
HSB BRF SKURUBERG 

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. 



Kallelse ordinarie föreningsstämma 2016 

HSB Brf Skuruberg kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma 

Datum/tid: 2016-05-23, kl 19:00 i matsalen Saltängens skola 

Från klockan 18:30 bjuder vi på smörgås 

Dagordning - förslag 

1 Föreningsstämmans öppnande 
2 Val av stämmoordförande 
3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
4 Godkännande av röstlängd 
5 Godkännande av dagordning 
6 Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 
7 Val av minst två rösträknare 
8 Fråga om ka llelse skett i behörig ordning 
9 Genomgång av styrelsens årsredovisning 
10 Genomgång av revisorernas berättelse 
11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
12 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
14 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, 

valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman 
15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
16 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
17 Presentation av HSB-ledamot 
18 Beslut om antal revisorer och suppleant 
19 Val av revisor/er och suppleant 
20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
22 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB 
23 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i 

kallelsen 
23.1. Ärende angående trapphiss Fasanvägen 27 
23.2. Ärende angående inköp av utemöbler, planteringstrallar och beskärning av träd och buskar vid 

boulebanan 
24 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 fu llmakt. 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: 714000-1376 

Styrelsen för 
HSB Brf Skuruberg i Nacka 

Org.nr: 714000-1376 

får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 

2015-01-01 - 2015-12-31/ 
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Org Nr: 7 14000-1 3 76 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR HSB BRF SKURUBERG I NACKA 

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 
2015-01-01- 2015-12-31. 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Föreningen har til l ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens 
fastighet upplåta bostadslägenheter med nyttjanderätt och utan tidsbegränsn ing. Föreningen är ett 
privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). 

Föreningens fastigheter 

Föreningen äger fastigheterna Sicklaön 243:1 med adress Fasanvägen 27, 29 och 31 och Sicklaön 
244:1med adress Fasanvägen 30, 32 och 34 i Nacka kommun. 

I föreningens fastigheter finns: 

Objekt Antal Kvm 

Bostadsrätter 106 7639 ---
Hyresrätter 0 0 

--~-~ 

Lokaler 10 ---
Parkering 23 

Föreningens fastigheter är byggda 1958-1960. Värdeår är 1987 

Föreningen är fullvä rdesförsäkrad i Trygg Hansa. I försäkringen ingår bostadsrättstillägg samt 
styrelsea nsva rsförsä kring. 

Samfällighet/gemensamhetsanläggning 

Föreningen har ingen del i samfä lligheter eller gemensamhetsanläggningar. 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 

Årsavgifter 
Under året har årsavgifterna varit oförändrade. 

Genomfört och planerat underhåll 
Samtliga källardörra r har målats. Putsskador på socklar på ytterväggar har åtgärdats. 

Den sedan tidigare påbörjade förnyelsen av planteringarna har fortsatt under året. Förnyelsen består 
som tidigare i att viss växtlighet har bytts ut och annan har flyttats till mer lämplig pfats med syfte att 
göra det mer trivsamt och lättskött. Fokus har under året varit Fasanvägen 30 och 32/ 
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OrgNr: 714000-1376 

Pågående eller framtida underhåll 

Tidpunkt Byggnadsdel Atgärd 

2016 Byggnader Byte av yttertak Rå samtliga hus kommer att påbörjas ~ 
2016 Utemiljö Fortsatt förnyelse av planteringar 

~~~~~~- ~~~~~~~~~~-

Tidigare genomfört underhåll 

Tidpunkt Byggnadsde/ Åtgärd 

2008 B nader Tra husmålning ---
2008 Byggnader Byte av fönsterbågar 

~~~~------~~~~~---~ ~~--~~~~~~~~~~--
2007 B ggnader Anslutning av fjärrvärme 
2004 Byggnader Stam renovering vatten avlopp och el 

Övriga väsentliga händelser 
Föreningen har drabbats av fyra takläckage under året som drabbat de boende på de översta 
våningarna. Läckagen har åsamkat de boende stor o lägenhet och medfört oförutsedda kostnader för 
föreningen då fastighetsförsäkringen ej täcke r läckage utifrån. Styrelsen har därför efter besiktn ing 
av taken och konsultation av expertis beslutat att byta ut yttertaken med start under 
våren/sommaren 2016. 

