
Brf Vilunda A116

Org. nr: 769614-8621

Styrelsen ftjr Brf Vilunda A116 far htirmed avge redovisning for föreningens verksamhet
under riikenskapsfuet}}l3-}1-0l till och med 2013-12-31.

FORVALTNINGSBERATTEL SE

Verksamheten
Verksamheten under året har som tidigare kiinnetecknats av att skapa en

langsiktig trevlig och trygg miljö for medlemmarna. Vi har under aret fortsatt
utvecklingen av vära gemensarnma ltor genom att teckna ett samarbetsavtal med

Lövhagen Mark och Trädgård, vilket innebiir både vinter och sommarunderhåll. I
planeringen ligger även att under 2014 komplettera vara grönytor med
blommande växter under sommarhalvåret. Vi fortsätter även med att rama in vår
miljö med staket, allt enligt vår plan for ett ostört boende. Vår lekplats med dess

gröny.tor iir en uppskattad plats både för bamfamiljer och de av vära medlemmar
som önskar grilla en varm sofilmarkväll.

Föreningens ekonomi
Som framgar av resultat och balansräkningen är föreningens ekonomi mycket god. Det
har åstadkommits genom kostnadskontroll och ett bra samarbete med vår bank
Swedbank AB.

Föreningen beslutade tidigt att höja medlemmarnas avgifter med I,5Yo per år. Det
innebiir att foreningen hojer avgifterna vart annat är med3Yo.

Överskottet i ftreningen anviinds till att amortera på floreningens lån. Sedan starten 2008
har föreningen lyckats amortera över 2 miijoner kronor. Känsligheten for framtida
riintehöjningar mildras genom amorteringarna. Amorteringarna är också att se som ett
sparande infor framtida reparationsbehov.

Det gångna räkenskapsåret ger verksamheten ett överskott uppgående till432 913 kr.
Det fria egna kapitalet uppgår efter detta riikenskapsår till 1 097 823 kf,.
Planerat underhåll av fastigheterna har genomftirts för 32 083 kr.

Vid riikenskapsarets slut uppgår arsavgifterna till i genomsnitt 657 kronor per kvm
lägenhetsl.ta och ar. Årsavgiftema ska täcka foreningens löpande kostnader för drift och
finansiering samt beräknat planerat underhåIl av fastigheten i enlighet med fastställd
underhållsplan. Årsstiimman beslutade att hoja årsavgiften med 3 oÄ per
2013-01-01.



Brf Vilunda Ai16
Org. nr: 769614-8621

Fem år i sammondrag
Om inget annat anges redovisas nyckeltalen i tusentals kronor. I "iikvida medel" ingår
både penningplaceringar på kort och lang sikt. "Kassalikviditet" visar foreningens
betalningsförmåga på kort sikt. "Overskott för underhåll" Zir ett mått som visar
föreningens möj lighet att finansiera byggnadens förslitning.

2013 2012 2011 2010 2049

Genomsnittlig årsavgift bostäder

kr/kvm 657 638 638 620 620

Låneskuld kr,4<vm 7 241 7 472 7 472 I 522 7 702

Likvida medel I 076 I 172 436 25 173

Kassalikviditet l77,lo/o 24l,0yo l06,9yo 0,0o 41,50Ä

Överskott för underhåll kr/kvm 186 159 173 140 108

Årets resultat 433 355 420 293 171

Eget kapitai 88 006 87 573 87 218 86 798 86 505

varav underhållsfond 578 439 309 179 48

Utförtunderhåll 32 0 0 0 0

Fastighet
Föreningens fastighet Vilunda l2:2 har ett taxeringsviirde uppgående till 56 198 000 kr,
varav byggnadsviirdet iir 45 269 000 kr.

Föreningens hus byggdes 2008.

Lrigenhetsfi)rdelning
Föreningen har fo lj ande b o stadsrätts - och uthyrningsenheter :

Antal
Bostadslåigenheter med bostadsriitt 2 rok 13

med sammmrlagd 54a av 4 341krm 3 rok 33

4 rok 13

Summa b ostadslägenheter

Garage
Carport
P-plats

Byggnaderna är fullvärdesforsäkrade hos Trygg Hansa.

