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ÅRsneoovrsNrNG 2015

FORVALTNINGSB ERATTEL S E

Styrelsen ftir Bostadsrättsftjreningen Majroparkenl (769600-4352) fär härmed avge
årsredovisning ftir räkenskapsåret 201 5-01 -01 - 2015-12-31

Verksamheten

Allmönt om verksamheten
Bostadsrättsftireningen Majroparkenl som bildades 1996, äger byggnaderna på fastigheten
Flackstången 1 i Enskede, Stockholm Stad. Byggnaderna uppftirdes mellan åren 1995 - 1996
i vilken man upplåter lägenheter och lokaler. Marken innehas med tomträtt. Föreningens
huvudsakliga ändamål är att i ftireningen hus upplåta bostadslägenheter fiir permanent boende
åt ftireningens medlemmar. Föreningens stadgar finns registrerat hos bolagsverket senast april
2015.

Styrelsen har efter ordinarie ftirenin gsstämma
Gunnar Sandell
Reine Hernodh
Rune Liljegren
Jan-Eric Samuelsson
Nils Eklöf
Fr6d6ric Elfver
Elise Vuori Perez
Marie Sjöholm

1år
2är
1år
2är
2är
lär
lär
1år

2015-04-28 haft ftilj ande sammansättning:
ledamot, ordftirande
ledamot, vice ordftrande, fastighetsprojekt
ledamot. kassör
ledamot, fastighetsansvarig, fasti ghetsskötsel
ledamot. sekreterare
suppleant, tomt/markansvarig
suppleant, milj öansvarig
suppleant, information nya medlemmar

två i ftirenins av ledamöterna.Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas av

Ståimman valde ftiljande personer till valberedningen fiir ett år:
Ingrid Harris port 33
Monica Norrhed port 35
Elaine Hasselblad port 41
Liselott Söderström port 41
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Stämman valde ftiljande personer till portombud fcir ett år:
Lillebil Sköld port 31
Ingrid Harris port 33
Monica Norrhed port 35
Gösta Lundqvist port 37
Elise Vuori Perez port 39
Liselott Söderström pori 4I

Val av revisorer:
Johannes Aasa, Bo Revision valdes som revisor och Jörgen Götehed, Bo revision valdes som
revisorssuppleant.

Föreningens fastighet, Flacktången I som uppftirdes mellan 1995-1996 består av 4 bostadshus
med tillsammans 6 trapphus med adress Majrovägen3l-4l. Fastigheten innehåller 88 st
miljövarudeklarerade bostäder upplåtna med bostadsrätt. Föreningens 88 bostäder ftirdelar sig
enligt ftiljande: 32 st 5 rok, 11 st 4 rok, 15 st 3 rok, 28 st 2 rok och2 st 1 rok.

Föreningen har 3st gårdshus som inhyser cykelfiirråd, extra lägenhetsfiirråd och komposter.
Ett fiärde gårdshus är sedan 2002 ombyggt till ftireningslokal ftir fest, övernattning och
hobbyverksamhet.
I ftireningen finns även möjlighet att parkera sin bil antingen i våra 34st garage eller 23st
utomhusplatser med eller utan el mot avgift.

Styrelsen har under året hållit 9 protokollftirda styrelsesammanträden (nr 216-224). Under
året har ftireningen inte haft några anställda. Styrelsearvoden ftir iLr 2015 om 88.000 kr har
utbetalats. Till detta kommer skatter och sociala avgifter.

AB Rådstornet har liksom tidigare skött den ekonomiska redovisningen.
Revisorer har under verksamhetsåret varit Bo Revision.

Den periodiska underhållsplanen ftir fastigheten som bifogas har uppdaterats och öljs
kontinuerligt av styrelsen och fastighetsgruppen. Fastighetsservice har under året skett i egen
regi.

Fastigheten är fullvärdefcirsäkrad hos ftirsäkringsbolaget Brandkonoret. Marken innehas som
tomträtt genom avtal som löper på 10 år i taget. Tomträttsavgiften som gällde fram till 2015-
09-30 utgiorde arligen 242.000:-. Ett nytt tomträttsavtal har tecknats ftir en ny 10 årsperiod
fram t.o.m. 2025-09-30. Det nya avtalet innebåir en successiv höjning av avgälden. Fram
t.o.m. 2016-09-30 utgör avgiftet272.000:-, och därefter fram t.o.m. 2017-09-30 utgör
avgiften 301.600:-. Därefter fr.o.m. 2017-10-01t.o.m. 2025-09-30ligger avgiften fast med en
årlig avgift pä331.200:- t.o.m. 2025-09-30.
Höjningen iir medråiknad i ftireningens ekonomiska plan framåt i tiden.
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Fastighetens taxeringsvärden är 2015 är:
Byggnader, bostäder Mkr 61.000
Byggnader, lokaler 1.061
Mark, bostäder 23.600
Mark, lokaler 0.396
Totalt 86.057

