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Styrelsen för HSB:s BrfFrigg nr 277 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Föreningens ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och
lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas
ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom
föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja
serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har
på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Föreningens stadgar
Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket 2008-01-16.

Fastighet och lägenhetsfördelning
Föreningen bildades 1984-03-12 och förvaltar fastigheterna Slätrnossen 1:191 och 1:192 belägen i
Haninge kommun med en sammanlagd tomtyta om 32 033 kvm.
Föreningen innehar 67 bostadslägenheter i 9 radhuslängor samt en föreningsgård för eget bruk.

Lägenhetsfördelning:

33 st 3 rum och kök
25 st 4 rum och kök
9 st 5 rum och kök

Total bostadsyta: 6430,5kvm Total lokalyta: 124 kvm

Därtill innehar föreningen 33 garageplatser med eluttag för motorvärmare, i 5 garagelängor samt 61
parkeringsplatser, varav 13 gästplatser.

Styrelse
Styrelsen har sedan ordinarie stämma 2014-05-26 bestått av:

Ordinarie Micael Ekelund
Sven-Erik Jäverbring
Pamela Hedström
Johan Almqvist
Selma Köyluoglo
Tina Larsson

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare

HSB Stockholm

Suppleanter Maria Bobrowsky
Christian Tidlund
Bo Widerdal HSB Stockholm

Fram till föreningsstämman var Juan Vasquez ordinarie ledamöter'Ol-
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Revisorer
Ordinarie Mona Gustafson

Olena Zozulyak
Föreningsvald
Revisor hos BoRevision av
HSB:s Riksförbund utsedd revisor

Suppleant Jan-Gunnar Johansson Föreningsvald

Valberedning Stefan Prinz
ErikaKrook
Emanuel Agnerling

Sammankallande

Ombud till HSB Stockholms distriktsstämma
Har i enlighet med föreningsstämmans beslut utsetts av styrelsen:

Ordinarie Sven-Erik Jäverbring
Micael Ekelund

Suppleanter Pamela Hedström
Johan Almqvist

Fastighetens tekniska status
För fastigheten finns en 30 årig underhållsplan som reviderats av styrelsen 2014-10-18.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Löpande reparationer har utförts till en kostnad av 105 881 kronor.

Föreningens underhållsplan har i februari 2013 genomgått en större uppdatering/upparbetning.
I och med detta har föreningen för avsikt att inom de närmaste fem åren genomföra OVK -besiktning,
fönsterbesiktning, ommålning av fastigheter samt arbete med ytterdörrar.

En extra föreningsstämma kommer att hållas den 24 april 2014 angående fönsterbyte.
Extrastämman röstade för ett byte och den 19:e december skrevs avtal med FMS bygg om att byta
föreningens samtliga fönster med början den 12:e mars 2015.

Medlemsinformation

Lägenhetsöverlåtelser
Under perioden har 8 (5) st överlåtelser ägt rum. Inga andrahandsuthyrningar finns noterade.

Föreningen hade vid årets slut 107 (109) medlemmar.

Fastighetsförvaltning
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden.
Vicevärd för föreningen har varit Rita Leppäniemi och Robert Grääs. Den sistnämnde avgick i samband
med föreningsstämman och efterträddes av LeifBroman.
Den ekonomiska förvaltningen har utförts av ISS Facility Services AB.
Lägenhetsförteckningen hanteras av ISS Facility Services AB.
Fastighetsskötseln har ombesörjts av föreningen i egen regi. (le
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Försäkring
Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Trygg-Hansa via Adeförsäkring. I försäkringen ingår
ansvarsförsäkring för styrelsen, skadedjursförsäkring och även tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare.
(Observera att denna ej ersätter hemförsäkringen.)

Ekonomi
Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229), d.v.s. föreningen är en
äkta bostadsrättsförening.

Årsavgifter
Årsavgifterna har varit oförändrade sedan juli 2011 då årsavgifterna sänktes med 5%.
Avgifterna för garage och p-platser har lämnats oförändrade sedan 1998.
Styrelsen räknar inte med någon höjning det kommande året.