6

8

37
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Un derh åll av fastigh eten
Under aret har inga speciella underhållsarbeten genomforts på föreningens fastighet.

Föreningens underhållsfond
Underhållsfondens storlek är vid räkenskapsårets slut 577 817 kr. Styrelsen foreslår att
stiimman avsätter l4l387 kr till underhållsfonden. Styrelsen förslag till avsättning följer
den rekommenderade avsättningen i ekonomisk plan. Styrelsen foreslår också att
stämman disponerar 32 0831« ur fonden for täckande av utgifter for genomfort
underhåll.

Styrelse
Styrelsen har folj ande sammansättning :

Göran Eriksson
Monica Andersson
Lennart Svensson
Christina Forsberg
Joel Lehtonen

Suppleant:
Marianne Erlandsson

ordförande
sekreterare
ekonomi
ledamot
ledamot

Revisorer
Revisorer är Niclas Wiirenfeldt som ordinarie och Lena Strömbäck som suppleant båda
från BoRevision i Sverige AB.

Valberedning
I valberedningen ingar Inger Malm och Kerstin Ohlson.

Summantrriden
Ordinarie föreningsståimma for 2012 hölls 2013-05-07. 29 personer var niirvarande,
varav 2l var röstberättigade.
Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda sammanträden.

S kötsel uv fastigheterna
Ai,.tal for fastighetsskötsel har tecknats med HSB Norra StorStockholm och med
Lassila & Tikanoja Service AB avseende städning i trapphusen. Hissarna servas

av OTIS AB. Nytt ar,tal har tecknats med Lövhagen Mark & Trädgard avseende
trädgårdsskötsel och vinterunderhåll.



Brf Vilunda A116

Org. nr: 169614-8621

Medlemsantsl
Vid räkenskapsarets slut var medlemsantalet 83.

Under året har 4 bostadsrätter överlåtits.

Administration
Den ekonomiska forvaltningen har utforts av Upplands Boservice AB, Enköping.

övrigt
Fastigheten är Energideklarerad enligt gäliande lag SFS 2006:985. Deklarationen åir

inskickad till Boverket. Deklarationen gjordes av Svenska Besiktningar AB 2012-10-19.

När det gälIer den tidigare genomforda 2-årsbesiktningen så är nu samtliga
besiktningsnoteringar åtgZirdade. Det sista som gjordes var att ätgarda problemet
med hängrännor och stuprör.

Vi har möjlighet att teckna ar,tal med Canal Digital eller Viasat gällande TV-program.

Från och med2014 gäller ny normgivning från Bokforingsnämnden gällande regler for
årsredovi sn ingar, s e text under tilläggsupplysningar.

Ekonomisk sttillning och resultat
Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och den ekonomiska
ställningen vid årets utgang framgår av efterfoljande resultat- och balansråikning.

F ö r s lag till r es ultatdisp o s itio n
Till stämmans förfogande star

Balans erat resultat 2013 -12-31

Årets resultd
Att disponera

Sryrelsen föreslfu atttill stämmans förfogande staende medel disponeras

enligt nedarstående.

