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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. 
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Förvaltningsberättelse 2014 

Föreningens verksamhet 

Fastigheter 

Föreningen äger tomträtten till fastigheten Stockholm Engelsmannen 5. Fastighetens byggnader, i 
vilken man upplåter lägenheter och lokaler, uppfördes år 1952. 

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg-Hansa Försäkrings AB. I försäkringen ingår även 
momenten styrelseansvar, bostadsrättsförsäkring samt försäkring mot ohyra. 

Tomträtten till fastigheten Stockholm Engelsmannen 5 förvärvades 15 mars 2012. 

Lägenheter och lokaler 

Vid förvärvet var 90 lägenheter upplåtna med bostadsrätt och 69 lägenheter upplåtna med hyresrätt. 
2012 omvandlades 23 hyresrätter till bostadsrätter och en lokal ombyggdes till lägenhet upplåten med 
bostadsrätt. 2013 omvandlades ytterligare fem hyresrätter till bostadsrätter och två lokaler byggs om 
till lägenheter upplåtna med bostadsrätt. Under 2014 har ytterligare två hyresrätter omvandlats till 
bostadsrätter och två lokaler byggs om till lägenheter upplåtna med bostadsrätt. Detta innebär att 
föreningen vid årets slut innefattar 125 bostadsrätter och 39 hyresrätter. 

Vidare finns 16 stycken lokaler/förråd samt åtta garage. 

Föreningsfrågor 
Ordinarie föreningsstämma avhölls 2014-05-22. På stämman deltog 24 medlemmar. Föreningen hade 
vid årets slut 155 medlemmar varav HSB Stockholm är en medlem. 

Styrelse 

Kaj-Åke Sparflo ordförande 

Seppo Degardh vice ordförande 

Arvid Trybom sekreterare 

Therese Degardh ledamot 

Lasse Tobiasson ledamot 

Anders J oachimsson ledamot utsedd av HSB Stockholm 

Styrelsesuppleant har varit Magnus Sporrek. 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit fyra protokollförda sammanträden. 
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Revisor 

Revisorer har varit Anna Nygren vald vid föreningsstämman samt BoRevision AB, av HSB 

Riksförbund utsedd revisor. 

Valberedning 

Valberedningen har varit Peter Kaye och Birgit Brorsson. 

Förvaltning 

HSB Stockholm har skött förvaltningen för år 2014 inom områdena ekonomi, administrativ 

förvaltning, drift & teknik samt fastighetsskötsel. 

Firmatecknare 

Föreningen tecknas av två styrelseledamöter, utsedda av föreningsstämman, i förening. 

Väsentliga händelser under året 

Ombyggnad och underhåll 

Föreningen har under året tagit fram en underhållsplan efter genomförd besiktning av våra byggnader 

inklusive hyreslägenheter. 

Föreningen har även: 

• Genomfört Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK). 

• Renoverat och målat huskropparnas grunder. 

• Utbytt resterande tjugo portar (sex portar var nya vid förvärvet 2012). 

• Bildat gemensamhetsanläggning avseende tvättstuga, Holbergsgatan 75, med HSB Brf 

Irländaren. 

• Påbörjat fuktundersökning av grunden Holbergsgatan 148. 

• Byggt grillplats övre och nedre gården. 

• Utfört dräneringsarbeten vid Holbergsgatan 108 och 136. 

Aktiviteter 

Vår- och höststädning genomfördes i föreningens regi. Både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare 

deltog i aktiviteterna. De som deltog tyckte att det var både trevligt och nyttigt. 
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Amortering 

Föreningen har under året amorterat på lånet från SBAB med fem miljoner kronor. Det ursprungliga 

lånebeloppet på 72 miljoner är nu nere i 35 miljoner. 

Avskrivning 

Det senaste året har frågan om avskrivningar i bostadsrättsföreningar aktualiserats. Detta beror på, att 
det inte finns något korrekt, samlat och rättvisande regelverk i denna fråga och troligen dröjer det flera 
år innan något sådant kommer. 
F .n. finns det lagar, myndigheters anvisningar och branschorganisationers praxis, som går stick i stäv 
med varandra. 
Byggföretag, förvaltare, revisorer och styrelser borde ha tagit sitt ansvar, istället för att utnyttja detta 
och förlita sig på "Av Boverket förklarade behöriga avseende hela riket att utfärda intyg angående 
ekonomiska planer". Progressiva avskrivningar har visat sig vara "en övergående fluga". 