En lägenhet fick omfattande vattenskador på grund av stopp i avloppet. Skadan innebar att golvet 
fick rivas ut, vilket gjorde att den boende tvingad es flytta ut under tiden som skadan åtgärdades. 

Föreningen har tecknat gruppanslutningsavtal för bredband med Bredbandsbolaget efter 
stämmobeslut 2015-03-11. Anslutningen blev gällande från 2015-07-01 och innebär att föreningen 
betalar månadsavgiften för Bredband 100/100 och te lefoni fö r samtliga hushåll i föreningen. 
Eventuella tilläggstjänster och samtalstaxor debiterar Bredbandsbolaget det enskilda hushållet . 

Stämma 
Ordinarie föreningsstämma hölls 2015-05-26. Vid st ämman deltog 20 medlemmar varav 17 var 
röstberättigade. 

Ext ra föreningsstämma hölls 2015-03-11 då styrelsens förslag till gruppanslutning för bredband 
antogs. Vid stämman deltog 23 röstberättigade medlemmar och 2 fullmakter. 

Styrelse 
Styrelsen har under året haft fö ljande sammansättning: 

Perioden 2015-01-01 - 2015-05-26 
Dag Gustavsson 
Fredrik lngblad 
Rose-Marie Löfven ius 
Lina Bjernevald 
Henri k Strömsöe 
Sofia Cele 
Bengt Persson 
Eva-Lotta Nilsson 

Ordförande 
Ledamot, vice ordförande 
Ledamot, sekreterare 
Ledamot, kassör 
Ledamot 
Ledamot 
HSB-ledamot 

Supplean/ 
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Org Nr: 714000-1376 

Perioden 2015-05-26 - 2015-12-31 
Dag Gustavsson 
Henrik Strömsöe 
Rose-Marie Löfvenius 
Lina Bjernevald 
Anna Lönnerberg 
Sofia Cele 
Bengt Persson 
Mona Boström 

Ordförande 
Ledamot, vice ordförande 
Ledamot, sekreterare 
Ledamot, kassör 
Ledamot 
Ledamot 
HSB-ledamot 
Suppleant 

Återstående mandatperiod 
1 år 
0 år 
0 år 
1 år 
1 år 
0 år 

Utses av HSB Stockholm 
1 år 

I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är således Rose-Marie Löfvenius, Sofia Cele och Henrik 
Strömsöe. 

Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda styrelsemöten. 

Firmatecknare 
Firmatecknare har varit Dag Gustavsson, Henrik Strömsöe, Lina Bjernevald och Sofia Cele. Teckning 
sker två i förening. 

Revisorer 
Daniel Berggren 
Daniel Jonsson 
Marcus Petersson 

Föreningsvald ordinarie 
Föreningsvald suppleant 
Av HSB Riksförbund utsedd revisor 

Representanter i HSB:s fullmäktige 
Rose-Marie Löfvenius Distriktsombud 
Lina Bjernevald Distriktsombudsuppleant 

Föreningens representant i HSB:s fullmäktige har varit Rose-Marie Löfvenius ordinarie och Lina 
Bjernevald suppleant. 

Valberedning 
Valberedningen består av Bengt Stenqvist, Ylva Wiman och Fredrik Arnerby. 

Underhållsplan 
Underhållsplan för planerat periodiskt underhåll har upprättats av styrelsen. Planen ligger till grund 
för styre lsens beslut om reservering till el ler i anspråkstagande av underhållsfond. 

Stadgeenlig fastighetsbesiktning genomfördes 2015-09-10. Vid besiktningen framkom att översyn av 
balkongplattor bör göras samt en del mindre arbeten som tex. målning av räcken vid parkering, 
uppfräschning i källargångar, målning av lekstugan och beskärning av buskar vid cykelparkeringen 
utanför 34:an. 