Föreningens lån, som ligger hos SBAB, har ftiljande villkor:
Belopp Mkr

Lån per 15'1231 Villkorsändringsdag Räntesats %

sid 3

12,100 2020-06-12 1,51 Investeringslån
2 15,000 2016-09-05 3,16 Bottenlån
3 x) 9,575 2016-05-30 0,50 Rörligt Bottenlån 3mån

15"000 2019-06-27 2.36 Bottenlån
Summa 51,675 Snittränta 1,88 (2,32 år2015 )

x) Lånet har amorterats med 400 000 kr under 2015.
SBAB innehar 4st Datapantbrev om totalt 58.935.600 kr.

Föreningen har under året haft fortlöpande avtal för tjiinster med
o Rådstornet (Ekonomisk administration)
o Kone Hissar (Hissar)
o Jourman (Jour)
s Kraft & Kultur (El)
s Fortum Vlirme ( iåirrvärme/Varmvatten)
o Jannes Mekanik och smidesservice (Underhåll kompostema)
CI ComHem (Kabel-TV)
o Plantera Med Mera (Trädgårdsarbete)
e R.A. Trädgård (Snöröjning)
o Rena Avlopp (Avloppsrensning)
s Topp Plåt Jobb (Diverse plåtarbeten)
o Lock Light (Byte av utebelysning med LED lampor)
a IWA21 (Fönsterrenovering)
u Dacor städ (Trappstädning)
CI Etcon (Våirme-/Vattencentralen)
o Huddinge Snickeri (Trämateriel till balkongerna)
CI Hellströms Måleri (Målning balkongräcken)
o Blomgrens Mur och Puts (Fasadrenovering)

Föreningens underhållsplan som bifogas sträcker sig fram till2076.
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Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Händelser under 2015
s Samordning och utbyte av information har fortsatt med angränsande bostadsrättsfiireningar

(Fyrklövern).
CI Föreningslokalen har under 2015 bokats vid 32 till{?illen.
u Vi har haft en gemensam vårstädning och en höststädning.
o Omftirhandling av trädgårdsskötsel fiir 2016 har skett.q Upprustning av sandlådor, utegrillar och gungor har genomftirts. Byte av sand i sandlådor.
s Samma leverantör som f.g. är har anlitats ftir snörrijning.
CI I vår värme- och vattencentral har ytterligare åtgärder vidtagits ftir att rätta till returvattnet i

tappvattensystemet.
u Den omfattande ftinsterrenoveringen som skedde under 2013 och 2014, har slutftirts under

2015.
o Byte till stolputebelysning med LED lampor slutfördes tidigt under 2015.
o Stopp i avloppsrörhar ätgärdats genom rensning med egen utrustning och med anlitad

extern leverantör.
s Garagen har haft inbrott med skador som har fätt åtgärdats.
o NYtt 3-års avtal med TV och gruppavtal ftir bredband 50 Mbit samt bredbandstelefoni till

alla medlemmar har tecknats med ComHem under våren 20T5.
o Nytt ftirsåikringsavtal med Brandkontoret (Fastighetsägarnas fiirsäkringsbolag) har tecknats

fr.o.m. l januari 20L5.
o Påpekanden, klagomål och hemställan till stadens politiker har fortsatt angående

trafiköverträdelser på Majrovägen, bosättningar i närområdet och om fiirstörelse samt
åsamkan på parkmark som ftireningen har ansvar fiir.

D Aterkommande radonmätning (var 6:e år) genomfördes under oktober fram till december.

Planerför 2016
q Minst 400.000 sEK i amortering på ett lån sker i likhet med tidigare år.q Fortsatt renovering/lagning av balkonger med staket och räcken.q Översyn i tvättstugan med eventuella utbyten av torktumlare och tvättmaskiner.q Aterkommande spolning av avlopp.
o Förllingning av plåt på fasadgavlar.
o Styrelsen kommer fortsättningsvis att ftilja utvecklingen beträffande bergvärme i

ftirhållande till nuvarande uppvärmning med f ärrvärme som ftireningen har idag.
o Styrelsen ftiljer och överväger ftirebyggande åtgärder med bl.a. kameraövervakning mot

inbrott i garagen.

