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

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

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA
Brf MARDEN i Nacka
0

Torsdagen den 21 april 2016 kl. 19.00 Kaffe serveras från kl. 18.30
Plats: Gårdshus 13, Landåvägen 4-44
Fotolegitimation skall kunna visas upp vid avprickningen.
Dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Föreningsstämman öppnas.
Val av ordförande för stämman.
Anmälan av stämmoordförandes 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 de 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.
Motion om källarsortering av matavfall
Föreningsstämman avslutas.

Efter stämmans avslutning
Styrelsen informerar om aktuella ärenden
Medlemmar har möjlighet att ställa frågor
Varje medlem har en röst. Om en bostadsrätt ägs gemensamt av fler än en person har de
tillsammans dock endast en röst.
Rösträtt får utövas genom ombud. Ombud får bara företräda en medlem.
Ombud skall visa upp skriftlig, daterad fullmakt, som gäller högst ett år från utfärdandet.
Medlem får ta med högst ett biträde.
Endast medlemmens make, maka, sambo, förälder, syskon eller barn, eller annan
medlem, får vara ombud eller biträde.

Välkomna!
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FORVALTNINGSBERATTELSE
Styrelsen för bostadsrättsföreningen Mården nr 283 i Nacka får härmed avge redovisning för
verksamhetsåret 2015.
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2 STYRELSEN HAR ORDET
Styrelsen vill särskilt tacka alla boende i Mården, som på olika sätt bidragit till det gemensamma
arbetet och den fina stämningen i föreningen. För att en bostadsrättsförening ska fungera behövs ju
insatser från många. Ett tack också till de samarbetspartners som dels hjälpt oss sköta föreningens
förvaltning och ekonomi dels sett till att byggnader och mark blivit väl omhändertagna - allt på ett
trevligt och professionellt sätt.

Nacka i april 2016
Styrelsen
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3 FÖRENINGEN
HSB:s Brf Mården i Nacka, som bildades 1989-01-09, har till ändamål att i föreningens hus upplåta
bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmar till nyttjande utan
tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
Brf Mården är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen {1999:1229}.
Föreningen äger två fastigheter med totalt 237 lägenheter, fördelade på:
Sicklaön 369:4 {Gård 12} 107 lägenheter och Sicklaön 369:8 {Gård 13} 130 lägenheter

Ytan är 18 524 m 2 •
Lägenheterna är fördelade på: 2 st 1:or, 77 st 2:or, 107 st 3:or, 40 st 4:or och 11 st 5:or.
HSB Stockholm äger 9 bostadsrättslägenheter och Nacka kommun 6.
Nacka Kommuns lägenheter är sammanslagna till två lägenheter och en lokal.
Under året överläts 12 lägenheter {2014 14 lägenheter), vilket utgör 5,0 % av hela antalet. Dessutom
skedde 1 intern överlåtelse {arv).

STYRELSEN
Styrelsen utsågs vid 2015 års föreningsstämma. HSB Stockholms har i enlighet med stadgarna utsett
sin representation i styrelsen. Styrelsen har konstituerat sig på följande sätt.

Ordinarie ledamöter
Hans Carlsson, Ordförande tom 150706
Marjalisa Asplund, vice ordförande tom 150706 Marjalisa Asplund, Ordförande
Peter Eriksson, Vice ordförande
Mats Almström, sekreterare
Ingemar Larsson
Jane Frigell
Ulla Johansson tom 150708
Kelly Miller tom 151230
Dilzan Bazancir tom 160204
Anette Ekstrand, HSB Stockholm ~
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REVISORER
Revisor har varit Kjell Ågren med Berit Jogefalk som suppleant, valda av föreningen, samt en revisor
hos Bo Revision AB, utsedd av HSB Riksförbund.

VALBEREDNING
Föreningsstämman utsåg följande valberedning: Maria Muller (sammankallande), Henry Lundqvist
och Hans Wigren.

ARVODEN
Enligt föreningsstämmans beslut har styrelsen inom sig fördelat styrelsearvodet, motsvarande 5,5
basbelopp. De förtroendevalda revisorerna fördelade sitt arvode motsvarande 0,3 basbelopp mellan
sig. Styrelsen förfogar också över 1,7 basbelopp att användas vid planeringsöverläggningar och att
fördela bland dem som fullgör uppdrag för föreningen.

