Bostadsrättsföreningen
Ringen i Västerhaninge

Årsredovisning 2014

Föreningen
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ringen i
Västerhaninge, 769615-6418, avger härmed
redovisning för föreningens verksamhet under
räkenskapsåret den 1 januari 2014 till och med
den 31 december 2014.

Medlemskap

Medlemmar

Styrelsen har under året haft tolv protokollförda
styrelsemöten. Styrelsen har även haft löpande
förvaltningsmöten, underhållsmöten, möten och
träffar med entreprenörer, informationsmöten och
ekonomimöten samt projektmöten.

Antalet medlemmar var den 31 december 2014
285 (273) stycken.
Lägenhetsöverlåtelser och upplåtelser
Av föreningens lägenheter har under året 30 (34)
stycken överlåtits.
Föreningen har under året upplåtit 4 (7) lägenheter
till nya medlemmar.
Vid årsskiftet återstår 65 (68) hyresrätter.

Föreningsfrågor
Ordinarie föreningsstämma hölls den 20 maj 2014.
I stämman deltog 41 röstberättigade medlemmar,
varav sex medlemmar röstade genom fullmakt.
Därtill var ett antal medföljande personer som
icke röstberättigad maka, make eller sambo
närvarande.
Stämman beslutade att med godkännande lägga
årsredovisningen till handlingarna, att fastställa de
i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt att bevilja styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning. Inga motioner eller propositioner behandlades.

Höststädning
Under året anordnade styrelsen två städdagar för
föreningens samtliga medlemmar och hyresgäster.
Uppslutningen har tyvärr dalat sedan starten för
något år sedan och vi hoppas på bättre uppslutning framöver. Städdagarna är viktiga för att hålla
rent och snyggt på våra gårdar och ett tillfälle
för styrelsen att träffa medlemmar hyresgäster
och medlemmarna och hyresgästerna att träffa
styrelsen.
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Föreningen har under 2014 blivit medlemmar i
Bostadsrätterna.

Styrelsens arbete

Styrelsen har arbetat aktivt med att renovera lägenheter som varit hyresrätter som
blivit lediga och sålt dem som bostadsrätter.
Försäljningsmarknaden har varit gynnsam under
året och man försöker även att påverka detta med
så kallad styling och möblering av lägenheterna.

Föreningens fastighetsinnehav
Föreningen förvärvade 2007-06-29 fastigheten, med fastighetsbeteckningen Åby 1:42 i
Västerhaninge, från Akelius Fastigheter AB.
Fastigheterna har byggnadsåren 1961 till 1962
och tomtareal 37 240 kvm.
Föreningen består av 16 flerbostadshus i tre-fyra
våningar, 36 trapphus och med totalt 301 lägenheter. Den sammanlagda lägenhetsytan i fastigheterna uppgår till 18 260 kvm.

Lägenhetsfördelning
1 rum och kokvrå:
12 st
1 rum och kök:
37 st
2 rum och kök:
140 st
3 rum och kök:
98 st
4 rum och kök:
14 st
Parkeringsplatser
Föreningen har 212 parkeringsplatser varav 86
platser är varmgarage.
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Styrelsen & förtroendevalda
Föreningens lokaler
Föreningen har lägenhetsförråd, allmänna lokalutrymmen, cykel- och barnvagnsrum, 3 externt
uthyrda lokaler. Det finns 6 tvättstugor fördelade
över området inklusive tre grovtvättmaskiner.
Inteckningar
Inteckningar har tagits ut i fastigheterna på totalt
167 878 516 kronor.

Revisorer
Ordinarie revisor har varit, KPMG med huvudansvarig revisor Johan Berglund.

Valberedning
Valberedningen har sedan föreningsstämman
2014 bestått av Erik Hübendick, Vivianne Englund
och Louise Hallberg Sammankallande har utsetts
inom gruppen.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av
följande personer:
Jolan Wennberg
Stephanie Drennan

Ordförande T.o.m. 2015-01-20
Ledamot Fr.o.m. 2014-05-20
(ordf from 2015-02-15)

Eva Ljungdahl
Jan Widlund
Nils Hjelm
Harry Hådell
Gun Björling
Marina Nilsson
Mikael Blomqvist
Niclas Tengwall

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot T.o.m. 2014-05-20
Suppleant T.o.m. 2014-05-20
Suppleant
Suppleant
Suppleant Fr.o.m. 2014-05-20
– 2014-09-16

Information
Föreningens hemsida
Föreningens hemsida finns på www.brfringen.com
och har genomgått en del uppdateringar under
året.

