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FÖRVALTNINGSBERIiTTELSE

Styrelsen för Brf Dalen i Jär'ftilla, Järfiilla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
20 I 4, ftireningens trettiotredje verksamhetsår.

Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i SEK. Uppgift inom parantes avser föregående år.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Föreningens verksamhet
Föreningen har till ändamåi att främja medlemrnarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens
hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse
fär även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som
komplement till bostadslägenhet.

Föreningens fastighet
Föreningen äger fastigheten Viksjö 9:255 i Järfiilla kommun.
Föreningens fastighet består av flerbostadshus med totalt 142 (142) bostadsrätter med en total boyta
av 12 224 (12224)kvm.
Förenirigen har även en ftireningslokal samt en lägenhet ftir uthyrning till medlemmar.
Dessutom finns l3 parkeringsplatser utan eL,74 parkeringsplatser med el, 68 garageplatser med el
samt 3 mc-platser.

Lägenhetsfördelning :

57 st.2 rum och kök
52 st.3 rum och kök
33 st. 4 rum och kök

Fastighetsadresser:
Astrakangränd2 -39 Clementingränd I - 53

Aprikosgränd I -48 Päronvägen5 -49

Fastigheten är fullvärdesforsäkrad hos Länsforsäkringar och inkluderar ansvars- och
husbocksftirsäkring. I forsäkringen ingår också fullserviceavtal med Anticimex.
Denna försäkring inkluderar ansvarförsäkring för styrelsen samt bostadsrättstillägg för medlemmar.

Fastighetens tekniska status
Avsättning till ftireningens fond för yltre underhåll görs med SEK 700.000:- for 2014
enligt underhållsplanen.

Fonderade medel redovisas under bundet eget kapital.

Fastighetsförvaltning
Föreningen har avtal med El& Fastighetsservice AB (EFS AB) orn teknisk ftrvaltning
inklusive fastighetsskötsel.

El & Fastighetsservice AB utftjr löpande besiktning och informerar styrelsen. Styrelsen utför en årlig
yltre besiktning tillsammans med EFS AB.

Markskötsel inklusive snöröjning har ombesörjts av Malm Trädgårdsanläggningar AB.
.{0
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Medlemsinformation p
Föreningen hade vid årets slut I 82 ( I 78) medlemmar. Ingen enskild ägare innehar mer än lA%o av
ftireningens andelstal. Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna.
Under året har 12 (16) överlåtelser och I gåva skett och godkänts av styrelsen.

Antalet anställda
Under året har föreningen inte haft några anställda. Styrelsen arvoderas enligt arvoden fastställda av
loreningsstämman.

Styrelse
Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma,2014-05-07 och påföljande styrelsekonstituering
haft ft lj ande sammansättning:

Susanne Öberg Ledamot Ordforande
Pär Ztihlke Ledamot
Claes Thåström Ledamot
Peter Johansson Led.amot Vice ordförande och sekreterare
Rolf Svegby Ledamot
Olov Clementz Ledamot Utsedd av HSB
Carl-Magnus Holmqvist Suppleant I
Jeaneffe Karlsson Suppleant 2

Ann-Marie Wånggren Suppleant 3

Erik Thordn Suppleant 4 lnformationsansvarig

Föreningens firma tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter från föreningen, två i förening.

Styrelsen har under aret hållit tretton protokollförda sammanträden.

Arvode samt övrig ersättning till styrelsen har under året uppgått till 196 021 kr (inkl arbetsgivaravgiffer).
För stlnelsens arbete finns en ansvarsftirsäkring tecknad hos Länsörsäkringar.

Revisorer
Erik Davidsson, BoRevision i Sverige AB ordinarie

Mait Danielsson, från föreningen ordinarie

Siv Liikamaa, från föreningen

Valberedning
Utsågs ej av den ordinarie stämman.

suppleant

Föreningens stadgar
Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket 2009-l l-16

Verksamhet under året som gått
Vår stora takrenovering har pågått enligt plan. All takrenovering avslutades med den sista etapp nr 3

som pågick under maj-september.