I själva verket handlar korrekta avskrivningar i en bostadsrättsförening om tre delar, en.enkel och två 
lite svårare. 

Den enkla delen är att en byggnad kan indelas i komponenter, vilka har olika tekniska och ekonomiska 
livslängder. 
"Alla vet" att en fasad måste målas eller putsas ibland, tak skall läggas om, fönsterkarmar renoveras, 
o.s.v. De flesta har dessutom hört talas om byte av VA-stammar. 
Med en professionell underhållsplan, vad beträffar åtgärder och livslängder, 10-60 år, kan den årliga 
avskrivningskostnaden beräknas. När något är utnött, inte fungerar eller är för omodernt tekniskt så 
finns det, tack vare avskrivningarna, resurser att skaffa nytt eller renovera. 
Det positiva kassaflöde, som avskrivningarna skapar om resultatet är plus/minus noll över tid, kan 
antingen sparas på kistbotten eller användas till am01ieringar, som möjliggör framtida lånemöjligheter. 

Det nummer två är det värde, som blir över, när alla identifierbara komponenter har räknats bort. Den 
delen kallas ibland stommen, d.v.s. byggnadens skelett. 
Om fasaden renoveras vid behov; hur länge står ytterväggarna? 
Bostadsrättshavarna skall sköta sina egna ytskikt; hur länge står innerväggarna? 
Utan jordbävningar och tsunamikatastrofer kan en byggnad på svenskt urberg till vissa delar ha en 
mycket lång, nästan obegränsad, livslängd. 

Del tre är det övervärde, som föreningen, och därmed dess medlemmar, har betalat för sin fastighet, 
jämfört med vad en kommersiell hyreshusförvaltare skulle vara villig att betala. Förklaringen till detta 
är, att det sammanlagda värdet av medlemmarnas bostadsrätter vida överstiger det redan för höga 
priset på fastigheten. 
Är denna del tre i själva verket en del av nummer två och hur oändligt lång skall i så fall dess 
avskrivningstid vara? 

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen låtit utomstående professionell expe1iis ta fram en 
underhållsplan, som ligger till grund för avskrivningar enligt del ett ovan. 

För del två och tre tillämpas en avskrivningsplan på 300 år. 

Vår förening har en mycket tillfredställande ekonomisk situation. Av sammanlagt 159 lägenheter vid 
starten för tre år sedan var 90 bostadsrätter och 69 hyresrätter. Sedan dess har 30 av de sistnämnda 
upplåtits, vilket har ökat kassan liksom det egna kapitalet. Dessutom har fem lokaler omvandlats till 
och upplåtits som bostadsrättslägenheter. Sammantaget har detta möjliggjort amorteringar på 
föreningens lån från 72 mkr till 3 5 mkr. 
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Att vi då några år, med en riktig avskrivningsplan, redovisar förlust, är inte något problem. Kassa och 
kapital kommer att vidmakthållas med nya upplåtelser. 
Emellertid fortgår detta inte för evigt, varför medlemmarnas avgifter successivt måste anpassas. För 
2015 har styrelsen beslutat om en avgiftshöjning med fyra procent. Det finns dock ingen anledning 
befara, att den behöver höjas på något dramatiskt sätt i framtiden. 

Förväntad framtida utveckling 

Framtida underhåll 

Redan beslutat att göra under 2015: 

Fmisätta fuktundersöka under Holbergsgatan 148. 

Byte av åtta garageportar. 

Belysning träd på nedre gården. 

Två lokaler, Holbergsgatan 96, ombygges till med lägenheter upplåtna med bostadsrätt. 

Lekplats övre gården. 

Trivsel- och trädgårdsgrupp leder förbättring av gårdsmiljön. 

Omläggning av tak Holbergsgatan 96. 

Nytt låssystem installeras i våra portar, källardörrar och miljöstuga. 

Målning av trapphus. 