SAMMANTRÄDEN
Ordinarie föreningsstämma hölls den 23 april 2015 i föreningslokalen Gård 13. Styrelsen har under
verksamhetsåret haft 12 protokollförda sammanträden i styrelserummet på Landåvägen 8.
Därutöver har styrelsen eller delar av styrelsen träffats vid ett stort antal tillfällen för att diskutera
olika specialämnen samt haft frekventa telefon- och e-postkontakter.
Styrelsen har också haft en minikonferens då budgeten för 2016 fastställdes.
Styrelsen deltar varje år genom HSB:s försorg i 6 förvaltnings/driftmöten för att tillsammans med
underleverantörer diskutera gemensamma frågor och för genomgång av hur HSB sköter sina
åtaganden gentemot föreningen.

FIRMATECKNARE
Förutom av styrelsen i dess helhet har föreningens firma tecknats av Marjalisa Asplund, Peter
Eriksson, Ingemar Larsson, Hans Carlsson tom 150706 och Kelly Miller tom 151230 två i förening.

EXTERN REPRESENTATION
Föreningen har under året representerats i följande sammanhang: Jarlabergs Samfällighetsförening
styrelse, Hans Carlsson som ordinarie och Marjalisa Asplund som suppleant.~
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UPPDRAG INOM FÖRENINGEN

Ekonomi

Marjalisa Asplund, Hans Carlsson (tom 150706),
Kelly Miller (tom 151230)

Fastighet

Ingemar Larsson, Kelly Miller (tom 151230)

Mark och miljö

Peter Eriksson, Dilzan Bazancir (tom 160203)

Kassör och fakturakontra/lant

Marjalisa Asplund

Värme/ ventilation och energi

Ingemar Larsson

Mårdenbladet & information

Mats Almström

Avtalsstruktur

Peter Eriksson

Hemsida/IT

Marjalisa Asplund, Ingemar Larsson

Webbadministration

Ingemar Larsson, Peter Eriksson

Medlemsvård/ kultur & utbildning

Ulla Johansson (tom 150708)
Dilzan Bazancir (tom 160203)

Nyckelansvarig

Marjalisa Asplund

Porttelefoner och bokningssystem

Kelly Miller (tom 151230)

Systematiskt brandskydd

Mats Almström

Extra/örråd

Jane Frigell

Gårdssamordnare

Jane Frigell

Huvudsäkringar och portöppnare

Kjell Nilsson, Mats Almström och Staffan Pettersson

Välkomstvärdinna Gård 12 och 13

Kerstin Härlin

Grovsoprum

Leif Kaitfors och Henry Lundquist

Teknisk resurs

Staffan Pettersson

Ekonomisk resurs

Bertil Jönsson

KOMPETENSUTVECKLING
Styrelsemedlemmarna har deltagit i utbildningar och seminarier i olika ämnen, i första hand
arrangerade av HSB.

~
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4 EKONOMI
Månadsavgifterna höjdes den 1 oktober 2015 med 7 %. En bidragande orsak var att kompensera för
uppvärmningskostnaden som förväntas stiga i snar fram tid.
I avgifterna ingår TV-paketet Medium 8 från ComHem, avgiften för Bostadsrättstilläggsförsäkring
{Trygg Hansa) och bredbandsuppkoppling 100/10 Mbit i avgiften {ComHem) och IP-telefonins fasta
kostnad.
På grund av osäkra direktiven med de nya avskrivningsreglerna som de ökande värmekostnaderna, är
det möjligt att ytterligare en avgiftshöjning måste göras under 2016.

5 FASTIGHET
Fastighetsbesiktning har genomförts under juni 2015 tillsammans med HSB:s förvaltare. Föreningens
byggnader var i gott skick. Genomgång och uppdatering av underhållsplanen 2016-2026 pågår.
Enligt föreningens stadgar skall föreningen ha en Underhållsplan för planerat underhåll. Planen ligger
till grund för styrelsen/föreningsstämmans beslut om reservering till eller i anspråkstagande av
underhållsfond. Underhållsplanen är digitaliserad och uppdateras löpande under året.
Brf Mården disponerar totalt sju lokaler. Den kommersiella lokalen på Landåvägen 45 hyrs ut till
Spatif Ltd OY, lokalen på Landåvägen 4 hyrs av Annas Vård & Hemtjänstteam AB. Goda Grannar,
Jarlabergsseniorerna och Jarlabergs IF får utan kostnad disponera festlokalerna. Jarlabergs IF får låna
ett varmförråd och Goda Grannar har också ett förråd utan kostnad. Föreningens styrelse disponerar
en lokal på Landåvägen 8.