Skriften Vi i Ringen
Skriftens syfte är att medlemmarna ska få all den
information som är nödvändig kring projekt inom
föreningen. Under 2014 utkom fyra nummer av Vi
i Ringen.

Försäkringar
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Folksam.
Föreningen har även tecknat en kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring i Folksam för samtliga
medlemmar/lägenheter.

Underhåll och större investeringar
under 2014
Upprustning och försäljning av
hyreslägenheter
Uppsagda hyresrätter renoveras löpande och
upplåts som bostadsrätter. Under året såldes fyra
lägenheter. En av lägenheterna som såldes under
2013 tillträdes i januari 2014 och bidrog till att öka
tillskottet till föreningens kassa.
Omläggning av tak
Föreningens tak är i dåligt skick och på flera
ställen har detta lett till vattenskador som är
kostsamma för föreningen och besvärande för den
som bor under en läcka.
Styrelsen beslutade 2012 att påbörja en omläggning av samtliga tak. I samband med detta minskas antalet genomföringar drastiskt och därmed
riskerna för nya läckage.
Arbetet startade under våren 2013 och Ringvägen
106-142 slutfördes samma år. Resterande tak
färdigställdes under 2014. Arbetet är besiktigat och
godkänt.
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Underhåll & större investeringar
Renovering av fönster
Även föreningens fönster är i dåligt skick och
behöver åtgärdas. Styrelsen beslutade 2012, efter
en inventering att samtliga fönster i föreningen
skall renoveras med start våren 2013. Arbetet
hann ungefär halvvägs innan vintern kom resterande fönster åtgärdades under 2014. Nu återstår
endast de fönster i de lägenheter där man inte har
lämnats tillträde. Arbetet är besiktigat och godkänt.

till detta är att fläktarna behöver injusteras. Detta
kommer att ske under 2015.

Radonmätning
Radonmätning skall gärna utföras vart tionde år.
Den senaste gången detta utfördes i föreningen
var på åttiotalet och de mätvärden som finns sparade är ofullständiga. I början av 2014 utförs därför
en radonmätning i 80 hushåll i föreningen. De
analyserade provsvaren visar att vi i 12 lägenheter
i föreningen har problem med för höga värden. De
lägenheter som redovisat för höga värden ligger
samtliga på en gavel.
Med anledning av detta har under 2014 undersökning genomförts för att hitta orsaken till detta och
för att komma fram till ett sätt att få bukt med detta.
Att öka på ventilationen har hjälpt och tros kunna
hjälpa på de flesta ställen så mycket att vi kommer
ned under riktvärdet. Detta är kopplat till OVKn och
injusteringen av ventilationssystemet vilket därför
har påskyndats. Vi räknar med att kunna redovisa
godkända värden för de flesta av dessa 12 lägenheter efter att fläktarna har injusterats och arbetet
kommer sedan att fortsätta med de eventuella
lägenheter som då återstår.

Nybyggnation lägenheter
Vid den ordinarie föreningsstämman den 21
maj 2013 beslutade stämman att ge styrelsen i
uppdrag att omvandla lämpliga lokaler till lägenheter till en kostnad där försäljningspriset täcker
produktionskostnaderna. Styrelsen har fortsatt
detta arbete under 2013 och 2014. Våren 2014
tecknades ett optionsavtal med en entreprenör
som håller på att ta fram handlingar och ansöker
om bygglov för byggnation av 14 stycken nya
lägenheter. Byggnationen beräknas kunna starta
innan sommaren 2015 och lägenheterna kommer
att byggas i etapper om 3 stycken.
I och med detta kommer föreningens tomma ytor
att minskas och vi räknar med att det skräp som
lämnas i våra källare därför skall minska. Den
största fördelen för föreningen är dock att detta
varje år framöver kommer att innebära en ökad
intäkt i form av ökade årsavgifter med cirka 300
000 kronor varje år.