Medlemsinformation
Nya medlemmar under 2015
Lägenhet 132 i port4l, Mats Furuhagen
Lägenhet 431 i port 35, Martin Karlsson och Caroline Bäuml
Lägenhet 502 i port 33, Frida Lindström
Lägenhet 5l2iport 33, SofiaJämtin
Lägenhet 614 i port 31, Anders Rolander och Maurene Tugavune
Lägenhet 623 iport 31, Camilla Widmark
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Omsöttningen
Omsättningen består i huvudsak av avgifter från medlemmarna.
Avgiftshöjningar har under närmaste tidigare åren skett på ftiljande sätt.
Fr.o.m kvartal 2,2008 med 40Ä och fr.o.m. kvartal 2,2009 med20Ä.Ingen avgiftshöjning har
skett under 2010,2011 och 2012. Fr.o.m tredje kvartalet 2013 har en avgiftshöjning skett med
20Ä.Ingen avgiftshöjning har skett under 2014 och20l5.
I den ekonomiska planen fttr 2016 planerades ftjr en höjning med2oÄ fr.o.m. 1 januari 2016.
Det positiva utfallet ftir 2015 och det fortsatta låga ränteläget har ftiranlett styrelsen att
awakta med att höja avgiften från 1 januari 2016. Styrelsen har dock ambitionen att fortsätta
öka ftireningens kassabehållning, i syfte att kunna täcka upp ftir eventuella nödvändiga större
framtida underhåll och reparationer. Om inte detta inträffar och krävs i framtiden kan medlen
istället komma att användas ftjr amortering på ftireningens lån.
Ambitionen att öka kassabehållningen tillsammans med att räntor och kostnader generellt
ftjrvåintas stiga, gör att en avgiftshöjning kan komma att ske inom kort.

Omscittningen under åren och framåt:
2013 2014 2015 2016 budget 2017 prognos 2018 prognos
5.379 tk . 5.306 tkr 5.310 tkr 5.348 tkr 5.395 tkr 5.498 tkr

Resultatet
Resultatet ftir året med ett plus på 654.559:- kr har speciellt berott på att ftireningen inte har
haft alltftir höga kostnader fiir reparation och underhåll, och att räntekostnaden varit extremt
låg.

Resultat före dispositioner under åren och framåt:
2013 2014 2015 2016 budget 2017 prognos 2018 prognos
- 156 tkr 77 tl<r 655 tkr 175 tl<r 103 tkr 92tl<r

Styrelsen har beslutat och budgeterar ftir en avgiftshöjning fr.o.m. 1 juli 2016 med20Ä och
planerar i den ekonomiska planen fram t.o.m. 2018, med en avgiftshöjning 2018 med20Ä.

Årets resultat framgår av resultat- och balansrrilcningen. I bilaga visas en ekonomisk
översiktlig planfram t.o.m. år 2018.

Likviditeten
Det positiva resultatet som även innefattar avskrivningen på fastigheten vilken ftiljer den s.k.
K2-regeln med linjär avskrivning pä I% mot tidigare 0,5oÄ, har gjort att kassabehållningen
ökat väsentligt.

Omsdttningstillgångar år 2015 : 4.310.751:- ( år 2014 : 3.256.030:-)
Kortfristiga skulder år 2014 : 9l1.794:- (år 2014 : 961.790:)
Mairoparkenl :s likviditet (Omsrittningstillgångar/Kortfristiga skulder. Bör vara > 100%)
20t3 2014 2014
284% 339% 473%
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Soliditeten

Styrelsen fiireslår följande disposition
att till ltre fonden reseryeras lterligare
att av yttre fonden ianspråktas

att i ny räkning överftjres

sid 6

Eget kapital 2015 : 29.214.489:- (år 2014 : 28.559.930:-)
Totala skulder 2015 : 81.401.283:- (år 2014 : 81.196.720:-)
Majroparkenl:s soliditet (Egna kapitalet/totala skulder eller balansomslutning)
20T3 20t4 2015
35% 35% 36%

Qvriga nyckeltal
Arsavgiftlkvm bostadsrättsyta 4.99I.796/6.386kvm 781:-/kvm
Laneskuld/kvm bostadsrättsyta 51.675.000/6.386kvm : 8.092:-/kvm
Belåningsgrad (skuld/byggn.tax.värde) % 51 .675.000 162.06T.000 : 83%
Elkostnad/kvm bostadsrättsyta 109.958/6.386kvm : l7:-lkvm
Värmekostnad/kvm bostadsrättsyta 717.43016.386kvm : 112:-/kvm
Vatten/kvm bostadsrättsyta 96.04316.386kvm : 15:-/kvm