GÅRDSHUS OCH ÖVERNATTNINGSLÄGENHETER
För eget bruk har föreningen två festlokaler samt två övernattningsrum avsedda för kortare
uthyrning till medlemmarna.
Föreningens medlemmar har utan kostnad tillgång till en bastu i respektive gårdshus.
En ny tvättmaskin har installerats i tvättstugan G13 som ersättning för en maskin som tjänat ut.
Dessutom har övriga tvättmaskiners stötdämpare bytts ut liksom gångjärnsbussningar till luckorna.

BREDBAND
Föreningen har kabel-TV, bredband och IP-telefoni tjänster via ComHem. De fasta kostnaderna ingår i
årsavgiften.

~
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FÖRSÄKRINGAR
Föreningens fastigheter är fullvärdesförsäkrade i Trygg Hansa. I försäkringen ingår en kollektiv
bostadsrättstilläggsförsäkring för samtliga medlemmar i föreningen. Denna kostnad är inkluderad i
avgiften. Anledningen är att föreningen vill vara säkerställa på att alla lägenheter har en försäkring
som skyddar mot skador som inte täcks av en vanlig hemförsäkring eller av föreningens
fastighetsförsäkring.

HISSAR
Samtliga hissar i fastigheterna har besiktigats och var utan anmärkning. Successivt utbyte
någon/några av hissar flyttas framåt i tid.

RÖKLUCKOR OCH RÖKDECKARE
Rökluckor och rökdeckare i föreningens fastigheter skall avtalsmässigt besiktigas och åtgärdas av
Nacka Drift och Skötsel AB. Vid besiktningen framfördes inga anmärkningar.

ALLMÄNNA UTRYMMEN
Storstädning och fönsterputs har skett av övernattningsrummen, festlokaler och styrelserum.
Festlokalernas golv har specialrengjorts och bonats.

6 VÄRMEOCHVATTEN
Den 1 januari 2015 togs föreningens nya berg- och frånluftsåtervinningsanläggning i bruk. Ingen
laddning av berget hade skett innan anläggningen togs i bruk. Vårt varmvatten värms enbart av
fjärrvärme medan upp värmningen av radiatorerna sköts av värmepumparna (och berget). När det är
ordentligt kallt kopplas automatiskt fjärrvärmen in som komplement.
Både 2014 och 2015 kan betecknas som varmare år än normalt. Därför är det lite svårt att jämföra
2015 års värmekostnader mot tidigare år, men vi gör ändå ett försök:
Den totala värmekostnaden 2014 var 1,350 Mkr. Om vi räknar om 2014 års förbrukning till de nya
priserna som gäller från och med den 1 januari 2015 skulle årskostnaden i stället varit 1,950 Mkr,
alltså ca 0,6 Mkr högre.
2015 kostade vår uppvärmning inkl. varmvatten med de nya högre taxorna 1,350 Mkr. Visserligen ett
varmt år, men ändå 0,6 Mkr mindre än det även varma 2014 omräknat till de nya taxorna.
Men det är klart att vi investerade 5 Mkr och det är en kostnad som skall avskrivas under ett antal år,
eller med ungefär 0,2Mkr per år. Inkluderat är då upprustningen av vår undercentral som ändå hade
måste göras inom de närmaste ~ren och som skulle ha kostat en hel del pengar. Vi har också lånat 4'W'
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Mkr och räntan för dem uppgick under året till lite över 40 000 kr. Under året har amortering med
0,4Mkr gjorts.
Om vi räknar in avskrivning och räntor skulle våra totala uppvärmningskostnader 2015 varit cirka
1, 610 Mkr, alltså en bra bit lägre än om vi inte investerat i bergvärmen - och då har vi dessutom fått
en uppdaterad undercentral med ny utrustning "på köpet".
Om man tittar tillbaks lite längre i tiden, då vintrarna var lite kallare, och räknar fram ett genomsnitt
för värmekostnaderna under perioden 2008 tom 2014, var den nära 1,5 Mkr per år enligt gamla
taxan. Om vi räknar om förbrukningen till dagens taxor för fjärrvärmen hade kostnaden varit över 2,2
Mkr. Alltså ca 0,7Mkr högre än i de gamla priserna eller över 0,8 miljoner mer än kostnaden 2015
(fast då var det ett ovanligt varmt år).
Nyttjandedelen av avtalet med Fortum går ut 2024.