Stamspolning
Under våren 2014 stamspolades samtliga köksstammar i föreningen.
Balkonger
Under 2014 utfördes en utredning kring våra
balkongers skick. Detta efter att vi fått in flera
anmälningar om att balkonggolv flagar både på
ovan- och undersidan.
CBI undersökte flera balkonger i föreningen och
konstaterade att det inte finns något akut hot mot
hållfastheten men att man å sikt kan få sådana
problem då fukt tränger in till armeringen. Vi håller
därför på att handla upp åtgärder av de balkonger
som visat dessa problem. Arbetet väntas starta
innan sommaren 2015.

Trädfällning
Ytterligare träd fälldes på föreningens mark i
början av 2014. Träden fälldes för att undvika
framtida skador då vissa träd riskerade att falla.
Andra träd har beskurits. Trots denna gallring föll
ett träd utanför förvaltningskontoret i slutet av året.
OVK
Obligatorisk ventilationskontroll skall utföras vart
sjätte år. Detta genomfördes under våren och en
bit in på sommaren 2014. Tyvärr fick inte föreningen en godkänd OVK. Den största anledningen
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Viktiga händelser efter 2014
Fler tillgängliga tvättider
Från och med den 1 oktober 2014 gäller nya bokningsregler i tvättstugorna. Tidigare har man kunnat boka två tvättider samtidigt eller efter varandra.
Detta ledde dock till att det fanns väldigt få lediga
tider att boka. Flera av de dubbelbokade passen
nyttjades inte heller eller endast delvis. Från och
med den 1 oktober gäller därför att endast en
tvättid kan bokas åt gången. Detta har lett till att
det är lättare att få tag i en tid för att tvätta utan att
behöva boka flera veckor fram i tiden.

Viktiga händelser efter 2014
Ny styrelseordförande
Föreningens styrelseordförande sedan några år,
Jolan Wennberg, flyttade från föreningen i slutet av
året och valde i januari 2015 att avträda ur styrelsen. Ny styrelseordförande är Stephanie Drennan.
Markförvaltning
Styrelsen beslutade 2014 att säga upp avtalet med
dåvarande markentreprenör, Firmus Entreprenad.
Avtalet löpte ut den 31 december. Under vintern
har sedan en upphandling påbörjats och styrelsen
räknar med att ha en ny markentreprenör på plats
under våren 2015.
Passersystem
Passersystemet driftsattes under 2012 och så
snart bredbandet var framdraget så kunde även
porttelefonerna också driftsättas. Det enda som nu
återstår är att låsen skall bytas ut så att de gamla
nycklarna inte längre fungerar i portarna. Detta är
planerat till våren 2015.

Ekonomi
Månadsavgifterna och hyror
Från och med den 1 juli 2014 höjdes månadsavgifterna för bostadsrätterna med 1,5 %.
För hyresrätterna gjorde styrelsen i mars 2014 en
framställan till hyresgästföreningen om hyresförhandling. Under juni 2014 kom parterna överens
vilket innebar en hyreshöjning på 1,45 % för
hyresrätter vilket slog igenom den 1 juli.

Avbetalning av lån till Akelius samt
nya lån
Lånet till Akelius som vid årets början uppgick till
17 919 308 kronor ersattes under året av ett nytt
lån om 16 miljoner kronor hos SBAB. Det nya
lånet har lägre ränta (1,93 % hos SBAB mot 3
% hos Akelius) och kommer att amorteras med
en miljon kronor om året. Ett annat lån om 27
miljoner kronor villkorsändrades under året. Dessa
ändringar leder till betydligt lägre räntekostnader
under de nästkommande åren.

