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Fören ingens verksam het
Allmänt om verksamheten
Föreningens ändamål

till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot
ersättning, till ltireningens medlemmar upplåta bostadslägenheter ftir pemanent boende om inte annat särskilt
avtalats, och i ftirekommande fall lokaler, tili nyttjande utan begränsning i tiden.

Föreningen har

Fastighetsuppgifter
Föreningen äger fastigheten Sicklaön 145:3 i Nacka kommun med29 lägenheter. Byggnadema är uppförda 2000-2001
Fastighetens adress tir
a) Järla siövägen 20,22 och24

b) Järla gårdsväg 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 och 55
c) Hengårdsparken 2, 4, 6 och 8
d) Turbinvägen 14, 16 och 18

Lägenhetsfiirdelnins
2

rok 3 rok
3817-l

:

4

rok

5

rok

>5 rok

Total bostadsarea:

3 162

m'z

Årets taxeringsvärde

57 000 000

kr

Föregående års ta,xeringsvärde

57 000 000

kr

Fastigheterna är fullvärdeftirsäkrade i Länsförsäkringar inkl bostadsrättstillägget.

Hemftirsäkring bekostas individuellt av bostadsrättsinnehavarna.

Arsavgifter
Efter att ha antagit budgeten fiir det kommande verksamhetsåret har styrelsen beslutat att sänka avgiftema med 8%
fr o m 2015-01-01. Ärsavgifterna ftir 2014 uppgick i genomsnitt ttll842krlm"lär.
Underhåll och underhållsplan

Arets underhåll
Föreningen har under verksamhetsåret utföfi reparationer ftir 52 tkr och planerat underhåll ftir 0 tkr.

Underhållsplan
Föreningens underhållsplan uppdaterades senast i sept 2014 och visar på ett underhållsbehov pä2 395 tkr för de
närmaste 10 åren. Den genomsnittliga kostnaden per år för föreningen ligger på 213 tkr . Avsättning för
verksamhetsåret har skett med 213 tkr.
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Planerat underhåll

Målningsarbeten
Putsning, lagning fasader
Byte värmeväxlare
Bye drivenhet hiss
Målningsarbeten

Ar

Kommentar

2015-2017
2021
2021
2021
2022-2023

Förvaltning
Riksbyggens kontor i Stockholm har biträtt styrelsen med ftireningens ekonomiska ftirvaltning enligt tecknat avtal.

Medlemskap och organisationsanslutning
Bostadsrättsföreningen är medlem i Intresseförening ftr Riksbyggens bostadsrättsföreningar i Stockholm
Bostadsrättsföreningen äger via garantikapitalbevis andelar i Riksbyggen ekonomisk förening. Genom
intressefrjreningen kan bostadsrättsloreningen utöva inflytande på Riksbyggens verksamhet samt ta del av
eventuell utdelning från Riksbyggens resultat. Utöver utdelning på andelar kan ftireningen även fi återbäring på
köpta tjänster från Riksbyggen. Storleken på återbäringen beslutas av Riksbyggens styrelse.

Avtal
Föreningen har ingått ftiljande avtal:
Ekonomisk ftirvaltning
Riksbyggen
Lokalvård
Riksbyggen
AB Rubin Facilitetsservice Fastighetsservice

Hiss
AB
Bredbandsbolaget
Storuman Energi AB
Nacka Energi
AB Fortum Värme
Schindler
ComHem

Hissar

Kabeltv
Bredband

El

El
Värme

Samfällighet
Föreningen är delaktig i Jrlrla sjö samftillighetsförening. Mer information om Jär1a Sjö samfällighet hittas på

wwwjarlasjo.se
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Efter den senaste stämman och därefter ftljande konstituerande styrelsesammanträde har styrelsen haft följande
sammansättning

Vald t.o.m.
årsstämman

Styrelse
Utsedd av

Ordinarie ledamöter
Martin Öhman
Malin Kahlberg

Ordförande
Ledamot, avflyttad aug2014

Kerstin Grundberg
Marianne Andersson
Ingrid Engen
Ann-Kristine Andersson

2015
2015

Ledamot

Stämman
Stämman
Stämman

Ledamot

Stämman

20r

Ledamot
Ledamot

Stämman
Riksbyggen

2016

Stämman
Stämman
Riksbyggen

2Q15

20t5
5

Styrelsesuppleanter
Ben Kenward
Carl-Johan Härstam
David Isaksson

2016

Revisorer och övriga funktionärer
Ordinarie revisorer
Elisabeth Alm
Cerle Revision AB

Revisorssupp leanter
Martin Mossberg

Föreningsvald

Stämman
Stämman

Stämman

Valberedning
Eva Boive (sammankallande)