Vi har även bytt ut alla gamla motorvärmare i alla garage och även en del gamla motorvärmare på övre

däck. Detta byte ser vi som en åtgärd ftjr att minska våra gemensamma elkostnader.

Vi har också fortsatt rned arbetet avseende markradon, då en del av väramarklägenheter har för höga

mätvärden. Renovering av vår föreningslokal har skett under defta år.

Under verksamhet såret 201 4 har löpande underhållsåtgärder genomft)rts i foreningen.

Information från styrelsen har delats/mailats ut tretton gånger.

2(r3)
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Verksamhet under det kommande året
Det planerade unclerhållel som syftar till att erhålla lång livslängd på föreningens

anläggningstillgångar fir.rns med i underhållsplanen. Underhållsplanen har reviderats under 2014.

a*etet med markradon fortsätter under första kvartalet 2015.

Vi planerar att restaureraväralekplatser under 2015'

Föreningens ekonomi

Ärsaveifter
Ärr*ät".na har varit oförändrade sedan juli 2012. Senaste justering av årsavgifterna skedde

den I juli 2012 däavgifterna hojdes med 5%'

Fastiehetsavgift
u"t*t"g fö. lr"städer & inark är 0,3oÄ pä 124 000 000:- ( 124 000 000:-) och lYo på 4 303 000:-

(4 303 O-OO:-1 avseende lokaler. Skatren beräknas till2l5 844 kr för 2014. Fastighetsavgiften är max

1 217 l<t per lägenhet för taxering av hyreshusenhet'

Ekonomisk örvaltning
Avtal om ekonomisk förvaltning finns tecknat med Ekad Ekonomiadministration AB'

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat & ställning
Flerårsöversikt

Neffoomsättning, tkr

Rörelseresuitat, tkr
Resultat efter finansieila poster, tkr
Soliditet
Balanscmslutning, tkr
Bokfört värde per kvm bostadsyta kr

Ärsavgifter per kvm bostadsyta kr
Lån per kvm bostadsyta kr
Genomsnittlig skuldränta %

2014
7 322

1 881

t7l
32

89 993

4 tl5
554

4 787

3,03

2013

i 3r7
-1 901

-3 363

-)+

84 924

3 806

553

4 445

2,80

2012

7 12r
-3 634

-5 574

JJ

78 562

3 878

s39

4 t24
4,12

20t1
6 772

2 050

35

l1
58 098

3 948
s13

4 t60
4,02

20r0
6 575

651

-8s8

10

58 71',7

4 015

500

4 203

3,r3

D efiniti oner av ny cke lt al en :

Soliditet defineras som summa eget kapital delat med totala tillgångar (balansomslutning). Visar hur stor del

av tillgångarna som är finansierade med egna mede! (inte lån eller andra skulder). Talet bör aldrig vara under

0 vilket innebiir att allt eget kapital är forbrukat

Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittliga

fastighetslån. Under 2012 & 2013 har uppskrivning skett av mark till motsvarande taxeringsvärden'

2012 skrevs marken upp med 26 016 000 kI och 2013 med ynerligare 5 899 000 kr.

Nya regelverk

Från och med det räkenskapsår som påbörja s2014trädde ny normgivning i kraft,

vilken innebär att föreningen i år upprättar arsredovisning enligt

ett så källat K-regelverk. Förändringarna har skett vad gäller synen

på avskrivningar, investeringar och underhåll. Detta kan medöra att resultat

och jämförelsetal awiker för denna årsredovisning och budget för 20 14.

Styrelsen har under året beslutat att tillämpa regelverket K3.

qn
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Disposition aY resultatet
Ti ll föreningsståimmans förfo gande står frJ lj ande belopp :

Balanserat resultat
Årets resultat

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras så att :

avsättning till yttre underhållsfond enligt underhållsplan

uttag ur yttre underhållsfond

i ny räkning överftires

kr
kr

I

ll 113 874
170 099

kr - 10 943 775

k
kI
kr-

700 000

11 643 775

Föreningens ekonomiska ställning
Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av ftiljande resultat- och balansräkning samt noter.