Övrigt
Enligt styrelsebeslut debiteras köparen vid varje överlåtelse en expeditionsavgift på 2,5 % av
prisbasbeloppet (2015 = 1113 kronor). Pantsättningsavgift debiteras med 1% av prisbasbeloppet (2015=
445 kronor) vid varje pantsättning. Vid sen betalning uttas en påminnelseavgift som för närvarande är 60
kronor.

Flerårsöversikt 2014 2013 2012 2011
Nettoomsättning (tkr) 4843 4844 4846 4967
Resultat efter finansiella poster (tkr) 870 403 -1231 66
Soliditet (%) 30,1 28,2 26,9 28,2
Kassalikviditet (%) 418,3 210,5 282,7 320,0
Reservering yttre reparationsfond (tkr 423 423 423 423
Saldo yttre reparationsfond (tkr) 3300 3 157 4662 5 184
Årsavgift bostäder kronor/kvm per
balansdagen 740 740 740 740
Lån kronor per kvm bostadsyta 5285 5458 5648 5668

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
Kassalikviditet visar på föreningens kortsiktiga betalningsförmåga. Kassalikviditeten beräknas som
förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. En kassalikviditet på 100% eller mer
innebär att kortfristiga skulder kan betalas direkt.

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst
årets vinst

6680031
870362

7550393

disponeras så att
reservering till yttre reparationsfond
Extra reservering till yttre reparationsfond
i ny räkning överföres

422900
6000000
l 127493
7550393

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar. (tJc
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Resultaträkning Not 2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

Rörelseintäkter 2
Nettoomsättning 4842854 4843836
Övriga rörelseintäkter 30384 16756
Summa rörelseintäkter 4873238 4860592

Rörelsekostnader
Drift och underhållskostnader 3,4 -1295060 -1815225
Förvaltnings och övriga externa kostnader 5 -451667 -268794
Personalkostnader 6 -457452 -460387
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -911 102 -949574
Summa rörelsekostnader -3115280 -3493980
Rörelseresultat 1757958 1366612

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3382 35900
Räntekostnader och liknande resultatposter -890979 -999193
Summa finansiella poster -887596 -963293
Resultat efter finansiella poster 870362 403319

Resultat före skatt 870362 403319

Arets resultat 7 870362 4033190r-
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Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 8 44863642 45774744
Inventarier, verktyg och installationer O O
Summa materiella anläggningstillgångar 44863642 45774744

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 500 500
Summa anläggningstillgångar 44864142 45775244

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Hyres-, avgifts- och kundfordringar 8 6162
ÖVriga fordringar 9 1 765571 1 104607
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 65090 158222
Summa kortfristiga fordringar 1830670 1268992

Kassa och bank
Kassa och bank 3 113 497 3099683
Summa omsättningstillgångar 4944167 4368675

SUMMA TILLGÅNGAR 49808309 501439190Z-
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Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 11
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 4138999 4138999
Yttre reparationsfond 3300485 3 156516
Summa bundet eget kapital 7439484 7295515

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 6680031 6420681
Arets resultat 12 870362 403319
Summa fritt eget kapital 7550393 6824000
Summa eget kapital 14989877 14119515

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 13 33636555 33949055

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 350000 1 150000
Inre reparationsfond 19765 45884
Leverantörsskulder 22537 44166
Skatteskulder 36388 39694
Övriga skulder 14 37368 O
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 715820 795605
Summa kortfristiga skulder 1181877 2075349

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 49808309 50143919

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna
skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar
Summa ställda säkerheter

44040000
44040000

44040000
44040000

Ansvarsf"örbindelser Inga IngatJl-
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Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Arsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1 Arsredovisning i mindre
ekonomiska föreningar, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det
närmast föregående räkenskapsåret.

Skatter och avgifter
Fastigheten har åsatts värdeår 1987.