Ulrika Lindgren

Stämman
Stämman

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Händelser under året
Ekonomi
Årets resultat ligger i nivå med föregående års resultat före avskrivningar.
Föreningen har under året gjort en extra amortering på fastighetslånen med 1 592288 kr, se vidare
kassaflödesanalys.
Styrelsen bedömmer ltireningens ekonomi som mycket god. Under de senaste åren har ett fler1al faktorer bidragit
till att föreningen kraftigt har kunnat sänka avgifterna.
De flesta avtal har förhandlats om. Några avtal t ex (trädgård och takskottning) har gått från en fast kostnad till
avrop vid behov. Några arbetsuppgifter (t ex häckklippning och skottning av gångar) har ltireningen själva tagit
över från externa leverantörer.
Föreningen har fattat ett policy-beslut och helt avskaffat arvoden.
Lånevilkoren har förhandlats om och ränteläget har varit gynnsamt.
Å andra sidan blir husen äldre och äldre och behovet av underhå1l och reparationer ökar.
Styrelsen har utarbetat en långsiktig budget och beslutat att sänka avgiftema med 8% från I januari 201 5. Denna
bedöms långsiktigt möjliggöra amofieringar på en halv till en miljon per år.

RB BRF STUREGARDEN 716419-6904

,3

Verksamhet, ekonomi och framtida utveckling

Allmänt
I resultatet ingår avskrivningar med 707 tkr, exkluderar man avskrivningarna blir resultatet 882 tkr. Avskrivningar
är en boköringsmässig värdeminskning av föreningens byggnader och posten påverkar inte föreningens likviditet.
För att se hur likviditeten har förändrats under året hänvisas till kassaflödesanalysen. Från och med räkenskapsåret
2014 gäl\er ny god redovisningssed, genom den nya normgivningen K-regelverket (de så kallade K2lK3).
Förändringen innebär att synen på avskrivningar, investeringar och underhåll har ftirändrats. Detta kan medföra att
resultat och jämförelsetal awiker från äldre årsredovisningar.

Med

lemsinformation

bäde en vår- och en höststädning med ett stort antal deltagare vi båda tillftillena. Då städades
gemensamma ltirråd såsom cykel- och soprum samt vår utemiljö som grusgångar och planteringsytor med ett gott
resultat. Pä vårdagen giordes även en del målningsarbeten och under höstdagen klippning av häckar och
lökplantering som vi hoppas att vi ska ha glädje av framöver. Båda tillftillena avslutades traditionsenligt med
korvgrillning. Aktiviteten bidrar både till trivsel och gemenskap och att vi sänker kostnaden för

Vi hade 2014

trädgårdsunderhå11et.

Under hösten beskar AB idrotts- och trädgårdsanläggningar flera träd och ett par träd togs bort helt p g a skador
eller annat skäI. Äterstår några planerade åtgärder som ska göras under våren 2015. Ör'rig trädgårdsskötsel har
boende skött själva.

Kräftfisket genomfiirdes en kväll i augusti
Föreningens bord och stolar som finns tillgänglig ftir medlemmama har lånats ut ett flertal gånger under året.

överlåtelser

Baserat på kontraktdatum har under verksamhetsåret 3 överlåtelser av bostadsrätter skett
(föregående år 4 st).

Flerårsöversikt
Kostnadsutveckling, räntekostnader och driftkostnader
450
400
350
300

250
200
150
100
50

2010
--+**

Ränta, kr/m'?

--€-dr-

Driftkostnader, kr/m'

2011

Driftkostnader exklusive underhåll,
kr/m'
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Resultat och ställninq (tkr)
Rörelsens intäkter
Årets resultat
Årets resultat exklusive avskrivningar
Årets resultat exklusive avskrivning men efter

till underhållsfonden
Avsättning till underhållsfond kr/m'z

2014
2 727
176
882
669
67
89 701

avsättning

Balansomslutning
Soliditet

Likviditet
Årsavgiftsnivå lor bostäder, kr/m2
Driftkostnader,krlm2
Driftkostnader exklusive underhåll, kr/m'?
Ränta, kr/m'

Län.krlm'

2012

2 728

9t

699

28

952

273

856

t77

186

30

30

499

91 330

72o/o

7t%

146%
842
290
290
2s3

253%

145%

842

842

284
284

396
396
314

252
433

I

20tl

2726
43
282

73o/o

500
7 49s

Underhållsfond, kr/m2

2013

2 768

062

I

403

t2s

30
91 302
71o/o
136%
842

316
316
374
372
8 180

2010

2726
256
479
309
s4

9t

s28

77o/o

l3l%o
842
339
339
308
342

8243

Årsavgiftsnivå ftir bostäder kr/m' samt bränsletillägg krlm'har bostadsarea ftir bostadsrätter som beräkningsgrund.
Driftskostnad krlm2, ränta kr/m', underhållsfond kr/m" och Lånkr/m" har samtliga bostadsareor som
beräkningsgrund.

Resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande finns följande medel (kr)
Balanserat resultat
Årets resultat ftire fondft)råndring
Årets fondavsättning enligt stadgama
Årets ianspråktagande av underhållsfond

2 063 4st

Summa överskott

2 026 246

Styrelsen fiireslår följande disposition

till

175 795

-213 000
0

årsstämman:

2 026 246

Att balansera i ny räkning
Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas
til lhörande bokslutskommentarer.
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till efterföljande resultat-

och balansräkning med
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Resultaträkning

Belopp i kr

Rörelseintäkter m.m.
Årsavgifter och hyresintäkter
Övriga rörelseintäkter
Sum ma rörelseintäkter, la gerföränd

Not

ri

n

ga r

m.m.

2014-01-0r

2013-0 1 -01

2014-12-31

2013-12-3t

2 665 040

2 665 041

61 960
2727 000

2767 879

102 838

Rörelsekostnader
Driftkostnader

-)

F

astighetsadministration
Personalkostnader

4

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

6

- 916 011
- 146 524

- 897 293
- 123 697
- 17 295

- 706 602

- 252 596
-1 290 880

5

-1 769 t37

Summa rörelsekostnader

957 863

Rörelseresultat

1

476 999

Finansiella poster
7

920

8

17 118

9

- 800 106
- 782 068

- 79s 680
- 777 763

Resultat efter finansiella poster

175 795

699 235

Arets resultat

175 795

699 235

Resultat från fi nansielia an1äggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster

Summa finansiella poster
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820

l7

096

h

Balansräkning

Belopp i kr

Not

2014-12-31

2013-12-31

10

88 827 900
88 827 900

89 534 502
89 534 502

TILLGANGAR
Anläg gningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i intresseftiretag
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

10 000

l0

l0 000

10 000

88 837 900

89 544 502

165 937
24 899
190 836

214 746
24 211
238 9s7

000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

12

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13

Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar
Övriga korrlrist iga placeri ngar
Summa kortfristiga placeringar

14

450 000

450 000

I
I

200 000
200 000

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGANGAR

15

222236
222 236

515 439
515 439

863 073

1 954 396

89 700 973

91 498 898

4
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Balansräkning

Belopp i kr

Not

2014-12-31

2013-12-31

62 000 000
1 582288

62 000 000
1 369 288
63 369 288

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

I6

Medlemsinsatser
Fond ltir yttre underhåll
Summa bundet eget kapital

63 582288

Fritt eget kapital

I

Balanserat resultat

I 364 215

850 451
175 795
2 026 246

2 063 451

65 608 534

65 432739

l7

23 500 000
23 500 000

25 292 288
25 292 288

t7

200 000

253 384
592 439

200 000
111 074
74 675
6 543
381 579
773 871

89 700 973

91 498 898

30 322 000
30 322 000

30 322 000
30 322 000

lnga

lnga

Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

699 235

Långfristiga skulder
Fastighetslån

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Fastighetslån, kofi fristig de1

Leverantörskulder

68 672
70 383

Skatteskulder

Övriga kortfri stiga skulder
Upplupna kostnader och Iiirutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18

STÄLLDA SÄKERHETER oCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställda säkerheter
övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter
Summa ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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verksamheten

Den löpande

2014-12-31

2013-12-31

'

Resultat efter finansiella poster

175',795

699 235

706 602

252 596

882 397

951 831

48 121
-181 432

-20 501
-330 761
600 569

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

Avskrivningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten ftire förändringar av

rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Kortfristiga fordringar (ökning -, minskning +)
Kortfristiga skulder (ökning +, minskning -)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
I

749 086

nvesteri n gsverksam heten

Finansieringsverksamheten
Förändring av skuld
Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten

-l

-1 792 288

-200 000
-200 000

Arets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-1 043 202
I 715 439
672 236

I 314 869
| 7ts 439

(se

Not l4

och

Not

792 288

400 s69

I 5)

Upplysning om betalda räntor
För erhållen och betald ränta se Not 8 och Not 9

4

Noter med
redovisningsprinciper och
tilläggsuppgifter
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokftringsnämndens allmänna råd,
K2-reglerna ltir mindre, ekonomiska ltireningar
(BFNAR 2009:l). Principerna har tillämpats från I
januari 2014 men har ej medfört några väsentliga
effekter.

Pågående ombyggnad

I {tirekomrnande fall redovisas ny-, till- eller ombyggnad som pågående i balansr'äkningen
att arbetena ftirdigställts.

till dess

Värderi ngspri nciper m.m.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Skatter och avgifter
En bostadsrättsftirening är i normalfallet inte ftire-

Fordringar

mål för inkomstbeskattning. En bostadsrättsltirenings ränteintäkter är skattefria till den del de är
hänftirliga till fastigheten. Beskattning sker av
andra kapitalinkomster samt i ftirekommande fall
inkomster som inte är hänftirliga till fastigheten.
Efter avräkning ftir eventuella underskottsavdrag
sker beskattning med 22 procent. Föreningens
underskottsavdrag uppgår vid riikenskapsårets slut
Lill2 935 546 kr.

