HSB BRF MÖRBYLUND 11-15

ÅRSREDOVISNING 2015

Att bo i en
Bostadsrättsförening
- vad innebär det?
• I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som
tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,
”hyran” gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och
fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll.
• Med bostadsrätt ”äger” du inte din lägenhet i egentlig mening.
Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga
medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt
bostadsrättslagen en ”i tiden obegränsad nyttjanderätt” till din
bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina
skyldigheter. Du bor tryggt.
• Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark
och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en
styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta
föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en
ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och
bostadsrättsföreningen – genom HSB-ledamoten – har hela
HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB
erbjuder också fortlöpande utbildning för nya
styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för
levande boendedemokrati.
Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med
och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning
och ekonomi.

På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar
till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en
årsredovisning.

HSB Brf Mörbylund 11-15
Kallelse ordinarie föreningsstämma
HSB Brf Mörbylund 11-15 i Danderyd, kallar samtliga medlemmar till
ordinarie föreningsstämma
Datum/tid:
Plats:

2016-06-08, kl 18:30
Aulan, Danderyds sjukhus, Danderyd
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Föreningsstämmans öppnande
Val av stämmoordförande
Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
Val av minst två rösträknare
Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Genomgång av styrelsens årsredovisning
Genomgång av revisorernas berättelse
Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens
ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av
föreningsstämman
Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Presentation av HSB-ledamot
Beslut om antal revisorer och suppleant
Val av revisor/er och suppleant
Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
Information ifrån styrelsen om kommande byte av fönster och fönsterdörrar
(balkongdörrar) med beräknad byggstart i september 2016, samt beslut om att i samband
med det fönsterbytet, överlåta till styrelsen att även utföra de åtgärder som ligger inom
medlemmarnas underhållsansvar för fönster och fönsterdörrar enligt föreningens stadgar.
Föreningsstämmans avslutande

Välkommen!

Styrelsen
Rösträtt, ombud och biträde

Enligt föreningens stadgar § 18 gäller följande:

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans
en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.
Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens
ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i
original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på
föreningsstämma medföra ett biträde.
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Org Nr: 769623-9305

Styrelsen för
Brf Mörbylund 11-15
Org.nr: 769623-9305

får härmed avge årsredovisning för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret

2015-01-01 - 2015-12-31
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HSB BRF MÖRBYLUND 11-15
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2015

Föreningen registrerades hos Bolagsverket 2011-11-11. Den ekonomiska planen registrerades hos
Bolagsverket 2014-09-04.
Föreningens stadgar registrerades senast 2015-03-27. Samtidigt antog föreningen HSB Stockholms
normalstadgar (2011 års utgåva) och antog namnet HSB Brf Mörbylund 11-15 i Danderyd.
Föreningen äger och förvaltar fastigheten Danderyd Sjukhuset 17 i Danderyds kommun .
Fastigheten är belägen på adress Mörbylund 11-15 i Danderyd, och är bebyggd med ett höghus
med tre uppgångar, innehållande sammanlagt 192 st. bostadslägenheter och lokaler omfattande
ca 1274 kvadratmeter. Lägenheterna är fördelade på 75 st. mindre l :or med kokvrå, 57 st. l:or
med kök, 33 st. 2:or och 27 st. 3:or.
Av föreningens 192 st. bostadslägenheter uppläts 161 st. med bostadsrätt och 31 st med hyresrätt
vid utgången av 2015.
Föreningen förfogar över ca 40 st garageplatser och 35 st p-platser genom andel i
gemensamhetsanläggning GA:5 (" Samfälligheten" ). Fördelningen är inte exakt då det är
samfälligheten som ansvarar för uthyrning och fördelning av platserna.
Inom föreningen finns en gemensam tvättstuga och grovsoprum. Föreningen deltar i ett av
kommunen anordnat projekt för sortering av matavfall. Det är frivilligt för de individuella
hushållen att delta och intresset har varit relativt stort.
Föreningen har tillräckligt med likvida medel för att kunna betala de underhållsåtgärder som är
planerade.

MEDLEMMAR
Vid utgången av 2015 hade föreningen 170 medlemmar, varav 46 medlemmar var samägare.
Danderyds kommun är en medlem i föreningen och äger 35 bostadsrättslägenheter.