Till foreningens underhållsfond avsiitts enligt plan

Uttag ur foreningens underhållsfond för utfiirt underhåll

I ny räkning överföres

664 909
432 9t3

I 097 823

141 387

-32 083

988 s 19

r 097 8n
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RESULTATRIIKNII{G

Nettoomsättning

Fastighetskostnader
Drift
Underhä1
Avsl«irmingar

Bruttoresultat

Rörelseresultat

Finansiellu poster
Riinteintäkter o ch liknande resuitatposter

Råintekostnader o ch liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

2013-01-01 - 20t241-01 -
Not 2013-12-31 2A12-12-31

3 206 803 3 r27 783

2

J

5

- 1 561 383

- 32 083

- 343 880

1269 4s7

1269 457

r 299 778

-0
- 337 261

1 490 744

I 490 744

5 99t
- 842 s35

432 9r3

432 913

7 973

1 143 986

354 73t

354 731
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BALANSRAKNING

TILLGÅNGAR

An I tig g nin g s tillg ång ar

M ateriell a ankig gnin g stillg ån g ar
Byggnader
Mark

S umma anldg gning stillg ång ar

O ms ättni n g s till g ån g ur

Ko rtfris tig a fo r dr in g ar
I awiikning med HSB Uppsala

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

S umma o ms iittnin g s till g ån g ar

Summa tillgångar

Not 2013-L2-31 2012-12-31

5

5

95 343 089
23 595 000

9s 686 969

23 s9s 000

118 938 089 t19281969

118 938 089 tr928r969

t43 791

78 285

374

68 676

221 476

933 101

1 t54 578

t20 092 667

69 050

1 171 388

| 240 437

120 522 406

e
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EGET KAPTTAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital
Insatser

Fond för 1,ltre underhåll

Fritt eget kupital
Balanserat resultat

Årets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till l«editinstitut

Kortfristiga skulder
Leverantörs skulder

Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter

Summa skulder och eget kapital

Not 2013-12-31 2,0t2-12-31

86 330 000

577 817

86 330 000

439 202

86 907 8r7

664 909

432 913

I 491 823

88 00s 640

86 7 69 202

448 793

3 54 731

803 524

87 572726

31 435 000 32 43s 000

31 435 000 32 435 00A

10

186 8s3

465 174

1r7 856
396 824

652 027

t20 092 667

514 680

t20 522 406

S fti A da s tiker h eter fo r s kul de r t il I kr e di ti ns tit ut
F asti g hetsinteckning ar

Ansvarsfi)rbindelser

34 43s 000

Inga

34 435 000

Inga

t\
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Tilltig gs upp ly s nin g ar
Allmiinn a r e dov is nin gs p rin c ip er
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokforingsnämndens
(BFN) allmänna råd.

Från och med räkenskapsar som påbörj as 2014 träder ny normgivning i kraft, vilken
innebiir att föreningen framtida år kommer att upprätta årrsredovisning enligt ett så kallat
K-regelverk. Två alternativ finns, K2 och K3. Förändringar kommer sannolikt att ske
vad gäller synen på avskrivningar, investeringar och underhåll. Troligen kommer inte
progressiva avskrivningar aff.yaratillåtna i de nya regelverken, vilket kan påverka
avskrivningarnas storlek.

Detta kan medföra att framtida resuitat och jämforelsetal awiker från denna
årsredovisning och budget fil 2014.

Inom branschen pågår utredning om vilket regelverk som skall rekommenderas for
b o stad srätts fo reningar.

Re dovis nin g s - o c h v rir derin g sp rin cip er
Fordringar iir upptagna till belopp varmed de beräknas infl1ta. Tillgangar är värderade
tili anskaffningsviirdet, med avdrag for planenliga avskrivningar.

Fastigheter
Avskrivningar av byggnader sker enligt en progressiv avskrivningsplan, av vilket det
återstår 95 är.

Inkomstskatt
Kapitalintakter som inte 2ir hänforliga till fastigheten inkomstbeskattas. Efter avräkning
av eventuellt befintligt skattemässigt underskottsavdrag sker beskattning med
22,0 proceri.

Arvoden, löner, andra ersdttningar och sociala kostnader

201341-01 - 20L2-01{1 -
2013-t231 20L2-1231

till styrelsen

sociala kostnader

srllnma

s0 000

ts 710

0

0

6s 7t0
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Not 1 lt{ettoomsrittning
Ånavgifter bostäder

Hyresintäkter garage

Hyr es intäkter p -p latser
Kabel TV- och bredbandsavgifter

Överlåtelseavgift
Pantför skriv nin gsavg ift

Not 2 Driftkostnader
Fastighetsskötsel
Serviceavtal
Entreprenadstäd
Besiktningskostnader
Snörenhallning
Förbrukningsmaterial
Reprationer
Elavgifter
Uppvärmning
Vatten och avlopp
Sophåimbring
Fa sti gfr et sfo r säkr ingar