Fond ftir yttre underhåll

Fond yttre underhåll 2014-12-31
Ärets fi)rändring

Fond ftr yttre underhåll efter stämmans beslut 2015-05-18

kl'- t0 943 775

5 232 135
700 000

5 932 135

kr
kr

kr

qn

-a'
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RESULTATRÄKNING
Kr

Intäkter
Inbetalda avgifter
Hyresintäkter
Parkeringsavgifter Q-Park

Övriga intäkter

Summa intäkter

Kostnader för fastighetsförvaltning
Reparationer (löpande underhåll)
UnCerhåll (pianerat underhåli)
Driftskostnader
F örvaltn in gskostnader
Övriga omkostnader
F ast i ghetsskatt/avgift
Surnrna kostnader för fastighetsförvaltning

Avskrivningar enligt plan

Övriga röreisekostttader *

RESUL'TAT F'ÖRE FINA}{SIELLA POSI'ER OCI{
AVSÄTTNINGAR

Resultat från finlnsiella poster
Ränteintiikter
Resultatpost kortfristiga placeringar
Råintekostnader för fastighetslån
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

Summa resultat från finansiella poster

Ånnrs RESULTAT

* Avser utrangering av gammalt tak.

Tilläggsupplysningar

Not I

Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

Not 6

Not 7

Not 8, 9

2014

6 775 415
503 232
43 122

3 045

i'sz+st+

-l 992 907
0

-9s0 0s6
-472 744
-272 009
-215 884

-3 903 600

-l 138 904

-401 008

I 881 302

499

6 s00
-1709 507

-8 695

-t 711203

170 099

' zorj

6759 594
s07 647

49 420

3 040

7 319 701

-6 619 084
0

-873 995
-470 407

-149 382
-214 850

-8327 718

-892 844

0

-1 900 861

9
6 s00

-t 468 221

-140

-1461852

-3 362 713
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BALANSRIIKNING

TILLGÅNGAR

Anlä ggningstillgån gar

Materi e I I a anla ggnings ti I I gån gar
Byggnader
Mark
Inventarier

Summ a mat eri e I I a anl d ggnin gs til I gån gar

F inansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa fin ans i e I I a anl dggnings ti ll gångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgånga r

Avgiftsfordringar
Kundfuktura fordringar
Skattefordringar
Kortfri stiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfris ti ga fordringar

Korfri s ti ga pl ac erin gar
Kortfristiga placeringar

Kassa och bank

Summa ornsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not l0 500 000

500 000

8s 933 817

170 369
l6l

69 716
0

Not ll 274 169

514 415

0

3 544 036

4 058 451

89 992268

Tilläggsupplysningar

Not 8

Not 8

Not 9

2014-t2-31

50 300 71 8

34 915 000
218 099

85 433 817

9
2013-12-31

46 520 240
34 915 000

36 079

81 471 319

0

0

81 471 319

198 247
0

61 638
0

260 109

5 19 954

s00 000

2 4J2 482

3 4s2 436

84 923 755
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BALANSRAKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Insatskapital
Uppskivningsfond
Föreningens fond for yttre underhåll

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapitol
Balanserat resultat
Årets resultat

,Summ u fr i tt e ge t kap it al

Summa eget kapital

Skulder

Långfristiga skulder

Fastighetslån

Summa lån gfr i sti ga s hilder

Kortfristiga skulder

Kortfristig del ev fastighetslån
Leverantörsskulder
Övriga kortfristi ga skulder
Upplupna kostnader och fiirutbetalda intäkter