Förvaltning
Föreningen har haft AdEx Fastighetsutveckling
AB som ekonomisk och teknisk förvaltare för hela
2014.
Föreningen har avtal med Swedal Fastigheter (fd
Novia bygg) för städning.
För markskötsel har Firmus Entreprenad AB
anlitats. Avtalet upphörde 2014-12-31.
För snöröjning har föreningen anlitat Hanvedens
Entreprenad AB.
Försäljningar av lägenheter
Under år 2014 har 4 hyresrätter upplåtits av
föreningen. Detta gav efter avdrag för försäljningskostnader ett tillskott till föreningens kassa på 5
403 307 kr. Kassaflöde från lägenhetsförsäljningar
kommer även i fortsättningen att användas för
låneamorteringar samt finansiering av kommande
reparationer och planerat underhåll.
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Ekonomi
Kommande underhåll och investeringar
Näst i tur i underhållsplanen ligger en satsning på föreningens brandskydd. Dörrarna i trapphusen kommer att bytas ut. Detta ger inte bara ett bättre brandskydd utan också ett bättre skalskydd. Detta kommer
att öka tryggheten i föreningen.
Övriga investeringar som kommer att prioriteras under 2015 är en översyn av samtliga fasader, belysningen i trapphusen och föreningens ventilationssystem. Samtliga investeringar beräknas kunna täckas
av kommande lägenhetsförsäljningar, såväl tomställda hyresrätter som nyproduktion.

Ekonomisk utveckling
Föreningen har sedan starten 2007 amorterat 27 miljoner kronor och ändå klarat av att underhålla och
utveckla sina fastigheter. Detta tack vare försäljningar av hyresrätter, där vinsten tidigare delats mellan
föreningen och amortering till Akelius.
I och med att samtliga lån hos Akelius nu har lösts så förfogar nu föreningen över hela vinsten vid
kommande lägenhetsförsäljningar vilket ger betydligt bättre förutsättningar att klara av de kommande
underhållsbehoven.
Föreningen har 2014 haft intäkter på 17,2 miljoner och kostnader på 16,8 miljoner,
vilket ger en vinst på 403 TKR.

Förslag till resultatdisposition
TIll föreningsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat
Årets resultat
Reservering till yttre fond enligt stadgarna
Återstår till stämmans förfogande
Styrelsen föreslår att medlen disponderas så:
Att ur yttre fond ianspråktas
Att i ny räkning överförs
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-10 143 398
403 067
-425 985
-10 166 316
1 018 041
-9 148 275
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Resultaträkning
Not

RöRELSENS INTäKTER

1

Årsavgifter och hyror
Övriga förvaltningsintäkter

2
3

2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

15 585 220
1 601 789
17 187 009

15 391 350
1 390 910
16 782 260

-468 746
-1 018 041
-394 267
-7 550 875
-277 715
-371 557
-1 470 824

-572 684
-147 759
-392 160
-7 697 758
-265 072
-397 931
-1 689 840

-11 552 025

-11 163 204

Rörelseresultat

5 634 984

5 619 056

Ränteintäkter
Räntekostnader

60 493
-5 292 410

9 023
-6 055 478

-5 231 917

-6 046 455

403 067

-427 399

RöRELSENS KOSTNAdER
Löpande underhåll
Planerat underhåll
Fastighetsavgift och fastighetsskatt
Driftskostnader
Administrationskostnader
Styrelsearbete och revision
Avskrivningar anläggningstillgångar

Årets resultat

4
5
6
7
8
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Balansräkning tillgångar
Not

2014-12-31

2013-12-31

9
10
11

238 783 610
8 866 150
25 018

233 787 945
7 863 689
11 314

247 674 778

241 662 948

247 674 778

241 662 948

43 120
27 559
2 158
554 248

49 992
4 381
7 912
543 712

627 085

605 997

Kassa och bank

4 045 239

8 619 187

Summa omsättningstillgångar

4 672 324

9 225 184

252 347 102

250 888 132

TILLgÅNgAR

ANLäggNINgSTILLgÅNgAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Pågående byggnation
Inventarier

Summa anläggningstillgångar
OMSäTTNINgSTILLgÅNgAR
Kortfristiga fordringar
Avgifts- och hyresfordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

KASSA OcH BANK

Summa tillgångar
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Balansräkning eget kapital & skulder
EgET KAPITAL OcH SKULdER

EgET KAPITAL
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser
Upplåtelseavgifter
Underhållsfond

Not

FRITT EgET KAPITAL
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

2013-12-31

12

13

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Säljarrevers
Summa långfristiga skulder

