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Arsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Arsredovisning i
mindre ekonomiska föreningar. BFNAR 2009:l Arsredovisning i mindre ekonomiska foreningar tillämpas
fdr första gången, vilket kan innebära en bristande jämforbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast
föregående räkenskapsåret.

Värderi ngsprinci per m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan'
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Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag fÖr ackumulerad
värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas
nyttjandeperiod.
Byggnad 100 är,1

o/o

Markanläggning 20 är 5 o/o
Fastighetsförb. 5 år 20 oÄ , 5A är 2 % resp. 100 är

1o/o

lnventarier 5 är 20 % resp. 10 är 10 %
lnstallationer 10 år 10 % resp. 20 är 5%

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Fasfrghetssk atUF a st i g h ets av g ift

Föreningen beskattas idag genom en kommunal fastighetsavgift för bostadsdelen som antingen är ett fast
belopp per lägenhet eller 0,3 % av taxeringsvärdet för bostadsdelen. Det lägsta av dessa värden utgör
föreningens fåstighetsavgift som for räkenskapsåret är 1217 kr per lägenhet. För lokaler betalar fÖreningen
en statlig fastighetsskatt med 1 Yo av taxeringsvärdet på lokaldelen.
Fond för yttre underhåll
Enligt bokforingsnämndens allmänna råd, ska reservering for framtida underhåll redovisas under bundet
egeikapital. Avsattningen tillfonden sker, genom en årlig omforing mellan fritt och bundet eget kapital.
lanspråktagande av fonden för planerat underhåll sker på samma sätt.

lntäktsredovisning
lnkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Personal
Föreningen har inte haft några anställda. Styrelsearvoden har utbetalats med 82 400 kr exkl sociala
avgifter.

Kassaflödesanalys
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Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medför in- och

utbetalningar.
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA PO§TER
Not

1

Årsavgifter och hyresintäkter
Årsavgifter bostäder
Hyresintäkter bostäder
Hyresintäkter lokaler

Not

2

2014
2 741 861
597 1 90

474 B0B

649 140

95 940

96 333

91 063

99 481

Ovriga intäkter

28 013

22 119

3 554 067

3 341 881

2A14

2013

128 101

128 199

Driftkostnader

Städ och entrömattor

123 549

137 147

Sophämtning

100 320

Reparationer och underhåll

371714

215 582
209 464

Fastighetsel

Fjärrvärme
Vatten

85 986

90 926

1 058 929

1 076 593

1

Försäkringspremier
Fastighetsskatt / avgift
Övriga driftskostnader

3

2

Hyresintäkter garage

Fastig hetsskötsel

Not

2013

05 303

98 822

72 576

78 192

1A7 312

107 2BA

623 304

613 198

2 777 094

2 755 403

2014

201 3

övriga externa kostnader
Arvode ekonomisk forvaltning
Övriga försälrj ningskostnader lgh
Revisionsarvode
Konsultarvoden
Se rficeavg ifte

r b rf-organ satio n
i

Bankkostnader
It-tjänster
lnkassokostnader
Ovriga adm inistrativa kostnader

139 815

126 774

50 973

267 182

31 494
37 246
19 740

23 558

6 983

6 907

I

39 948
0

105

17 181

I 299

2 968

55 804

9 072

359 419

493 590
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Not

4

BYggnad

2014-12-31

2013-12-31

ngående anskaffn ingsvärde

78 771 265

78 669 949

I

0

Arets inköp

_

101 316

Utgående ackum ulerade anskaffningsvärden

78 771 265

7B 771 265

ngående avskrivn ingar

-2 895 426

-1 959 156

-939 213

-936 270

Utgående ackum ulerade avskrivn ingar

-3 834 639

-2 895 426

Utgående redovisat värde

74 936 626

75 875 839

Redovisat värde byggnader

74 842 499
94 127
0

7A 467 349
99 193
5 309 297

74 936 626

75 875 839

Taxeringsvärdet för fören ingens fastigheter:
varav byggnader:

