Årsredovisning
Brf Agersö 2018

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.

Viktig information!
Kallelse till ordinarie stämma 13/5 2019
Medlemmarna i HSBs bostadsrättsförening Agersö i Stockholm kallas härmed till ordinarie
föreningsstämma måndag den 13 maj 2019.
Tider:
Plats:

18.30 Kaffe+mingel
19.00 Stämman börjar
Kryptan, Kista kyrka (mitt emot Matkanonen)

Dagordning:
1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11 . Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens
ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av
föreningsstämman
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
18. Presentation av HSB-ledamot
19. Beslut om antal revisorer och suppleant
20. Val av revisor/er och suppleant
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda
ärenden som angivits i kallelsen
- Motion angående Pia livs och föreningslokalen (se bilaga 1, baksidan)
25. Föreningsstämmans avslutande

Org Nr: 716416-3862

Styrelsen för
HSB Bostadsrättsförening Agersö i Stockholm
Org.nr: 716416-3862

får härmed avge årsredovisning för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret

2018-01-01 - 2018-12-31

HSB Brf Agersö
Org. Nr. 716416-3862

ÅRSREDOVISNING 2018
Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Agersö i Kista (716416-3862) får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2018.

Förvaltnings berättelse
Agersö bostadsrättsförening bildades den 29 januari 1976 och registrerades hos
Länsstyrelsen den 18 mars 1976. Vi tog över föreningen den 14 maj 1981.

Fastigheter
Föreningen innehar fastigheterna Ärvingegård 5, 7, 8, 9, 10 .i Kista, Stockholms kommun.
Vi har 7 bostadshus, som innehåller 257 lägenheter med en yta av 21 524 m2 • Föreningen
äger marken där bostadshusen står.
Vi har följande
• 192 m 2
• 854 m 2
• 116 m 2

lokaler:
som hyrs ut till NPL Trading (Nya Pia Livs)
som hyrs ut till Förskolan Sagogården AB
som används som föreningens träfflokal

Lägenheter och lokaler
Av föreningens 257 medlemslägenheter har under året 30 överlåtits.
Vi har 38 garageplatser samt 181 biluppställningsplatser och 24 gästparkeringar.

Styrelsen
Under 2018 har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande
Ordförande
Sekreterare
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
HSB Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Bengt Fogelberg t.o.m 2018-10-30
Mattias Järvinen fr.o.m. 2018-10-30
Mattias Järvinen t.o.m. 2018-10-30
Mikael Hakali fr.o.m. 2018-10-30
Slobodan Blagojevic
Lars Andersson
Sneza Blagojevic
Christer Rundström fr.o.m. 2018-05-21
Peter Magnusson t.o.m. 2018-05-21
Mikael Enström
Gustav Biomer fr.o.m. 2018-05-21
Mikael Ekwall fr.o.m. 2018-05-21
Mikael Hakali fr.o.m. 2018-05-21
Dimitra Lampropoulou t.o.m. 2018-05-21
Christer Rundström t.o.m. 2018-05-21
Joni Saarinen t.o.m. 2018-05-21

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 16 protokollförda sammanträden.
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Firmatecknare
Firmatecknare har varit
Bengt Fogelberg
t.o.m. Augusti 2018
Mattias Järvinen
t.o.m. 2018-05-21
Peter Magnusson
Sneza Blagojevic
Christer Rundström fr.o.m. 2018-05-21
fr.o.m. 2018-10-30
Mikael Hakali

Revisor
Revisorer har varit Lars Petersson (t.o.m. 2018-12-17) med Curt Gustavsson som suppleant,
valda vid föreningsstämman, samt extern revisor utsedd av HSB Riksförbund.

Representanter på HSBs distriktsstämma
Föreningens representanter på distriktsstämman var Gail Ramsay, Bengt Fogelberg (t.o.m.
2018-10-30), Cilgia Könz (fr.o.m. 2018-10-30), Mikael Hakali och Lena Johansson.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Sonja Okker (sammankallande), Cilgia Könz och Lena
Johansson

Förvaltning
HSB Stockholm har skött den ekonomiska förvaltningen.