ÖVERLÅTELSER
Under räkenskapsåret 2015 har 33 överlåtelser skett .~
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STYRELSE
Styrelsen har sedan extra föreningsstämma 2014-12-18 t.o.m ordinarie stämma 2015-06-10 haft
följande sammansättning.
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Linda Lorentz
David Bagge
Marcus Widegren
Mira Gutierrez
Steffen Bennet
Jakob Stengård

Styrelsen har sedan ordinarie föreningsstämma 2015-06-10 haft följande sammansättning.
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot utsedd av HSB
Suppleant

Linda Lorentz
Laura Enflo
Steffen Bennet
Jakob Stengård
Mira Gutierrez Delgado (t.o.m. 2015-09-10)
Marcus Widegren (t.o.m. 2015-12-11)
Bo Widerdal
Rebecca Högberg

Hela den föreningsvalda styrelsen är vald fram tom ordinarie föreningsstämma 2016 och står då i
tur att avgå eller att omväljas.

FIRMATECKNARE
Föreningens firma har för tiden 2014-12-18 - 2015-06-10 tecknats av styrelsen gemensamt eller
två i förening av Linda Lorentz, David Bagge och Marcus Widegren, samt för tiden fr.o.m . 2015-0610 av styrelsen gemensamt eller två i förening av Linda Lorentz, Steffen Bennet och Jakob
Stengård.

SAMMANTRÄDEN
Under verksamhetsåret 2015 har 6 protokollförda styrelsemöten hållits.
Ordinarie föreningsstämma hölls 2015-06-10.
Extrastämma hölls 2014-12-18 varvid första beslutet togs om att anta HSB Stockholms
normalstadgar för bostadsrättsföreningen, och därmed kunna bli en fullvärdig HSB-förening.
2015-03-27 hölls en andra extrastämma varvid HSB Stockholms normalstadgar (2011 års utgåva)
antogs.
Härutöver har en eller flera ledamöter deltagit i ett flertal möten med förvaltning, entreprenörer
och medlemmar.
fr'
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REVISORER
Vid föreningens extrastämma 2014-12-18 valdes Bo Svangård som föreningsvald revisor.
Bo Svangård omvaldes för 1 år vid föreningsstämman 2015-06-10.
Vid den extra föreningsstämman 2014-12-18 utsågs även av HSB Riksförbund rekommenderad
revisor, BoRevision AB, som i sin tur får utse revisor och ersättare för denne, för granskning av
räkenskaperna.
I samband med att HSB Brf Mörbylund 11-15 registrerades som HSB bostadsrättsförening, blev det
HSBs Riksförbunds ansvar att förordna yrkesrevisor. HSBs Riksförbund har då förordnat BoRevison
AB som yrkesrevisor.

VALBEREDNING
Vid ordinarie stämman 2015-06-10 har Sören Under och Inger Algemo utsetts till valberedning
intill 2016 år ordinarie stämma.

FÖRVALTNING OCH FASTIGHETSSKÖTSEL
Föreningen har avtal med HSB Stockholm angående ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel, samt
administrativ förvaltning med rådgivning vid styrelsens arbete som förvaltande styrelse.
För hämtning av hushållssopor ansvarar Samfälligheten eftersom sopsugen omfattas av
gemensamhetsanläggningen.
UTÖVER FÖRVALTNINGSMÄSSIGA AVTAL HAR FÖRENINGEN OCKSÅ FÖLJANDE AVTAL

Brandkontoret, fastighetförsäkring. Varje medlem ansvarar själv för att ha bostadsrättsförsäkring i
sin hemförsäkring.
NorrEnergi, leverans av fjärrvärme
MBC Städservice AB
DMTAK, takskottning
Ownit, ramavtal bredband. Varje boende tecknar själv abonnemang för internet direkt med dem.
Bredbandsbo/aget, ramavtal TV-kanaler. Grundutbud ingår i avgift/hyra, varje boende tecknar själv
avtal om eventuella tillvalskanaler.
Jourmontör, jouravtal
OTIS, hiss-service
lnspecta, besiktning av hissar
E-ON, elleverans
E-ON, elnät
Jurist & Inkasso, inkasso och långtidsbevakning av fordringar
Bevakningsassistans, störningsjour
Fastighetsägarna, medlemskap ~
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FASTIGHETSUNDERHÅLL ÅR 2015 OCH PLANERAT 2016
UNDERHÅLL/INVESTERINGAR SOM HAR UTFÖRTS