Årets resultat

Förslag till resultatdisposition

Till fiirenin gsstämmans förfogande står följ ande :

Ingående balans 2015-01-01 2 160 930
Avsatt till yttre reparationsfond 2015 i enlighet med stadgarna -180 000
Årets resultat 654 559

Utgående balanserat resultat 20I 5 -12-31 2 635 489

Till ftlreningsstämmans ftirfogande 2 635 489

0

0

2 635 489

Redovisnings- och värderingsprinciper
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:l
årsredovisning i mindre ekonomiska ftireningar (K2). Som framgår av not 7 sker fr.o.m.2014
en linjär avskrivning med 1 oÄ (tidigare 0,5o ) av anskaffningsvärdet kr 85.015.803:- : kr
850.000 per år.
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Nettoomsättning

Nettoomsättning

, Summa nettoomsättning

,Rörelsekostnader

Drift - och fastighetskostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader och aryoden

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Summa kostnader fiir fastighetsftirvaltning

Rörelseresultat

Finansiella poster
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Ångrs RESULTAT

.:. l. j!::,:;

,. , .,.1.1ii

..,i,:r,.*
',':. ..:";,;i
j: l:lr'1 :l;tlil,:S.l:i - l:r'll.
r:;1.1,. a.::

,i . 
t..,',.1i

.. : ';.:;l

NOT

I

2

J

4

2015

s 309 896

5 309 896

-2 411 580

-45 435

-194 265

-850 158

-3 s01 438

1 808 458

t6 131

-l 170 030

-1 1s3 899

654 559

654 5s9

2014

s 306 196

5 306 196

,.,

-2 758 394

-47 605

-128 410

-850 158

-3 784 567

1 521 629

24 041

-r 467 722

-t 443 681

77 948

71J48



.B.RF"Majroparken nr
Org.rc 769600-4352

.r: . 1,

i ,i, _

BALANSRIiKNING

' : :.

TILLGÄNGAR
t '-, .' .

Anlä ggnin gstitlgå nga r
ll-, :'
i, ,, ,.

Materiella anl äggnin gstilleån gar

Byggnader

Inventprier
.-. :, ,.

l-!:r', : .'.

Summa anläggningstillgångar
.: :

Omsättningstillgångar

Kortfristi ga fordrin gar
;\L/vnga rororlngar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

NOT 2015-12-31

77 090 532

0

77 090 532

77 090 532

9

10

1 621 882

180 9s3

I 802 835

2 507 916

4310 75r

8l_401283

..,i'
' l:| .''';

77 940 69p.
.',,. |:,. r.0

77 940 690

77 940 690

| 658 462

164 208

| 822 670

1 433 360

3 2s6 030

81_1%f29
, r).

. r 't..;i
l,ri::,irt
'tlii,,,,',.?

.,-,, . :;1,i.

, ,,",',,,,..
.,.: 

- ,:.,..:t,

',,'';r,.r'tiil
::,'- lr;i:

I'-;;;.l.-i):.i

' , :'ii:';: .':l i,'.1

.ri,
,,.:,, ..11
.,.4i1,:: i:

r::i1::..:i::.. .. 
. 

',],
'l r.:1;-
..,,,r.,.iii

..,: . ,ii

. . -,,:, N
,r .,'jl.:lj

-i,':,5;+
:: : .,; .:.il
'jl 

r.-j;;r,i,lj

.''r:r !. ''t1l
:i,,r:ii..,i,j!
.'..1 .;'i:

' - ',1:'.:

',t i

-;i
I ,;,i

.: .:! j
:.' :.;'i
ir.lr:ilj

i-,i'&
: \: a:,:tj

:" 'iii
i'.i:i

i.iii.
i:..
i\i

Kassa och bank 11

Summa omsättningstillgångar

trl 
' 1.,

i:. 
i

SUMMA TILLGÅNGAR

,,,,ii'' r: :'i.j

':;:,::,:
,1 1i,''1oi
.., !.:lri

,.r'?
; .1: .1

fi,i
. ', -, ]

l,J
':1-. {

' i.t
t. ,.r.t

.j
I
:i, l

i
r'J. :,i
;i':l

t*i ii 'fii
-.. ,?i$.,..:|.fi
, .:.1 !i



'.,i 
:

,.:BRF Majroparken nr 1

,,'Org.nr 769600-4352

.'r.: irr. i 1,
:. !i.1,; - l
':..',:i,,,i.. .i

.I.EGET KAPITAL OCH SKULDER
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,Eget kapital
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Medlemsinsatser och upplåtelseavgifter
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:,Ärets resultat
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'r a1lmänna upplysningar