Fordringar har efter individuell värdering upptagits
till belopp varmed de beräknas inflyta.

Materiella anläggni ngstillgångar
Mateliella anläggningstillgångar redovisas

till

anskaffningsvärde med avdrag ftir ackumulerad
våirdeminskning och eventuella nedskrivningar.
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas
nyttiandeperiod.

Bostadsrättsföreningar erlägger en kommunal
fastighetsavgift motsvarande, det lägsta av

.

o

1 217 kr per lägenhet eller 0,30 yo av taxelat värde ftir fastigheten

Beloppet gäller inkomstäret 2014

Underhåll/underhållsfond
Underhåll utftirt enligt underhållsplanen benämnssom planerat underhåll. Reparationer avser löpande
underhåll som ej finns med i underhållsplanen.
Enligt anvisning från Bokftiringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget
kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande
ftir genomförda åtgärder sker genom överftiring
mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av
st5rrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på {tireningens årsstämma.
Årets underhållskostnader redovisas i resr,rltaträkningen inom å,rets resultat.
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Avskrivningsprinciper för anläggningstillgån gar

Materiellaanläggningstillgångar Avskrivningsplan
Byggnader
Undercentral

Anslutningsavgifter

Linjär
Linjär
Liniär

Antal
120

år

Slutår
2122

10

2020

5

2008

Markvärdet är inte ftiremål ftir avskrivning
Belopp i kr om inget annat anges.

2014-12-31
Not

1

Ärsavgifter och hyresintäkter

Årsavgifter, bostäder

Not

2

2 66s 040
2 66s 040

2 665 041
2 665 041

4 540

4 540
57 420
500
500
39 878

Ovriqa rörelseintäkter

Bränsleavgift er, bostäder
Bredband
Inkassointäkter

57 420

Övriga rörelseintäkter
Försäkringsersättningar

Not

3

2013-12-31

6t 960

102 838

52 050
35 293
14 308
166 075
29 945
28 072
27 856
I 675
- 400
26 176
3 218
708
79 073
42 135

24 185

Driftkostnader

Reparationer
Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Nyttjanderätt It & Belysning
Samftillighetsavgift
Fastighetsftirsäkring

Kabel- TV
Fastighetsskötsel
Bevakningskostnader
Äterbäring från Riksbyggen
Städning gemensamma utrymmen

Obligatoriska besiktningar
Förbrukningsmateriel
Vatten
E1

Uppvämning
Sophantering och återvinning
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386 159
23 668
916 0l I

35 090
l4 308
168 355
23 745
27 968
27 705

-3700
25 608
3 063

2 s79
54 413
47 315

420 152
26 507
897 293

4

2014-12-31
Not4

Fastighetsadministration

Förvaltningsarvode

48 478

IT-kostnader

58 320
225
16 125
2 222
6 330
675

Juridiska kostnader
Revisionsarvode, extemt
Möteskostnader

Övriga förvaltningskostnader
Kreditupplysningar
Telefon och porlo
Konstaterade 1örluster hyror/avgift er
Medlems- och 1öreningsavgifter
Köpta tiänster
Bankkostnader

Not5

2013-12-31

26 206
58 453
I 050
16 085
9 704

2 425

4 r08

7 801

I

I

-)

450

8 071
520
146 524

450
520

123 697

Personalkostnader

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Sammanträdesarvoden
Övriga ersättningar till förtroendevalda
Summa
Sociala kostnader

l3 500

-

250

13 250

4 045
17 295

Not

6

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Byggnad
Undercentral

697 454

9 148
706

Not

7

Resultat från finansiella anlägqninqstillqånqar

Utdelning andelar

Not

8

Ränteintäkter från bank
från förr,raltningskonto i S wedbank
Ränteintäkter från likviditetsplacering via Riksbyggen

820

920

820

307
368
t6 355

Övriga ränteintäkter

89

I

233
453
15 213
198

ll8

t7 096

504 231

568 21 8
227 462
795 680

t7

9

92{t

Övriga ränteintäkter och liknande poster

Ränte i ntäkter

Not

602

243 448
9 148
252 596

Räntekostnader och liknande poster

Räntekostnader för fastighetslån
Räntekostnader för swap
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295 875
800 t06

h

2014-12-31

2013-'t2-31

78 278 940
l3 448 000
199 566
91 480
92 017 986

78 278 940

199 566
91 480
92 017 986

92 017 986

92 017 986

Not 10 Byggnader och mark
Anskaffningsvärden

Vid årets början
Byggnader

Mark
Anslutningsavgi fter

Undercentral

Summ a anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Byggnader

Anslutningsavgifter
Undercentral

Ärets avskrivning byggnader
Årets avskrivning undercentral
Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan

Restvärde enligt plan vid årets slut
Varav
Byggnader

Mark
Anslutningsavgifter

474
s66
444

13 448 000

-2 256
- 199
- 27
-2 483 484

-2 013 026

- 697 454

- 243 448

- 199 s66
- t8 296
-2 230 888

-9148

-9148

-3 190 086

-2 483 484

88 827

900

89 s34 502

75 315 864
13 448 000
64 036

76 013 318
13 448 000
73 184

57 000 000
57 000
39 000

57 000 000
57 000 000
39 000 000

10 000

r0 000

l0

000

l0 000

48 957
100 159
16 821
t6s 937

s3 399
t14 467
46 880

Taxeringsvärden
bostäder
Totalt ta.xeringsvärde
varav byggnader

000
000

Not 11 Aktier och andelar i intresseföretag
20 kapitalbevis å 500 kr i Intresseföreningen

Not 12 övriga fordringar
Skattekonto

Utlåning, Järla Sjö samftillighet, nyttjanderätt It & Belysning
Andra kofifristiga fordringar, Riksbyggen

214 746

ry
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2014-12-31

2013-'t2-3'l

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter

149

Förutbetalda försäkringsprem ier

1 077
6 286
7 018
9 570
260
24 211

7 886
7 029

Förutbetald kabel-tv-avgift
Förutbetald kostnad bredbandsanslutning

9 570

Övri ga lörutbetal da kostnader

265

24 899
Not 14 Övriga kortfristiga placerinqar
450 000

I

450 000

I 200 000

307
222 236

98 927
416 512
5l 5 439

Bundet

Fritt

Fritt

Underhållsfond

Balanserat
resultat

Arets resultat

Likviditetsplacering via Riksbyggen
Tvp
30 dagar

Saldo
450 000

200 000

Ränta Slutdatum
0,70 2015-01-15

Not 15 Kassa och bank
Bankmedel

Förvaltningskonto i Swedbank

Not 16 Eget kapital

221 929

Bundet

Bundet

lnsatser
Vid årets bö{an

62 000

Disposition enl årsstämmobeslut
Avsättning till underhållsfond
Årets resultat

Vid årets slut

62 000

000

000

I

369 288

I

213 000

364 215
699 235
- 213 000

s82 288

I

699 235

- 699 235
175 795

l

850 451

175 79s

Not 17 Fastiqhetslån
23 700
- 200
23 500

Inteckningslån

Avgår nästa års amorlering, (kortfristig skuld)
Summa långfristiga skulder till kreditinstitut

Låneinstitut

NORDEA ITYPOTEKAB
NORDEA }TYPOTEKAB

Ränta
4,68%
3,46%

NORDEAHYPOTEKAB t,70%
NORDEAHYPOTEKAB 1,72%

till

lng. skuld
2015-05-22* 5 000 000
2015-05-25++ 10 000 000
Bundet

20t7-06-21

Löst lån/
Nytt Lån

000
000
000

Arets amort

8 500 000

20t4-11-04

t0 492288
25 492288

-8 500 000

25 492288
- 200 000
25 292288

Utg. skuld
5 000 000
10 000 000
8 500 000

t 792 288
't 792 288

200 000
23 700 000

Under nästa räkenskapsår ska f'öreningen amoftera 200 000 kr varför den delen av skulden kan betraktas som
kortfristig skuld. Föreningen har under året gjort en extra nedamortering på motsvarande 1 592 288 kr

* Utgörs av ett rörligt
*

lån med vilkoren Stibor 90+1,10%o och en swap som kostar 3,58%o och ger tillbaka en Stibor 90.

* Utgörs av ett rörligt lån med vilkoren Stibor 90+

RB BRF STUREGARDEN 716419-6904

1, I 0olo

och en srvap som kostar 2,360Ä och ger tillbaka en Stibor 90.

f,l

2014-12-31

2013-'t2-31

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader
Upplupna kostnader för reparationer och underhåll
Upplupna elkostnader
Upplupna värmekostnader

83 413

4 683
43 542
16 000

Upplupna revisionsarvoden
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förutbetalda hyresintäkter och årsavgift er

105 746
253 384

Nacka 2015-02-17

{Gt},\
Kerstin Grundberg

frw
Marianne Andersson

Ben Kenward

vår revisionsberättelse har lämnats

Mikäel Johansson
Auktoriserad revisor

RB BRF STUREGARDEN 716419-6904

Ann-Kristine Andersson

den

2 *u"

JA{

,"''?

92 421
3 782
3 668
55 795
15 500
13 103
197 310
381 s79

Revisionsberättelse
Till fiireningsstämman i Brf Sturegården
Org.nr 716419-6904

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfort en revision av årsredovisningen for Brf Sturegården ör räkenskapsäret2014.
Sgrrels ens ansvar fi)r årsr edovisningen
bild enligt
zir styrelsen som har ansvaret for atlupprätta en årsredovisning som ger en rättvisande
en
årsredovisningslagen och lor den intema kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig for att upprätta
på
årsredovisnin[ .o. inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller

påt

fei.