•
•
•
•
•

2015, BLAND ANNAT FÖLJANDE

Målning av entreportar
Installation av automatiska dörröppnare och kodlås till entreportarna
Byte av värmecentral vilket förväntas sänka uppvärmningskostnaderna nästa år.
Renovering och inredning av ett arbetsrum/mötesrum för styrelsen.
Uppföljning av det löpande fastighetsunderhållet, samt mindre åtgärder i övrigt har pågått
och pågår regelbundet .

UNDERHÅLL/INVESTERINGAR SOM ÄR PLANERAT ATT UTFÖRAS

•
•
•
•

2016

Byte av samtliga fönster och balkongdörrar är upphandlat. Nya fönster medför bland annat
sänkt bullernivå.
Komplettering av utrustning i värmecentral för datastyrning.
Eventuellt byte av stamregleringsventiler och injustering.
Justeringar av nytt passersystem för att integrera med bokning av tvättstuga via
internet/dator.

KALENDARIUM, PLANERAT FASTIGHETSUNDERHÅLL
Byggnaden är ursprungligen uppförd 1972 och är i normalt skick för byggnadsåret.
Byggnaden har genomgått löpande underhåll under sin livstid avseende renovering av de flesta
badrum, omläggning av yttertak, utbyte av fläktinstallationer och hissmaskiner, utbyte av
utvändiga träpanelspartier, samt installation av sopsug.
Sedan föreningen tog över fastigheten i november 2014 har ett flertal åtgärder vidtagits för att
underhålla och förbättra skicket på fastigheten. Bland annat är byte av fönster planerat, och en
helt ny värmecentral har installerats för att sänka uppvärmningskostnaderna.

BEDÖMT UNDERHÅLLSBEHOV
Nedan följer en sammanfattning av det bedömda underhållsbehovet. Bedömningen är gjord i
enlighet med den tekniska besiktningen i den ekonomiska planen, som registrerades hos
Bolagsverket den 4 november 2014.
I besiktningsutlåtandet i den ekonomiska planen rekommenderas ett antal investeringar/underhåll
under de nästkommande tio åren. Nedan följer vad som kvarstår. ~
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Forts. Bedömt underhållsbehov

UNDERHÅLLET INOM DE NÄRMASTE TIO ÅREN ENLIGT DEN TEKNISKA BESIKTNINGEN

BYGGNAD

BEDÖMT ÅR CA KOSTNAD

FASAD

Kompletteringsfogning fasadtegel

ca 2020

500 000 kr

ca 2020

800 000 kr

ca 2020

300 000 kr

TA K/TAKAVVATTNING

Re-lining invändig takawattning
GEMENSAM MA UTRYMMEN

Utbyte av maskinpark i tvättstuga
LÄGENH ETER

Badrumsrenovering

ca 2023

19 000 000 kr 1

VÄRMEPROD UKTION OCH DISTRIBUTION

Utbyte stamregleringsventiler
lnjustering värmesystem
AV LOPP

ca 2016
ca 2016

200 000 kr
200 000 kr

I VATTEN

VA-stambyte, badrum

ca 2023

9 000 000 kr

1

Underhållsansvaret för yt- och tätskikt vilar på respektive bostadsrättshavare. Den totala kostnaden för detta
förutsatt att alla badrum berörs är beräknad till 19 000 000 kr exklusive ev ROT-avdrag. Sedan beräkningen har ett
trettiotal lägenheter sålts och blivit bostadsrätter, varför siffran är missvisande. Styrelsen har anlitat konsulter för att
ta fram en ny underhållsplan, där en mer korrekt kostnadsuppskattning kommer vara angiven.

