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KALLELSE

Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggen Bostadsrättsförening Uppsalahus nr 14 till
ordinarie föreningsstämma.

Tid: Måndagen den 23 Januari 2O17, klockan 19.00.
Lokal: Lötenkyrkan.

Dagordning

a) Stämmans öppnande.
b) Fastställande av röstlängd.
c) Val av stämmoordförande.
d) Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare.
e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet.
f) Val av rösträknare.
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
h) Framläggande av styrelsens årsredovisning.
i) Framläggande av revisorernas berättelse.
j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
k) Beslut om resultatdisposition.
l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning.
o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt iförekommande fall val av

styrelseordförande.
p) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
q) Val av revisorer och revisorssuppleanter.
r) Val av valberedning.
s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till

föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.
1) Första omröstning om antagande nya stadgar, se bilaga.

t) Stämmans avslutande.

VÄLKOMNA!

Styrelsen
Uppsala den 23 december 2016
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Förualtnings- Styrelsenfor RB BRF UPPSAI-4Lru9
14 fir hrirmed wge årsredovisningför
rcikenskapsåret
201 5-09-01 - 201 6-08-3 I

Beloppen i årsredovisningen anges i hela kronor
om inte annat anges.

berättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Föreningen har till ändamål att främja medlemmamas ekonomiska intressen genom att i foreningens hus, mot

ersättning, till ftireningens medlemmar upplåta bostadslägenheter fiir permanent boende om inte annat särskilt avtalats,

och i forekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Föreningen beskattas som ett privatbostadsfiiretag enligt Inkomstskattelagen. Kallas även äkta bostadsrättsforening.

Föreningen äger fastighetema Löten 10:1, 10:2, l0:3 och 10:4 i Uppsala Kommun. På fastigheten finns 16 byggnader

med 303 lägenheter uppftirda. Dessutom finns seperata byggnader lor garage och sophus.

Lägenhetsftirdelning:
I rok 2rok 3 rok 4 rok

24 87 t28 64

Dessutom tillkommer:
Lokaler Garage P-platser

42 109 162

Total tomtarea:

Total bostadsarea:

Total lokalarea:

51 062 m2

23 623 m'
I 539 m'z

Årets taxeringsvärde 203 484 000 kr
Föregående års taxeringsvärde 174 715 000 kr

Fastigheterna är fullvärdeforsäkrade i Folksam.
Hemlorsäkring bekostas individuellt av bostadsrättsinnehavarna och bostadsrättstillägget ingår i foreningens

fasti ghetsforsiikring.

Riksbyggens kontor i Uppland har biträtt styrelsen med foreningens forvaltning enligt tecknat avtal.

Bostadsrätts{öreningen är medlem i lntresseforening for Riksbyggens bostadsrättsforeningar i Uppland.

Bostadsrättsftireningen äger via garantikapitalbevis andelar i Riksbyggen ekonomisk florening. Genom intresseforeningen

kan bostadsrättsloreningen utöva inflytande på Riksbyggens verksamhet samt ta del av eventuell utdelning från

Riksbyggens resultat. Utöver utdelning på andelar kan foreningen även fä återbäring på köpta tjänster från Riksbyggen.

Storleken på återbäringen beslutas av Riksbyggens styrelse.
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Föreningen har ingått ftiljande väsentligare avtal:
Riksbyggen
Mark & Fastighetsservice

Evry
Securitas

ComHem
Parkia
Returpapperscentralen

Ordinarie ledamöter

Ekonomisk forvaltning
Fastighetsservice

Bredband
Rondering
Kabel-TV
Parkeringsövervaktning
Sophämtning

Uppsift

Efter den senaste ordinarie stämman 2015-12-15 och därefter ftiljande konstituerande styrelsesammanträde har styrelsen

och övriga funktionärer haft ftiljande sammansättning:

Styrelse

Utsedd av
Vald t.o.m.

årsstämman
Anita Ljungström
Bo Thunholm
Lars Gustafsson

Staffan Hagelin Gille
Birgitta Andersson
Ulrika Båth

Sfyrelsesuppleanter
Henrik Bergstrand
Stefan Wiberg
Malin Eriksson

Revisorer och övriga funktionärer

Ordinarie revisorer
Malin Sundman

Deloitte

Revisorssupp leanter
Anders Bywall

Valberedning
Anneli Edman
Jan-Åke Nyström

Ordftirande
Sekreterare

Ledamot Avgått
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Revisor
Auktoriserad revisor

Valberedning
Valberedning

Stämman

Stämman

Stämman

Stämman

Stämman

Riksbyggen

Stämman

Stämman

Riksbyggen

Stämman

Stämman

Stämman

Stämman

Stämman

2016
2017

2016

2017

2016

2016
2017

2016
20t6

2016

2016

2016
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Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Föreningen ändrade årsavgiften fr.o.m 2016-07-01 dä den höjdes med 5 oÄ.

Efter att ha antagit budgeten for det kommande verksamhetsåret har styrelsen beslutat att höia årsavgiften med 5 % från

och med 2017-07-01.
Årsavgiften ftir 2016 uppgick i genomsnitt till 504\«lm'lär.

Föreningen har under verksamhetsåret utfort reparationer for 706 tkr och planerat underhåll for 5 224 tl«.
Kostnaderna specificeras i avsnittet "Årets utlorda underhåll"

Föreningens underhållsplan uppdaterades senast i november 2014 och visar på ett underhållsbehov på 1963 tkr per år

for de närmaste 1 0 åren. Avsättning flor verksamhetsåret foreslås med 1600 tkr.

Föreningen har utfiirt respektive planerar att utfiira nedanstående underhåll.