2014-12-31

85 080 699
13 655 679
1 152 515

83 125 683
12 297 196
874 289

101 978 701

96 297 168

-10 143 398
403 067

-9 437 773
-427 399

-9 740 331

-9 865 172

90 148 562

86 431 996

158 057 169
0
158 057 169

143 710 667
17 919 308
161 629 975

1 644 092
151 422
31 972
2 905
2 310 980
4 141 371

630 500
720 838
32 920
1 572
1 440 331
2 826 161

252 347 102

250 888 132

167 878 516

167 878 516

167 878 516

167 878 516

Inga

Inga

14

15

STäLLdA SäKERHETER
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar

Ansvarsförbindelser
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3), vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det
närmast föregående räkenskapsåret.
Kostnader som är hänförliga till hyresrätter (såsom exempelvis renoveringskostnader, mäklararvoden
och kostnader för homestyling) redovisas som en avdragspost från upplåtelseavgiftena under bundet
eget kapital. Det innebär att sådana kostnader inte belastar resultaträkningen.
Räntekostnader som är hänförliga till större underhållsprojekt redovisas tillsammans med
underhållsbeloppet.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt
plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Byggnaden har delats upp i komponenter och redovisningsprincipen har därmed ändrats mot föregående år.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Stomme
Värme, sanitet
El
Ventilation
Styr och övervakning
Övriga byggnadsdelar
Standardförbättringar
Markanläggningar

10

150 år
34 år
20 år
15 år
7 år
24 år
20-50 år
10-20 år
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Noter
NOT 2 ÅRSAVgIFTER OcH HyROR

Årsavgifter
Hyresintäkter bostäder
Hyresintäkter lokaler och antennplatser
Hyresintäkter garage och p-platser

2014

2013

10 263 599
4 243 700
215 870
862 050

9 790 598
4 576 879
208 780
815 093

15 585 219

15 391 350

2014

2013

1 021 977
68 072
4 570
433 571
73 598

1 032 398
72 002
4 488
210 996
71 025

1 601 788

1 390 909

NOT 3 öVRIgA INTäKTER

Elavräkningsintäkter
Intäkter tillägg hyresrätt
Fakturerad fastighetsskatt
Bredband
Diverse övriga intäkter

NOT 4 PLANERAT UNdERHÅLL
Årets planerat underhåll har bestått av:
OVK
Markunderhåll, trädfällning
Stamspolning
Balkonger
Underhåll hyresrätter
Underhåll tvättutrustning
Underhåll elsystem
Underhåll värmesystem
Utrangering av äldre takdelar
i samband med årets nyinvestering

116 084
143 700
168 164
56 068
186 027
30 615
33 666
104 266
176 821
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Noter
NOT 5 FASTIgHETSAVgIFT OcH FASTIgHETSSKATT
Kommunal fastighetsavgift har varit 1 217 kr per lägenhet. Fastighetsskatten på lokaler har uppgått till
1% av taxeringsvärdet på lokaler.

NOT 6 dRIFTSKOSTNAdER

El
Värme *
Vatten och avlopp
Renhållning och kompostering
Kabel TV
Teknisk och ekonomisk förvaltning, mark- och fastighetsskötsel, städ, drift, felanmälan
Snöröjning
Fastighetsförsäkring
Myndighetskrav (radonmätning)
Jour och bevakning
Parkeringsbevakning
Bredband **

2014

2013

1 344 647
2 253 103
716 978
255 392
78 584

1 377 459
2 582 212
678 407
205 463
78 593

2 068 394
165 084
171 555
65 182
9 540
344
422 071

1 996 878
330 784
169 995
25 000
24 981
125
227 861

7 550 874

7 697 758

* Utfallet 2013 innehåller även en faktura från Vattenfall avseende korrigering av avgifter fakturerade
under 2012 om 218 tkr.
** Bredbandsinstallationen sattes i drift sommaren 2013. Utfallet 2013 innehåller endast kostnader för
juni-dec 2013.