BOENDEINFORMATION
Föreningen har under 2015 utkommit med skriftlig information vid behov.
Föreningens
hemsida
uppdateras
kontinuerligt
med
aktuell
information
(http://www.morbylund.se) och det sitter anslagstavlor i alla tre portar. Synnerligen viktig
information delas ut i de boendes brevlådor. Styrelsens mailadress bevakas nästan dagligen ~
( styrelsen@morbylund.se ).
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ARVODEN OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR
Medlemmarna beslutade vid stämman 2015-06-10 om följande arvoden och andra ersättningar:
Att utbetala arvode till styrelsen med fyra prisbasbelopp (44 500 kr 2015) från och med ordinarie
stämma 2015 t.o.m. ordinarie stämma 2016, att fördelas inom styrelsen. Att ersätta
styrelseledamöter för förlorad arbetsförtjänst vid uppdrag åt föreningen som behöver utföras på
arbetstid.
Att ersätta yrkesrevisor enligt separat redovisning, samt att utbetala arvode till förningsvald
revisor med 20 000 kr fram t o m ordinarie stämma 2016.
Att utbetala arvode till valberedning med 3 000 kr per person fram till ordinarie stämma 2016.
Att föreningen svarar för sociala avgifter för samtliga arvoden och ersättningar.

MÅNADSAVGIFTER OCH HYROR
Månadsavgiften för bostadsrättslägenheter har varit
Lokalhyror har i förekommande fall justerats enligt avtal.

oförändrade under räkenskapsåret.

Hyror för hyreslägenheter regleras separat genom förhandling med Hyresgästföreningen.
Förhandlingsframställan
avseende
hyreslägenheterna,
inlämnades
av
styrelsen
till
Hyresgästföreningen för förhandlig angående 2015 års hyror. Hyrorna för hyreslägenheter höjdes
med 0,85 % från och med den 1 april 2015. Inför nästa hyresförhandling har styrelsen beslutat att
utnyttja Fastighetsägarnas förhandlingshjälp då det gett bättre resultat för de andra föreningarna.

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION_
STYRELSENS DISPOSITION

- 1053 053 kr
- 2 116199 kr
1152 439 kr
- 1152 439 kr
- 3 169 252 kr

Balanserat resultat före fondreglering
Årets resultat
Uttag ur fond för yttre underhåll
Överföring till fond för yttre underhåll
Summa till stämmans förfogande
STYRELSEN FÖRESLÅR FÖLJANDE DISPOSITION

- 3 169 252 kr

Balanseras i ny räkning

AVSKRIVNING BYGGNAD, NY REGEL
Avskrivningen år 2015 är gjord enligt K2, rak plan på 120 år. Enligt föreningens ekonomiska plan är
avskrivningen progressiv plan på 100 år. Konsekvensen av nya avskrivningsregler som förbjuder
progressiv avskrivning redovisas enligt följande.
Korrigering för avskrivningar K2, rak avskrivningsplan 120 år
Avskrivningar innan konvertering K2, progressiv avskrivningsplan, 100 år
Ökade kostnader på grund av ny avskrivningsregel

1224691 kr
- 372 000 kr
852 691 kr

Resu ltat justerat för avskrivningar= (årets resultat+ ökad avskrivningskostnad) - 1 263 508 kr~
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EKONOMIN PÅ KORT OCH LÅNG SIKT
Styrelsens arbete med föreningens ekonomi syftar till att ha en stabil ekonomi på lång sikt.
Föreningens ekonomiska ställning vid årets utgång framgår i sin helhet av efterföljande resultatoch balansräkning. Föreningen har mycket god likviditet och har även gjort ett positivt
rörelseresultat 2015.

Danderyd 2016-03-07
HSB Brf Mörbylund 11-15
Styrelsen
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Org Nr: 769623-9305

Brf Mörbylund 11-15
2015-01-01
2015-12-31

Resultaträkning

2014-01-01
2014-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning

Not 1

8 011162

449 841

Rörelsekostnader
Not 2
Not 3
Not 4

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

Rörelseresultat

850
886
741
491
968

-744 053
-23 529
-116 701
-186 407
-1 070 690

346193

-620 849

1 845
-2 464 237
-2 462 392

0
-432 204
-432 204

-5 730
-307
-334
-1 291
-7 664

Finansiella poster
Not 5
Not 6

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

-2116199

Årets resultat

9
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Org Nr: 769623-9305

Brf Mörbylund 11-15
2015-12-31

Balansräkning

2014-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillg§ngar
Byggnader och mark
Inventarier och maskiner

Not 7
Not 8

249 175 787
267 195
249 442 982

248 493 451
0
248 493 451

Finansiella anläggningstillgfingar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 9