Tidiqare utfört underhåll Ar
Vindsanering
Relining
Markltor (cykelställ" staketolining samt asfaltering

2015
2015
2015

Årets utförda underhåll Belopp tkr
Bostäder
Gemensamma utrymmen
Installationer
Huskropp utvändigt
Markytor
Garase och p-platser

192
101

380

4 399
125

26

Planerat / påqående underhåll Ar Kommentar
Målning vita fasadplåtar

Renovering av tvättstugor
Radonsanering

Målning trapphus

Inftirande av IMD el

2017
2017

2017

2017

2016

Årets resultat är bättre än loregående år p.g.a underhållskostnaderna var lägre än florra året .

Antagen budget for kommande verksamhetsår är fastställd så att foreningens ekonomi är långsiktigt hållbar.

Föreningens likviditet har under året lorändrats från 90% till 1l2oÄ.

I resultatet ingår avskrivningar med 1 247 tkr, exkluderar man avskrivningarna blir resultatet -2 115 tkr. Avskrivningar är

en bokloringsmässig värdeminskning av loreningens byggnader och posten påverkar inte loreningens likviditet.

Från och med räkenskapsåret 2014 gäller ny god redovisningssed genom den nya normgivningen som samlats i eft antal

kategoriregelverk, de så kallade K-regelverken.

Förändringen innebär att synen på avskrivningar, investeringar och underhåll har forändrats. Detta kan medlora att

resultat ochjämforelsetal samt nyckeltal i flerårsöversikten alrriker från äldre årsredovisningar.
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Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsen har under verksarnhetsåret haft l5 protokollforda sammanträden.

Styrelsen har haft Öppet hus på expeditionen en måndag per månad under höst och vår.

Styrelsens ledamöter har deltagit i kurser som anordnats av Riksbyggen.
De 15 juni anordnades en sommarfest med Stagneliusexpressen samt korvgrillning och tipspromenad. Saft, kaffe och

tårta serverades.

Ytterdörrarna och garageportama har besiktigats och har vid behov åtgärdats.

Ett antal fiinster och balkongdörrar har kontrollerats och åtgärdats.

Kvarglömda bokningar i tvättstugorna har kontrollerats och avlägsnats.

Träd och buskar har tagits bort, planterats och glesats ur.

Brandskyddsftirbättrande åtgärder har inltirts. I samtliga källare har nödutgångar markerats.

Parkia har fått i uppdrag att for-tsätta med parkeringsövervakning.

Sju råttftillor har installerats i avloppsstammarna. Till och med 20160831 har 1571 råttor dödats.

Toaletterna samt två torkrum vid tvättstugorna har målats.

Kontroll har visat att problem med fukt forekommer i tvättstugor och torkrum. Åtgärder är på gång.

Arbetet med renoveringen av taken har avslutats. Renoveringen utfiirdes av Årsta Tak.

Solariet har tagits bort lor att ersättas med träningsutrustning. Lokalen har renoverats.

Åtta extra ftirråd har tillkommit vilket innebär att det nu ftnns 42 st forråd.

Beslut att inftra IMD-el (Individuell Mätning och Debitering) har fattats i samband med extrastämma i maj. Styrelsen

har beslutat att anlita Secure Cewe Instruments for att inlora IMD-el.
Klotter på ytterväggen vid Heidenstamsgatan 5 har tagits bort.
Avgiftema for lägenheterna har höjts med 5 oÄ fr o m20160701.
Målning av ftinsterplåtar och vita fasadplåtar har påbörjats.

Mätning av radon i inomhusluften i 4l lägenheter har visat att l8 lägenheter har ftir höga radonhalter.

Sanering kommer att vidtas.

Statuskontroll av lägenheter har beställts.

Brandsyn har genomforts.

Sopkärl och soprum har renglorts.

Lekplatserna har åtgärdats enligt synpunkter vid besiktning. Lekplatserna har även målats.

Beslut har tagits om låta Certego inftira nytt nyckelsystem med taggar {ijr låsen till källare, soprum, träningsrum (ftire

detta solarium), bastu och expedition.
Föreningens hälsos§ddstillsyn har utan anmärkning gåtts igenom tillsammans med Uppsala kommun.

En facebooksida ftir floreningen har startats.

Föreningens webbplats har gåtts igenom och utvecklats.
Information har givits till medlemmama genom Stagneliusbladet och anslag i trapphusen.
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Medlemsinformation

Vid räkenskapsårets början uppgick öreningens medlemsantal till 400 personer.

Föreningens medlemsantal på bokslutsdagen uppgår till 405 personer.

Utöver ovanstående personer är Riksbyggen medlem utan bostadsrättsinnehav.

Baserat på kontraktdatum har under verksamhetsåret 34 st överlåtelser av bostadsrätter skett (foregående år 3 1 st).

FIerårsöversikt

Resultat och ställninq (tkr) 2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

Resultat fore avskrivningar
Balansomslutning
Soliditet
Likviditet
Årsavgift snivå for bostäder, l« I m2

Driftkostnader,kr/m'
Driftkostnader exklusive underhåll, krim':
Ränta, kr/m'?

Underhållsfond,krlmz
Lån. kr/m'?

Balanserat resultat
Årets resultat fore fondforändring
Årets fondavsättning enligt underhållsplan
Årets ianspråktagande av underhållsfond
Summa underskott

Styrelsen fiire sl år lolj ande di spo sition till årsstämman :

Att balansera i ny räkning

t2 598

-336t
-336t
-2115
18 356

-56%
ll20Ä

503

513

306

2t
155

1 049

tt 945

t8 23s
l8 235

16 989

18 991

-36%

90%
479

1 079

297

2t
200
904

11 823

890

890

2 t37
27 196

420Ä

12l%o

474

328
316
l8

148

551

11 795 tt 740

-1066 1191
-1066 1095

2t0 2 s28
27 810 21 740

32% 46Yo

253o/o 132o/o

474 471

395 267

362 232

20 18

ts6 164

644 435

Årsavgiftsnivå ftir bostäder kr/m2 samt bränsletillägg krlm' har bostadsarea fiir bostadsrätter som beräkningsgrund.

driftkostnad krlm2, ränta kr/m', underhållsfond kr/m'?och lån kr/mt har samtliga bostadsareor * lokalareor som

beräkningsgrund.