Summa kortf istiga skulder

Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

STÄLLDA SÄKERHETER
Fasti ghets inteckningar som säkerheter for fasti ghets lån

ANSVARSFÖNgTNONI,SNR

Tilläggsupplysningar

Not 12

Not l3

Not l3

Not l4
Not 15

Not 16

I
2014-12-31 2013-12-31

3 261 200
3l 915 000

5 232 135

40 408 335

-11 113 874
170 099

-10 943 775

29 464 s60

57 714 310

57 714 310

807 508
t 072 935

86 637

846 318

2 813 398

60 527 708

89 992 268

59 394 800

Inga

3 261 200
31 91s 000
4 532 135

39 708 335

-7 051 161

-3 362713

-t0 413 874

29 294 461

s3 634 3t8
53 634 318

707 296
288 906

80 831

917 943

I 994 976

55 629 294

84 923 755

59 394 800

Inga

-w,

4J
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KASSAFLODESANAI,YS

Kr

DEN LÖPANDE VERKSAMIIETEN

Resultat före finansiella poster

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet :

Avskrivningar/utran geringar

Erhållen ränta
Resultat kortfristiga placeringar
Erlagd ränta

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
föränd ringar av rörelsekapital

Förändring i rörelsekapital :

Ökn in g/minskning av övriga korffri sti ga fordringar
Minskning/ökning av övriga korttiistiga skulder (inkl,
del av langtiistig skuld)

Ökning/minskning av övriga kortfristiga placeringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter
förändring av rörelsekapital

II\IYE STERING SVE RKSAMIIE TEN
Justering ombyggnad av tak
Inventarier
Förändrin g kortfristi g p lacerin g ti ll långfri sti g

Kassafl öde från investeringsverksamheten

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring långa skulder
Försäljning av ny bostadsrättslägenhet

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2014

1 881 302

I 539 912

*

2073

-1 900 861

892 844

kortfristig

3 421 214

499

6 s00
-17t8202

I 710 011

5 539

8t8 422

500 000

3 033 972

-5 306 842
-195 558
-500 000

-6 002 410

4 079 992
0

2 432 482
3 544 036

-1 008 017

9

6 500
-t 468 361

-2 469 869

-310 275

89 532

0

-2 694 6n

3 735 700
0

t 387 394
2 432 482

4 079 992

I 1 ltl ss4l

3 735 700

f- 1 o4s o88l
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Tilläggsupplysningar

Rerlovisnings- och värderingsprinciper
De redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer med årsredovisningslagen, samt

de som anges i BFNAR 2012l. Då det iir första gången detta samlade regelverk tillämpats

innebär det byte av redovisningsprincip. Detta har dock inte väsentligt påverkat

jämftirbarheten med föregående år trots att föreningen har valt att tillämpa 3 kap 5$ {ärde
stycket ÄRL och inte räknat om jämförelsetalen'

Anl ri ggnin gs t i I t gån gar
Föreningens anläggningstillgångar består'av tryggnad, mark &. inventarier'

Materiella anläggningstiilgångar värderas iill :rskaflningsvärde minskat med avskrivningar.

Avskrivning på byggnad görs me'J eu koinponentavskrivningsplan från och med 2014.

2074hur avskrivningar gioi-ts tned ca.7,72o/, t1,47 %) av anskaffningsvärdet.

lliarlcvärdet är'inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom

neCskrivning. \4arkvärdet har skrivits upp under 2013 till taxeringsvärdet.

Iröljalrde avsklivningsprocent tillämpas: %
Byggnader 1,72

Inventarier 20,0
Installationer 10,0

Restvården på irrrenterier utgör en oväsentlig dei och har inte tagits upp till något värde.

F as t r g he t sförv al n i i n g

Bostadsrättsöreningen anses inte l.redri'ra fastighetsför,.,altning då syftet med föreningerr iute är
att striapa någcn avkastning utan tiil?ranoaha bostäder till fijreningens rnedlemmar,

Fordringar
Fordringar har, efter individuell prövning, v?irderats till belopp varmed de beräknas inflyta.