500
500

3 148 364
3 148 364

249 443 482

25 1 641 815

Summa anläggningstillgångar

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

Not 10
Not 11

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

407
4 868
302
5 577

579
123
194
895

140 238
3 216 237
116 681
3 473 156

Not 12

30 992 487

9 500 000

Not 13

2 781 348

3 329 070

39 351 730

16 302 226

288 795 213

Summa tillgångar

10

267944041~
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Org Nr: 769623-9305

Brf Mörbylund 11-15
2015-12-31

Balansräkning

2014-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

Not 14
182 826 683
182 826 683

147 295 188
147 295 188

-1 053 053
-2 116 199
-3 169 252

-1 053 053
-1 053 053

179 657 431

146 242 135

107 300 000
107 300 000

107 500 000
107 500 000

430 219
3 025
36 930
1367 608
1 837 781

357 151
0
12 526 640
1318115
14 201 906

109 137 781

121 701 906

288 795 213

267 944041

Ansamlad förlust
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

0

Skulder
LAngfristiga skulder
Not 15

Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Levera ntörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 16
Not 17

Summa skulder

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut

Summa ställda säkerheter
Ansva rsförbindelser

120 010 000

120 010 000

120 010 000

120 010 000

Inga

11
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Org Nr: 769623-9305

Brf Mörbylund 11-15

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer

Belopp anges i kronor om inget annat anges.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1
årsredovisning för mindre ekonomiska föreningar (K2). Föreningen följer BFNAR 2009:1.
Fastigheten
Föreningen köpte samtliga aktier i Stena Fastigheter Danderyd AB av Stena Fastighetsförvaltning AB 215 763 557. Stena
Fastigheter Danderyd AB sålde sedan fastigheten för 32 540 915 kr till föreningen. I slutet av 2009 tog FAR SRS
policygrupp för redovisning fram ett uttalande, RedU9 Bostadsrättsföreningars förvärv av fastighet via bolag. Förvärvet är
redovisat i enlighet med RedU9, vilket innebar att övervärdet för aktierna förts direkt till fastigheten.

Fastigheten har ett redovisat anskaffningsvärde som överstiger skattemässigt värde. Föreningen har i och med det en
uppskjuten skatteskuld. Om föreningen skulle sälja fastigheten uppstår det en skatt. Då föreningen inte har för avsikt att
sälja fastigheten värderas den uppskjutna skatteskulden till 0 kr.
Avskrivning fastighet
Principen för K2 är att endast om- och tillbyggnader kan aktiveras. De tidigare aktiverade komponenter som i enlighet med
god redovisningssed och tidigare normgivning aktiverats som separata avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med
separata avskrivningsplaner.

Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med 0,8 % av anskaffningsvärdet årligen och total livslängd har
bedömts till 120 år från anskaffningstiden.
Avskrivning inventarier och maskiner
Avskrivning sker med 20% på anskaffningskostnaden.
Fond för yttre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition på basis av föreningens
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av stämman.
Inkomstskatt och underskottsavdrag
En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen 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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Noter

Not!

Avgifts- och hyresbortfall

0
449 841

347 743
794 529
872 848
973 467
518 027
159 478
13 125
1128
332 046
451 994
114 025
1 152 439
5 730 850

50 506
32 958
166 766
236 083
17 706
51 993
78 781
663
62 671
32 605
13 321
0
744 053

132 892
108 778
17 000
24 316
24 900
307 886

6 723
10 625
5 000
1181
0
23529

177 800
11 500
67 203
69 988
8 250
334 741

88 800
0
0
27 901
0
116 701

1309
536
1845

0
0
0

2 427 847
36 390
2 464 237

405 111
27 093

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm
Övriga ränteintäkter

Not6

-104 799
8 011162

Personalkostnader och arvoden

Arvode styrelse
Revisionsarvode
Löner och övriga ersättningar
Sociala avgifter
Övriga personalkostnader

Nots

253 282
189 690
6 869
449 841

övriga externa kostnader

Förbrukningslnventarier och varuinköp
Administrationskostnader
Extern revision
Konsultkostnader
Medlemsavgifter

