 

bostadsrättsinnehavare att hyra ut sina lägenheter. Denna generösare inställning till förmån 

för brf innehavare avspeglas också i ett antal utslag i Hyresnämnden där man gått på brf -

innehavarnas linje gentemot bostadsrättsföreningarna. 

Bostadsrättslagen säger nu om andrahandsuthyrning att: 

"Tillstånd skall lämnas om bostadsrättsinnehavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen 

inte har någon befogad anledning att vägra samtycke". 

Jan och Najla har alltsedan förvärvet av lägenheten i alla avseenden fullgjort sina 

förpliktelser gentemot Brf Anneberg, varför det enligt min mening inte föreligger någon som 

helst i lagens mening befogad anledning att "vägra samtycke" till Najlas begäran. Styrelsen 

anför som huvudinvändning och "befogad anledning" till sin vägran att lägenheten tidigare 

varit uthyrd, vilket argument i detta sammanhang är irrelevant. Det faktum att lägenheten 

varit uthyrd före överlåtelsen till Najla kan inte läggas henne - som ny ägare - till last. Varje 

medlem har rätt till en bedömning av sina egna anförda omständigheter. Najla har inte 

heller t idigare hyrt ut lägenheten. Att Jan, i sin egenskap av ägare oclh även under en period 

Jan Embros dödsbo, hyrt ut lägenheten ska inte belasta Najla . 

I {}.) 
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Slutligen tillkommer det inte och finns inga skäl för föreningens styrelse att överpröva 

familjen Embro/Naims livspussel. 

Yrkande. 

Mot denna bakgrund anser jag att Najla Naim, som efter ett komplicerat arvsskifte, sedan 

maj 2015, är ensam ägare till lägenheten Santarara vägen 57, skall beviljas tillstånd att, i 

enlighet med hennes skrivelse till föreningens styrelse i december 2015, få hyra ut sin 

lägenhet i första hand i två år och med möjlighet till förlängning att beslutas vid ett senare 

tillfälle. 

l 
Dandery f ~ . mar~-2016 

/) (1--''l'C{(l 

Gunna ehrlander 

tel 0708 - 554473 

20



Gunnar Jehrlanders motion för Najla Naims räkning 

Styrelsens förslag: Att stämman ska avslå motionen. 

Skäl: 

Enligt föreningens stadgar(§ 44) och bostadsrättslagen (7 kap. 10 §)är det endast styrelsen - inte 
stämman - som kan ge tillstånd till uthyrning I andra hand. Stämman är alltså inte behörig att bifalla 
motionen. 

I sak gäller i korthet följande om uthyrning i andra hand. Utgångspunkten är att en medlem ska 
använda sin lägenhet som sin permanenta bostad. En medlem har rätt att hyra ut sin lägenhet endast 
tillfälligt, t.ex. för studier eller arbete på annan ort under en tid, med vilket menas ungefär högst två 
eller kanske tre år. 

Styrelsens motivering för att inte ge Najla Naim tillstånd till uthyrning i andra hand var: 

"Styrelsen har bl.a. följande information om bostadsrätten/lägenheten. Bostadsrätten ägdes av Jan 
Embro tills han gick bort i mars 2009 och därefter av hans dödsbo tills den i~r 2015 skiftades ut till 
hans änka Najla Naim, som numera är medlem i föreningen. Styrelsen har tidigare gett samtycke till 
uthyrning av lägenheten tre gånger. Första gången i sju månader under år 2010 (fr.o.m. januari t.o.m. 
juli) . Andra gången i två år (t.o.m. november 2012). Tredje gången ytterligare ett år (t.o.m. november 
2013). Samtycke till uthyrning har således beviljats för sammanlagt närmare fyra år. Efter senaste 
gången har styrelsen inte gett sitt samtycke till uthyrning. Såvitt styrelsen känner till har Jan Embro 
aldrig haft sin permanenta bostad i lägenheten; han förvärvade den år 2001. 

En bostadsrättshavare förväntas bo i sin lägenhet samt utöva sina rättigheter och fullgöra sina 
skyldigheter enligt föreningens stadgar. Styrelsen har tidigare samtyckt till upplåtelse av denna 
lägenhet I andra hand under flera år. Enligt sin ansökan har Najla Naim varken konkreta eller nära 
förestående planer på att bosätta sig permanent i lägenheten. Mot den bakgrunden saknas skäl att 
ge det begärda samtycket." 
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I HSB Bostadsrättsförening Anne berg i Danderyd 

FULLMAKT 

På föreningsstämman har vaije 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 shiftlig 
dagtecknad fullmakt. Fullmakten ska ts med 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 
patiner, sambo, föräldrar, syskon, eller barn får vara biträde eller ombud. 
(utdrag ur stadgarna för BRF Anneberg i Danderyd). 

01i .................. . 

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. 




	Tom sida