Resultatdisposition
Till årsstämmans behandling finns följande underskott (kr)

-14 878 726
-3 361 4s9

-l 600 000

2 500 000

-1? 340 135

-17 340 185

Vad beträffar fiireningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterftiljande resultat- och balansräkning med

tillhörande bokslutskommentarer.
LL/
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Resultaträkning

Belopp i kr Not
201 5-09-0 1

2016-08-3 I
2014-09-01
20 I 5-08-3 I

Rörelseintäkter m.m.
Årsavgifter och hyresintäkter
Öwiga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, m.m.

Rörelsekostnader
Driftkostnader
Öltiga externa kostnader

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernloretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Arets resultat

t2 597 803

3 955

tt 945 393
31 039

J

4

5

t2 60t 7s8

-12 917 869
- 563 377
- 706 178

-1 246 908

lt 976 432

-27 t4t 709
- 628 825
- 677 853

-t 246 903

-ts 434333 -29 69s 289

-2832 575 -17 718 857

7

8

9

I 380
2 727

- 532 991

r 380
tt 345

- 529 333
- 528 884

-3 361 459

- 516 608

-18 235 455

20 -3 361 459 -18 235 465
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Balansräkning

Belopp i kr Not 20 1 6-08-3 I 20 1 s-08-3 I

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar

lmmateriella anläggningstillgångar
Bostadslånepost

Övriga låneposter

Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa fi nansiella anläggningstillgånga r

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kund-, avgift s- och hyresfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar
Öwiga kortfristiga placeringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

l0
ll

l5
t6
t7

5 195 829
-5 195 829

5 195 829
-5 195 829

t4 384 4s6 ts 631 36412

14

t4 384 456

15 000

ts 63t 364

15 000

15 000 15 000

14 399 456 15 646 364

76 497

301 090

242 520

31 887

314 267

190 639

620 107 536 793

I 400 00018

t9 3 33s 962 I 407 856

3 33s 962 I 407 8s6

3 956 069 3 344 650

18 355 525 18 991 014
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Balansräkning

Belopp i kr Not 2016-08-3 l 20 l 5-08-3 1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 20

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond lor lttre underhåll
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

4 057 410

3 892 317

4 057 410

5 028 370
7 949 727

-14 878 726
-3 361 4s9

9 085 780

2220 686
-18 235 465

Långfristiga skulder
Öwiga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörskulder
Öwiga skulder
Upplupna kostnader och florutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRNTNONT,SNR

Ställda säkerheter
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna
skulder och avsättningar

Fastighetsinteckning
Summa ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser
Övriga ansvars{iirbindelser
Ga.rantibel opp Fastigo

21

-18 240 184 -t6 014 779

-10 290 457 -6 928 998

2s 100 354 22 185 943
2s 100 354

I 283 339
305 601

165 161

I 791 527
3 545 628 3 734 069

18 355 525 18 991 014

27 096 600 26 909 600

2t

23

24

22 185 943

560 107

I 4t4 509

145 189

I 614 265

27 096 600

6538

26 909 600

6295
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Noter med
redovisnings-
principr och
tilläggsuppgifter

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen upprättas i enlighet med BFNAR
2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska fore-

ningar, även kallat K2-regelverket. Principema har
tillämpats frän I januari2014.

Skatter och avgifter
En bostadsrättsforening iir i normalfallet inte ftire-
mål for inkomstbeskattning. En bostadsrättsfor-
enings riinteintäkter är skattefria till den del de är

hänftirliga till fastigheten. Beskattning sker av

andra kapitalinkomster samt i lorekommande fall
inkomster som inte är hänforliga till fastigheten.

Efter awäkning for eventuella underskottsavdrag
sker beskattning med 22 procent. Föreningens

underskottsavdrag uppgår vid räkenskapsårets slut

till 0 kr.

Bostadsrättsföreningar erlägger en kommunal
fastighetsavgift motsvarande, det lägsta av

. I 268 kr per lägenhet eller 0,30 %o av taxe-
rat värde for fastigheten

c 7 262 kr per småhus eller 0,75 o/o av taxe-

rat värde for fastigheten
r Beloppen gäller inkomståret 2015

. Nyligen uppforda/ombyggdabostads-
byggnader kan ha halverad fastighetsav-
gift upp till 5 år, eller vara helt befriade
från fastighetsavgift i upp till 15 år.

o För lokaler betalar fiireningar en statlig
fastighetsskatt som uppgår till 1 yo av tax-

eringsvärdet på lokalerna.

Underhåll/underhållsfond
Underhåll utfort enligt underhållsplanen benämns

som planerat underhåIl. Reparationer avser löpande

underhåll som ej finns med i underhållsplanen.

Enligt anvisning från B oklorin gsnämnden redovi-
sas underhållsfonden som en del av bundet eget

kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande

for genomforda åtgiirder sker genom överftiring
mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av

stämman. Avsättning utöver plan sker genom dis-

position på foreningens årsstämma.

Årets underhållskostnader redovisas i resultaträk-

ningen inom årets resultat.

Pågående ombyggnad
I fiirekommande fall redovisas ny-, till- eller om-

byggnad som pågående i balansräkningen till dess

att arbetena fiirdigställts.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaff-

ningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits

till belopp varmed de beräknas inflyta.