För inkomståret 2014 uppgår den kommunala fastighets avgiften för småhus till 7112 kronor per
värderings enhet för småhus som är uppfört med tillhörande tomtmark, dock högst 0,75 % av
taxeringsvärdet. Den kommunala fastighetsavgiften indexuppräknas årligen.

Intäkter och kostnader avseende fastighetsförvaltning är inte skattepliktiga, dock tas kapitalvinster
upp för beräkning av inkomstskatt. Eventuellt taxerat underskott från föregående år avräknas och är
underlaget positivt sker beskattning med 22 %.
Föreningens taxerade underskott uppgick vid årets slut till 28 361 282 (28 361 282) kronor.

Föreningens fond för planenligt underhåll
Reservering och ianspråktagande av underhållsfonden ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition
och överföring sker efter beslut, mellan balanserat resultat och yttre reparationsfond.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till
väsentligt restvärde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Markvärdet är inte föremål för avskrivning.

Följande avskrivningar tillämpas:

Byggnader
Värmepannor bytta före 2014, redovisas under byggnaden

80 år
10 år

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning (tkr)
Rörelsens huvudintäkter.

Resultat efter finansiella poster (tkr)
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. tIC-
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Not 2 Rörelseintäkter
2014 2013

Hyresintäkter garage och p-platser 211 815 210 888
Årsavgifter bostäder 4636668 4636668
Hyresbortfall .I. -5629 -3720
Övriga ersättningar och intäkter 6630 l 869
Överlåtelse- och pantsättningsavgifter 23754 14887

4873238 4860592

Not 3 Underhållskostnader
2014 2013

Löpande reparationer 105881 229557
Reparationer och underhåll enligt underhållsplan O 278931

105881 508488

Not 4 Driftkostnader
2014 2013

Besiktning / Serviceavtal 13 846 Il 899
Yttre skötsel / Snöröjning 195876 292868
Fastighetsel 95251 92894
Vatten 184312 170651
Sophämtning 46738 45163
Fastighetsfårsäkring 106585 97429
Självrisk/reparation fårsäkringsskador -8569 43779
Kabel-TV / Internet 78636 78096
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift 476504 473958

1189179 1306737

Not 5 Förvaltnings- och övriga externa kostnader
2014 2013

Administration, kontor och övrigt 79452 70884
Utbildning 5000 12375
Revisionsarvode 29125 27625
Förvaltningsarvode 81064 79892
Övriga externa tjänsterlkostnader 257026 78018

451667 268794

Not 6 Personalkostnader
2014 2013

Styrelsearvoden 110479 111250
Övriga ersättningar SKO samt valberedning 158435 156950
Löner/arvode vicevärd 88817 89000
Kostnadsersättningar 444 817
Sociala avgifter 99277 102370

457452 460 387fJ~
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Not 7 Analys av årets resultat
2014 2013

Arets resultat 870362 403319
Avskrivningar ej likviditetspåverkan 911 102 949574
Gjorda amorteringar -1 112500 -1 217986
Förslag till reservering yttre reparationsfond -422900 -422900
Förslag till ianspråktagande yttre reparationsfond O 278931
Extra reservering till yttre reparationsfond -6000000 O

-5753936 -9062

Not 8 Byggnader och mark
2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 57 146492 54458000
Omklassificeringar O 2688492
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 57146492 57146492

Ingående avskrivningar -13 833 748 -11 084545
Omklassificeringar Värmepumpar O -1 799629
Arets avskrivningar -911 102 -949574
Utgående ackumulerade avskrivningar -14744850 -13 833 748

Utgående redovisat värde 42401642 43312744

Taxeringsvärden byggnader 34386000 34386000
Taxeringsvärden mark 32629000 32629000

67015000 67015000

Bokfört värde byggnader 42401 642 43312744
Bokfört värde mark 2462000 2462000

44863642 45774744

Not 9 Övriga fordringar
2014-12-31 2013-12-31

Avräkning skattekonto 3 119 3 102
Avräkningskonto ISS Facility Services AB 1 762452 1 101 505