NOT 7 AdMINISTRATIONSKOSTNAdER

Telefon
Datorkostnader
Post
Kontorsmaterial
Hyra av kontorsmaskiner *
Konsultarvoden
Juridiska kostnader
Avhysning- och inkassoärenden
Övriga kostnader

2014

2013

9 093
5 020
23 413
5 152
32 155
33 563
24 894
115 727
28 698

17 678
25 984
18 626
11 261
53 996
18 984
0
43 342
75 202

277 715

265 073

* Utfallet 2013 innehåller även sent fakturerade kostnader avseende 2012.
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Noter
NOT 8 STyRELSEARBETE OcH REVISION

2014

2013

150 000
47 868
8 288
43 131
49 690
69 545
3 036
0

150 000
48 414
29 731
41 875
45 787
77 781
843
3 500

371 558

397 931

2014-12-31

2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar *
Försäljningar/utrangeringar
Omfört från pågående byggnation *
Omklassificering **
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

244 201 483
4 757 986
-251 225
3 970 477
-2 089 808
250 588 913

243 643 310
340 089
0
218 085
0
244 201 484

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar

-10 413 541
74 404
265 877
-1 732 045

-8 724 956
0
0
-1 688 584

Utgående ackumulerade avskrivningar

-11 805 305

-10 413 540

Utgående redovisat värde

238 783 608

233 787 945

Taxeringsvärden byggnader
Taxeringsvärden mark

103 806 000
38 189 000

103 806 000
38 189 000

141 995 000

141 995 000

189 213 670
49 569 938

184 218 004
49 569 938

238 783 608

233 787 945

Styrelsearvode
Sociala avgifter
Styrelseomkostnader (mötesomkostnader)
Revisionsarvoden
Medlemsinformation
Föreningsstämma
Föreningsverksamhet
Valberedning

NOT 9 ByggNAdER

Bokfört värde byggnader
Bokfört värde mark

* Årets anskaffningar och omföringar har bestått av:
Takomläggning
Energiutredning

8 262 600
465 864

** Omklassificeringen avser lägenhetsupprustningar i samband med lägenhetsupplåtelser.
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Noter
NOT 10 PÅgÅENdE ByggNATION
2014-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omföring till avslutade projekt

2013-12-31

7 863 689
4 972 938
-3 970 477

2 064 950
6 356 912
-558 173

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 866 150

7 863 689

Utgående redovisat värde

8 866 150

7 863 689

Årets pågående byggnation består av:
Passersystem / Låsbyte
Fönsterrenovering
Projektering nya lägenheter

1 193 193
7 418 368
119 797

NOT 11 INVENTARIER
2014-12-31

2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp (utemöbler)

174 250
18 360

161 679
12 571

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

192 610

174 250

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-162 936
-4 656

-161 679
-1 257

Utgående ackumulerade avskrivningar

-167 592

-162 936

25 018

11 314

Utgående redovisat värde
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Noter
NOT 12 FöRäNdRINg AV EgET KAPITAL

Belopp vid årets ingång
Inbetalda insatser
Inbetalda upplåtelseavgifter
Avsättning till yttre fond

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Inbetalda
insatser

Upplåtelse
avgifter

yttre fond

Fritt
eget kapital

83 125 683
1 955 016

12 297 196

874 289

-9 865 172

278 226

-278 226

1 358 483
403 067
85 080 699

13 655 679

1 152 515

-9 740 331

Yttre fond är avsedd att användas som resultatutjämning för framtida underhållsbehov. Avsättning till
yttre fond och ianspråktagande för genomförda åtgärder görs enligt beslut om resultatdisposition på
föreningens årsstämma.
Övergången till K3 har inte inneburit några förändringar som korrigerats direkt mot eget kapital i
ingångsbalansräkningen.

NOT 13 ÅRETS INBETALdA UPPLÅTELSEAVgIFTER
Inbetalda upplåtelseavgifter under året
Kostnader direkt hänförliga till lägenhetsupplåtelser
Omklassificering av lägenhetsupprustningar som tidigare
redovisades inom posten byggnader

2014-12-31

2013-12-31

4 149 984
-701 693

3 656 270
-1 423 016

-2 089 808

0

1 358 483

2 233 254

2014-12-31

2013-12-31

159 701 261
0
-1 644 092
158 057 169

144 341 167
17 919 308
-630 500
161 629 975

NOT 14 LÅNgFRISTIgA SKULdER

Förfaller senare än 1 och tidigare än 5 år efter
balansdagen
SBAB
Akelius
Avgår kortfristig del:

Amortering till SBAB under nästkommande år beräknas till 1 644 092 kronor. Detta belopp finns upptaget
som kortfristig skuld.
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Noter
NOT 14 UPPLUPNA KOSTNAdER OcH FöRUTBETALdA INTäKTER

Erhållna förskottshyror och årsavgifter
Revision
Upplupet styrelsearvode
Arbetsgivaravgifter
Städning
Fjärrvärme
El
Hantering av el-debitering
Snöröjning
Upplupna kostnader avs. projekt
Markförvaltning
Konsultarvoden
Räntor
Diverse övriga poster

2014-12-31

2013-12-31

1 387 338
45 000
6 774
2 128
18 750
265 139
128 446
6 574
14 061
344 725
16 295
28 625
10 293
36 833

924 885
45 000
29 499
9 268
0
248 716
121 394
6 428
12 250
0
0
0
0
42 890

2 310 981

1 440 330

Slutord
Styrelsen vill avslutningsvis tacka medlemmarna för visat förtroende under det gångna verksamhetsåret.

16

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Brf Ringen i Västerhaninge

Revisionsberättelse
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KALLELSE
till ordinarie föreningsstämma
Tisdagen den 19 maj 2015 klockan 18.30
Matsalen Ribbyskolan
Dagordning:
1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmans val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Stadgeändring
18. Avslutande

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen för Brf Ringen
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Bilaga till årsstämma 2015: Förslag till ändring av Brf Ringens stadgar

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är förverkad
och bostadsrättsföreningen har rätt att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning enligt
följande;
1. Dröjsmål med insats eller upplåtelseavgift
om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor
från det att bostadsrättsföreningen efter förfallodagen anmanat bostadsrättshavaren att
fullgöra sin betalningsskyldighet,
2. Dröjsmål med årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse
om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse,
när det gäller en bostadslägenhet, mer än en vecka efter förfallodagen eller, när det gäller en
lokal, mer än två vardagar efter förfallodagen,

3. Olovlig upplåtelse i andra hand
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om bostadsrättshavaren utan nödvändigt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra
hand,
4. Annat ändamål
om bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för bostadsrättsföreningen
eller annan medlem,
5. Inrymma utomstående
om bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för bostadsrättsföreningen
eller annan medlem,
6. Ohyra
om bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom
vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren
genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten
bidrar till att ohyran sprids i huset,
7. Vanvård, störningar och liknande
om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren eller den som
bostadsrätten är upplåten till i andra hand utsätter boende i omgivningen för störningar, inte
iakttar sundhet, ordning och gott skick eller inte följer bostadsrättsföreningens ordningsregler,
8. Vägrat tillträde
om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när bostadsrättsföreningen har rätt
till tillträde och bostadsrättshavaren inte kan visa en giltig ursäkt för detta,
9. Skyldighet av synnerlig vikt
om bostadsrättshavaren inte fullgör skyldighet som går utöver det han ska göra enligt
bostadsrättslagen och det måste anses vara av synnerlig vikt för bostadsrättsföreningen att
skyldigheten fullgörs, samt
10. Brottsligt förfarande
om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad
verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande
eller om lägenheten används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.
En uppsägning ska vara skriftlig.
Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa
betydelse.
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Fullmakt vid Brf Ringens föreningsstämma 2015-05-19
Annan medlem än juridisk person får utöva sin rösträtt genom ombud endast genom maka/make, genom
närstående som man sammanbor med under äktenskapsliknande former, genom föräldrar, syskon, barn
eller genom annan medlem inom bostadsrättsföreningen.
Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Bevittning
behövs ej. Fullmakten gäller endast ett år från utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt
på stämma kan rösta för sig själv samt den medlem som företrädes genom fullmakt. Medlem får således
maximalt utöva två röster.
Det går naturligtvis även att skriva en fullmakt på annat papper också, se då till att samtliga nedanstående uppgifter finns med.

Fullmakt för ............................................................................ att vid Brf Ringens ordinarie
föreningsstämma den ......... utöva mig tillkommande rösträtt.

.......................................................
Ort/Datum
............................................................
Fullmaktsgivare

................................................................
Ev samägare

.....................................................................
Adress

....................................
Lägenhet nr

Brf Ringen i Västerhaninge Ringvägen 136
137 31 VÄSTERHANINGE