Fastigheternas förvaltning och skötsel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förvaltningen har ombesörjts av HSB.
Securitas Jourmontör har stått för jourtjänsten helger och efter ordinarie arbetstid.
Städningen har skötts av Adam Elm Städ AB.
Yttre miljö och snöröjning har skötts av HSB mark.
För skötsel av hissarna finns avtal med Hissgruppen.
För grovsopor och pappersinsamling har Agersö avtal med Suez.
Service och underhåll av Agersös Kabel-TV sköts av Com Hem.
Avtal om gruppanslutning för Bredband och IP-telefoni fanns hos Telenor och sedan
december hos Bahnhof.
För parkering och kontroll av besöksparkeringar svarar Q-Park.

or-
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Väsentliga händelser under året
Ombyggnad och underhåll
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Takreparationer
Flera markarbeten bl. a. nya häckar på Ringstedsgatan.
All belysning i kulvert och allmänna utrymmen är bytt till modern LED-belysning med
reservkraft.
Omisolering av värmerör i kulvert Ringstedsgatan 3-17.
Renovering av kallförråd och cykelbodar.
Renovering av staket och plank på jämna sidan Ringstedsgatan.
Bytt styrkort på alla hissar.
Påbörjat installation av elektroniska lås och styrsystem.
Förnyat all dokumentation över stamventiler.
Städning av kall- och varmgarage.
Påbörjad installation av nya passagebommar.
Nytt redundant fibernät för Internet i kulvert.
Byte av takfläktar för ventilation.

Förutom löpande reparationer har följande arbeten genomförts.

Planerat underhåll utfört under 2018

Kostnad

Arbeten med byggnader

1 755 787

El + belysning

661 303

Markytor + trädgård

287 849

Ventilation

383 151

Renovering/Besiktning Hiss

175 094

Byte av expansionskärl

61 250

Takrenovering

80 200

Planerat underhåll brandskydd

2 196

Total kostnad

3 406 830

Pågående arbete
Under verksamhetsåret har föreningen påbörjat arbetet med nya inpasseringssystem. De
mesta är klart och kommer att färdigställas i början av 2019. Kostnaden för detta under 2018
är 807 375 kr.

Investering
Föreningen har bytt stamventiler för en kostnad på 2 033 429 . Detta kommer att skrivas av
på 25 år. 0 ~
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Aktiviteter
•
•
•
•
•

En städdag våren 2018.
Valberedningens Adventsfika.
Öppet hus med valberedningen.
Sygruppen har som vanligt haft möten nästan varje onsdag.
AgersöNytt som blogg informerar om händelser och aktiviteter i Agersö.

Avgifter och hyror
Årsavgifter samt hyror av bilplatser ändrades inte från 2017 till 2018.

Förväntad framtida utveckling
Framtida underhåll
Stambyte är inte planerat i närtid.

Planerade åtgärder under 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•

Avvattning från terrasser och fasadrenovering.
Takrenoveringar fortsätter.
Fortsatt arbete med utomhusmiljön.
Projektering för renovering av föreningslokal och bastu.
Förstärkning av portar till trapphus.
Driftsättning av nytt inpasseringssystem i portar.
Uppdatering av styrsystem för värmen
Projektering inför fönsterbyte

Ekonomi
Resultat och ställning
2014

2015

2016

2017

2018

18 606

18 413

18 914

19 431

18 742

2 791

-439

2 906

2 087

-206

380

-2 400

1 270

914

-1 330

106 535

104 203

104 724

105 166

100 574

Fond för yttre underhåll tkr

7 598

7 328

4 707

5 005

3 183

Summa omsättningstillgångar tkr

6 196

3 997

6 607

8 812

3 585

Belåningsgrad kr/m 2

4108

4086

4021

3834

3 710

715

715

715

715

715

Nettoomsättning tkr
Rörelseresultat tkr
Resultat efter finansiella poster tkr
Balansomslutning tkr

Arsavg ift kr/m 2
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Resultat och ställning
Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid årets
utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