Fonci Jör yttre underhåll
Reseruerin-e för framtida underhåll av töreningens fastighet sker enligt $25 i föreningens
stadgar. Avsättning ska göras enligt fastställd underhållsplan.

Intaker
Inkomster redovisas till verkligt värde av vad foreningen fått eller beräknas få. Det innebär
aft föreningen redovisar inliomster till nomineilt belopp (fakturabelopp).

Kn.t:sqf ö4stunalYs
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner scm medtör in- och utbetalningar

Skatter
Fasti ghetsav gift /Fasti ghetsskatt
Föreningen beskattas genom en kommunal t-astighetsavgift på bostäder som högst fir vara 0,3%o av
ta:<eringsr,ärCet t'ör bostadsdelen. Föreningens fastighetsavgift var ör räkenskapsåret I 217 kr per
lägenhet. För lokaler betalar föreningen statlig fastighetsskatt med 1%o av taxeringsvärdet för
lokaldelen.
Inkomstskatt
En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsforetag, belastas
.ranligtvis inte med inkomstskait. Beskattning sker med22oÄ frr verksamheter som inte kan
hänföras till fastigheten, t ex'avkasining på en del placeringar.
Föieningen har sedan iidigare år efi skatter,ässigt underskott pä 12 631 849 kr.

,Skulder

Skulder har upptagits tili anskaffningsvärden där inget annat anges. q0. {
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Not I

Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

Not 6

Not 7

Inbetalda avgifter
Ärsavgifter
överlåtelseavgifter
Pantsättningsavgifter

I{yresintäkter
Garage och parkeringsplatser

Reparationer (löpande underhåll)

Underhåll fastighet & fastighetsskötsel EFS AB

Underhåll renovering tak

IlndcrhålI fvättutrymmen

Unclerhåll yttre mi lj ön/snöröjning

Llnderhåll parkering & garage

Underhåtl (p!.anerat underhåll)

Fastighet & miljö

Driftskostnader
EI

TV-nät
Vatten
Pappcrshämtning
Renhållning och städning

Fö rvaltnin gskostna d er
Admini strativ förvaltning
Re.risionsarvode inhl. konsultationer
Ö'rrigaforeningskostnader
Styrelsearvode
Soc. avg.

Ovriga omkostnader
Föreningsavgifter HSB
Fastighetsforsäkring

Övriga omkostnader (konto 521 0 -625 0, 65 40-6992)

2014

6 744 096
14 430
16 889

6 77s 415

s03 232
@

-l 403 990

0

-$ 874

-503 247

__i1l_809
-1992 9tJ7

2013
I

6 744 246
10 008

5 340

507 647rc@
-t 204 762

-4',l54 900

-30 186

-620 343

-8 893

-6 619 084

0

-246 377
-142 064
-3s0 045

-20 213
-r9r 3s7

0

-274 414
-139 020
-236 t53

-31675
-192 733--ffi

-250 357

-25 886

-tt 029
-145 000
-38 135

-950 056

-249 395

-17 500
-9 828

-155 000
-4t 021

-472 744

-37 174

-212205
-22 $A

-470 407

-37 t74
-88 399

-23 809

-272 009 -149 382

,{) 
-[4;
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Not 8

Not 9

Byggnader

Byggnad
A c kumul e r ad e an s kaffu in g s v är d e n
Vid årets bödan
Ombyggnad under' året K3
Avgår årets utrangeringar

U gående ans kafningsv drde

Ac kumul er ade av s kr ivningar
Vid årets början
Avgår ing. avskrivningar på utrangeringar
Ärets avskrivningar enligt plan