Materiella anläggni ngstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag for ackumulerad
värdeminskning och eventuella nedskrivningar.
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas
nyttjandeperiod.
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Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Materiella anläeeninestillsånsar Avskrivninssplan Antal år Slutår

Byggnader
Balkonger
Säkerhetsdörrar

Stamrenovering
Ventilationsbyte
Fi ärrvärmeinstallation

Linjär
Linjär
Linjer
Linjer
Linjär
Liniär

2020
2027
2048
2028
2027
2022

30
25

40

15

20

l5

Markviirdet iir inte loremål for avskrirming

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Arsavgifter och hyresintäkter

2016-08-31 2015-08-31

Årsavgifter, bostäder

Hyror, lokaler
Hyror, garage

Hyror, p-platser
Hyres- och avgiftsbortfall, garage

Hyres- och avgiftsbortfall, p-platser

Not 2 övriqa rörelseintäkter

rt 882 573

60 190

466 200
195 680
-3500
-3340

tt 313 463

49 600

4t0 7s0
174 025

-244s
t2 597 803 tt 94s 393

Fakturerade kostnader

Rörelsens sidointäkter & korrigeringar
Inkassointäker
Öwiga rörelseintäkter x

* Inscittning från Fora.

715
3 240

6 690
897

3 240
20 2t2

3 955 3l 039
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2016-08-31 2015-08-31

Not 3 Driftkostnader

Reparationer
Underhåll
Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Försäkringspremier
Kabel- och digital-TV
Fastighetsskötsel

Trädgårdsskötsel

Återbäring från Riksbyggen
Systematiskt brands§ddsarbete*
Städning gemensamma utrymmen
Obligatoriska besiktningar* *

Bevakningskostnader
Övriga utgifter, köpta tjänster
Snö- och halkbekämpning
Förbrukningsmateriel
Vatten
EI
Uppvärmning
Sophantering och återvinning

*Riksbyggen , SBA Leverantören Sverige
** OI/K av Åke Huss AB, rJppsala Kommun

Not 4 övriqa externa kostnader

705 909
s 223 789

429 044
186 154

265 196

1 162 500

71 597

- 12 000

155 263

144 472

45 238
7 198

21 809
52 279

642 792

492 954
2 938 282

385 394

644 286
t9 674 997

4t3 779

197 248
264 253

I 166 785

48 005
-6600

37 597

217 193

42 455

42 9t7
37 083

64 534

599 851

517 598

2 738 603

441 t24

t2917 869 27 141 709

Förvaltningsarvode
IT-kostnader
Juridiska kostnader

Arvode, yrkesrevisorer
Möteskostnader
Öwiga ftirvaltningskostnader
Kreditupplysningar
Representation

Kontorsmateriel
Telefon och porto

Konstaterade forluster hyror/avgifter
Medlems- och loreningsavgift er*
Serviceavgifter
Köpta tjänster
Bankkostnader
Övriga externa kostnader

* Intresseförening

392 804
11 657

4 275

17 400

18 939

6 537

938

44 789
548

312
29 697

I 854

6 2s0
5 640

21 737

386 307

11 341

4 500

l9 900

23 892
8t 425

13 917

35 194

962

6

29 7s5
5 991

3 750
645

lt 240
563 377 628 825
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Not5 Personalkostnader

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Lön till vik. Städpersonal

Övriga kostnader lön städpersonal

Uttagsskatt
Fast styrelsearvode

Sammanträdesarvoden

Arvode till valberedningen
Arvode övriga uppdrag

Föreningsvald revisor
Summa

Sociala kostnader

Not 6 Av- och nedskrivninqar av materiella och immateriella anläggningstillqångar

t4 093

330 336

96 966
115 000

46 000

2 400

6 000

6 600

28 403

288 834

87 892
1 l0 000

46 000

2 400

29 790
6 600

617 39s
88 784

s99 9t9
77 934

706 178 677 853

Byggnader
Om- och tillbyggnader
Byggnadsinventarier
Markanläggningar
Standardforb ättrin gar

Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag

858 773

95 463

t36 966
38 500

117 206

858 768

95 463

136 966
38 500

117 206
| 246 908 1 246 903

Utdelning på aktier och andelar i koncernforetag

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

1 380 r 380

1 380 1 380

Ränteintäkter från ltirvaltningskonto i Swedbank

Ränteintäkter från likviditetsplacering via Riksbyggen
Ränteintäkter från hyres/kundfordringar
Övriga ränteintäkter

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

296

343
2 088

783
8 000

294

2267
2 727 11 345

Räntekostnader for fastighetslån

Övriga räntekostnader

Not 10 Bostadslånepost

532 600

391
526 148

3 185

532 991 529 333

Vid årets början
Vid årets slut

Not 11 Övriga låneposter

5 195 829 5 195 829

5 195 829 5 195 829

Underhållslånepost
Reparationslånepost

-11 277 129 -lt 277 129

6 081 300 6 081 300

L
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Not 12 Byggnader och mark

Anskaffningsvärden
Vid årets början

Byggnader
Byggnadsinventarier
Mark
Anslutningsavgifter
Sta n d a rd forbätt ri n gar

Markanläggning

Årets anskaffningar
Standardftirbättringar

Summa anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början
Byggnader
Anslutningsavgifter
Standardforbättringar
Markanläggningar

Årets avskrivning byggnader

Årets avskrivning standardforbättringar
Årets avskrivning markanläggningar
Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan

Restvärde enligt plan vid årets slut
Varav

Byggnader
Mark
Standardftirbättri n gar

Markanläggningar

Taxeringsvärden
bostäder
lokaler
Totalt taxeringsvärde

varav byggnader

19511 113

5 077 414

3 309 000

I 157 829

\t 123 496

577 500

19 5ll 113

5 077 414

3 309 000

I 157 829

t\ 123 496

577 500

40 756 352 40 756 352

30

30

40 756 322 40 7s6 3s2

-18 872 987

-1 ts7 829
-4 786 142

- 308 000

-18 014 219
-1 157 829
-4 436 s37

- 269 500
-25 124 958

- 858 173
- 349 635

- 38 500

-23 878 085

- 858 768

-349 635
- 38 500

-26 371 866 -2s 124 988

t4 384 456 15 631 364

4 856 767 5 715 540

3 309 000 3 309 000

5 987 689 6 337 324

231 000 269 500

r99 000 000 171 000 000

4 484 000 3 715 000

203 484 000 174 715 000
144 899 000 128 684 000
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Not 13 lnventarier, verktyg och installationer