;,:,iilöisiedoviiningen har upprättats i enrighet med årsredovisningstagen och
r ''iBlNAR 2009:l Årsredovisning i mindre ekonomiska ftreningar (K2).
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; , ' ,,{lläsgningstillgångar

,,-. ,, , , .itu:.ii:tl, 
anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärden minskat med ackumulerade ' 
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' '' ' avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över ftirväntade
-,: 

,.' 
' , .,qf1jan$ePerioder' Ursprunglig byggnad har tidigare skrivits av med 0,5o/o av anskaffningsvärdet per år. En ny rak'.

' ;"' ' avskrivningsplan har upprättats med 1 oÄ per är. Tillkommande utgifter skrivs av linjärt enligt förväntad . ,, .

, '' n1'tdandeperiod. ,,- 
i,' ,,

. . . i;.:
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i ," Föl-iande avskrivningsprocent tillämpas: : 1' 'r,; '

, -i.-
r :- .,i , j Ursprunglig byggnad,, I yo 

rrpas: 
--i'it

, :1 , , ,*, Invgntarier,2\Yo

i , * Datorer, 3,33 yo

Marken upplåts med tomträtt och är inte ftiremål for avskrivning.
" i : .,

'l

enlighet med loreningens stadgar. ytterligare avsättningar samt
sker i enlighet med ftireningsstämmans besrut om vinstdisposition.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflya.
:' .f:i'i-;i: .ri ' :

r. .- . ':..
,..t'i

uvrrgt
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

't,

. ::::
, t' ,

"' -ri,r.' .' ,i
.".lJ.l- i .

;","

It ::.

:

Ia
_ i;'



t i.. :"*a 
tajroparken nr l

' .'. ,örg:nr 769600-4352

.iir'
t 

',' ',

20ts

4 991 796

21 000

283 100

14 000

4

=5s 309 896

l; ..

:.i

Not2 i

Drift- och fastighetskostnader
. r'.:; :,-

' Periodiskt underhåll

, , Rep- och underhåll, tekn inst
Rep: och underhåll, bostad

Rep- och underhåll, yre
Rep- och underhåll, tvättstuga

Rep- och underhåll, övrigt
FI

^- i t.i_ vaffne
;"i ,-: rt

' r Vatt'en'

Fastighetsskötsel och städning-1
Sophantering

Trädgårdsskötsel och snöbekämpning

Seruiceavtal - tekniska installationer
t 0rualtningskostnader

'Tomträttsavsäld
:'Föi"säkiine

i:.r'+ r'r, '. , .], Fasiiglietsavgift

Övriga arvoden

Övriga kostnader

Summa Drift- och fastighetskostnader

_ -gi:.i ;i
, specrticering periodiskr underhåll 2015

i;:.., .. . :r i

Balkongräcken

Fönsterbågar

Plåtarbeten

d: i-r.:'i
I

,',ri. ' r

:i'':r :

2015

185 546

tt3 179

t3 232

13 33s

28 890

16 133

r09 958

717 430

96 043

119 278

89 794

125 792

216 023

96 374

249 350

69 720

123 954

19 877

7 672

',ij: 
'':'

' i:.t..
' ,- at, -. 

.

. .'1;';r'.r.'2014:,: :. "

-' 

L] :

:l :'r,::'
526 3lg ,

16 858

2 031

27 947 ,.;'
i:...i l

15 727:',:j ,

' .'t ''
67 418.'i..:, '

. ., .. -! i . i._, ...

130 879.1 ,:
,:r: r:.n-.:

702 038

% öii'
152 429 ',

to ro3"'i ' ,

ir !,,. r,.:i:' :

129 981::, .,.

1g3403,,,:"
92 567.. .;

241 800

69 527

tzt 666 ,,

,75 704 ,'

77 76;2,:,,,

2 4r1 580

2015

81 156

13 166

91 224

2 758 394
t,' ,',,i7

: ,.:11

r'l i i,

185 546



2015

t7 026

28 409

r,.:".Not 4 ,i .

' 4.