Förändring eget kapital

Belopp vid årets ingång

Insatser

Upplåtelseavgifter

Yttre uh
fond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

5 541100

2 595 800

5 005 246

-1 296 504

914 869

1 585 000
-3 406 830

-1 585 000
3 406 830
914 869

-914 869

1 440 195

-1 329 571
-1 329 571

Reservering till fond 2018
Ianspråktagande av fond 2018
Balanserad i ny räkning
Upplåtelse lägenheter
Årets resultat
Belopp vid årets slut

0

0

5 541100

2 595 800

3 183 416

Förslag till resultatdisposition
Styrelsens disposition

-381 635
-1 329 571
-1 585 000

Balanserat resultat
Årets resultat
Reservering till underhållsfond
Ianspråktagande av
underhållsfond
Summa till stämmans förfogande

3 406 830
110 624

Stämman har att ta ställning till:

110 624

Balanseras i ny räkning

HSB har upprättat föreningens bokslut för 2018 i enlighet med regelverket K3.

Ö?:;---
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Slutord
Vår Ordförande Bengt Fogelberg avled hastigt och oväntat i augusti 2018.
Han var under många år en stöttepelare i föreningen.
Bengt var alltid tillgänglig för samtal/diskussion och löste problem, stora som små.
Vi saknar Bengt och vårdar hans minne.
Under året har vi amorterat av på lånen och våra nyckeltal visar bl.a. att belåningsgraden per
kvadratmeter minskar och ligger på en förhållandevis låg nivå.
Tyvärr förekommer det i ganska stor omfattning i vår förening att bostadsrätter köps och
sedan hyrs ut olovligen i andra hand. Styrelsen tar hjälp av HSB:s jurister för att komma
tillrätta med de fall vi upptäcker. Uppsägningar av boende har gjorts och vi har pågående
ärenden som vi hoppas få lösta under våren 2019.
Vidare missbrukas parkeringsplatser. Platser hyrs ut i andra hand till utomstående samtidigt
som boende i vår förening står i kö. Vi kommer därför under 2019 att säga upp alla
nuvarande parkeringsavtal och skriva om dem och skärpa texten så att vi kan säga upp
parkeringar vid missbruk.
Vi kan glädjas åt att samarbetet med HSB har ytterligare förbättrats och förstärkts.
Vår förvaltare handlägger ärenden snabbt och förtjänstfull och avlastar styrelsen på ett
mycket bra sätt.
Bloggen AgersöNytt (agerso.com) uppmanar vi alla boende att följa. På den lägger vi upp
information om viktiga händelser ex. elavbrott, vattenläckor.
Det är vår viktigaste informationskanal.
På vår hemsida (agerso.se) finns uppdaterad information som gäller stadgar, regler,
instruktioner, aviseringar om vad man får och inte får göra i vår förening samt mängder av
annan nyttig information.
Med dessa ord ställer den avgående styrelsen sina platser till årsmötets förfogande
Mattias Järvinen
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HSB Bostadsrättsförening Agersö i Stockholm

2018-01-01
2018-12-31

Resultaträkning
Rörelseintäkter
Nettoomsättning

Not 1

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

Not 2
Not 3
Not 4
Not 5

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

Not 6
Not 7

Årets resultat

7

18 742 138

-12 698
-262
-3 406
-329
-2 205
-45
-18 947

234
788
831
276
541
000
668

2017-01-01
2017-12-31

19 430 935

-12 987
-234
-1 681
-315
-2 124

599
936
730
266
323
0
-17 343 854

-205 530

2 087 082

8 542
-1132 582
-1124 040

7 597
-1179 810
-1172 213

-1329 571

914 869

•
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HSB Bostadsrättsförening Agersö i Stockholm

2018-12-31

Balansräkning

2017-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstil/gJngar
Byggnader och mark
Inventarier och maskiner
Pågående nyanläggningar

Not 8
Not 9
Not 10

Finansiella anläggningstillgJngar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 11

Summa anläggningstillgångar

95 959
222
807
96 988

018
174
375
567

96 009 031
344 273
0
96 353 304

500
500

500
500

96 989 067

96 353 804

23 045
1440 838
3
0
1116 107
2 579 992

6 805
6 048 208
3 416
4196
1129 782
7 192 407

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

Not 12
Not 13

Kortfristiga placeringar

Not 14

1 000 000

1 500 000

Kassa och bank

Not 15

4 965

120 040

3 584 957

8 812 447

100 574 024

105 166 251

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
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HSB Bostadsrättsförening Agersö i Stockholm