Anskaffningsvärden
Vid årets början

Maskiner och inventarier

Årets anskaffningar
Summa anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början
Maskiner och inventarier

Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan

Not 14 Andra lånqfristiqa värdepappersinnehav

802 095 802 095

802 095 802 09s

802 095 802 095

- 802 095 - 802 095

- 802 09s - 802 095

30 Garantikapitalbevis å 500 kronor i Intresseforeningen

Not 15 Kund-. avqifts- och hvresfordrinqar

l5 000 15 000

rs 000 l5 000

Avgift s- och hyresfordringar
Kundfordringar

Not 16 övriga fordrinqar

3 796

72 701

7 827

24 060
76 497 31 887

Fastighetsavgift /skatt
Skattekonto

Andra kortfristiga fordringar

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

255 893

lt 672

33 525

271 158

9 584

33 525

301 090 3t4 267

Upplupna ränteintäkter
Förutbetalda florsäkringspremier

Förutb etalt forvaltningsarvo de

Förutbetald renhållning
Förutbetald kabel-tv-avgift
Övri ga ftirutbetalda kostnader

Övriga periodiserade kostnader

Not 18 Övriga kortfristiga placeringar

62 728

32 917

22 246

124 629

117

60 699

32 367

6 441

21 750
56 28s
12 981

242 520 190 639

Likviditetsplacering via Riksbyggen I 400 000
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Not 19 Kassa och bank

SBAB
Förvaltningskonto i Swedbank

Not 20 Eqet kapital Bundet Bundet Bundet

200 000

3 t35 962 1 407 8s6

Bundet

3 33s 962

Fritt

I 407 856

Fritt

Uppskriv- Upplåtelse- Medlems-
ningsfond avgifter insatser

Balanserat Aretsresultat
resultat

Underhålls-
fond

Belopp vid årets början
Disposition enl.

årsstämmobeslut
Reservering underhållsfond
Ianspråktagande av

underhållsfond
Årets resultat

t 498 6t6 2 s58 794 5 028 370

1 600 000

-2 736 053

2220 686 -18235 465

-18235 46s 18 235 465

-1 600 000

2 736 053
-3 361 459

Vid årets slut I 498 616 2 558 794 3 892 317 -14 878 726 -3 361 459

Enligt resultaträkningen uppgår årets resultat till -3 361 459 kr. I en Bostadsrättslorening vill man ibland även mäta

resultatet efter fondfiirändringar. Resultatet efter fondflorändringar kan sägas visa resultatet exklusive årets

underhållskostnader men inklusive en genomsnittlig årlig underhållskostnad.

Resultatet efter fondforändringar är utjämnat ftir de variationer mellan åren som alltid kommer att finnas for

underhållskostnadema. Årets resultat efter fondftirändringar uppgår till -2 225 406 kr"

Beräkningen bygger på att reservering till underhållsfonden sker med ett belopp som motsvarar den så kallade eviga

årliga underhållskostnaden samt att årets utnyttjande av underhållsfonden motsvarar årets totala underhållskostnad.

Not 21 Övriqa skulder till kreditinstitut

Inteckningslån
Avgår nästa års amortering, (kortfristig skuld)

Summa långfristiga skulder till kreditinstitut

26 383 693 22746 050
-1 283 339 - 560 107

25 100 354 22 185 943

Låneinstitut
STADSHYPOTEK
STADSHYPOTEK
STADSHYPOTEK
STADSHYPOTEK
STADSHYPOTEK
STADSHYPOTEK
STADSHYPOTEK
STADSH\?OTEK

Bundet till

20t6-12-02
2016-12-07

2016-12-30

20 I 8-04-30

20 I 8-09-30

2019-09-30

20t7-t2-30
2016-12-30

lng. skuld

2 26t 000

4 625 000

2 493 750

3 925 000

2 943 750

5 087 500

1 410 050

Nya lån

4 350 000

Arets amort.

1 19 000

32 62s

1s0 000

25 000

100 000

75 000

165 000

45 732

Utg. skuld
2 142 000

4 317 375

4 475 000

2 468 750

3 825 000

2 868 750

4 922 s00

1 364 318

Ränta

1,15%

t,15%
1,t5'Ä
1,160Ä

2,240Ä

2,47'Ä

3,07%

3,140Ä

22746 050 4 350 000 712 357 26 383 693

Under nästa räkenskapsår ska floreningen amortera I 283 339 kr, varfiir den delen av skulden betraktas som en

kortfristig skuld. Av den långfristiga skulden forfaller 5 I 33 356 kr till betalning mellan 2 och 5 år efter balansdagen.

Resterande skuld, 19 966 998 kr, forfaller till betalning senare än 5 år efter balansdagen.
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Not 22 Skatteskulder

B eräknad fastighetsavgift/-skatt
Debiterad preliminärskatt

Not 23 Övriqa skulder

429 044
- 429 044

413 779

- 413 779

Medlemmarnas reparationsfonder
Skuld for uttagsskatt

Skuld sociala avgifter och skatter

Avräkning hyror och avgifter

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

s3 678
93 377

ts 407

2700

53 678

87 892
2 839

780

165 161 145 189

Upplupna löner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna räntekostnader

Upplupna elkostnader
Upplupna vattenavgifter
Upplupna värmekostnader
Upplupna kostnader ftir renhållning
Upplupna revisionsarvoden
Upplupna styrelsearvoden

Öwiga upplupna kostnader och forutbetalda intäkter
Förutbetalda hy,resintäkter och årsavgifter

24 871

55 299
84 467

29 109

105 855

tt7 t6l
46 035

26 600

168 800

104 684
I 028 646

6 455

59 880

88 4s2
27 437

101 455

28 488

4s 283
79 700

114 500

97 785
964 828

1 791 s27 I 614 265
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Bo Thunholm

Ulrika Båth
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tte t 6,Le*bLtT\
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Deloitte.