Underhållsplanens syfte är att säkerstä lla att medel finns för det planerade underhållet som behövs 
för att hålla fastigheterna i gott skick. Under året utfört underhåll framgår av resultaträkningen. 

Medlemsinformation 
Medlemmar 
Föreningen hade 138 medlemmar vid utgången av verksamhetsåret 2015. Under året har 9 

överlåtelser skett:/ 
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Org Nr: 714000-1376 

Flerårsöversikt 

Nyckeltal 2015 2014 2013 2012 
Nettoomsättning 5 608 819 5 412 103 5 438 095 5 439129 
Resultat efter 
finansiella poster -342 792 711872 360 645 -197 858 

rsavgift*, kr/kvm 669 668 668 668 
Drift**, kr/kvm 529 362 369 365 
Belåning, kr/kvm 2849 2993 3113 3161 
Soliditet, % 26% 26% 24% 23% 

(Nyckeltal i tkr om inte annat anges) 

*Genomsnittlig årsavgift kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder och beräknas på årsavgifterna 
exklusive eventuellt separat debiterade konsumtionsavgifter (el, kabel-TV och liknande). 

**Genomsnittlig drift kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder och loka ler och beräknas på 
driftskostnader exklusive eventuellt kostnader för planerat underhåll. 

Förslag till disposition av årets resultat 

Styrelsens disposition 
Balanserat resultat 
Årets resultat 
Reservering till underhållsfond 
I anspråkstagande av underhållsfond 
Summa till stämmans förfogande 

Stämman har att ta ställning till: 
Balanseras i ny räkning 

3 297 304 
-342 792 
342 000 

-263 269 
2 875 781 

2 875 781 

Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat
och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 

/ 
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• HSB Brf Skuruberg i Nacka 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

Rörelsekostnader 
Driftskostnader 
Övriga externa kostnader 
Planerat underhåll 
Personalkostnader och arvoden 

Org Nr: 714000-1376 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

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

Årets resultat 

Not 1 

Not 2 
Not 3 

Not 4 

Not 5 
Not 6 

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

5 608 819 5 412 103 

-4 179 558 -2 859 586 
-63 746 -62 401 

-263 269 -25 720 
-182 559 -185 059 
-578 247 -579 829 

-5 267 379 -3 712 595 

341440 1699507 

26 791 156 383 
-711 023 -1144 018 
-684 231 -987 635 

-342 792 711872 

/ 
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HSB Brf Skuruberg i Nacka 

Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgJngar 
Byggnader och mark 

Finansiella anläggningstillgJngar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Avgi~s-, hyres och andra kundfordringar 
Avräkningskonto HSB Stockholm 
Placeringskonto HSB Stockholm 
övriga fordringar 

Org Nr: 714000-1376 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 7 

Not 8 

Not 9 
Not 10 

Not 11 

Not 12 

2015-12-31 

28 291 602 
28 291 602 

500 
500 

28 292 102 

26 819 
1 623 937 

40 906 
10 424 

374 638 
2 076 724 

1 000 000 

108 463 

3 185 187 

31477 289 

2014-12-31 

28 869 849 
28 869 849 

500 
500 

28 870 349 

29 364 
769 068 
887 610 

9 076 
152 433 

1 847 551 

1 900 000 

3 032 

3 750 583 

32 620 932 
/ 
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• • HSB Brf Skuruberg i Nacka 

Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Insatser 
Upplåtelseavgifter 
Yttre underhållsfond 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 
LJngfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

Korfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Levera ntörsskulder 
Fond för inre underhåll 

Org Nr: 71 4000-1376 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa skulder 

Summa skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 
Summa ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

Not 13 

Not 14 

Not 15 

Nol 16 

2015- 12-31 

509 600 
3 485 725 
1 583 116 
5 578 441 

3 218 573 
-342 792 

2 875 781 

8 454 222 

21 375 212 
21 375 212 

394 000 
394 641 

73 378 
785 836 

1 647 855 

23 023 067 

31477 289 

25 980 000 
25 980 000 

Inga 

2014-12-31 

509 600 
3 485 725 
1165 105 
5 160 430 

2 924 712 
711 872 

3 636 584 

8 797 014 

22 470 712 
22 470 712 

394 000 
238 478 
105 412 
615 316 

1 353 206 

23 823 918 

32 620 932 

25 980 000 
25 980 000 
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• HSB Brf Skuruberg i Nacka 