Kabel-TV, bredband mm.
Styrelservode
Revisionsarvode
Administrativ förvaltning enligt avtal
Arb etsgivaravgifter o ch lönes katter

Öwiga driftkostnader

I,{ot 3 Und erhållskostn ader
Planerat und erhåll mark

3 206 803 3 121 783

201341-01-
20t3-1231

97 382
s2 803
s7 828
4 844

65 059
13 843

t34 573
78063

s27 220
t20 056
81 381
34 652

147 048
50 000
12 220
58 285
15 110

l0 416

1 561 383 1299778

2013{1-01 - 20t2-01{1-
201,3-1231 20L2-1231

32 083

2013{1-01-
2A13-12Al

2 853 744
43 200

151 200
141600

7 139
9 320

20t2-014t -
2012-t2-3t

2 770 417

43 200
160 200
141 600

5 4t0
6 956

20r2-014t -

2012-t231
48 432

52 895
35 028
4 844

62 841
8 021

36 949
78 328

509 308

122 t34
75 716
30 132

146 0@
0

tr 940
s6 499

0

20 586

32 083
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lYot 4 Rrinteintrikter och liknande
Ränteintäkter fran ar,räkning, bank och dyl.
Ränteintäkter fran hyres- och kundfordringar

lYo t 5 M ut eri ell a u nld ggningstill gångar

Fastighder
Byg gnader, ingåend e anskaffningsvåirde

Ingående avs kirmingar p å byggnader

Årets avskrivningar, byggnader

Bo lcför d a v iird en b y ggn ode r

Mark

Utgå ende plan mligt re stv iird e fasti gheter

T u, er ingsv ii r de by gg nad er

Taxeringsvrirde mark

lYot 6 Förutbetnlda kostnuder
och upplupna intiilder
Försäkingspremier
Kabel TV-avgifter m.m.
Förvaitningsar,tal

Öwig förutbetald fastighets forvaltning

Not 7 Kassu och bank
Swedbank

i18 938 089 tt9 281 969

45269 000 42 000 000

10 929 000 10 400 000

2013-01-01 -

2013-1231

5 967

24

20L2-0141-
2012-t2-31

7 878

95

5 991

2AB-1231

97 070 000

-1 383 03 1

-343 880

7 973

2012-12-31

9t 070 000

-1045 710

-337 26r
9s 343 089

23 59s 000

9s 686 969

23 s9s 000

2013-12-31

21879
36 35s

18 165

1 886

z0t2-12-3t
19 025

36 316

lJ JJ)
0

78 285

2013-12-31

933 101

68 676

2At2-12-31

1 171 388

933 101 1 171 388

r\
Y

10
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Not 8 Förrindring av eget kupitul
Belopp vid
årets

ingång

Dsposition Belopp vid
enl Riikenskaps- årets

stämmobeslut årets utfall utgång

Insatser

Underhållsfond
Balanserat resultat
Redovisat resultat

It{ot 9 Skulder till lcreditinstitut
Långivare

86 330 000

439 202

448 793

354 731

87 572 126

138 615

2t6 1t6
-354 731

0

86 330 000

571 8t7
664 909

4329t3 4329t3
4329t3 88 005 640

Ränta Loptid Skuldbelopp

Swedbank

Swedbank

Swedbank

Swedbank

Summa

2,43Yo

2,43yo

2,43oÄ

2,20oÄ

2014-09-43

20t4-09-03

2014-09-03

2014-06-2s

8 135 000

8 100 000

8 100 000

7 i00 000

31 435 000
0Avgår kortfristig del (niista års amortering)

Summa

Beriiknad skuld till kreditgivare om 5 år

Not 10 Upplupna kostnader
o ch .ft)'r ut b eta ld a i nt iilct er
I-oner och arvoden

Artetsgivmavgifter
Reprationskostnader
Arvode revision

Öwiga fastighetsförvaltni ngskostnader

Elavgifter
Uppvärmnin gskos tnader

So phiimtnin gsk ostnad er

Förutbetalda hyor o ch av gifter
Upp lupna räntekostnad er

20L3-t231
50 000

15 710

4 801

t2 300

115

9 409

70 089

1 500

243 108

58 142

3 I 435 000

3t 43s 000

2012-t2-31
0

0

0

11 930

0

10 538

98 069

I ts6
242784

32 347

11

465 174 396 824
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Upplands Väsby ZAU- O V - O V