REVISToNSBEntilTpLSE

Till fiireningsstämman i RB BRF Uppsalahus 14

Organisationsnummer 7 17 600 -617 4

Rapport om årsredovisningen
Vi harreviderat arsredovisningen ftir RB BRF Uppsalahus 14

ftir räkenskapsaret 2015-09-01 --20 I 6-08-3 1.

Styr els e ns anst ar för års re dovi sn ingen
Det är stlrelsen som har ansvaret ftir att upprätta en
arsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen
bedömer är nödvändig ftir att upprätta en årsredovisning som
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansyar
Vårt ansvar iir att uttala oss om årsredovisningen på grundval
av var revision. Vi har utftirt revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att vi Iiiljer y,rkesetiska krav samt planerar
och utftir revisionen ftir att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgiirder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i
arsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgiirder som ska
utforas, bland annat genom att bedöma riskerna for väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fe1. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den intema kontrollen som är relevanta ltir
hur ftireningen upprättar årsredovisningen fttr att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
iindamålsenliga med hänsyn till omstiindigheterna, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i ftireningens
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 utvåirdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av RB BRF Uppsalahus l4s
finansiella ställning per den 3 I augusti 20 I 6 och av dess

finansiella resultat ftir aret enligt arsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen tir örenlig med årsredovisningens
öwiga delar.

Vi tillstyrker därfor att liireningsstämman fastställer
resultatråikningen och balansräkningen ftir ftireningen.

}vriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen ftir r2ikenskapsåret 2014-09-01
- 2015-08-3 I har utft)rts av en annan revisor som lämnat en
revisionsberättelse daterad 26 november 2015 med
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
ftirfattningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat
ftirslaget till dispositioner beträffande loreningens vinst eller
förlust samt styrelsens ftirvaltning ftrr RB BRF Uppsalahus 14

Iör räkenskapsåret 20 I 5-09-0 I -20 I 6-08-3 I .

Styrelsens ansvar
Det är styelsen som har ansvaret ftir ftirslaget till dispositioner
beträffande ftireningens vinst el1er ftirlust, och det är stlrelsen
som har ansvaret ftir ftirvaltningen enligt bostadsrättslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar iir att med rimlig säkerhet uttala oss om ftirslaget
till dispositioner beträffande ftireningens vinst eller fiirlust och
om ftirvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utftirt
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag lor vårt uttalande om styrelsens forslag till
dispositioner beträffande ftireningens vinst eller ftirlust har vi
granskat om lörslaget iir ftirenligt med bostadsrättslagen.

Som underlag ftir vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver
vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och fiirhållanden i ftireningen ftir att kunna bedöma
om någon styrelseledamot tir ersättringss§ldig mot
ftireningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på

annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen,
arsredovisningslagen eller ftireningens stadgar.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat iir tillräckliga och
ändamålsenliga som grund lor våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att ft)reningsstämman behandlar ftirlusten enligt
ftirslaget i ftrvaltningsberättelsen och beviljar stl, elsens

ledamöter ansvarsfrihet lor räkenskapsaret.

östersundden Wfl 2ol7

Deloitte AB

.#is*L\U.K
--Elisabeth Hallström

Auktoriserad revisor
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Nyckeltal

Kostnadsfördelning

Driftkostnader
Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Finansiella poster
Summa kostnader

2016

12917 869

563 377

706 178

t 246 908
528 884

15 963 217

2015

27 141 709
628 82s
677 853

I 246 903
516 608

30 211 897

Av- och
nedskrivningar

av materiella och
immateriella

anläggningstillgå
ngar
8o/o

Personalkostnad
er

4o/o

Övrigt
7o/o
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d rift kostnadsförde I n ing

Reparationer
Underhål1

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Försäkringspremier
Kabel- och digital-TV
Fastighetsskötsel

Trädgårdsskötsel

Återbäring från Riksbyggen
SystematisLl brands§ddsarb ete *

Städning gemensamma utrymmen
Obligatoriska besiLlningar* *

Bevakningskostnader
Öwiga utgifter, köpta dänster
Snö- och halkbekämpning
Förbrukningsmateriel
Vatten
EI
Uppvärmning
Sophantering och återvinning
Summa driftkostnader

Övrigt
1 1o/o

Uppvärmning

2016

705 909
s 223 789

429 044
186 154

265 196

t 162 500

7t 597

- 12 000

155 263

0

144 472

45 238
7 198

2t 809
s2 279

642 792

492 9s4
2938 282

385 394
12917 869

2015

644 286
t9 674 997

413 779

197 248
264 253

I 166 785
48 005
-6600

0

37 597

217 193

42 455

42 917

37 083

64 s34
599 851

517 598

2 738 603

441 124

27 ',t41709

Reparationer
5%

Underhåll
4Oo/o
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Nyckeltalsanalys för d riftkostnader

BOA (kvm):

Reparationer
Underhå11

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Försäkringspremier
Kabel- och digital-TV
Fastighetsskötsel

Trädgårdsskötsel

Återbäring fran Riksbyggen
Systematiskt brands§ddsarbete*
Städning gemensamma utrymmen
Obligatoriska besiktningar* *

Bevakningskostnader
Öwiga utgifter, köpta dänster
Snö- och halkbekämpning
Förbrukningsmateriel
Vatten
EI
Uppvärmning
Sophantering och återvinning
Summa driftkostnader