Resultat och ställning 
Resultatet av föreningens 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: 

Styrelsen föreslår följande disposition: 

Balanserat resultat 

Årets resultat 

Uttag ur yttre underhållsfond 

Överföring till yttre underhållsfond 

309 760 

-1 600 736 

-1 291 231 

0 

0 

Balanserat resultat -1 291 231 

-1291 231 
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~ -HSB Brf Engelsmannen i Stockholm 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

Rörelsekostnader 
Driftskostnader 
Övriga externa kostnader 
Planerat underhåll 
Personalkostnader och arvoden 

Org Nr: 769620-8292 

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 

Not4 

Not 5 
Not 6 

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

7 497 584 7 653 166 

-4 826 295 -4 778 738 
-223 659 -288 895 
-175 625 -49 500 
-225 469 -196 781 

-2 474 640 -556 865 
-7 925 687 -5 870 779 

-428103 1782 388 

36 340 89 456 
-1209228 -1597108 
-1172 888 -1 507 652 

-1600 991 274 736 
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• • HSB Brf Engelsmannen i Stockholm 

Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgJngar 
Byggnader och mark 
Inventarier och maskiner 

Finansiella anläggningstillgJngar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

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

Org Nr: 769620-8292 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 7 
Not8 

Not9 

Not 10 
Not 11 

Not 12 

2014-12-31 2013-12-31 

163 408 082 164 843 082 
550 752 101 392 

163 958 834 164 944 474 

500 500 
500 500 

163 959 334 164 944 974 

34 735 8 358 
791 284 1 237 844 

0 195 
480 718 309 138 

1306737 1 555 534 
1 215 547 1 972 748 

2 522 284 3 528 282 

166 481618 168 473 256 

7



• HSB Brf Engelsmannen i Stockholm 

Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Insatser 
Upplåtelseavgifter 

Fritt eget kapital/ansamlad förlust 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörsskulder 
Aktuell skatteskuld 
Övriga skulder 

Org Nr: 769620-8292 

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 

2014-12-31 

122 714 340 
7 656 420 

130 370 760 

309 759 
-1 600 991 
-1 291 232 

129 079 528 

35 000 000 
762 903 
11703 

152 590 
1474 894 

37 402 090 

166481618 

72 600 000 
72 600 000 

Inga 

2013-12-31 

119 614 520 
7 117 476 

126 731 996 

35 024 
274 736 
309 759 

127 041 755 

40 000 000 
345 442 

12 370 
20 041 

1 053 648 
41 431 501 

168 473 256 

72 600 000 
72 600 000 

Inga 
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~ -HSB Brf Engelsmannen i Stockholm 

Kassaflödesanalys 

Löpande verksamhet 
Resultat efter finansiella poster 

Org Nr: 769620-8292 

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 

Investeringsverksamhet 
Investeringar i fastigheter 
Investeringar i maskiner/inventarier 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

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

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

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

-1 600 991 274 736 

2 474 640 556 865 
873 649 831 601 

-197 762 118 716 
970 589 -431 224 

1646476 519 093 

-1000000 -517 144 
-489 000 -20 982 

-1 489 000 -538 126 

-5 000 000 -10 000 000 
3 638 764 8 899 344 

-1 361 236 -1100 656 

-1203 760 -1119 689 

3 210 591 4 330 281 

2 006 832 3 210 591 

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

Org Nr: 769620-8292 

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer 

Belopp anges i kronor om inget annat anges. 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och 
bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1(K3). lldigare 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 1,46 %. 

Avskrivning inventarier och maskiner 
Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd 5-15 år. 

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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HSB Brf Engelsmannen i Stockholm 

Noter 

Not 1 Nettoomsättning 

Årsavgifter 
Hyror 
övriga intäkter 
Bruttoomsättning 

Avgifts- och hyresbortfall 
Hyresförluster 

Not 2 Driftskostnader 

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

Not 3 övriga externa kostnader 

Förbrukningsinventarier och varuinköp 
Administrationskostnader 
Extern revision 
Konsultkostnader 
Medlemsavgifter 

Not 4 Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 
Revisionsarvode 
Sociala avgifter 
övriga personalkostnader 

Org Nr: 769620-8292 

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 
Ränteintäkter skattekonto 
övriga ränteintäkter 

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader långfristiga skulder 
övriga räntekostnader 

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

4 621132 
2 969 784 

82 461 
7 673 377 

-159 999 
-15 794 

7 497 584 

776 670 
518 124 
87 266 

1592160 
193 736 
185 392 
99 518 

106 641 
227 303 
417 302 
569 200 

52 983 
4826 295 

0 
78 632 
18 224 

109 203 
17 600 

223 659 

176 755 
6 000 

42 714 
0 

225 469 

1446 
0 

34 895 
36340 

1209033 
195 

1209 228 

4 533 418 
3 545 132 

117 292 
8 195 842 

-517 189 
-25 487 

7 653166 

693 205 
416 803 

94 903 
1 680 708 

207 570 
167 438 
92 500 
89 956 

226 190 
477 230 
569 200 

63 035 
4 778 738 

52110 
41410 
20 775 

161 000 
13 600 

288 895 

144 971 
7 300 

40 760 
3 750 

196 781 

1207 
140 

88 109 
89456 

1597108 
0 

1597108 
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• • Org Nr: 769620-8292 