7 MARK & MILJÖ
Markbesiktningar har genomförts under våren och hösten. Nödvändiga åtgärder har utförts när så är
mest lämpligt för växligheten. Dessutom görs vid behov spontana besiktningar och akuta åtgärder
gällande reduceringar/justeringar på markytor, växter och träd.
•

Två tallar har fällts på gårdarna då rötterna blivit ett stort problem och hotade att helt förstöra
körvägarna.

•

En större investering har gjorts gällande omläggning av mur inklusive växter på Gård 13, den så
kallade "kullen".

•

Gårdarna är ersatta av varsin nyplanterad koreansk ädelgran. Dessa fungerar också som belysta
julgranar under jultider.

•

Muren på Gård 12 har justerats och flyttats in, dels via aktivitetsdagen och dels via efterarbete av
styrelsen. Detta ska troligen eliminera att fordon kör på och förstör muren.

•

Ett nytt plank har också satts upp vid L59 (Gård 12}, då det gamla var i mycket dåligt skick.
Behandling kommer att göras 2016.

•

Investering har gjorts på båda gårdarna för automatisk växtbevattning.

•

En träd plan har tagits fram och steg 1 har utförts då två tallar tagits ned på gård 13 (baksida).
Steg 2 är att ytterligare göra en adekvat gallring inom samma område 2016.

MILJÖ
Källsorteringsrummet har varit öppet en timme per vecka och då med bemanning. Det har blivit en
social samlingspunkt på måndagar för många medlemmar.
Det är önskvärt att de boendes kunskaper och rutiner med egna sopor och avfall utvecklas i samma
takt som samhället ökar sina krav på företag, föreningar och hushåll. De ständigt kraftigt ökande1t/'
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taxorna innebär, att vi alla i än högre grad, måste sköta källsortering m.m. enligt de regler som
fastställts av kommun och myndigheter. Det är allas vårt ansvar att källsorteringsrummen sköts
exemplariskt och att inga föremål ställs utanför sopsorteringsrummet.
Nacka Kommun har en återvinningsstation på parkeringen närmast Tempo. Det är angeläget för oss
alla att den hålls i bra skick och att avfall aldrig ställs vid sidan av respektive kärl.
Under hösten har föreningen bytt ut gårdslamporna. Kvicksilverlamporna har nu ersatts med LED
teknik.
Tyvärr förekommer klotter i Jarlaberg. Även Mården har drabbats. Snabba sanerings- och
reparationsinsatser gör ändå att många kanske inte uppmärksammat problemet.

8 SYSTEMATISKT BRANDSKYDD
Arbetet med systematiskt brandskyddsarbete genomförs enligt plan.
Vid de regelbundet återkommande brandskyddsbesiktningarna har tyvärr konstaterats att några
medlemmar fortfarande ställer olika föremål i såväl trapphus, vinds- och källargångar och i andra
allmänna utrymmen. Styrelsen har vid ett flertal tillfällen påpekat att detta inte är tillåtet. Sådana
föremål kommer i fortsättningen att omedelbart avlägsnas, vilket givetvis medför extra kostnader för
övriga medlemmar i föreningen.
Rökluckor och rökdeckare i föreningens fastigheter skall avtalsmässigt besiktigas och åtgärdas av
Nacka Drift och Skötsel AB . Vid besiktningen framfördes inga anmärkningar.

~
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9 KOMMENTARER TILL BOKSLUTET
Styrelsen vill lämna följande kommentarer till bokslutet som återfinns längre bak i överlämnade
handlingar:

10 INTÄKTER
Årets intäkter, som till allra största delen kommer från årsavgifterna och till en mindre del från
uthyrning av lokaler och vissa avgifter, uppgick till 14,08 Mkr. Till detta kommer intäkter från räntor
på 36 tkr.

11 KOSTNADER
Drift och skötsel, inklusive el, värme, vatten, sophämtning, kabel-TV, försäkringar, m.m. uppgick till
6,8 Mkr.
Föreningens räntekostnader uppgick till 2,5 Mkr. På grund av lägre räntesatser minskade årets
räntekostnader med 1,26 Mkr jämfört med 2014.