Revisorernas onsvar
Vårt ansvar ?ir att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utforts

enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisom innebär detta att han utfort revisionen enligt
Intåational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi foljer
yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen lor att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentli ga felaktigheter.

i
En revision innefattar att genom olika åtgåirder inhäfirta revisionsbevis orn belopp och annan information
riskerna
bedöma
genom
att
annat
bland
utföras,
ska
som
åtgärder
årsredovisningen. Revisoå väljer vilka
Vid
for väsentligu=f"luttigh"ter i åriredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fellor
hur
är
relevanta
som
kontrollen
denna riskbädomninf beaktar revisorn de delar av den interna
loreningen upprättar årsredovisningen lor att ge en räffvisande bild i syfte aff utforma granskningsåtgiirder
år ändam'ålsetrliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
som

effekliviteten i foreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
styrelsens
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
i
presentationen
den
övergripande
av
uppskattningJr i redovisningen, liksom en utvärdering
årsredovisningen.

Vi

anser att de revisionsbevis

vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund ör våra

ufialanden.

(Jttalanden
ger en i
Enligt vår uppfa6ning har årsredovisningen upprättats i en_lighet med årsredovisningslagen och
och av dess
alla vasenttiga uur""id"., rä6visande bild av loreningens finansiella stiillning per 2014-12-31
är
Förvaltningsberättelsen
å,rsredovisningslagen.
enligt
finansiella resuitat och kassaflöden for året
forenli g med å' rsredovisningens övri ga delar.

Vi tillstyrker diirfior
foreningen.

att foreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen

lor

&

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar

Utöver vår revision av arsredovisningen har vi även reviderat forslaget till dispositioner betråfrande
loreningens vinst eller forlust samt styrelsens fön'altning for Brf Sturegården lor räkenskapsåret 20 13 .

Styrelsens ansvar

Det ?ir styrelsen som har ansvaret flor forslaget till dispositioner betäffande floreningens vinst eller förlust,
och det ?ir sfyrelsen som har ansvaret for forvaltningen enligt lagen om ekonomiska foreningar.

Redsorernas ansvar
Vår1 ansvar iir att med rimlig säkerhet uttala oss om lorslaget till dispositioner beträffande foreningens
vinst eller lorlust och om forvaltningen på grundval av vå,r revision. Vi har utiort revisionen enligt god
revisionssed

i Sverige.

Som underlag flor vå-rt utlalande om styrelsens forslag

till dispositioner beträffande

foreningens vinst eller

forlust har vi granskat om lorslaget iir lorenligt med lagen om ekonomiska foreningar.

vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat
for att kuma bedöma om någon styrelseledamot
i
{öreningen
åtgärder
forhållanden
och
väsentliga beslut,
granskat
om någon styrelseledamot på annat sätt har
är ersäthingsslryldig mot floreningen. Vi har även
handlat i strid med lagen om ekonorniska föreningar, arsredovisningslagen eller foreningens stadgar.
Som underlag for vårt utälande om ansvarsfrihet har

anser att de revisionsbevis vi har inhämtat iir tillräckliga och ändamålsenliga som grund for våra
uttalanden.

Vi

Uttalnnden
Vitillsfyrker att floreningssfämman disponerar vinsten enligt örslaget i forvaltningsberättelsen och
bevif ar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet lor räkenskapsåret.

Stockholm den 2 mars 2015

Mikaäl Johansson
Auk-toriserad revisor

Revisor

Nyckeltal

Kostnadsfördelning
Driftkostnader
Fastighetsadmini stration
Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anläg gning
Summa kostnader

2013

916 01 I
146 524

897 293
123 697
l7 295
252 596
1 290 880

0
sti

1

lgätgar

706 602
1 769 137

Driftkostnader

RB BRF STUREGÄRDEN 716419-6904

2014

Bilaga

1

Driftskostnadsfördeln

in

g

2014

050
293
14 308
166 07s
29 945
28072
27 856
1675
- 400
26 t76
3 218
708
79 073
42 t3s
386 159
23 668
916 011

Reparationer
Fastighetsavgift och fastighetsskatt
Ny.ttjanderätt It & Belysning

52
35

Samftillighetsavgift
Fastighetsftirsäkring

Kabel- TV
Fastigh etsskötsel

Bevakningskostnader
Återbäring från Riksbyggen
Städning gemensamma utrymmen

Obligatoriska besiktningar
Förbrukningsmateriel
Vatten
E1

Uppvämning
Sophantering och återvinning
Summa diiftkostnader

Reparationer
60

Samfällighets

avgifi
lgo

Vatten
90Ä

Uppvärmning
42o/o

RB BRF STUREGARDEN 716419-6904

Bilaga 2

2013
24 185
3s 090
14 308

168
23
27
27

355
745

968
705
0

-3 700
25 608
3 063
2 s79
54 413
47 31s
420 ls2

26 507
897 293

2014

Nyckeltalsanalys för driftkostnader
BOA (kvm):