2018-12-31

Balansräkning

2017-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatser
Upplåtelseavgifter
Yttre underhållsfond

5 541100
2 595 800
3 183 416
11 320 316

5
2
5
13

1 440 195
-1 329 571
110 624

-1 296 504
914 869
-381 635

11 430 941

12 760 511

Not 16

81 639 014
81 639 014

85 739 014
85 739 014

Not 17

2 100 000
2 401 335
34 016
576 437
131 048
2 261 233
7 504 070

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

Skulder
L§ngfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Levera ntörsskulder
Skatteskulder
Fond för inre underhåll
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 18
Not 19

Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

9

541100
595 800
005 246
142 146

800
2 482
20
584
157
2 621
6 666

000
317
683
808
207
711
725

89 143 084

92 405 739

100 574 024

105166 251
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HSB Bostadsrättsförening Agersö i Stockholm

2018-01-01
2018-12-31

Kassaflödesanalys

2017-01-01
2017-12-31

Löpande verksamhet

-1 329 571

914 869

2 205 541
875 970

2 124 323
3 039 192

1 631
-462 656
414 946

152 156
327 446
3 518 794

-2 840 804
0
-2 840 804

0
-360 763
-360 763

-2 800 000
-2 800 000

-800 000
-800 000

-5 225 858

2 358 031

Likvida medel vid årets början

7 671664

5 313 633

Likvida medel vid årets slut

2 445 806

7 671664

Resultat efter finansiella poster

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Kassaflöde från löpande verksamhet

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

Investeringsverksam het
Investeringar i fastigheter
Investeringar i maskiner/inventarier
Kassaflöde från investeringsverksamhet

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

Årets kassaflöde

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.
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HSB Bostadsrättsförening Agersö i Stockholm

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer

Föreningen tillämpar sig av årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012: 1(K3).
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.
Lån med en bindningstid på ett år eller mindre tas i årsredovisningen upp som långfristiga skulder.

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 SABOs vägledning för komponentindelning
av hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar.
Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under året skrivits av med 1,67% av
anskaffninqsvärdet.

Avskrivning inventarier och maskiner
Avskrivning sker med 10-20% på anskaffningskostnaden.

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 styrelsen.

Fastighetsavgift /fastighetsskatt
Föreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift på bostäder som högst får vara 0,3 % av taxeringsvärdet för
bostadsdelen. Föreningens fastighetsavgift var för räkenskapsåret 1 337 kronor per lägenhet.
För lokaler betalar föreninqen statliqa fastiqhetsskatt med 1 % av taxerinqsvärdet för lokaldelen.

Inkomstskatt
En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag, belastas vanligtvis inte med
inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % för verksamheter som inte kan hänföras till fastigheten, tex avkastning på en del
placeringar.
Föreningen har sedan tidigare år ett skattemässigt underskott uppgående till 55 996 043 kr.
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HSB Bostadsrättsförening Agersö i Stockholm
2018-01-01
2018-12-31

Noter
Not 1

Nettoomsättning

Årsavgifter
Årsavgifter el
Hyror
Övriga intäkter
Bruttoomsättning

1 871227
3 044 263
1526063
3 406 174
597 579
121 954
492 232
491 073
446 065
908 190
33 550
49 229
12 987 599

0
56 337
149 968
20 213
0
36 270
262 788

1838
18 473
152 042
20 063
6 250
36 270
234 936

205 900
15 000
25 000
3 000
65 681
14 695
329 276

208 950
25 000
15 000
0
66 316
0
315 266

45 000
45 000

0
0

664
3
-1 636
9 510
8 542

1876
3
3 436
2 282
7 597

1131 474
1108
1132 582

1177 258
2 552
1179 810

Ränteintäkter och liknande resultatposter

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

Not 7

1 913 741
2 612 103
1 769 074
3 293 590
663 722
91487
516 844
503 688
459 519
776 844
34 925
62 697
12 698 234