;irPgrsonalkostnader och arvoden
: ";i.J ir:,.i.i:: ,

i Styrelsearvoden enligt stämmobesl ut

,,.iLöner, fasti ghets skötare

Sociala kostnader

Revisionsarvode

. Summa personal- och arvodeskostnader
lr:. r' 1. 1 ,.'t'-:: ., ' ,

'r.{rii,;i

,', flr,, , ,,
', Not 5

.. I .-

Ovliga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter

'Övriga ränteintäkter

Slmma övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
.. i ,,

:i:;i*' , ,

Not6,
Räntekostnader och liknande resultatposter,;
Riintekostnader ftir skulder till kreditinstitut

- .Oyriga, fi nansiella kostnader

,'Summa övriga räntekostnader och liknande resultatposter
; ilri-iti.". ri. .: l

45 435

2015

88 000

50 000

33 390

22 875

r94 265

2015

t5 923

208

"j'

23 97p::
t

162''
16 131

2015

| 166 790

3 240

24 041

''.:i:l jl': : -:,
2014.,,_..

r) i..,ri,,
'-- 1_.i

| 463 986 i

3 736.
r 170 030 l 467 722

:r,:.,' )ti,;
, ,i1



, 
1, , , ,.:;:1Föreningen äger byggnaderna på fastigheten Flacktången 1.

' \. .: . ::: Marken innehas med tomträtt.i.' , '

t 
,.,, .ii , :.,-: 

' 
.:

, , 
Iqeåe1de avskrivningar

Arets avskrivninsar *

. Ackumulerade avskrivningar
't.i--.,,.. i-:i '

:

r.'iL Bokfört värde byggnad

Bökftirr värde mark

Utgående redovisat värde byggnader och mark

2015-12-31

85 015 803

0

85 01s 803

-7 07s 1r3
-850 158

-a zz,+ gss.,i:t;:

-850 158,r..;:

-7 925 271

77 090 532

0

-7 075113.,

' .,l

77 940 690

.0'

iföleninSen tillämpade t.o.m. 2013 en linjär avskrivning på byggnader med 0,50% per år.

.fr,o.m 2014 tillämpas rak avskrivning med loÄ per är.
. , i; ,i.ri.. 

;

,''.'i:.i,, 
l

a

,Taxeringsvärde

: Byggnader

Bostäder

,19ry1"1.' i,_,_1 i:. i :

Mark ,

,Bostäder

Lokaler

77 090 532

2015

61 000 000

l 061 000

,: e.2014' : 
,

il. i:1,i;'i
61 000 000 ':..

1 061 ooo'1,'t;

62 061 000

23 600 000

396 000

62 061 000
.J 

,.,.;

' . ' i_;

23 600 000

396 000

Totalt taxeringsvärde

."å{r..: r.tj i ., i:. , r :'

{.,,qq.;ielrl : : . ,

23 996 000

86 0s7 000

23 996 000 i: :'

86 OsJ 0oO:ji:i, , ,

I " r{ 
i,'1,': , ;

.'"',, .,,'i '

:, ,,, "

' ;ri! :r'-' r ir ;.,

--r:,'.',.'.i'
i'! tr. j \-,

_ :,'._,..1r,

't.Hqi f 
,i

' ,;';i,'.t 11

l,; .

' r';,
r .l :

.; ,' ii



rli.ar'i .;,'' 
'.

: ,:i.,.;pnf Majroparken nr 1

j 'i :': Org.ff 769600-4352

,j ,'-1,
,.,,;'::l,

'iN.'!f,s ;,
i:.,I1yent.arier
.: 'rl:,:; 'r1 

| I

;: Inglgnde anskaffnin gsvärde
": 

ets,inköp
.:, Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
,1.:'' l

_,, .,.

r, Jlgå31de avskrivningar

.,..,Åretq 
avskrivningar på kvarvarande inventarier

; Ulgående ackumulerade avskrivningar

,. Utgående redovisat värde inventarier

2015-t2-3I

292 972

0

292 972

-292 972

0

' ' :'' l:11: r.,,,1

' 
' 
-:li'

JQ) Qi) :,1.'-., --'- -',-u' 
,. i ,0 ;,:.r.. ,

-292 972

0

2015-12-31

I 593 048

28 834

-292 972

0

..:
..,. l
: l'

20t4-12-3t'

| 629 836

28 626

Not 9

Ovriga fordringar

Klientmedelskonto SHB

'Skattekontot

Summa övriga fordringar

''.; 1.,.t i .

-:. :' :

Not 10

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
',:'. I. i

Bevakning

Försäkring

Kabel-TV

I Omtrattsavgalct

Övriga ftjrutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa fiirutbetalda kostnader och upplupna intäkter
;.:, ;

1-:

Not 11

Kasså bch bank
'i;i:,' ;. .