60 682 000

60 682 000

37 A31 000

37 031 000

lnventarier, verktyg och installationer

2014-12-31

2013-12-31

I

Årets avskrivningar

Redovisat värde markanläggningar
Redovisat värde fastighetsförbättringar

Taxeringsvärde

Not

5

I

ngående anskaffn ingsvärde

lnköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
I

ngående avskrivn ingar

Försälj

n in

ga r/utra

ge

n

ri n g a

r

Årets avskrivningar
Utgående ackum

u

lerade avskrivn ingar

Utgående redovisat värde

917 675

917 675

268 789

0

1 186 464

917 675

-169 189

-101 575

0

-37 423

-85 BB2

-30 191

-255 071

-169 189

s31 393

748 486
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Not

6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2014-12-31

2A13-12-31

37 333
0

37 253
31 267

Förutbeta ld tomträttsavgä d

69 650

69 650

Övriga förutbetalda kostnader

17 083

12 539

Förutbetald forsäk ri ngsprem ie
Förutbetalt arvode ekonomisk förvaltning
I

124 066

Not

7

Belopp vid årets ingång
Resultatdisp. enl. beslut av

fg års föreningsstämma
Ökning av insatskapital
Arets förlust
Belopp vid årets utgång

I

50 709

Eget kaPital

Yttre Balanserat

Arets
resultat

Upplåtelse-

Not

1

Insatser

avgifter

58 762 1 06

5 2A2 864

fond resultat
457 265 -4 795 237 -1 815 283
0

0
0

0

81 1 965

1 183 035

182

046
000

-1 997

329

1 815 283

-1 318 495
59 574 471

6 385 899

639

314

-6 792

566

-1 318 495

Långfristiga skulder

2A14-12-31

Amortering inom 2 till 5 år
Amortering efter 5 år

16 434

267 735

20 500 771

22 356 577

20 617 205

22 624 312

Amortering

Skuld per
2A14-12-31
6 643 534

1

2415
23 786

2A13-12-31

Villkorsändrin
2A19-12-13

Ränta %

SBAB

2A15-05-12

3,86

B 675 000

SBAB

2019-12-13

1,85

5 322 457

Kreditoivare
SBAB

1,85

-23 786

Avgår korlfristig del

Totalt:

23 786

20 617 2A5
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Upplupna kostnader ach förutbetalda intäkter
Upplupna råntor
Förs kotts heta lda avg ifter/hyro r

Upplupen värnekostnad
Revisionaryode

Övriga upplupna kostnader

Stockholm

2015-*

Marie Alsterfålt
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Therese Ahlgvist

agt4'12*91

2;fr13-{ 2-31

44 §ss
171 547

62 311
163 211

172 588

r§3 893

25 000

20 000

60 355

40 339

474 08s

439 754

W

Eva Castensson

vår revieionsberåttelse har lånrnats den
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Baker Tilly Mapema

Staffan Zander
Aulqtoriserad revisor
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Till fiireningsstämman i BRF Skärkarlen

6

Org.ru' 769618-1 150

Rapport om årsredovisningen
Vi

har utft)rt en revision av årsredovisningen för BRF Skärkarlen 6 for räkenskapsåret 2014'

S ly re ls ens cmsvar för års re dovis nin gen
Det är styrelsen som har ausvaret for att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den intema kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett
årsreclovisning som inte innehåller r,äsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.

Revisorns orlsvnr'
Vårt ansvar är att uttala oss otn årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utföfi revisionen
enligt International Starrdarcls on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi
foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen för att uppnå rirnlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentli ga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis orn belopp och annan information
i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedörna
riskerna fOr väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegeritligheter eller på
fbl. Vicl clenna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rätlvisande bild i syfte att utforma
grzlskningiåtgärder som är ärdamålsenliga rned hänsyn till ornstärdigheterna, men inte i syfte att göra
ätt uttulunä" oin effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering
av äldamålsenligheter, i cle reclovisnirigsplinciper som har använts och av rirnligheten i styrelsens
uppslcattningar i reclovisningen, Iiksorn en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.

Vi

anser att cle levisionsbevis

vi har inhämtat är tillräckligä och ändamålsenliga som grund ftir våra

uttalanden.

Uttolanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet rned årsredovisningslagen och ger en i
alla vasentliga uvsee,id",, rättvisande bild av för'eningens finansiella ställning per deri 2014-12-31 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisrrirrgslagen. Förvalhingsberättelsen är forenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker

clärfor att foreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för

föreningen.