Övriga rörelsekostnader

Förlikning

Not6

-41 326
-413
19 430 935

Personalkostnader och arvoden

Arvode styrelse
Revisionsarvode
Övriga arvoden
Löner och övriga ersättningar
Sociala avgifter
Övriga personalkostnader

Not 5

-45 466
-1412
18 742138

Övriga externa kostnader

Bevakningskostnader
Förbrukningsinventarier och varuinköp
Administrationskostnader
Extern revision
Konsultkostnader
Medlemsavgifter

Not4

15 392 143
864 856
1997842
1 217 833
19 472 674

Drift och underhåll

Fastighetsskötsel och lokalvård
Reparationer
El
Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Fastighetsförsäkring
Kabel-TV och bredband
Fastighetsskatt och fastighetsavgift
Förvaltningsarvoden
Tomträttsavgäld
Övriga driftkostnader

Not3

431
668
372
545
016

15 389
891
2 001
506
18 789

Avgifts- och hyresbortfall
Hyresförluster

Not 2

2017- 01-01
2017- 12-31

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader långfristiga skulder
Övriga räntekostnader
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Org Nr: 716416-3862

HSB Bostadsrättsförening Agersö i Stockholm
Noter
Nots

2018-12-31
Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvärden
Anskaffningsvärde byggnader
Anskaffningsvärde mark
Årets investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

94 432 075
24 675 000
2 033 429

94 432 075
24 675 000
0

121140 504

119107 075

-23 098 044
-2 083 442

-21 248 280
-1 849 764

-25 181486

-23 098 044

Utgående bokfört värde

95 959 018

96 009 031

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad - bostäder
Taxeringsvärde byggnad - lokaler

122 000 000
8 400 000

122 000 000
8 400 000

35 000 000
1 631 000

35 000 000
1 631 000

167 031000

167 031000

835 295
0

474 532
360 763

835 295

835 295

-491 022
-122 099

-216 463
-274 559

-613 121

-491022

222174

344 273

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Taxeringsvärde mark - bostäder
Taxeringsvärde mark - lokaler
Summa taxeringsvärde
Not9

Inventarier och maskiner
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

Not 10

Pågående nyanläggningar och förskott

Årets investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Not 11

Not 12

807 375

0

807 375

0

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

500

500

500

500

Andel i HSB Stockholm

500

500

Övriga kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

Not 13

2017-12-31

0

4 196

0

4196

1115 169
938

1129 469
313

1116107

1129 782

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår.
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HSB Bostadsrättsförening Agersö i Stockholm
Noter
Not 14

2018-12-31

Bunden placering 3 månader HSB Stockholm

Not 15

1 000 000
1000 000

1 500 000
1500 000

4 965
4965

120 040
120 040

Kassa och bank
Nordea

Not 16

2017-12-31

Kortfristiga placeringar

Skulder till kreditinstitut

Låneinstitut
Nordea Hypotek
Nordea Hypotek
Nordea Hypotek
Nordea Hypotek

Lånenummer

Ränta

39788838723
39788867529
39788867537
39788867553

0,53%
1,16%
0,25%
0,28%

Ränteändr
dag

2019-03-03
2020-01-22
2019-05-20
2019-02-24

Belopp

25 739 014
15 000 000
15 000 000
28 000 000
83 739 014

Nästa års
amortering

800 000
100 000
400 000
800 000
2100 000

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del

81 639 014

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

73 239 014

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut

Not 17

2 100 000

800 000

114 339
900
15 809
131048

115 449
33 690
8 068
157 207

42 627
1 371 243
847 363
2 261233

121145
1 617 433
883 133
2 621711

Övriga skulder
Depositioner
Källskatt
Övriga kortfristiga skulder

Not 19

91140 898

Skulder till kreditinstitut
Kortfristig del av långfristig skuld

Not 18

91140 898

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyror och avgifter
övriga upplupna kostnader

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

Not20

Väsentliga händelser efter årets slut
Inga väsentliga händelser har skett efter årets slut
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HSB Bostadsrättsförening Agersö i Stockholm
2018-12-31

Noter

Stockholm, den_

2017-12-31
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Vår revisionsberättelse har

-

-

lämna

--~
Av föreningen vald revisor
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___

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB brf Agersö i Stockholm, arg .nr.
716416-3862

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

Rapport om årsredovisningen

•

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisions bevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden .
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som
beror på fel; eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar och Den
föreningsvalda revisorns ansvar.