Kr/kvm

2013

Kr/kvm

Reparationer
Fastighetsavgift och fastighetsskatt
Ny.ttjanderätt It & Belysning

t6

8

11

11

5

5

Samftillighetsavgift

53

53

Fastighetsftrsäking

9

8

Kabel- TV

9

9

Fastighetsskötsel
Bevakningskostnader
Återbaring från Riksbyggen
Städning gemensamma utrymmen

9

9

Obligatoriska besiktningar
Förbrukningsmateriel
Vatten

1

0

I
I

25

17

E1

13

15

Uppvärmning

122

133

Sophantering och återvinning
Summa driftkostnader

7

8

290

284
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1

0

0

-l

8

8

Ordlista
Anläggnin gstillgånga r
Tillgångar som är avsedda för långvarigt bluk
inom frireningen. Den viktigaste anläggningstillgången är fiireningens fastighet med ev.
rrrark och byggnader.

Ansvarsförbindelser
Åtagande ftir ftireningen, som inte finns med
bland skuldelna i balansräkningen. Borgensftrbindelse är exenrpel på ett sådant åtagande.

Ä,vskrivning
Kostnaden

ltil inventarier

år. Normal avskrivningstid

1ördelas över flera

fiir maskiner och

Fond för inre underhåll
En fond, som i de fall den finns, är
bostadsrätts-havarnas individuella
underhållsfond och medel i fonden disponeras
av bostadsrättshavaren ftr underhåll och
ftrbättringal i respektive lägenhet. Den år'liga
avsänningen påverkar lbreningens
lesultaträkning som en kostnad. Fondbeloppet
enligt balansr'äkningen visal sumrnan av
samtliga bostadsrätters tillgodo Jravanden.
Uppgift ftir den er.rskilde bostads-r'ättshavalen
lärnnas i samband n-red aviseringen varje

kvartal.

inventarier är fem år och den årliga
avsklivningskostnaden blir då 20 procent av

Fond för yttre underhåll
Enligt ltileningens stadgal skall en årlig

anskaffningsvär'det.

avsätlning göras till liireningens gemensalnrna
underhållsfond. Fonden fir utnyltjas {tjr större
yttre reparations- och underhållsarbeten.
Kostnadsnivån liir underhåll av fiileningens
fastighet (långsiktig underhållsplan ska
finnas) och behovet att värdesäkra tidigare
fonderade medel, påverkar stolleken på det
belopp som avsätts.

Balansräkning
Visar töreningens ekonomiska ställning vid
verksamhetsårets slut. Den ena sidan av
balansräkningen (den s.k. aktivsidan) visar'
för'eningens tillgångar (kontanter, lbrdringar,
fastigheter, inventarier m.m.) Den andra sidan
av balansr'äkningen (den s.k. passivsidan)
visar finansieringen, d.v.s. hur tillgångarna
finansierats (genom upplåning och eget
kapital). Verksamhetens resultat (enligt
resultat-räkningen) påverkar det egna

kapitalets stollek (föreningens ftilmögenhet).

Bränsletillägg
En sepalat avgift som föreningen kan ta ut
och som skall motsvara kostnaderna ftir
uppvär'rnningen av ftireningens hus.
B ränsletillägget ftirdel as eftel varj e I ägenhets
storlek eller annan 1ämplig fiJrdelningsgrund
och skall erläggas månadsvis av ftireningens
medlemmar.

Ekonomisk förening

En {iiretagsform som har till ändamål att
främja medlemmarnas ekonomiska intresse
genom att bedriva någon form av ekonomisk
verksamhet.

Folkrörelse
En sammanslutning som arbetar ltir att fi'ämja
ett gernensamt intresse bland medlemmarna.
En folkr'örelse har en utvecklad idö om hur
samhället bör utvecklas, man bildar opinion,
arbetar derrrokratiskl och ulan vinstintlesse.
En folkr'ör'else har stor anslutning, geografisk
spridning och medlemskapet är frivilligt.

Förlagsinsats
Förlagsinsats är en kapitalinsats sorr.r ickernedlemmar tilllör en ekonomisk ltirening.
Geno m fiir'lags insatser kan ftirenin gen skaffa
kapital utan att behöva ta in nya medlemmar.
Förlagsinsatser har en rnellanställning mellan
skulder och eget kapital. Den som har en
fiirlagsinsats har en efterställd fordran på

fiireningen. Skulle ltireningen gå i
konkurs/likvideras 1är man bara återbetalning
efter att alla andla foldringsägale ffitt betalt,
om det finns pengal kvar.
För varje ftirlagsinsats måste ffireningen
utftirda ett ftirlagsandelsbevis.
Fö rvaltn in gs be rätte lse
Den del av årsredovisningen som i text

ftirklarar och belyser ett avslutat
velksamhetsår. I ftirvaltningsberättelsen
redovisas bl.a. vilka som haft uppdrag i
ltireningen och årets viktigaste händelser.