1765571 1104607

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2014-12-31 2013-12-31

Förutbetalda försäkringspremier 2378 94694
Förutbetald kabel-TV 19893 19659
Förutbetald fastighetsskötsel mark 32104 31 748
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 715 12121

65090 1582220l--
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Not 11 Förändring av eget kapital
Inbetalda

insatser
Yttre rep

fond
3 156516Belopp vid årets ingång

Disposition av föregående
års resultat:
Arets resultat
Belopp vid årets utgång

4138999

143969

4138999 3300485

Balanserat
resultat

6420681

Arets
resultat
403319

·10 (11)

Reservering/ianspråktagande till/från yttre reparationsfonden har skett med 422 900/-278 931 kronor
enligt stämmobeslut.

Not 12 Analys av kassaflöde

Arets resultat
Justering för avskrivningar som inte ingår i kassaflödet
Likviditet från resultatet

Förändring Kortfristiga fordringar exkl. avr ISS (IB - UB)
Förändring Kortfristiga skulder exkl. lånedel (VB - ffi)
Likviditet från rörelsekapitalet

Ackumulerad likviditet från rörelsen

Amortering lån
Likviditet från investeringar och lån

Arets kassaflöde

Likvida medel
Kassa och bank
Avräkning ISS Facility Services AB
Likvida medel vid årets slut

259350 -403319
870362
870362

2014-12-31 2013-12-31
870362 403319
911 102 949574

1781464 1352893

99269 -9833
-93 471 -34551

5798 -44384

1787262 1308509

-l 112500 -1217986
-1112500 -1217986

674762 90523

Datum mr
ränteändring
rörligt 3 mån
2019-08-09
2015-03-27

Lånebelopp
2014-12-31
11948470
16438085
5600000

33986555

Långivare
Swedbank hypotek
Swedbank hypotek
Swedbank hypotek

Räntesats
%

6680031

3 113 497
l 762452
4875949

3099683
l 101505
4201188

Ett tillräckligt kassaflöde krävs för att möjliggöra underhåll och återinvestering i fastigheten, genom att
placera medel för underhåll och/eller amortera på fastighetens lån.

Not 13 Skulder till kreditinstitut

2,184
2,3

2,67

Kortfristig del av långfristig
skuld -350000

Lånebelopp
2013-12-31
12548470
16550585
6000000

35099055

-l 150000

Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 33 036 555 kronor. Ändring av amorteringstakt
har skett. ():f-
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Not 14 Övriga skulder

Källskatter
Avräkning lagstadgade sociala avgifter

2014-12-31
19980
17388
37368

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner och arvoden
Upplupna sociala avgifter
Upplupna räntekostnader
Förskottsbetalda hyror och avgifter
Upplupna driftskostnader
Upplupna elavgifter
Upplupna reparationer och underhåll
Beräknat arvode för revision
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2014-12-31
157399
48826

148762
310 037

5 147
13333

O
28500
3816

715820

Haninge 2015-
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2013-12-31
O
O
O

2013-12-31
245950
76901
69060

311 257
38025
11 798
11825
27500
3289

795605

Sven-Erik Jäverbring

~-cfI
SelmaKöyluoglo. L
jelfVI~ lL?-1

~1~
(;UJ~~~

Mona Gustafson
Föreningsvald Revisor



Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Frigg nr 277, org.nr 716418-6806

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för

Brf Frigg nr 277 för år 2014.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

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.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av
vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För
revisorn från BoRevision AB innebär detta att denne har utfört
revisionen enligt International 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 fel-
aktigheter.

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 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 redovisnings-
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens upp-
skattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den över-
gripande presentationen i årsredovisningen.

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

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 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt års-
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års-
redovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för föreningen.

-

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
ellerförlust samt styrelsens förvaltning för Brf Frigg nr 277.

Styrelsens ansvar

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

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.

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

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen granskat 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.

Uttalanden

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm, den 13 april 2015

Mona Gustafson

Av föreningen vald
revisor