Min revisionsberättelse betrii{fand.e denna år'sredovisning har avgivits Z0t4- dt - t J

&lqr,fiz,iå,/ j-l
Christina Forsberg 

0 
Jr

Niclas Wiirenfeldt
BoRevisionAB

L2



Revisionsberättelse
Tillföreningsstämman i Brf Vilunda AIIö, org.nr. 769614-8621

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Vilunda Al16

för år 201 3

Sfire/sens ansvar för ärsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en års-
redovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings-
lagen 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.

Reyisorns ansyar

Mitt ansvar ar att uttala mig om årsredovisningen på grundval av
min revision, För revisorn från BoRevision AB 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.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis 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 årsredovisningenr vare sig dessa beror på oegentligheter eller på

fel, Vid denna riskbedömning beakiar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar
årsredovisningen för att ge en rältvisande 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 redovisnings-
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens upp-
skattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den över-
gripande presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattnlng har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den
31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års-
redovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen förföreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en

revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust samt styrelsens förvaltning for Brf Vilunda AIIö för år
2013.

Sfyre/sens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller forlust, och det är styrelsen som

har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen.

Revlsorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen
på grundval av min revision. Jag har utfo( revisionen enligt god

revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till

dispositioner beträffande föreningens vinst eller forlust har jag
granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet harjag utöver
min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om

någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot foreningen. Jag

har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har
handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller
föreningens stadgar.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden,

Uttalanden

Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsf rihet för räkenskapsåret,



Beskrivning över vissa ekonomiska
begrepp i en bostadsrättsförening

Årsredovisning
En årsredovisning zir en sammanställning över
bostadsrättsföreningens ekonomi vid en viss tidpunkt och
under ett visst tidsintervall. Årsredovisningen omfattar
normalt sett en tolvmånadersperiod. En arsredovisning
består av fura olika delar: En förvaJtningsberätte1se, en

resultatriikning, en balansräkning samt tilläggs- och
notupplysningar. Syftet med årsredovisningen är att den

ska, med de olika delar som ingar i den, ge en rättvisande
bild av ftireningens ställning och resultat. Det rir styrelsen
som avger arsredovisningen och det är styrelsen som
ansvarar fijr årsredovisningen. Det åir därftir styrelsen
skriver under årsredovisningen. Regler l«ing
årsredovisningar återfinns i bl.a. årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättetse
Förvaltningsberättelsen Zi.r den del av årsredovisningen
som genom översikier och text berättar om fi)reningens
verksamhet, ekonomi och h?indelser under aret eller efter
årets slut. Förvaltningsberättelsen ska öka förståelsen fiir
arsredovisningens övriga delar.

Resultaträkning
En resultatriikning 2ir en uppställning av föreningens
intiikter och kostnader som uppstått under en viss
tidsperiod. Normalt 2ir tidsperioden som redovisas tolv
månader och zir ftireningens riikenskapsår.
Resultatråikningen ?ir uppställd i två kolumner diir den ena

visar arets intii.kter och kostnader och den aadra
kolumnen visar i iimförelsearet, d.v. s. föra årets intäkter
och kostnader.

Balansräkning
I balarsr2ikningen redovisas föreningens samtliga
tillgångar och skulder. Tillgangars belopp som redovisas
hzir iir normalt tillgangarnas nominella viirde. Till
exempel så motsvarar vanligtvis inte beloppet som
byggnaden och marken rir upptagna till i balansriikningen
marknadsvärdet ftr byggnaden och marken, utan
marknadsvitdet iir normalt högre och ibland väsentligt
högre. En balansriikning består av tre de1ar. En

tillgångsdel som visar Iöreningens samtliga tillgangar, en

eget kapital del, som visar {öreningens nettotillgangar,
e11er skillnaden mellan fttreningens tiltgangar och
skulder, samt en skulddel som redovisar föreningens

samlade skulder. Samtiiga belopp som redovisas i
balansriikningen iir saldot per den sista dagen i
föreningens rlikenskapsar, d. v. s. balansråikningen visar en

ögonblicksbild vid ett visst datum, til1 skillnad från
resultatrZikningen.