12 ÄNDRADEAVSKRIVNINGSREGLER
"Rak avskrivning" är enbart tillåten, det vill säga att avskrivningarna skall vara lika stora varje år

under fastighetens livslängd, för Mårdens del 120 år. Återstår alltså 95 års avskrivningstid.
Effekterna av den raka avskrivningen har informerats som i detalj i årsredovingen för 2014 och i
föreningens Ekonomiinformation som delades ut till samtliga medlemmar under hösten 2015.
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FONDFÖRYTTREUNDERHÅLL

Baserat på underhållsplanens kalkyl har tidigare varje år ett belopp för framtida underhåll i
föreningen överförs till en yttre underhållsfond. Detta belopp har beräknats för de kommande 20
årens behov. Eftersom vi har ett betydande belopp, över 18,6 Mkr i fonden, anser styrelsen att det i
år inte behövs göras någon ytterligare överföring. Vi vill också avvakta om eventuella nya direktiv
kommer i denna fråga.
Eftersom avskrivningsreglerna ändrats, påverkas samtidigt det planerade underhållet och dessa~
aktiviteter redovisas nu i stället under Investeringar.
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14 INVESTERINGAR
Dessa kostnader redovisas som planerat underhåll i resultaträkningen. Kostnader anges i kr.

Uppgraderingar i tvättstugor, ny tvättmaskin

46 938

Ny av gasare till undercentralen

51000

Uppgradering av utebelysning G12 o G13

128 775

Reparation av kullen G13 och plantering av nya granar

112 475

Gallring av syrener

3 093

Reparation av sandlådan

15 057

Reparation av staket

14 750

Uppgradering av e-nyckel läsare

15 000

Uppgradering av stolar till föreningslokaler

25 000

Ny soffa till uteplatsen G13

10 063

Totalt

422151

Följande investeringar påbörjades redan 2014 och avslutades 2015 . De finns rapporterade i
Balansräkningen som Byggnad, ombyggnad. Kostnader anges i kr.

Undercentral med bergvärme och frånluftsåtervinning
Styrning av ventilation och övervakning av undercentraler

Totalt

15

4 420 000
604168

5 024168

FÖRMÖGENHETSVÄRDE

Eftersom förmögenhetstaxeringen är borttagen, behöver inte medlemmarna informeras om och
deklarera förmögenhetsvärdet i 2016 års deklaration.

0

16 ARETS RESULTAT
Av§ 11 i de nya stadgarna framgår att årsavgifterna skall täcka föreningens löpande verksamhet.
Alltså behövs inte längre avskrivningarna täckas av månadsavgifterna. Det bör även noteras att såvä~
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HSB som bland annat Riksbyggen, Bostadsrätterna, Skanska, Riksbyggen, JM, NCC m.fl. för
diskussioner med bland annat Bokföringsnämnden om önskade förändringar för
bostadsrättsföreningar i de nu gällande avskrivningsreglerna.
Mårdens resultat visar i år ett överskott på 33 577 kronor.
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL RESUL TATDISPOSITION

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

2 203 268
33 577
2 236 845

Balanserat resultat
Årets resultat
Att disponera
Styrelsen föreslår följande disposition:

Avsättning till föreningens underhållsfond
Uttag ur föreningens underhållsfond för utfört underhåll
Balanserat resultat

0
-422 151
2 658 996
2 236 845

Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultatoch balansräkning med tillhörande tillägg~upplysningar.

0

••

18 FLERARSOVERSIKT
2015

2014

2013

2012

2011

14 078
Nettoomsättning
34
Resultat efter finansiella poster
706
Årsavgift*, kr/kvm
367
Drift**, kr/kvm
8 324
Belåning, kr/kvm
24%
Soliditet,%
(Nyckeltal i tkr om inte annat anges)

12 965
-1008
677
334
8 345
24%

12 224
-2 421
641
328
8151
25 %

12 054
-862
635
321
8172
26%

12 060
-266
635
309
8194
26 %

Nyckeltal

*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 lokaler och beräknas på .. /
driftskostnader exklusive eventuellt kostnader för planerat underhåll.
/A
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19 FRAMÅTBLICKAR
Föreningens ekonomiska utveckling är fortsatt stabil. Styrelsen ser i dagsläget inte att det globala
ekonomiska läget kommer att påverka föreningens ekonomi.
En bergvärme- och frånluftsåtervinningsanläggning har tagits i bruk under 2015. I och med den har
styrelsen i Mården kompletterat energiförsörjning och reducerat en del av kostnadsökningen.
För den inre sammanhållningen är informationen betydelsefull. Mårdenbladet, som utkommer ca 4
ggr/år, innehåller aktuell information från styrelsen. Mårdenbladet delas ut i brevlådorna och läggs
även ut på föreningens nya hemsida www.brf-marden.se där man kan läsa om nyheter och hitta
massor av värdefull information. Det finns även en gemensam e-postadress info@brf-marden.se. Vid
speciella informationsbehov anslås "Mården Extra" på anslagstavlor och/eller portar.