Not4

3 648 160
3 845 680
622 121
8 115 961

Driftskostnader

Fastighetsskötsel och lokalvård
Reparationer
El
Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Fastighetsförsäkring
Kabel-TV och bredband
Fastlghetsskatt
Förvaltnlngsarvoden
Övriga driftskostnader
Planerat underhåll

Not3

2014-01-01
2014-12-31

Nettoomsättning

Årsavgifter
Hyror
Övriga Intäkter
Bruttoomsättning

Not2

2015-01-01
2015-12-31

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader långfristiga skulder
övriga räntekostnader
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2015-12-31

Noter
Not 7

2014-12-31

Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvärden
Anskaffningsvärde byggnader
Årets investeringar byggnad
överföring byggnad till mark*
Anskaffningsvärde mark
Årets investering mark
Överföring byggnad till mark*
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

914
027
979
944
0
4 151 979
250 586 885

0
149 207 914
0
0
99 471 944
0
248 679 858

-186 407
-1 224 691
-1411098

0
-186 407
-186 407

249175 787

248493451

149 207
1 907
-4 151
99 471

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

*Rätte.lse av fel.
Rättelse av fel har gjorts för år 2015 avseende anskaffningsvärde samt allokering av anskaffningsvärde till byggnad
och mark.

71 000 000
7 200 000

77 000 000
10 000 000

53 000 000
2 139 000
133 339 000

53 000 000
4 236 000
144 236 000

Ackumulerade anskaffningsvärden
Årets investeringar, passersystem
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

333 995
333 995

0
0

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-66 800
-66 800

0
0

Bokfört värde

267195

0

3 148 364
-10 898
-3 136 966
500

0
3 148 364
0
3148 364

0
500

3 148 364
0

7
1 335 722
0
3 136 966
290 000
100 000
5 428
4868123

0
3 060 129
156 108
0
0
0
0

Taxeringsvärde byggnad - bostäder
Taxeringsvärde byggnad - lokaler
Taxeringsvärde mark - bostäder
Taxeringsvärde mark - lokaler
Summa taxeringsvärde
Not 8

Not 9

Inventarier och maskiner

Aktier, andelar och värdepapper

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar/justeringar
Likviditation av Fastighetsbolaget Mörbylund 11-15
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Fastighetsbolaget Mörbylund 11-15
Andel i HSB Stockholm
Not 10

Övriga kortfristiga fordringar

Skattekonto
Avräkningskonto HSB Stockholm
Fastighetsbolaget Mörbylund 11-15
Advokatfinnan lindahl KB
Brandkontoret, eventuell ersättning
Samfälligheten
Övriga fordringar
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Brf Mörbylund 11- 15
Noter

Not 11

2015-12-31

2014-12-31

302 194
302194

116 681
116 681

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsär samt
intäktsfordrlngar för innevarande räkenskapsår.
Not 12

Kortfristiga placeringar

Penningmarknadsfond
Not13

Medlemsinsatser
Insatser
Uppi avgifter
146 023 009
1272179

Yttre uh
fond

Balanserat
resultat

34 885 019

646 476

0
0
0

180 908 028

1918 655

0

Ränta
2,76%
2,45%
3,15%
2,91%
1,32%

Ränteändr
dag
2021 -09-10
2019-09-11
2024-09-11
2022-09-09
2016-01-28

Länenummer
2855444408
2855444432
2855444507
2855444564
2855444572

0
-1 053 053
0
-1053 053

Årets resultat
-1 053 053
1053053
0
-2 116 199
-2116 199

Belopp
14 950 000
14 9SO 000
15 000 000
14 9SO 000
47 450 000
107 300 000

Nästa ärs
amortering
50 000
50 000
0
so 000
so 000
200 000

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del

107 100 000

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

106 300 000

Övriga skulder

23 580

Momsskuld
Inre fond
Källskatt
Stena Fastigheter AB, revers

Not17

1500000
1829 070
3 329 070

Skulder till kreditinstitut

Låneinstitut
Swedbank hypotek
Swedbank hypotek
Swedbank hypotek
Swedbank hypotek
Swedbank hypotek

Not 16

0
2 781 348
2 781348

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Försäljning lägenheter
Årets resultat
Belopp vid årets slut
Not 15

9 500 000
9 500 000

Kassa och bank

Penningmarknadsfond
Swedbank

Not 14

30 992 487
30 992 487

13 350
0
36930

0
0
26 640
12 500 000
12 526 640

26S 687
730 814
371107
1367 608

432 204
494 850
391 061
1318115

0

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.
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lämnats beträffande denna årsredovisning

- ~--Av föreningen vald revisor
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Av HSB Riksförbund förordnad revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Brf Mörbylund 11-15, org.nr. 769623-9305

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Mörbylund 1115 för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31 .