Rel SER\i7ICE Ditt kompletta serviceföreiag inom fastighetsföryaltning
som erbjuder fastighetsskölsel, bygg och teknik samt
ekonomisk förvaltning.

Avskrivning
Ordet avskrivning är en ekonornisk term som
används för att uttrycka den förslitning sorn sker av
en tillgång som är upptagen i balansräkningen
(anläggningstillgång).

Avskrivningar redovisas i resultaträkningen som en

kostnad och ska visa, så nära verkligheten som
möjiigt, den Itirslitning som sker av tiligången.
Exempel på til1gångar som skrivs av kan vara
byggnader, maskiner eller inventarier. Avskrivning
ska alltid ske av an1äggningstillgång, mark
undantagen, om det sker en forslitning av
tillgången. I praktiken innebär detta att
bostadsrättsföreningens byggnad alltid ska skrivas
av eftersom byggnaden å1dras och 1 ö p an de n)4tjas
och förslits, I notupplysningen till byggnadens
bokförda värde framgår anskaffningsvärden,
avskrivningar och det bokförda värdet. I
tilläggsupplysningama i årsredovisningen ska det
även framgå vilka avskrivningsprinciper som
til1ämpas.

Den årliga avskrirmingen påverkar resultat-
riikningen som en kostnad.

FAR (branschorganisationen ftir revisorer och
rådgivare) har gett ut ett uttalande RedU l2 som
berör avskrivning av byggnad vid tiiliimpning av
årsredovisningslagen. Uttalandet fastslår att
byggnader ska skrivas av över bedömd
nlttjandeperiod.

F öreningens intälrter (årsavgifter)
En bostadsrättsftirening zir en ekonomisk forening som
har till zindamål att i fi)reningens hus upplåta iägenheter

med bostadsrätt. I fiireningen uppstar normalt kostnader

ftrr drift, underhåll samt räntekostnader och utgifter för
amortering av föreningens lan. För att täcka dessa

kostnader och utgifter tas det ut en avgift
(arsavgift/månadsavgift) av medlemmama. Avgiftsuttaget
ska vara så stort att det täcker {öreningens kostnader och
utgifter men ska även täcka de framtida utgifter som kan
komma att bli a1ctuella för att underhålla fastigheten i
enlighet med föreningens stadgar och underhål1splan,

d.v.s. säkerställa underhål1et av ftireningens hus. Läs mer
under rubriken underhållsfond.

Styrelsen svarar ftir föreningens organisation och
förvaltning av ftireningens angelägenheter och det iir
normalt styrelsen som beslutar om ftireningens avgifter.
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Underhållsfond
Begreppet underhållsfond kan vara något ftrbryllande då
det rnissvisande sker tolkningar til1 begreppet "fond",
som i en placering av pengar. En avsäftning till fond for
)ttre underhåIl ("underhå11sfond") zir en

redovisningsteknisk åtgrird ftir att i redovisningen visa
belopp som reserveras för framtida underhåIl. Att
tillräckliga medel reserveras och att det finns intäkter som
täcker det iir mycket viktigt för att säkerställa framtida
underhå11såtgärder enligt stadgarna.

Årets resultat i en bostadsrättsfiirening (sista raden i
resultaträkningen) kan vara svåLrt att tolka. Detta beror på
att de räkenskapsår då föreningen utfdr planerade

underhållsåtgiirder resulterar detta i en kostnad i
resultaträkningen. Denna kostnad påverkar ä:ets resultat
vilket kan innebiira att Itireningen redovisar ett negatil,t
resultat. Vid en första anblick kan detta signalera att

föreningen har otillräckliga avgiftsuftag men så behöver
nödvrindigtvis inte vara fallet om ftreningen tidigare har
glort avsätlning till undcrhållsfonden, vilket kan

ianspråktas i resultatdispositionen (se mer om detta
nedan). Enkelt uftryckt har ft)reningen tagit höjd ftir
denna kostnad under tidigare rlikenskapsar.