Kassaflödesanalys 

Löpande verksamhet 
Resultat efter fi nansiella poster 

Org Nr: 714000-1376 

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

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

Investeringsverksamhet 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

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

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

2015-0 1-01 20 14-01-01 
2015-12-31 2014-12-31 

-342 792 711 872 

578 247 579 829 
235 455 1 291 701 

-221 008 -61 944 
294 648 12 477 
309 096 1 242 234 

0 0 

-1 095 500 -894 000 
-1 095 500 -894 000 

-786 404 348 234 

3 559 710 3 211476 

2 773 306 3 559 710 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto 
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. / 
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• Org Nr: 714000-1376 

HSB Brf Skuruberg i Nacka 

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer 

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

Föreningen tillämpar sig av av årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012: l(K3). 
Bostadsrättsföreningen klassas som ett mindre företag och kan då välja att inte räkna om jämförelsetalen enligt 
K3:s principer,vilket föreningen använt sig av. Olika redovisningsprinciper har därmed tillämpats för de år som presenteras i 
årsredovisningen, vilket innebär att det finns brister i jämförbarheten mellan åren. 

Avskrivning fastighet 
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och därmed har 
fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna bedöms vara 
mellan 15 till 120 år. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i väg ledning 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 1,49 % av 
anskaffningsvärdet. 

Fond för yttre underhåll 
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposit ion på basis av föreningens 
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av styrelsen. 

Inkomstskatt och underskottsavdrag 
En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltnings
domstolen 2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga t ill 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). 

Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 

1 394 610 kr. / 
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- Org Nr: 714000-1376 

HSB Brf Skuruberg i Nacka 
2015-01-01 2014-01-01 

Noter 2015-12-31 2014-12-31 

Not 1 Nettoomsättning 

Årsavgifter 5 111 296 5 107 548 
Hyror 351 276 282 888 
Övriga intäkter 139 519 74 245 
Bruttoomsättning 5 602 091 5 464 681 

Avgifts- och hyresbortfall -45 772 0 
Hyresförl uster 52 500 -52 578 

5 608 819 5 412103 

Not 2 Driftskostnader 

Fastighetsskötsel och lokalvård 442 227 468 884 
Reparationer 1 407 424 299 391 
El 154 547 153 361 
Uppvärmning 911 007 925 865 
Vatten 360 711 327 826 
Sophämtning 210 845 134 063 
Fastighetsförsäkring 102 872 97 466 
Kabel-1V och bredband 142 668 88 949 
Fastighetsskatt 145 588 142 832 
Förvaltningsarvoden 257 015 199 135 
Övriga driftskostnader 44 654 21 814 

4179 558 2 859 586 

Not3 Övriga externa kostnader 

Förbrukningsinventarier och varuinköp 6 304 7 552 
Administrationskostnader 13 079 13 124 
Extern revision 11 863 9 675 
Medlemsavgifter 32 500 32 050 

63 746 62401 

Not4 Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 130 350 130 350 
Revisionsarvode 5 563 5 563 
Övriga arvoden 3 000 3 000 
Sociala avgifter 43 646 43 646 
Övriga personalkostnader 0 2 500 

182 559 185 059 

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 387 1938 
Ränteintäkter HSB placeringskonto 3 296 3 281 
Ränteswap Intäkter 6 625 124 148 
Ränteintäkter HSB bunden placering 16 135 26 703 
Övriga ränteintäkter 348 313 

26 791 156 383 

Not6 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader långfristiga skulder 305 117 496 950 
Ränteswap kostnader 405 906 647 675 
övriga räntekostnader 0 -607 

711023 1144 018/ 
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HSB Brf Skuruberg i Nacka 

Noter 

Not 7 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Anskaffningsvärde byggnaäer 
Anskaffningsvärde mark 