HSB Brf Engelsmannen i Stockholm 

Noter 2014-12-31 2013-12-31 

Not7 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Anskaffningsvärde byggnader 165 769 717 165 252 573 
Årets investeringar 1 000 000 517 144 
Utgående ackumuleracle anskaffningsvärden 166 769 717 165 769 717 

Ingående avskrivningar -926 635 -384 959 
Årets avskrivningar -2 435 000 -541 676 
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 361635 -926 635 

Utgående bokfört värde 163408082 164 843 082 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 72 000 000 72 000 000 
Taxeringsvärde byggnad - lokaler 2 341 000 2 341 000 

Taxeringsvärde mark - bostäder 41000000 41000000 
Taxeringsvärde mark - lokaler 1039000 1 039 000 
Summa taxeringsvärde 116 380 000 116 380 000 

Nots Inventarier och maskiner 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärde 127 574 106 592 
Årets investeringar 489 000 20 982 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 616 574 127 574 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar -26 182 -10 993 
Årets avskrivningar -39 640 -15 189 
Utgående ackumulerade avskrivningar -65 822 -26182 

Bokfört värde 550 752 101392 

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 0 195 
0 195 

Notll Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 480 718 309 138 
480 718 309138 

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

Not12 Kassa och bank 

Handkassa 12 387 12 387 
SBAB 1203160 1 960 361 

1215 547 1972 748 
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HSB Brf Engelsmannen i Stockholm 

Noter 

Not 13 

Not 14 

NotlS 

Not 16 

Förändring av eget kapital 

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

Skulder till kreditinstitut 

Insatser 
119 614 520 

3 099 820 

122 714340 

Låneinstitut Lånenummer 
SBAB 
SBAB 

övriga skulder 

Depositioner 
Momsskuld 

22740997 
22741012 

övriga kortfristiga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Förutbetalda hyror och avgifter 
Övriga upplupna kostnader 

Uppi. 
avgifter 
7 117 476 

538 944 

7 656420 

Ränta 
1,35% 
3,74% 

Yttre uh 
fond 

0 
0 
0 

0 

Ränteändr 
dag 

2015-03-30 
2016-03-04 

2014-12-31 

Balanserat 
resultat 

35 024 
274 736 

0 

309 759 

Belopp 
15 000 000 
20 000 000 

35 000 000 

0 
590 

152 000 
152 590 

597 283 
877 611 

1474 894 

2013-12-31 

Årets resultat 
274 736 

-274 736 
0 

-1 600 991 
-1600 991 

Nästa års 
amortering 

0 
0 
0 

18 240 
1801 

0 
20041 

552 933 
500 715 

1053 648 

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

Stockholm, den.~0. .. --i<'.>L.f:. 

-~-~--~-, 
Anders Joachimsson 

I '\;"-- ~ 

\i~.s~ e ~ ~ 
·t:ars .. fö6i"ässa·r;· ............................... .. 

Vår revisionsberättelse har 12/c ?e, 16' 

Av föreningen vald revisor 

/ dy~ -
~~·m···7··r.; .. ~ ... ==-

lämnats beträffande denna årsredovisning 

~-····························· 

········~~~r--. ~-
BoRevision AB 
Av HSB Riksförbund förordnad revisor 
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Revisions be rätte I se 

Till föreningsstämman i HSB Brf Engelsmannen i Stockholm org. Nr. 769620-8292 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf 
Engelsmannen i Stockholm för år 2014. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en års
redovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings
lagen 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 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 
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 felaktig
heter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 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 redovisnings
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens upp
skattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den över
gripande 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 den 31 
december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen för föreningen 

Upplysning av särskild betydelse 

Vid övergång 2014 till ny normgivning enligt bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2009:1 (K3) har nyttjandeperioden för 
föreningens byggnad ändrats. Föreningen tillämpar en 
nyttjandeperiod som enligt vår bedömning är för lång och redovisar 
därmed lägre kostnader för avskrivningar än vad som kan anses 
vara förenligt med god redovisningssed. 

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 Brf Engelsmannen 
i Stockholm. 

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 /. IS- 2015 

An~ 
Av föreningen vald 
revisor 

~~-· 
Hans Kypengren "?t,f 
BoRevision AB 

Av HSB Riksförbund förordnad revisor 
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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) 



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. 