2016 2015

Kr/ kvm Kr/ kvm

27

833

18

8

11

49

2

0

0

2

9

2

2

2

J

25

22

tt6
t9

1 149

30

22t
18

8

11

49

J

-1

7

0

6

2

0

I
2

27

2t
124
t6

547
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\rexruwtupgsmm Stockholm 2016-08-29

Oversikt de viktigaste ändringarna av stadgarna vid byte
trän 2014 års normalstadgar till version 2016:1 av 2014
års normalstadgar

Fastställande av årsavgiften [Denna bestämmelse ändrades vid
införandet av version 20'15:1 av 2014 års normalstadgar. Föreningar som
har den versionen har således redan denna skrivningl

Bestämmelsen har kompletterats i andra stycket med reglering om debitering efter
forbrukning vid individuell mätning (IMD). Detta med anledning av kravet på

debitering baserat på individuell mätning (IMD) från l juni 2015.Enligt BRL gäller
från nämnda datum att om en kostnad for lägenhetens uppvärmning, nedkylning,
varmvatten eller el kan påforas medlemmen efter individuell mätning ska

beräkningen av årsavgiften, till den del den avser sådan kostnad, ske med

utgångspunkt i uppmätt forbrukning. Den nya bestämmelsen innebär att alla
bostadsrättsforeningar som har utrustning for individuell mätning har skyldighet att

debitera utifrån verklig frirbrukning. Ännu finns inget krav på att installera sådan

utrustning i foreningar som saknar sådan.

När stämma ska hållas (§ 58)
Ordinarie stämma benämns i bestämmelsen årsstämma vilket överensstämmer med

nuvarande lagstiftning. Årsstämman ska precis som tidigare hållas inom sex månader

efter utgången av varje räkenskapsår, dock har tiden mellan då revisorerna

överlämnat sin berättelse och stämman utökats från två till tre veckor i enlighet med

lagändringar. I övrigt endast redaktionella ändringar av bestämmelsen.

Kallelsetider (§ 60)
Kallelsetiden till ordinarie stämma har ändrats så att kallelse kan ske tidigast sex

veckor (tidigare §rra) och senast två veckor (oftirändrat) före stämman. Kallelsetiden
för extra stämma har ändrats från tidigast ffra veckor och senast en vecka före
stämman till tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Särskilda

kallelsefrister gäller då stämman ska behandla ändring av stadgama, fråga om

likvidation eller fråga om fusion. Stadgarna har utformats i enlighet med detta.

Styrelsens över!ämnande av årsredovisning etc (§ 67)
Tiden för styrelsens överlämnande av årsredovisning till revisorerna har ändrats från
inom frra (4) månader från varje räkenskapsårs utgång till senast sju (7) veckor innan

årsstämman.

Revisorernas granskning
Tiden for revisorernas revision och överlämning till styrelsen har ändrats från trettio
(30) dagar efter det styrelsen avlämnat årsredovisningen till revisorerna till inom fyra
(4) veckor från dess.

Posl: 106 18 Stockholm
Besök: Kungsbron 21

Växel: 0771-860 860

: I Riksbyggen ekono'nisk förening

E I 
www riksbyssen.se

| ffi:"lt:',';'Jänno*



!reaa-såeyssem Stockholm 2016-08-29

Arsredovisningen och revisorernas berättelse (§70)
Tiden för när styrelsens arsredovisning, revisionsberättelsen samt i forekommande
fall styrelsens yttrande över revisionsberättelsen har ändrats från en till två veckor

t före årsstämman.

övriga ändringar
Utöver ovan ändringar i sak har vissa språkliga ändringar gjorts.
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Ordlista

Anläggningstillgångar
Tillgångar som är avsedda ftir långvarigt bruk
inom föreningen. Den viktigaste anläggnings-
tillgången är föreningens fastighet med ev.
mark och byggnader.

A nsvarsförbindelser
Åtagande för föreningen, som inte finns med
bland skulderna i balansräkningen. Borgens-
förbindelse är exempel på ett sådant åtagande.

Avskrivning
Kostnaden för inventarier fördelas över flera
år. Normal avskrivningstid för maskiner och
inventarier är fem år och den åriiga
avskrivningskostnaden blir då 20 procent av
anskaffningsvärdet.

Balansräkning
Visar föreningens ekonomiska ställning vid
verksamhetsårets slut. Den ena sidan av
balansräkningen (den s.k. aktivsidan) visar
föreningens tillgångar (kontanter, fordringar,
fastigheter, inventarier m.m.) Den andra sidan
av balansräkningen (den s.k. passivsidan)
visar finansieringen, d.v.s. hur tillgångarna
finansierats (genom upplåning och eget
kapital). Verksamhetens resultat (enligt
resultaträkningen) påverkar det egna
kapitalets storlek (föreningens förmögenhet).

Bränsletillägg
En separat avgift som föreningen kan ta ut
och som ska1l motsvara kostnaderna för
uppvärmningen av föreningens hus.
Bränsletillägget fördelas efter varje lägenhets
storlek eller annan lämplig fördelningsgrund
och skall erläggas månadsvis av föreningens
medlemmar.

Ekonomisk förening
En företagsform som har till ändamål att
främj a medlemmarnas ekonomiska intresse
genom att bedriva någon form av ekonomisk
verksamhet.

Folkrörelse
En sammanslutning som arbetar för att främja
ett gemensamt intresse bland medlemmarna.
En folkrörelse har en utvecklad idd om hur
samhället bör utvecklas, man bildar opinion,
arbetar demokratiskt och utan vinstintresse.
En folkrörelse har stor anslutning, geografisk
spridning och medlemskapet är frivilliet.