U gåe nd e a c kumul e r a d e m,s lcr ivn in g ar e n I i gt p I an

Bokfört värde byggnad

Mark
Anskaffningsvärde mark
Uppskrivning mark

Bokfört värde mark

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad
T'a.reringsvärde mark

Fas tighetens taxeringsvärde är uppdelad enl igt följ an de :
Bostäder
Lokaler

Inventarier & Installationer
Ac kumul e r ad e ans kaffi in gsv rir d en

Vid årets början
Ärets inköp

Ärets utrangering
U gå e n d e an s kaffu in gsv tir d e

Ac kumul er ude av slv ivnin gar
Vid årets början
Avgår ing avskrivningar på utrangering
Årets avskrivningar enligt plan

U gåe nd e ac kumul e r ad e av s kr ivn in g ar e nl i gt p I an

BoMört värde inventarier

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Obligationer

-13 553 277 -13 630 945

50 300 718 46 520240

2014-12-31

60 151 185

5 306 842
-1 604 032

2A13-r2-31
t

60 15l 185

0

0

63 853 995

-r3 630 945
I 203 024

-r 125 356

60 15r 185

-12747 3t7
0

-883 628

3 000 000

3t 915 000

3 000 000
31 915 000

34 915 00034 915 000

124 000 000 124 000 000
4 303 000 4 303 000

93 388 000

34 915 000

70 138

195 568

-24 075

93 388 000
34 915 000

70 138

0

0

241 631

44 Asg

24 075

-13 s48

70 138

-24 843

0

-9 216
-23 532

218 099

-34 0s9
36 079

500 000 s00 000

1A ,.n
{3't

Not 10

s00 000 500 000
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Not trl Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna avgifts-intäkter
Förutbetalda försäkringspremier
Upplupna ränteintäkter
Förutbetalda kostnader, ComHem

2014-12-31

tl 876
226 357

0

35 936

2013-12-31
0
12 388

212 20s
0

35 sl6

-oroe

274 169

Not 12 Eget kapital

Bundet eget kapital
Insats- Uppskrivnings- Fond yltre Fritt eget kapital

Disposition av överskott enligt
beslut på årels föreningsstcimma:

Uppskrivning av mark

Balansering av fg. årsöverkott

Reservering till fonder
Användning av fonder

Årets resultat

700 000 - 700 000

170 099

Belopp vid året utgång 3 261 200 3l 915 000 5 232 135

20t4-12-3t
Not 13 Långlristiga skulder - Fastighetsiån

Följande belopp forfaller till betalning senare än fenr år efter balansdagen:
Skulder till kreditinstitut (fastighetslån) 54 484 278

Följande belopp förfaller till betalning mellan ett & fem år efter balansdagen:
Skulder till keditinstitut (fastighetslån) 3 230 032

Följande belopp förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen:
Skuldertill kreditinstitut (fastighetslån) 807 508

Lånebelopp Omsättnings

2013-12-31 datum

Räntan är Amortering
bunden t.o.m. är 2014

t0 943 775

2013-12-31

50 805 134

2 829 r84

707 296

Lånebelopp
2014-12-3t

Långivare och

aktuell ränta

Stadshypotek 3,40Yo

Stadshypotek 3,8896

Stadshypotek l,74Yo

Stadshypotek2,92oÄ

Stadshypotek 1,67%

Stadshypotek 2,36%

l2 48s 188

12 485 188

t2 482 170

t2 490 3r8
Nytt lån 2014

4 398 7s0

2012-07-05

2012-07-05

2014-10-30

2013-03-20
201 4-t 2-17
201 3-06-14

2015-06-30

2017-06-30

201 8-1 0-30

2016-03-01

201 9-1 2-01

2014-06-17

126 432

t26 432

126 084

125 848

0

315 000

t2 358 i56
12 358 7s6

t2 356 086

t2 364 470

9 083 750

Löst lån 2014
54 341 614 819 796

Total amortering under 2014 är 8i9 i95 kr (-.2+ 584 k). Under året har ett låri lösts och lagts in i ett
nytt högre lån. Lånet har tagits for att finansiera renoveringen av taket.