BRIr Skärliarlen 6, Org.nr' 76961 B-l 150
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisltingen har vi även utftirt en revision av förslaget till dispositioner
betl'äffande foreningens vinst eller ftjrlust samt styrelsens forvaltning for gRF §karkarlen 6 ftjr
räkenskapsåret 2014.

Styrelsens flnsvflr
Det är styrelsen sonr har ansvaret ftir förslaget till dispositioner beträffande forcningens vinst eller
ftirlust, och det är styrelsen som har ansvaret för forvaltningen enligt bostadsrättslagen.

Revisorns onsvfir
Vått ansvar är att med rirnlig säkerhet uttala oss orn förslaget till dispositioner beträffande föreninge's
vinst eller förlust och om ftirvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionel eriligigod

revisionssed

i Sverige.

Som underlag for vårt uttalande om styrclsetrs förslag till dispositioner beträffande foreningens vinst
eller ftrlust har vi granskat om förslaget är ftirenligt med bostadsrättslagen.
Som underlag ftir vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen for att kunna bedörna om någon styielsJedarnot
är ersättningsskyldig rnot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledarnoipå annat sätt har
handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.

Vi

anser att de rrevisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och änclarnålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Uttslanden
Vi tillstyrker att ftjreningsstämman behandlar fcirlusten enligt ftirslaget i förvaltlingsberättelsen och
bevi lj ar styrelsens ledam öter ansvarsfi.ihet för räkenskapsåret.
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Avsnittet ger en förklaring till verksamheten.
T.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och
planerat underhåll och vilka som är invalda i
styrelsen. I forvaltningsberättelsen upplyser
foreningen om sådant som inte finns med i
balans- och resultaträkningen men som ändå
är viktiga för att kunna bedöma föreningens
ekonomi. Här redovisar även styrelsen sitt
forslag på hur foreningens resultat för året ska
disponeras.

ftss ult*ärä kn inff€r:
Här redovisas foreningens intäkter och
kostnader under verksamhetsåret. Intäkter
minus kostnader är lika med årets överskott
eller underskott. För en bostadsrättsförening är
inte målet att göra stora överskott utan att
långsiktigt anpassa intäkterna mot de
kostnader föreningen har. Där{ör kan resultatet
variera från år till år, t.ex. om föreningen ett
visst år tagit stora akuta underhållskostnader
som inte täcktes av intäkterna just det året.
Arsavgifterna bör dock beräknas till en nivå där
de tillsammans med eventuella hyresintäkter
täcker rörelsens löpande utgifter samt
avsättning till ett framtida planerat underhåll
(avsättning till fond).

ska motsvara årets slitage på fastigheten och
inventarier,
Kostnader for underhåll, även där föreningen
forbättrar och renoverar fastigheten tas direkt i
resultaträkningen under utförandeåret. Detta
innebär att föreningen kan ha år med stort
negativt resultat i bokföringen, då kostsamma
åtgärder utförts. Viktigt är då att se hur utgiften
har finansierats. Genom t ex avsättning till yttre
fond skapar foreningen ett likviditetsmässigt
utrymme till ett framtida planerat underhåll.

Finansiella intäkter och kostnader
Här redovisas vad foreningen har for
räntekostnader på sina lån. Räntekostnaderna
är oftast en stor post för föreningarna och här
kan det vara av vikt att se över
tilläggsupplysningarna kring långfristiga
skulder i balansräkningen. Vilka bindningstider
ligger och till vilken räntesats?
För att få reda på en viss lägenhets
"räntekostnad" - kan man multiplicera
lägenhetens andelstal med räntekostnaden.

*a§ansräkni*§*n
I detta avsnitt redovisas en ögonblicksbild av
foreningens tillgångar och skulder på

bokslutsdagen.

lntäkter
De viktigaste intäkterna i en
bostadsrättsförening är medlemmarnas
årsavgifter och hyresgästernas hyror. Hyror
kan komma från t.ex. boende, garageplatser
eller lokaler. En förening med många
lokalhyresgäster kan oftast hålla en relativt låg
avgiftsnivå - men kan samtidigt vara känslig
mot hyresbortfall.