" SBAB

Handkassa

Summa kassa och bank

'
:i

i , l'' , :l

',-..i

| 621882

2015-12-31

1 658 462",....,,.
.. ii

:., ; ]..',i'. ,.:.1 .-
.t i 1l

,'..i ;
.,t

20t4-12-31

2760:

69 720 :

zzuto
.. ' :'i'

60 450

9 202

2 933

7l 314

29 938

68 000

8 768

180 953

20rs-12-31

2 496 760

11156

164 208

! .:J

I I .l

20t4-12-31
:

| 425 175

8 185

r 433 360
1

i_1 |

t,
):

r ri

2 s07 916



:;.1"';'

., 
.:,.li,

, .., Bundet eget kapital
.;..
I lngående belopp lnsatser / Grundavgifter

i :,,,8öliind,ring under året

:,,.i, Utgående belopp Insatser / Grundavgifter

.,-.1'i'r.,.i:,.,', :,' , 
-

lngående belopp Upplåtelseavgifler

,..Fö1ändring under året

Utgående belopp Upplårelseavgifter, . .:.'.
1.1 :.,.. i

:.-..:
: ,Ingående belopp Yttre reparationsfond
, r Förändring under året

lutgående belopp Yttre reparationsfond

Summa bundet eget kapital

''.,:1.,

tr'iitteget kapital
. .lrigåenile belopp balanserat resultat

" 
EOrandring under året (avsättning yttre rep.fond)
:Utgående belopp balanserat resultat

:

Årets resultat

Sq.mma fritt eget kapital
1:;,,:;i1 i
Summa eget kapital

2015-12-31

10 9s9 000

0

10 959 000

l2 805 000

0

10 959 000:tr:.ii

,, *io iii
12 805 000

2 455 000

180 000

2 275 000

1 80 000

2 635 000

26 399 000

2 340 930

-180 000

2 455 000 .:
,..., ,.,,i.1'
''''lr;ir

' ':i;:'. 1!:
26 2I9 000,ii,: 

:, I,;-':r::
'-: ; :t

-. . ,

2 442 982

-1 80 000

2 160 930

654 559

2 815 489

29 2r4 489

2 262 982 t

. iT''', f
. l/\:,.''..''..'
,77 948 ,,:,,

; ,: ,: ..":

' 
j': l'

2340930' :

,ri



,'. . ,.':Not,13 
,

. . , ,FUu*er 
till kreditinstitut

i' . :,ilångivare nanta Villkorsändrins

20t5-I2-31

12 100 000

9 s75 000

1s 000 000

ls 000 000

|'' . ';

,}:
.t;..i'

i'

'-; SBAB.102 42754'i:;';;;'::. :

,:i.sBAB 128s3210
,l_, .- ' I

: .; SB{9,123 53629
j:l:

r,:,$sdg .123 53645

1,slyo

0,50yo

3,16yo

2,36yo

2020-06-12

2016-0s-30

2016-09-05

2019-06-27
::r.
' Summa skulder till kreditinstitut'.'''.

, ,tan nr 12853270 räntejusteras 2016-02-26.
f.:'"-..:-,i;"iX::" 

-

rr:.ir :. :, ': . . 
'

' . A.vgår kortfristig del
..''

Varav långfristig del

::

Beräknad amoftering de närmaste 5 åren är 400 KKr årligen.
- .:i

, i Om 5 år beräknas skulden till kreditgivare uppgå till 49 275 KKr
.! :,. '.

:

.", t'l.t',:'t I

,"i;. ii : :

Not 14

, Upplupna kostnader och fiirutbetalda intäkter

' :Förskottsbetalda hyror och årsavgifter
. Uliplupna sociala avgifter

. :,-, ^

Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter
1,",'

Sirmmä upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter

,,'l-,:tri'' i l

,.'i.,i,."'ll

' -' :

Fiir':,'-

..i h :'jr'.:'i

I

51 67s 000

400 000

51 275 000

2015-12-31

772 522

25 535

t4t 422

. , .1 l

178 583
l,r,
17 785.'',i

186 493

339 479

1l



Ekonomisk plan för Majroparkenl år 2013 - 2o1B Alla siffror i tkr
201 6-03-1 6

AVgrnsnoJnlngar

U = Utfall B = Budget P = Prognos

Rörelsens intäkter
Diverse intäkter, garage, hyror
Arsavgifter
:S:a intäkter

Rörelsens kostnader
Underhåll diverse
Underhåll (svalskydd)
Underhåll (fönsterbeklädnad)
Drift, värme, el och vatten
Skötsel
Avg ifter tomträttsavgälder
Administration
S:a kostnader