Aktivitetsdagarna som arrangeras vår och höst är mycket populära och har haft stor uppslutning. De
bidrar till att skapa trevlig stämning bland medlemmarna.
Att bo i Mården är något vi är stolta över. Boendemiljön präglas av trivsel och trygghet.~
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Styrelsen för
HSB Bostadsrättsförening Mården i Nacka
Org.nr: 716419-6565

/

får härmed avge årsredovisning för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret

2015-01-01 - 2015-12-31
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HSB Bostadsrättsförening Mården i Nacka

2015-01-01
2015-12-31

Resultaträkning

2014-01-01
2014-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning

Not 1

14 077 564

12 965 383

Not 2
Not 3

-6 805 897
-244 374
-422 151
-407 298
-3 683 170
-11 562 890

-6 177 896
-259 171
-11 347
-313 965
-3 482 203
-10 244 582

2 514 674

2 720 801

35 972
-2 517 069
-2 481 097

51 841
-3 780 555
-3 728 715

33 577

-1007 913

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

Not 4

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

Årets resultat

Not 5
Not 6

~
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HSB Bostadsrättsförening Mården i Nacka
2015-12-31

Balansräkning

2014-12-31

Tillgångar _---------------------·----·-----Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstil/gJngar
Byggnader och mark
Pågående nyanläggningar

Not 7
Not 8

197 381174
0
197 381174

196 040 176
4 664 889
200 705 065

A"nansie//a anläggningsti//gJngar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 9

500
500

500
500

197 381 674

200 705 565

Summa anläggningstillgångar

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

Not 10
Not 11

Kortfristiga placeringar

Not 12

690 783

1694399

Kassa och bank

Not 13

1 471 204

1 477 536

9 838 934

6 925 330

207 220 608

207 630 895

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

2 972
4 660 108
2 811 095
16 297
186 475
7 676 947

2
2 346
1 008
24
371
3 753

412
953
020
505
504
394

V'
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Balansräkning

2015-12-31

2014-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital

Not 14

Insatser
Yttre underhållsfond

29 430 000
18 622 925
48 052 925

29 430 000
18 622 925
48 052 925

Balanserat resultat
Årets resultat

2 203 268
33 577
2 236 845

3 211182
-1 007 913
2 203 268

Summa eget kapital

50 289 770

50 256 193

Not 15

153 785 675
153 785 675

154 185 675
154 185 675

Not 16

400 000
478 536
301 678
557
1 964 391
3 145 162

400 000
463 595
311 380
557
2 013 494
3 189 026

156 930 837

157 374 701

207 220 608

207 630 895

Fritt eget kapital

Skulder
LJngfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Korfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Fond för inre underhåll
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder
Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

Not 17
Not 18

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut

Summa ställda säkerheter
Ansvarsförbi ndelser

193 429 000

193 429 000

193 429 000

193 429 000

Inga

Ingawr-
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Kassaflödesanalys

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster

33 577

-1 007 913

3 683 170
3 716 747

3 482 203
2 474 290

192 677
-43 864
3 865 560

-108 926
-795 603
1 569 760

-359 279
-359 279

-5 132 823
-5 132 823

-400 000
-400 000

3 600 000
3 600 000

Årets kassaflöde

3 106 281

36937

Likvida medel vid årets början

6 526 909

6 489 970

Likvida medel vid årets slu_t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

9 633 190

6 526 908

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

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

Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter
Kassaflöde från investeringsverksamhet

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

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

~
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HSB Bostadsrättsförening Mården i Nacka
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.
Föreningen tillämpar sig av av årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012: 1(K3).

Avskrivning fastighet
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och därmed har
fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna bedöms vara
mellan 15 till 120 år. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i vägledning för komponentindelning av
hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar.
Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under året skrivits av med 1,8 % av
;:i nsk;:iffni nasv~ rclP.t.