OrgNr: 714000-1376 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående bokfört värde 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 
Taxeringsvärde byggnad - lokaler 

Taxeringsvärde mark - bostäder 
Taxeringsvärde mark - lokaler 
Summa taxeringsvärde 

Not 8 Aktier, andelar och värdepapper 

Ingående anskaffningsvärde 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Andel i HSB Stockholm 

Not 9 Övriga kortfristiga fordringar 

Not 10 

Skattekonto 
Skattefordran 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 
Upplupna intäkter 

2015-12-31 

38 880 357 
456 750 

39 337107 

-10 467 257 
-578 247 

-11 045 504 

28 291602 

63 000 000 
1154 000 

37 000 000 
22g 000 

101383 000 

500 
500 

500 

747 
9 677 

10 424 

236 829 
137 809 

374 638 

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

2014-12-31 

38 880 357 
456 750 

39 337 107 

-9 889 010 
-578 247 

- 10 467 257 

28 869 849 

63 000 000 
1154 000 

37 000 000 
229 000 

101383 000 

500 
500 

500 

1 177 
7 899 

9 076 

150 697 
1 736 

152 433 
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Org Nr: 714000-1376 

HSB Brf Skuruberg i Nacka 

Noter 

Not 11 

Not 12 

Not 13 

Not 14 

Not 15 

Not 16 

Kortfristiga placeringar 

Bunden placering 3-mån HSB Stockholm 

Kassa och bank 

Handkassa 
Nordea 

Förändring av eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
Resultatdisposition 
Årets resultat 
Belopp vid årets slut 

Skulder till kreditinstitut 

Låneinstitut Lånenummer 
Nordea Hypotek 39788582168 
Nordea Hypotek Swap 39788582176 
Nordea H'.!:'.eotek 39788672132 

Insatser 
509 600 

509 600 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 

Uppi. 
avgifter 
3 485 725 

3 485 725 

Ränta 
1,65% 
0,91% 
0,99% 

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 

övriga skulder till kreditinstitut 

Kortfristig del av långfristig skuld 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Förutbetalda hyror och avgifter 
Övriga upplupna kostnader 

Yttre uh 
fond 

1165 105 
418 011 

1583116 

Ränteändr 
dag 

2017-08-16 
2019-07-01 
2018-03-21 

2015-12-31 

1 000 000 
1000 000 

3 200 
105 263 

108 463 

Balanserat 
resultat 
2 924 712 

293 861 

3 218 573 

Beloee 
6 500 000 

10 000 000 
5 269 212 

21 769 212 

394 000 

12 368 
439 904 
333 564 

785 836 

2014-12-31 

1900000 
1900 000 

3 000 
32 

3032 

Årets resultat 
711872 

-711 872 
-342 792 

-342 792 

Nästa års 
amortering 

0 
0 

394 000 
394 000 

21 375 212 

19 799 212 

394 000 

3 669 
417 727 
193 920 

615 316 

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder 
som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år./ 
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Av HSB Riksförbund förordnad revisor 
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• Org Nr: 714000-1376 

Revisionsberättelse 
TDI förenlngsstämman I HSB Brf Skuruberg i Nacka, org.nr. 714000-1376 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Skuruberg 
i Nacka för räkenskapsåret 2015-01-01 • 2015-12-31. 

Styrelsens ansvar flJr årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för alt upprälla en årsredovisning 
som ger en rällvlsande bild enligt årsredovisnlngslagen och för den 
Interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för alt upprätta 
en årsredovisning som Inte Innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegenUlgheler eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att ullala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För 
revisorn utsedd ev HSB Riksförbund innebär delta alt denne har 
utfört revisionen enligt lntemational Standards on Audltlng och god 
revisionssed I Sverige. Dessa standarder kräver all revisorn följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för all uppnå 
rimlig säkerhet alt årsredovisningen inte innehåller våsenlllga 
felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revlslonsbevls om belopp och annan information I års· 
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegenliighe\er eller på 
fel. Vid denne rlskbedömning beaktar revisorn de delar ev den 
Interna kontrollen som år relevanta för hur föreningen upprättar 
årsredovisningen för all ge en rättvisande bild I syfte att utforma 
gransknlngsåtgårder som lir ändamålsenllga med hänsyn Ull 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten I föreningens Interna konlroR. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisnlngsprinclper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens uppskattningar I redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen I årsredovisningen. 