58 521 818

aO _u
t-ii r
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Not 14

Not 15

Not 16

Ovriga skulder från kreditinstitut

Säkerhet: Fastighetsinteckning

Not 16 Bokslutsrapport

HSB:s BRF Dalen i Järfiilla

\

\\

54 341 614
59 394 800

Övriga kortfristiga skulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna r?intor

Förskottsbetalda årsavgifter och hyror
Revisionskostnader
Övriga poster

Skulder för vilka säkerheter ställts

Utnyttjad

kredit

2013-12-31

Utnyltjad Ställd

kredit siikerhet

2014-12-31

86 637

2013-12-31
u

80 831

86 637

191 264

604 547
17 000
33 s07

846 318

80 831

182 s69

603 s98
l7 000

114 776

2014-12-31

ställd
siikerhet

58 521 818

s9 394 800

För denna årsredovisningt har en bokslutsrapport upprättats av:

Jeanette Lidman, EKAD Ekonomiadministration AB som är auktoriserad redovisningskonsult
genom mediemskap i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF.

Järfiilla 2A15-04-07

,'5,t /'.,'-{/'tLz4. ,' ,-
Olo#'Cleme-ntz, HSB

V;åtyevi$ionsberättelse har avgivits 201 5-04- lS-/ I J.r-, ,-

9 /l( t, "/lJ | \_/ cK-..._
Erik Davidsson \
Revisor
BoRevision i Sverige AB

L

47'
nne öberg

w
Mait Danielsson, från föreningen
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Revisionsberättelse

Tillföreningsstämman i HSB Brf Dalen i Järfälla, org.nr' 716417-6625

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Dalen i

J-t Järfätta för år 2014,

Sfyrelsens ansv ar för ärsredovtlsringen

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

nöldvändig 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 lnternational Standards on Auditing och god

revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer

yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för alt 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 annal 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

ömständighetema, men inte i syfte att göra ett uttalande om

effektiviteien 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 atl de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uftalanden

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 och kassaflöden

för årel enligt årsredovisningslagen' Förvaltningsberättelsen är

förenlig med årsredovisningens övrigä 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

eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB Brf Dalen i Järfälla

lör är 2014.

Sfyrelsens 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 arsvar

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 år ersätlningsskyldig 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 beviliar styrelsens ledamöter

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Anmärkningar

Enligt föreningens stadgar ska avgiftema täcka föreningens

kostnader samt avsättning till fonder. Av årsredovisningen framgår

att avgiftsuttaget är otillräckligt.

Järfälla den 15 april 2015

Mait Danielsson

Av föreningen vald

revisor

W,L
Davidsson

BoRevision AB

Av HSB Riksförbund

förordnad revisor
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BOKSLUTSRAPPORT

Till styrelsen i HSB:s Bostadsrättsfrirening Dalen i Jiirfiilla Organisationsnummer 716417-

6625

Jag har biträtt HSB:s Bostadsrättsförening Dalen i Jrirftilla med att upprätta årsredovisningen

för år 2014. Ärsredovisningen utvisar ett redqvisat resultat om 170 099 kr (föregående år

-3 362 713 k) samt en balansomslutning om 89 992 268 kr (ftiregående år 84 923 755 k).
Det ?ir styrelsen som har ansvaret för årsredovisningen samt ftir att den uppfyller de krav som

ställs enligt lag och nonn. Mitt arbete med årsredovisningen grundas på det

råikenskapsmaterial och den övriga information som har tillhandahållits mig. Jag har utfört
mitt arbete i enlighet med Svensk standard ftir redovisningstjiinster, Reko. Det innebiir att jag

har beaktat bestiimmelserna i årsredovisningslagen och annan relevant normgirming. Jag har

vidare genomfört kontroller och rimlighetsanalyser fcir att årsredovisningen ska uppnå en hög

kvalitet och utgöra ett bra beslutsunderlag i verksamheten.

Mitt arbete innebiir inte något bestyrkande av årsredovisningen.

Jåirftilla den25 mar3 2015

Jeanette Lidman
Auktoriserad redovisningskonsult, SRF

SRF