Fond för yttre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av styrelsen.
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).
Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 92
713341 kr.
~
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HSB Bostadsrättsförening Mården i Nacka
Noter
Not 1

Avgifts- och hyresbortfall
Hyresförluster

-2 168
-201
12 965 383

794 973
1431 748
487 830
1 304 512
860 027
257 718
173 568
591 332
422 062
420 661
61466
6 805 897

687 712
809 170
504 735
1 397 088
871 575
323 291
147 154
486 681
413 544
468 946
68 001
6177 896

0
0
21 776
137 598
18 800
950
65 250
244 374

6 165
1 543
55 572
111 280
17 988
4 373
62 250
259 171

232 000
14 000
45 000
92 998
23 300
407 298

231400
13 850
17 700
42 315
8 700
313 965

1 271
3 075
310
1 285
30 032
35 972

1 361
4 417
225
15 634
30 204
51841

2 515 869
1 200
2 517 069

3 777 831
2 724
3780ssv

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm
Ränteintäkter HSB placeringskonto
Ränteintäkter skattekonto
Ränteintäkter HSB bunden placering
Övriga ränteintäkter

Not6

-2 251
0
14 077 564

Personalkostnader och arvoden
Arvode styrelse
Revisionsarvode
Övriga arvoden
Sociala avgifter
Övriga personalkostnader

Nots

12 539 526
197 801
31 940
198 485
12 967 752

Övriga externa kostnader
Bevakningskostnader
Hyror och arrenden
Förbrukningsinventarier och varuinköp
Administrationskostnader
Extern revision
Konsultkostnader
Medlemsavgifter

Not4

13 070 355
194 520
586 615
228 325
14 079 815

Driftskostnader
Fastighetsskötsel och lokalvård
Reparationer
El
Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Fastighetsförsäkri ng
Kabel-TV och bredband
Fastighetsskatt
Förvaltningsarvoden
Övriga driftskostnader

Not3

2014-01-01
2014-12-31

Nettoomsättning
Årsavgifter
Hyror
Försäkringsersättning
Övriga intäkter
Bruttoomsättning

Not 2

2015-01-01
2015-12-31

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader långfristiga skulder
Övriga räntekostnader
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HSB Bostadsrättsförening Mården i Nacka
Noter
Not 7

2015-12-31

2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Anskaffningsvärde byggnader
Anskaffningsvärde mark
Årets investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

204 488 937
12 789 000
5 024 168
222 302105

204 021 003
12 789 000
467 934
217 277 937

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-21 237 761
-3 683 170
-24 920 931

-17 755 558
-3 482 203
-21237 761

Utgående bokfört värde

197 381174

196040176

161 001 000
915 000

161 845 000
915 000

108 300 000
396 000
270 612 000

106 400 000
396 000
269 556 000

4 664 889
359 279
-5 024 168
0

0
4 664 889
0
4 664 889

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

500
500

500
500

Andel i HSB Stockholm

500

500

14 320
1977
16 297

14 010
10 495
24 505

186 475
0
186 475

369 664
1840
371504

Byggnader och mark

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad - bostäder
Taxeringsvärde byggnad - lokaler

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

Pågående nyanläggningar och förskott

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Om klassificering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Not 9

Not 10

Aktier, andelar och värdepapper

Övriga kortfristiga fordringar

Skattekonto
Skattefordran

Not 11

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

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

Kortfristiga placeringar

Bunden placering 3-mån HSB Stockholm
Bunden placering
Obligationer och Värdepapper, Riksgälden
Bunden placering

Not 13

0
690 783
0
0
690 783

1000000
671 043
23 356
0
1694 399

Kassa och bank

Handkassa
SEB
Övriga bankkonton

1131
508 722
961 352
1471204

1830
524 220
951486
1477536r
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Noter
Not 14

2015-12-31
Förändring av eget kapital

Insatser
29 430 000

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

29 430 000

Lånenummer
23701006
24850897
24850986
25285522
25285530
25285557
26187443
26187540
37929646

Balanserat
resultat
3 211182
-1 007 913

0

18 622 925

2 203 268

Ränta
2,94%
0,54%
0,72%
3,04%
0,62%
1,41%
0,77%
0,53%
0,63%

Ränteändr
dag
2017-03-28
2016-03-15
2016-03-28
2016-09-28
2016-02-06
2018-11-28
2016-02-06
2016-02-06
2016-09-28

0

Årets resultat
-1 007 913
1007913
33 577
33 577

Nästa års
amortering

Belo~~

24 256 529
16 500 000
16 687 946
19 800 000
20 000 000
19 000 000
16 941 200
17 000 000
4 000 000
154185 675