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

Uttalanden 

Enligt vår uppfallnlng har årsredovisningen upprällats I enlighet 
med årsredovlsnlngslagen och ger en I alla väsentliga avseenden 
rättvisande !Xld av föreningens finansiella ställning per 2015-12-31 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till disposiUoner beträffande föreningens vinst 
eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB Brf Skuruberg I 
Nacka för räkenskapsåret 2015-01-01 • 2015-12-31. 

Styrelsens ansvar 

Del är styrelsen som har ansvaret för förslaget Ull dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust, och del är styrelsen som 
har ansvaret för förvallningen enligt bosladsrättslagen. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dlsposllloner av föreningens vins! 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 år förenligt med bostadsrättslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsenliiga beslut, åtgärder 
och förhållanden I föreningen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har åven 
granskat om någon slyrelseledamol på annat säll har handlat I strid 
med årsredovlsnlngslagen eller föreningens stadgar. 

Vi anser au de revislonsbevls vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra ultalanden. 

Uttalanden 

Vi tillstyrker att förenlngss!ämman behandlar resullatet enOgt 
förslaget i förvaltningsberåttelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den q I C)" - lo{ b 

och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enlig! ----i-~ ()lt~f~ årsredovisnlngslagen. Förvaltnlngsberåttelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi lillslyrker dllrför all fören!ngsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

0

Äv HSB RlksfÖrbund 
förordnad revisor 

fv\t:lY-().A.~ ~\'.)\,\ 
11\A wioV1'1.,....J fr°t{,i''V/ 
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• Org Nr: 714000-1376 

HSB Brf Skuruberg i Nacka 

Totala kostnader 

Räntekostnader 

Personalkostnader 

3% 

Avskrivningar 

10% 

Planerat underhåll 
4% 

Övriga externa kostnader 
1% 

Fördelning driftkostnader 

• Ar 2015 DÅr2014 
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Styrelsens svar på Elisabeth Nagys motion 

Elisabeth Nagy hor i sin motion punkt 1 föreslagit 
att köpa in ytterligare utemöbler för att skapa trivsel och gemenskap på de gemensamma ytorna. 
Förslaget är en sittgrupp per hus och två vid boulebanan. 

Styrelsen delar motionärens uppfattning om att utemöbler ökar trivseln i utemiljön och har redan 
inlett arbetet med att hitta lämpliga utemöbler för nyinköp. Frågan om antalet nya grupper behöver 
dock undersökas ytterligare beroende på vilka möbler som införskaffas och hur dessa ska 
vinterförvaras. 

Förslag till beslut 
Med hänsyn till ovanstående föreslår styrelsen stämman besluta att anse motionen besvarad. 

Elisabeth Nagy hor i sin motion punkt 2 föreslagit 
att rensa upp i landet vid parkeringen och köpa in plonteringstrallor samt hyra ut dessa för 
symboliska 200 kr/ år. 

Styrelsen ställer sig positivt till att medlemmarna odlar på särskilda ytor i den gemensamma 
utemiljön och det finns sedan tidigare planer på små odlingslotter för enskilda boende. En av dessa 
ytor som varit i åtanke är mot planket vid parkeringen, där viss odling också sedan tidigare 
förekommer. Styrelsens inställning är att om det finns engagemang och skötse lvilja hos 
medlemmarna kan ett system med enskilda odlingskragar ordnas, men att formen för hur detta ska 
organiseras och anläggas i så fa ll behöver undersökas ytterligare. Styrelsen avser att undersöka 
intresset för enskild eller gemensam odling hos medlemmarna. 

Förslag till beslut 
Med hänsyn till ovanstående föreslår styrelsen stämman besluta att anse motionen besvarad. 