Kostnader

in

kl usive avskrivni ngar

Föreningens kostnader utgörs till största delen
av driftskostnader såsom el, uppvärmning,
vatten, fastighetsskötsel, snörojning m.m. Till
driften räknas även underhåll och reparationer.
Kostnaden för ny-, offi- och tillbyggnad får
fordelas ut på flera år. Kostnaden skrivs av på
en nyttjandeperiod. Under föreningens
rörelsekostnader i resultaträkningen finns
däffor en post som kallas avskrivningar. Där
redovisas en bokföringsmässig kostnad, som

Titlgångar
I en forening finns främst två olika slags

tillgångar. Anläggningstillgångar och
omsättn i ngsti ll gån ga r.

Anläggningstillgångar - där tillgång arna är
bundna och därmed svårare att realisera. Den
enskilt största tillgången är självklart
föreningens fastighet. Det bokförda värdet som
är angivet, baseras på anskaffningsutgiften för
fastigheten med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och ska inte förväxlas med
marknadsvärdet, som kan vara både lägre och
högre.

Omsättningstillgångar- t.ex. kassa och bank,
där tillgången kan omsättas ganska enkelt.
En mått för att se hur föreningen mår
likviditetsmässigt, är att se om de kortfristiga
fordringarna täcker föreningens kortfristiga
skulder.

Eget

Kapital

ekonomisk
Föreningens
vid
senare

En bostadsrättsförening är en
förening och alla medlemmar ien sådan
förening ska betala in en insats.
egna kapital består därför främst av
bildandet inbetalda insatser och
tillkommande insatser och upplåtelseavgifter.
Det egna kapitalet är fördelat på bundet och
fritt eget

kapital.

Bundet eget kapital- är t.ex. insatser och
upplåtelseavgifter. Det kallas bundet då
inte får delas ut till medlemmarna.
bundet eget kapital redovisas
foreningens yttre

fond.

det
Under
även

Den yttre fonden består av avsättningar som
gjorts tidigare år enligt föreningens stadgar.
praktiken är detta endast avsättningar
görs i bokföringen, och finns således inte
ett särskilt konto. Det är dårför viktigt att
pengar finns tillgängliga när fonden
användas. Om siktet sätts på att
och hyresintäkter alltid ska täcka
avsättning till den yttre fonden så
medel även finnas for det
underhållet iform av likvida medel
låneutrymme efter amortering av

I
som
på
dessa
ska
årsavgifter
årets
kommer
planerade
eller
lån.
Fritt eget kapital - utgörs av tidigare års
resultatmässiga under- och överskott.
Skulder
Föreningens skulder delas upp i långfristiga
och kortfristiga skulder.

Långfristiga skulder - ska betalas först efter
flera år. Då oftast mot en särskild
amorteringsplan såsom t.ex. föreningens
fastighetslån.
Kortfristiga skulder - kan vara inbetalda hyror
och avgifter från medlemmar och hyresgäster
som ännu inte forfallit för betalning
(förskottsbetaln in gar) samt obetalda faktu ror
som benämns som upplupna kostnader i
balansräkningen. Dessa ska betalas inom ett
år.

Ställda säkerheter
Avser pantbrev/fastighetsinteckn ingar som
lämnats som säkerhet fdr föreningens Iån,

Kassaf lödesanalys
Kassaflödet är föreningens inbetalningar och
utbetalningar under en period. I
årsredovisningen visas flödet for hela året.
Kassaflödesanalysen delas upp i tre grupper:

Löpande verksamheten - består av avgifter
och hyror, övriga intäkter och utgifter,
kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder.
lnvesteringsverksamheten - består av nya
förvärv. Köp av inventarier och gjorda
installationer eller förbättringsarbeten på
fastigheten.

Finansieringsverksamheten - utgörs t.ex. av
nyupptagna lån och amorteringar.
Ett positivt kassaflöde visar att det finns
möjligheter till utveckling och investeringar. Ett
negativt kassaflöde under några år kan vara
en viktig varningssignal för framtiden då mer
pengar flödar ut än vad som kommer in.

Tilläggsupplysningar
För att skapa en ökad förståelse för de olika
posterna som redovisas under resultat- och
balansräkningen, och därmed få en bättre bild
av bakgrunden till föreningens ekonomiska
ställning, ska en årsredovisning enligt
årsredovisningslagen även innehålla
tilläggsupplysningar. Typiska
tilläggsupplysningar är en redovisning av
föreningens långfristiga lån och vilka intäkter
och kostnader som är forutbetalda (fakturor
som är betalda men avser nästa år) samt
upplupna (fakturor som avser innevarande år
men som ännu inte betalats).