Avskrivningar

Rörelseresultat

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Arets resultat

Utveckling föreningens fria egna kapital
Ingående fritt eget kapital
Arets resultat
Avsåttning yttre rep.fond
Utgående fritt eget kapital
% ökning/minskning

Ränteutveckling
S:a lån
Räntekostnad
Genomsnittlig räntesats

2779 2443 2341
- rco Iö obc
-180 -180 -180
2443 2341 2816

-4 20

52475 52075 51675
1568 1468 1170
a^Az,vv z,0z z,to

2341 2816
233 175
-180 -180
2394 2811

20

3256 4311

850 850
-400 -400

^44zJö tic
3939 4936

21 14

51675 51275
'1305 1255
2,53 2,45

2811 2734
103 92

-180 -180
2734 2646

-J -J

4936 5489

850 850
-400 -400
103 92

5489 6031
11 10

50875 50475
1305 1355
2,57 2,68

Utveckling föreningens likvida medel/tillgångar
lngående likvida medel/tillgång; 2926 2727 3256
Ökning/minskning kortfr.skulder -68 1 -50
Avskrivningar 425 BS0 BSO

Amorteringar -400 -400 -400

^.^+^ 
,^^' 'lr^+i.1t

Utgående likvida medel/tillgångi 2727 3256 4311
% ökning/minskning (Rek.=10%) '19 32

2u/c 2% 2%
u 2013

436
4943
5379

203
tzc

YOZ

985
754
?AI

182
3572

425

t3öz

1 568

- tco

u 2014

314
4992
5306

148

507
927
812

177
2934

850

1522

z+
1468

7B

u 2015

317
4992
5309

370

YZJ

744

240
2650

850

'1809

to
1170

l

I
I

B 2015

308
4992
5300

605

1 000
745
375
227

2952

850

1498

40
13051

I

I

ZJJ I

B 2016

308
5040
5348

605

0
1045
769
405
259

JUöJ

850

1415

tc
12551

I

I

17 Fl

P 2017

308
SOBB

5396

605

0

1 050
804
435
259

J ICJ

850

1 393

1q

103

P 2018

308
51 0n

5498

605

0
1 060

öJZ
460
259

JZ tO

850

1432

1 355

JZ
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*B*Rcvisåora. '

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Bosladsrättsföreningen Majroparken nr 1, org.nr. 7696004352.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Utöver min revision av ånredovisningen har jag även utfört en

revision av förslaget titl dispositioner beträffande föreningens vinst

eller förlust samt styrelsens förvaltning för Bostadsråtsföreningen
Majroparken nr 1 för räkenskapsåret 2015-01 41 -2A15-12-31.

Sfyrelsens ansvar

Det år styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner

beträffande föreningens vinst eller iörlust, och det är styrelsen som

har ansvarel för förvaltningen enligt bostadsrättslagen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till

dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen
på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god

revisionssed i Svedge.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till

dispositioner beiräfiande föreningens vinst eller förlust har jag

granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet harjag utöver

min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut,

åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om

någon styrelseldamol år ersättningsskyldig mot föreningen. Jag

har även granskat om någon styrelseledamot på annal säit har

handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.

Jag anser att de revisionsbevis iag har inhåmtat år tillråckliga och

ändamålsenliga sorn grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillsty*er att föreningsstämman behandlar resultatet enligl
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöler

ansvarsfrihet för räkenskaosåret.

{

d

Rapport om årsredovisnin gen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för
Bostadsrättsföreningen Majroparken nr 1 för räkenskapsåret 2015-
01-01 -2015-12-31.

Sfyrelsens ansvar för ärsredovisnrngen

Det ä styrelsen som har ansvaret för att upprätta en års-

redovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings-

lagen och för den iniema konlroll som styrelsen bedömer är
nodvåndig för att upprätla en årsredovisning som inte innehåller

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa bercr på oegentligheter

etler på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av

min revision. Jag har utfört revisionen enligt Intemational

Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa

standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefatta 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 dskbedömning beaktar revisom de delar av den
intema kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar

årsredovisningen för att ge en råttvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn lill
omståndighetema, rnen inte i syfte att göra ett uttalande om

effektiviteten i föreningens intema kontroll. En revision innef attar

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.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat år tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uftalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen uppråttats ienlighel
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden

råttvisande bild av föreningens finansiella ställning per den

31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberåttelsen är förenlig med års-

redovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför aft foreningsstämman fastställer resultaf
räkningen och balansräkningen för föreningen.

s

.s

Slockholmden 1.{/J 2016

BoRevision AB