Elisabeth Nagy hor i sin motion punkt 3 föreslagit 
Att rensa ut kring boulebanan, framför allt snår i undervegetationen. 

All beskärning av träd och buskage ligger med som en del i skötselavtalet för trädgården, och utförs 
av certifierad trädgårdsmästare eller arborist vid lämplig tidpunkt. Träden kring boulebanan beskars 
kraftigt av arborist för två år sedan. Styrelsen noterar önskemålet angående undervegetationen och 
vidarebefordrar detta t ill entreprenören för eventuell åtgärd. 

Förslag till beslut 
Med hänsyn till ovanstående föreslår styrelsen stämman besluta att anse motionen besvarad. 

Elisabeth Nagy har i sin motion punkt 4 föreslagit 
att byta lås till grovsoporna och ha en nyckel per hus för idag slängs mycket fel. 

Styrelsen delar motionärens uppfattning att det förekommer att saker slängs i grovsoporna som inte 
ska hamna där. Detta trots att det finns information hur olika sopor ska hanteras. Motionärens 
förslag är att det bara skulle finnas en nyckel per hus till grovsoprummet. Det skulle betyda att det 
skulle behöva finnas en person per hus som hanterar denna nyckel. Personen skulle vara tillgänglig 
då de boende skulle få slänga sina grovsopor. Med hänvisning till svårigheten att få medlemmarna i 
föreningen att engagera sig i uppdrag för föreningen gör styrelsen bedömningen att förslaget inte är 
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genomförbart. Återkommande och tydlig information till medlemmarna bedöms vara den åtgärd 
som är rimlig för att minska att fel saker slängs i grovsoporna. 

Förslag till beslut 
Med hänsyn till ovanstående föreslår styrelsen stämman besluta att motionen avslås. 

Elisabeth Nagy har i sin motion punkt 5 föreslagit 
att engagera sig i eventuell nybyggnad i Ekbacken utanför 27:an. Begränsa omfattning och höjd samt 
ge boende i brf Skuruberg företräde. 

Enligt gä llande lagstiftning kommer föreningen att få lämna synpunkter på eventuell byggnation som 
gränsar till fören ingens mark. Styrelsen delar motionärens åsikt om att eventuell byggnation ska 
utformas på ett sätt som passar in i omgivningen och blir ett naturligt komplement till den befintliga 
bebyggelsen. Däremot finns det ingen möjlighet för föreningen att hävda att boende i föreningen 
Skuruberg ska ges företräde att få köpa eller hyra bostad i det nybyggda området. 

Förslag till beslut 
Med hänsyn till ovanstående föreslår styrelsen stämman besluta att anse motionen besvarad. 

Elisabeth Nagy har i sin motion punkt 6 föreslagit 
att påverka kommunen installera elbilsladdare i närheten. 

Styrelsen delar motionärens uppfattning att det sku lle vara bra om det fanns möjlighet att ladda 
elbilar i närheten av föreningen. Med tanke på miljö och framtida ökad nnvändning av elbilar skulle 
det vara av stort värde för de boende i föreningen. En möjlighet är att påverka kommunen att 
installera möjlighet att ladda elbilar, men det kan också finnas andra åtgärder som behöver vidtas för 
att boende med elbilar ska kunna ladda sina bilar. Styrelsen har redan aktualiserat frågan och 
kommer att utreda och pröva vilka åtgärder som kan vara lämpliga. 

Förslag till beslut 
Med hänsyn till ovanstående föreslår styrelsen stämman att motionen bifalles. 

I 

L 
I 

l 
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Anna Ad/er har i sin motion föreslagit 
att montera ned den trapphiss som finns i trapphuset i Fasanvägen 27. 

Styrelsen delar motionärens åsikt om att trapphissen i F27 bör monteras ned om den inte används. 
Styrelsen behöver dock undersöka vem som är brukare, respektive ägare ti ll hissen innan åtgärder 
kan vidtas för att få den nedmonterad. 

Förslag till beslut 
Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen stämman att motionen anses besvarad. 
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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. 
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