0
400 000
0
0
0
0
0
0
0
400 000
153 785 675

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

152 185 675

Övriga skulder till kreditinstitut

400 000

400 000

Övriga skulder

Depositioner

Not 18

Yttre uh
fond
18 622 925
0

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del

Kortfristig del av långfristig skuld
Not 17

Uppi.
avgifter

Skulder till kreditinstitut

Låneinstitut
SE-Banken Bolån
SE-Banken Bolån
SE-Banken Bolån
SE-Banken Bolån
SE-Banken Bolån
SE-Banken Bolån
SE-Banken Bolån
SE-Banken Bolån
SE-Banken Bolån

Not 16

2014-12-31

557

557

557

557

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyror och avgifter
övriga upplupna kostnader

72 729

1173 736
717 926
1964 391

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

117 688
1 013 399
882 407
201349~~
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Noter

2015-12-31

Vår revisionsberättelse harZ.0(6 - 01 -
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB Brf Mården i Nacka, arg.nr. 716419-6565.

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Mården i
Nacka för år 2015.
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
väsentliga 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 HSB Brf Mården i Nacka
för år 2015.
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

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 lnternational Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

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.

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 utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i
strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.

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

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm 23.03.2016

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den
31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

revisor

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen .

K;'t/1 /}3, t'11
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Totala kostnader
Personalkostnader
3%
Räntekostnader
18%

Drift
48%

Avskrivningar
26%

Planerat underhåll
3%

Övriga externa kostnader
2%

Fördelning driftkostnader
Ar201s
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FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN
STYRELSE 2016-2017 i bostadsrättsföreningen Mården
Mats Almström
Ingemar Larsson

L 10
L 57

Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år

Marjalisa Asplund L 73
Peter Eriksson
L 8
Jane Frigell
L 10

Omval 2 år
Omval 1 år
Omval 2 år

Victoria Borg
Jerry Eriksson

Nyval 1 år
Nyval 2 år

L 71
L 69

Anette Ekstrand

HSB-representant

INTERNREVISORER
Kjell Ågren
Berit Jogefalk

L 10
L 10

VALBEREDNING
Maria Muller
Henry Lundqvist
Vakant

L 73
L 8

Revisor, omval 1 år
Revisorssuppleant, omval 1 år
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FÖRSLAG från valberedningen vad gäller arvoden 2016-2017

NU:

FÖRSLAG:

5,5 basbelopp

Oförändrat 5,5 basbelopp

Funktionärer
1, 7 basbelopp
Planering, kurser m.m.

Oförändrat 1, 7 basbelopp

0,3 basbelopp

Oförändrat 0,3 basbelopp

Styrelsen

Revisorer
(internrevisorer)

(Ett prisbasbelopp = 44 300 kr)
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Motion från en medlem och styrelsens kommentar och förslag till beslut till
årsstämman 2016

Motion om källsortering av matavfall.
Driften av bilar och bussar via biogas är miljö- och klimatmässigt mycket
lyckad.
Samhället har ont om biogas.
Många kommuner har därför infört sortering av matavfall för
framställning av just biogas.
Nacka kommun har ännu huvudsakligen infört detta i enfamiljshus (villor).
När det gäller flerfamiljshus (t.ex. bostadsrätter) förväntas de boendes
organisationer själva ta initiativ till detta.
Om det genomförs ger kommunen sänkning av vissa avgifter.
Mitt förslag är därför att styrelsen för BRF Mården får i uppdrag att
undersöka med Nacka kommun om hur ett sådant samarbete skulle gå till.
Vilka investeringar som behöver göras och vilka vinster utöver de miljöoch klimatmässiga som kan uppnås.
Jarlaberg den 29 februari 2016
Hans Wigren, L47
Styrelsen kommentar och förslag till beslut:
Enligt anläggningsbeslutet ansvarar Jarlabergs Samfällighetsförening bland
annat för sophanteringen i Jarlaberg. Avtalet kan inte sägas upp.

Motionen avslås~ men styrelsen kan åta sig att överlämna motionärens förslag
till samfällighetens styrelse för utredning.
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Fullmakt

Fullmakt iör ................................................................................................... :
att vid Brf 283 Mårdens föreningsstämma torsdagen den 21 april 2016 utöva rösträtt som
tillkommer på mig.
... .................. den ................................. 2016.

Fullmaktsgivarens namnteckning

Namnförtydligande

Lägenhetsnummer

Landåvägen ........ .
Adress

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.