Fond för inre underhåll
En fond, som i de fall den finns, är
bostadsrättshavarnas individuella
underhållsfond och medel i fonden disponeras
av bostadsrättshavaren för underhåll och
förbättringar i respektive lägenhet. Den årliga
avsättningen påverkar lören in gens

resultaträkning som en kostnad. Fondbeloppet
enligt balansräkningen visar summan av
samtliga bostadsrätters tillgodohavanden.
Uppgift för den enskilde bostadsrättshavaren
lämnas i samband med aviseringen varje
kvartal.

Fond för yttre underhåll
Enligt föreningens stadgar skall en årlig
avsättning göras till föreningens gemensamma
underhållsfond. Fonden får utnyttjas för större
yttre reparations- och underhållsarbeten.
Kostnadsnivån för underhåll av föreningens
fastighet (långsiktig underhållsplan ska
finnas) och behovet att värdesäkra tidigare
fonderade medel, påverkar storleken på det
beiopp som avsätts.

Förlagsinsats
Förlagsinsats är en kapitalinsats som icke-
medlemmar tillför en ekonomisk förening.
Genom förlagsinsatser kan föreningen skaffa
kapital utan att behöva ta in nya medlemmar.
Förlagsinsatser har en mellanställning mellan
skulder och eget kapital. Den som har en
förlagsinsats har en efterställd fordran på
föreningen. Skulle föreningen gå i
konkurs/likvideras får man bara återbetalning
efter att alla andra fordringsägare fått betalt,
om det finns pengar kvar.
För var.je förlagsinsats måste föreningen
utlärda ett lörlagsandelsbevis.

Förva ltn i n gs berättelse
Den del av årsredovisningen som i text
förklarar och belyser ett avslutat
verksamhetsår. I förvaltningsberättelsen
redovisas bl.a. vilka som haft uppdrag i
föreningen och årets viktigaste händelser.



lnterimsford ringar
Interimsfordringar är av två slag, förutbetalda
kostnader och upplupna intäkter.
Om en förening betalar för t.ex. en försäkring i
förväg så är det en förutbetald kostnad. Man
kan säga att föreningen har en fordran på
försäkringsbo laget. D enna fordran sj unker för
varje månad försäkringen gäller och vid
premietidens slut är den nere i no1l.
Upplupna intäkter är intäkter som föreningen
ännu inte fått in pengar för, t ex ränta på ett
bankkonto.

lnterimsskulder
Interimsskulder är av två slag, förutbetalda
intäkter och upplupna kostnader.
Om föreningen får betalning i förskott för en
tjänst som ska löpa en tid kan du se detta som
en skuld. En vanlig förutbetald avgift är
hyralavgift som vanligtvis betalas en månad i
förskott.
Upplupna kostnader är kostnader för tjänster
som föreningen har konsumerat men ännu inte
fått faktura på. En vanlig upplupen kostnad är
el, vatten och värme som faktureras i
efterskott.

Kortfristiga skulder
Skulder som föreningen betalar inom ett år.
Om en fond för inre underhåll finns räknas
även denna till de kortfristiga skulderna men
det är inte troligt att samtliga medlemmar
under samma år använder sina fonder.

Likviditet
Med likviditet menas föreningens betalnings-
beredskap, alltså förmågan att betala sina
skulder i rätt tid. God eller dålig likviditet
bedöms genom förhållandet mellan
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
Om omsättningstillgångarna är större än de
kortfristiga skulderna brukar man anse att
likviditeten är god. God likviditet är 120-
ts0%.

Långfristiga skulder
Skulder som föreningen betalar först efter ett
eller flera år. I regel sker betalningen löpande
över åren enligt en amorteringsplan.

Resu ltaträkning
Visar i siffror föreningens samtliga intäkter och
kostnader under verksamhetsåret. Om
kostnaderna är större än intäkterna blir
resultatet en förlust. I annat fall blir resultatet
en vinst. Bland kostnaderna finns poster som
inte motsvarats av utbetalningar under året t.ex.

värdeminskning på inventarier och byggnader
eller avsättningar till fonder i föreningen.
Kostnaderna är i huvudsak av tre slag;
kapitalko stnader, underhållsko stnader och
driftskostnader. Ordinarie föreningsstämma
beslutar hur verksamhetsårets resultat ska
behandlas.

Skuld kvot
Övriga skulder till kreditinstitut dividerade
med summa rörelseintäkter. Ger ett mått på
hur skuldtyngd föreningen är, d.v.s.
föreningens möjlighet att hantera sina skulder.
Ett tai under 5 anses vara bra. Ett tal över l5
gör föreningen räntekäns1ig.

Soliditet
Föreningens långsiktiga betalningsförmåga. Att
en förening har hög soliditet innebär att den har
stort eget kapital i förhållande till summa
tittgångar. Motsatt innebär att om en förening
har låg soliditet är det egna kapitalet litet i
förhållande till summa tillgångar, dvs att
verksamheten till stor del är finansierad med
lån. God soliditet är 25 Yo och uppåt.

Ställda säkerheter
Avser i föreningens fall de säkerheter, i regel
fastighetsinteckningar, som lämnats som
säkerhet för erhållna lån.

Värdeminskning av fastigheten
Avskrivning av föreningens fastighet på grund
av ålder och nyttjande. Den årliga
avskrivningen påverkar resultaträkningen som
en kostnad. I balansräkningen visas den totala
avskrivningen som giorts sedan föreningens
bildades.

Årsavgift
Medlemmarnas årliga tillskott av medel för att
användas till den 1öpande driften och de

stadgeenliga avsättningarna. Årsavgiften är i
regel fördelad efter bostadsrättemas
grundavgifter och skall erläggas månadsvis av
föreningens medlemmar. Årsavgiften är
föreningens viktigaste och största
inkomstkälla.

Årsredovisning
Redovisningen styrelsen avger över ett avslutat
verksamhetsår och som skall behandlas av
ordinarie föreningsstämma. Årsredovisningen
skall omfatta förvaltn ingsberättelse,
resultaträkning, balansräkning och
revisi on sberätte I se.