Att det sker en avsättning till underhållsfonden innebiir
dock inte att föreningen med automatik har de likvida
medel som krävs ftir att med eg-na medel finansiera
framtida underhålI. Föreningens likvida medel framgar av
tiligangssidan i rärsredovisningen under "kassa och bank"
samt "i awäkning med HSB Uppsala". Föreningens

likviditet från tid ti11 annan 2ir ett samspel mellan när i
tiden utbetalningar inklusive amorteringar sker och nåir

intiikter inbetalas.

Enligt bostadsrättslagen finns kav på att det i
floreningens stadgar anges grundema för hur medel ska
reserveras för att såi.kerställa underhållet av fbreningens

hus. Det iir styrelsen som, i årsredovisningens

resultatdispo sition, ger förs1ag på avsättningens storlek
ftir underhål1. I resultatdispositionen visas även om

stlrelsen lämnar ftirslag om att uttag ur fonden ska ske.

Styrelsen ger diirmed genom årsredovisningen sitt forslag
på avsättning till och ianspråktagande ur
underhållsfonden och det zir, om inte stadgarna anger

annat, stiimman som fattar beslut uti&an styrelsens

förslag. Det innebiir i sin tur att det är först efter stämman

som avsiittning och ianspråklagande av fonden åir

beslutad och bokfiirs (dä stadgama anger att stämman iir
behörigt organ att fafta beslut om avsättning till fonden).

Fonden för )ttre underhåli redovisas under posten eget

kapital i balansraikningen och åir en del av det bundna

egna kapitalet.

Ditt kompletta seruiceföretag inom fastigheisförualining
som erbjuder fastigheissköisel, bygg och ieknik samt
ekonomisk förualtning.

Bokföringsniimnden, som iir ett normgivande organ inom
redovisning, har giort ett uttalande kring redovisning av

medel reserverade for framtida fastighetsunderhå11 i
bostadsrättsftireningar (BFNAR 2003 :4).

Eget kapital
Eget kapital är skillnaden mellan ftireningens ti11gångar

och skulder. Det egna kapitalet delas upp i bundet och

flitt eget kapital. I det bundna egna kapitalet ingår

insatser, eventuella upplåtelseavgifter och den ytke
underhållsfonden. I det Aia egna kapitalet ingar årets

resultat och tidigare års resultat. Fritt eget kapital kan

vara balanserad vinst el1er ansamlad ftirlust.
För att lättare forstå vad som påverkar det egna kapitalet
så kan man förenklat säga att arets resultat påverkar det

egna kapitalet med det redovisade resultatet.

Förlindringar av fond för yttre underhå1l

("underhå11sfond") påverkar inte det egna kapitalet totalt
sett utan endast ft)rdelningen mellan bundet och fritt eget

kapital.

Ställda säkerheter och ansvarsfiirbindelser
Om {öreningen har stiillda siikerheter redovisas dessa sist

i balansräkningen. Normalt har {tireningen 1åimnat

siikerheter fi)r sina lån och då vanligtvis genom

fastighetsinteckningar. Fastighetsinteckningarna ger ti1l

exempel baaker en sZikerhet fiir de 1an föreningen tagit.
Det iir summan av de uttagna fastighetsiateckningarna
(eiler aadra sålkerheter) som imehas av annan som ska

redovisas under ställda säkerheter.

En ansvarsftirbindelse redovisas då en forening har eft

åtagande e1ler ett möjligt åtagande gentemot en annan

som 2ir osiiker om/nit i tiden åtagandet kan bli aktuellt
och./eller om en tillftirlitlig uppskattning av beloppet inte
kan göras. Att en bostadsrättslorening har en

ansvarsftirbindelse iir mycket ovanligt men inte omöjligt.
Ett exempel på när en ftirening ska redovisa en

ansvarsförbindelse iir om ftireningen har gått i borgen fi)r
annans skuld (borgensåtagande).
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