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

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 Brf Mörbylund 11-15 för
räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som
har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av
vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För
revisorn utsedd av HSB Riksförbund innebär detta att denne har
utfört revisionen enligt lntemational Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utfonna
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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 väsentiiga 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.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
Stockholm den.2,'f I<)'med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 2015-12-31
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. ...
~
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga ~
'·
delar.
'
- - Av föreningen vald
revisor
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

-

17

Lo \6

Av
förordnad revisor

•

Org Nr: 769623-9305

Brf Mörbylund 11-15

Totala kostnader
Personalkostnader
3%

Räntekostnader
24%

Drift
57%

Avskr ivni ngar
13%

Övriga externa kostnader
3%

Fördelning driftkostnader
o Ar 2014
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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)
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Ordlista
Årsredovisning: Består av en förvaltningsberättelse
samt den ekonomiska redovisningen.
Förvaltningsberättelse: Den del av
årsredovisningen som i text förklarar verksamheten
kallas förvaltningsberättelse (ibland
verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse).
Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft
uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak
förekommit samt redovisar en del fakta om antalet
medlemmar m m.
Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer
den EU-anpassade årsredovisningslagen.
Redovisningen består av resultaträkning,
balansräkning och noter. I resultat- och
balansräkningarna redovisas klumpsummor. Noterna
innehåller mer detaljerad information.
Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive
kostnader föreningen har haft under året. Intäkter
minus kostnader = årets överskott/underskott.
För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få
så stort överskott som möjligt, utan istället att
anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord
ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de
kostnader (inklusive avsättning till fonder) som man
väntar ska uppkomma. Föreningsstämman beslutar
efter förslag från styrelsen hur resultatet ska
hanteras.
Balansräkningen visar föreningens tillgångar
(tillgångssidan) och hur dessa finansieras
(skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens
anläggningstillgångar i form av fastigheter och
inventarier samt föreningens omsättningstillgångar i
form av t ex kontanter och andra likvida medel.
På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital
som innehåller medlemmarnas insatser, balanserat
resultat och yttre fonden. Övriga poster på
skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t
ex leverantörsskulder.
Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda
för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste
anläggningstillgången är föreningens fastighet med
mark och byggnader.
Avskrivningar: Värdet på fastigheterna och inköpta
inventarier minskar på grund av förslitning. Detta

redovisas som en kostnad för avskrivning i
resultaträkningen varje år. Det värde som står som
tillgång i balansräkningen är värdet efter alla
avskrivningar.
Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas
till kontanter inom ett år. Bland
omsättningstillgångar kan nämnas HSB
avräkningskonto och andra likvida medel.
Kortfristiga skulder är skulder som föreningen
måste betala senast inom ett år, t ex
leverantörsskulder.
Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att
betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor,
bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra
bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med
dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna
större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten
tillfredsställande.
Skulder: Skulder till utomstående; dels sådana som
ska betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut.
Fond för yttre underhåll: Styrelsen ska upprätta
underhållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten
ska medel avsättas för underhållet. Genom beslut om
årsavgiftens storlek säkerställs erforderliga medel
för att trygga underhållet av föreningens hus. Beslut
om fondavsättning fattas av föreningsstämman.
Fond för inre underhåll: I de
bostadsrättsföreningar som har en inre
underhållsfond, regleras avsättningen till fonden i
bostadsrättsföreningens stadgar. Fondbeloppet enligt
balansräkningen utvisar den sammanlagda
behållningen av samtliga bostadsrätters
tillgodohavanden. Fondens fördelning på respektive
lägenhet framgår av den avispecifikation som följer
inbetalningskorten varje kvartal.
Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen
som inte bokats som kort- eller långfristig skuld.
Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt
åtagande, som avgäld.
Ställda panter avser i föreningens fall de
pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som
säkerhet för erhållna lån.