lnterimsfordringar
lntelimsfordringar är' av två slag, fiirutbetalda

Resultaträkning
Visar i silTlor ltireningens sarntliga intäkter och

kostnader och upplupna intäkter'.
Om en ftjlening betalar fiir t.ex. en fiirsäkling i
ltirväg så är det en frirutbetald kostnad. Man
kan säga att fiireningen har en foldran på
ftirsäkringsbolaget. Denna fordran sj unker ftir
varje månad ftirsäklingen gäller och vid
prernietidens slut är den nere i noll.
Upplupna intäkter är intäkter som frireningen
ännu inte fått in pengal ftir, t ex ränta på ett,

kostnader under verksamhetsåret. Om
kostnaderna är större än intäkterna blir
lesultatet en ffirlust. I annat fall blir lesultatet
en vinst. Bland kostnaderna finns poster son-l
inte motsvarats av utbetalningar under året t.ex.
värdeminskning på inventarier och byggnader
eller avsättningar till fondel i föreningen.
Kostnaderna är i huludsak av tre slag;
kapitalkostnader, undelhål I skostnader och
drift skostnader. Ordinalie filreningsstämma
beslutar hur verksamhetsårets resultat ska
behandlas.

bankkonto.

lnterimsskulder
Intelimsskulder är' av två slag, ltirutbetalda
intäkter och upplupna kostnader'.
Om fiileningen får betalning i ltilskott fiil en
tjänst som ska löpa en tid kan du se detta son.r
en skuld. En vanlig fiirutbetald avgift är
hyra/avgift som vanligtvis betalas en månad i
förskott.
Upplupna kostnader är kostnader ftr tjänster
som fiireningen har konsumerat men ännu inte
fått faktura på. En vanlig upplupen kostnad är
el, vatten och värure som faktureras

i

efterskott.

Kortfristiga skulder
Skulder som fiireningen betalar inom eft år.
Om en fond liir inre underhå1l finns räknas

även denna till de kortfristiga skulderna men
det är inte troligt att samtliga medlemnrar'
under samma år använder sina fonder.

Likviditet
Med likviditet menas liireningens betalningsberedskap, alltså frinnågan att betala sina
skulder i r'ätt tid. God eller dålig likviditet
bedöms genom ftirlrållandet mellan
omsättningstillgångar och koltfristiga skulder.
Om omsättningstillgångarna är störe än de
kortfristiga skulderna brukar man anse att
likviditeten ä'god. God likviditet är 120150Yo.

Långfristiga skulder
Skuldel som ltireningen betalar ltirst eftel ett
eller flera år. I regel sker betalningen löpande
över åren enligt en amorteringsplan.

Soliditet
Föreningens långsikti ga betalningsfiirmåga. Att
en ftilening l.rar hög soliditet innebär att den har
stort eget kapital i ftirhållande till summa
tillgångar. Motsatt innebär att om en ftilening
har Iåg soliditet är'det egna kapitalet litet i
ftrhållande till summa tillgångar, dvs att
verksarnheten till stor del är llnansierad rned
lån. God soliditet il 25 oÄ och uppåt.

Ställda säkerheter
Avser i fiireningens fall de säkelheter', i regel
fastighetsinteckningar, som 1ämnats som
säkerhet

ftr

erhållna Iån.

Värdeminskning av fastigheten
Avskrivning av liireningens fastighet på grund
av ålder och nytdande. Den årliga

avskrivningen påverkal resultaträkningen som
en kostnad. I balansräkningen visas den totala
avskrivrringen som glorts sedan ftireningens
bildades.

Arsavgift
Medlemmarnas år'liga tillskott av medel fiir att
användas till den löpande driften och de
stadgeenliga avsättningarna. Årsavgiften är i
legel ftirdelad efter bostadsrätternas
grundavgifter och skall elläggas månadsvis av
fiireningens medlemmar. Ärsavgilten är
frireningens viktigaste och största
inkomstkälla.

Arsredovisning
Redovisningen stylelsen avger över ett avslutat
verksamhetsår och som skall behandlas av
oldinarie ftilenings stämma. Årsredovisningen
skall omfatta fiirvaltningsberättelse,
resultaträkning, bal ansräkning och
revi sionsberättelse.

RB BRF
STUREGARDEN

Årsre dovi sningen cir upprcittad av

Riksbyggen arbetar på uppdrag från bostadsrättsftireningar och fastighetsbolag med
ekonomisk fiirvaltning, teknisk fiirvaltning,'
fastighetsservice samt fastighetsutveckling.

Årsredovisningen är en handling soln ger
både långivare och köpare bra möjligheter att
bedöma liirerringens ekonorni. Spala därftir

sQrelsen
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am ar
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Riks by ggen

alltid årsredovisningen.

RIKSBYGGEN:
te1.0771-860 860

www.riksbyggen.se
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