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för min revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten
i den interna kdntrollen.

•

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet oni fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kari framtida händelser
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta
verksamheten.

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB brf Agersö i
Stockholm för räkenskapsåret 2018.
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 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.
Grund för uttalanden

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden:
Upplysning av särskild betydelse
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa
uppmärksamhet på klassificeringen av föreningens skulder till_ .
kreditinstitut i årsredovisningen. Föreningen har lån som klass1f1ceras
som långfristiga men förfaller inom ett år från balansdagen och som
därmed är kortfristiga.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

•

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra
något av detta.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattni.ng och imiktning samt tidpunkten för den. Jag
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som jag identifierat.

. utvärderarja·g den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen återger de underliggande
transaktfonerna och-händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande.bild.·

Den föreningsvalda rev.isorns ansvar
Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt
god revisionssed i Sverige. Mitt niål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. ~

Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar
Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards an Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns . Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på revisorn utsedd av HSB
Riksförbunds professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi
ran kat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Rapport om andra krav enligt, lagar, andra
författningar samt stadgar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för HSB brf Agersö i Stockholm för
räkenskapsåret 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har i övrigt fullgjort
sitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

I OFJ019

Styrelsens ansvar
· Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse
att föreningens organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Av föreningen vald revisor

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,
årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med bostadsrättslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt
med bostadsrättslagen.
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HSB Bostadsrättsförening Agersö i Stockholm

Totala kostnader
Avskrivningar
11%

Räntekostnf8~~onalkostnader
2%
6%

Planerat underhåll
17%
Drift
63%
Övriga externa kostnader
1%

Fördelning driftkostnader
□ Ar 2017

III År 2018
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Bilaga 1
Motion angående Pia Livs och Föreningslokalen

rm Styrelsen i brf Agersö
Ringstedsgatan 19
16448 Kista

Motion till Årsstämman brf Agersö 2019

Pia Uvs Ringstedsgatan 40 var ursprungligen avsedd att fungera som en serviccebutik. Sedan flera år
har bHtraflken ökat på R!ngstedsgatan i form av lastbHstrafik, biltrafik i form av kundbesök, inte
boende i brf Agersö, Nuvarande affärsverksamhet kan antas vara grossistbetonat och inte
serviceverksamhet för boende i brf Agersö.
Trafikmängden är störande både av kundtrafik och varuleveranser. Mängden av avgaser har ökat.
Föreningens behov av olika lokaler täcker inte de önskemål och behov som finns i form av
samlingslokal, föreningsstyrelsens arbetsutrymme.

Förslag

tm årsstämman :

Att stämman beslutar att ge Styrelsen i uppdrag att

tm

1. Affärslokaien Rlngstedsgatan görs om föreningens aktivitetslokal och
2. Nuvarande föreningslokat, Ringstedsgatan 19 omvandlas till en bostadsrättslägenhet.

Kista 26. 3. 2019
(.

· ... e ~ ~
Sonj Okker
'n

Ringstedsgatan 28, lgh 1103
16448 Kista

Styrelsens yttrande:
Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen i sin detaljerade form.
Tillträdande styrelse kan få i uppdrag att presentera ett förslag om hur lokalerna ska
nyttjas i framtiden för att bäst främja Brf Agersö.
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Fullmakt
Varje medlem har en röst.
Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst
tillsammans.
Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne ändå bara en
röst.
Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud.
Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, annan
närstående(=förälder, syskon eller barn) eller annan medlem får vara ombud.
Ombud får bara företräda en medlem.
Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet.

Ort ……………………………………….

Datum …………………….....

Fullmakt för ………………………………………………………………………
att företräda bostadsrättshavaren …………………………………………………
Lägenhetsnummer ………..……….. i brf ………………………...……………...
Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning:

…………………………………………………………………………………….

(Namnförtydligande) …………………………………………………..................

(Fullmakten behöver inte vara bevittnad)

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.

