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Bostadsrättsföreningen
Briljanten
Sty1·elsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015.

FörvaIt ni ngsber ätt eIs e
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, faststä ll a föreningens årsavgifter
samt se t ill att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska med lemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör
styre lsen årligen en budget som ligger t ill grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre
underhål l bör anpassas utifrån föreningens plan för und erhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån
behövs . Föreningen ska verka en ligt sjä lvkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika
åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Kassaflöde.
•
•
•
•

Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2015 och 2034.
Medel reserve ras årligen till det planerade underhål let. För att se avsättningens storlek, se fondnoten.
Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten.
Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året.

Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om längre fram i förva ltningsberättelsen.

Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medl em marnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta
bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.
Grundfakta om föreningen
Bostadsrättsföreningen registrerades 2007-08-13 . Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2008-03-27
och nu varande stadgar registrerades 2015-11 -25 hos Bolagsverket.
Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta
bostadsrättsförening .

Styrelsen
Anders Jön sso n
Jörgen Karlsson
Stefan Ni lsson
A lexandra Rosqvist
Christopher Strömbäck
Albin Wi ll ma n

Ledamot
Ledamot
Led amot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

M ikael Ahlin
Magnus Lorentz
Eva Wigforss

Supp leant
Suppleant
Suppleant

Avgått

Avgått

Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer:
Jörgen Karlsson, A lexandra Rosqvist och Albin Wi ll man.
Styrelsen har under året avhå ll it 11 protokoll förda sammanträden f:,,
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Revisorer
Liselotte Herr lander
Gun Ekman

Ord inar ie Extern
Ordinarie Int ern

Herrl an der Revision AB
Föreningsvald rev is or

Valberedning
Sammankallande

M agnus Hölen
Eri ka Joh ansson
Barbro Tedin

Stämmor
Ordinarie föreningsstämma höl ls 2015 -05-25.
Extr a förening sstämma hölls 2015-09-21. Extra stämma med anlednin g av stadgeändring.

Fastighetsfakta
Förening ens fastighet har förvärvats en ligt nedan :
Fastighetsbeteck ni ng
Landsdomaren 9
Tinghöraren 1

Förvärv
2008
2008

Kommun
Lund
Lund

Full värdesförsäkring finns via Länsförsäkringar.
Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen .
Byggnadernas uppvärmning är fjä rrvärme.

Byggnad sår och ytor
Fastigheterna bebyggdes 1964 - 1991 och består av 5 flerbostadshus.
Fastigheternas värdeår är 1991.
Byggnadernas tota lyta är en ligt taxeringsbeskedet 12 429 m 2 , varav 12 202 m 2 utgör lägenhetsyta och 227 m 2 utgör
lokalyta.

Lägenheter och lokaler
Föreningen upp låter 17 5 lägenheter med bostadsrätt samt 28 lägenheter och 3 lokaler med hyresrätt.
Lägenhetsfördelning:

54

1 rak

40

• -

I

15

3 rak

2 rak

4 rak

3

0

5 rak

>5 rak

Verksamhet i lokalerna

Yta

Löptid

Uthyrt för boende
Bi ll ig Teknik
Styrelserum och fikarum för
entreprenörer

118 m 2
50 m2
60 m 2

Tills vidare
Ti ll s vidare
Ti lls vidare

Föreningen är ob ligatorisk momsregistrerad för uthyrning av p-platser/garage til l ext erna hyresgäster.

L
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Byggnadernas tekniska status
Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 20 15 och sträcker sig fram till 2034 .
Underhållsplanen uppdaterades 2015.
Nedanstående under håll har utförts ell er planeras:

Utfört underhåll

År

Kommentar

Utvändig belysning

2015

Värme

2015

Tak

2015

Hissbyte

2015

Invän dig belysning

20 15

• Belysningsarmaturer på gatlyktor på innergårdarna
byttes ut mot mer energisnåla armaturer .
• Utbyte av stamventiler, radiatorventi ler, returventiler,
luft nipp lar och cirku lationspumpar genomfördes på
Möl levångsvägen 12 för att säkra jämnare värme till de
boende och samtidigt energieffekt ivisera fastigheten .
• lcopa l genomförde åtgärder gä ll ande städning och
förbättrad säkerhet på våra tak.
• Hissen på Möllevångsvägen nr. 14 byttes ut mot en
helt ny hiss (OTIS GeN2 Comfort 13D). Den nya hissen
är anpassad till funktionshindrade och är utrustad med
blindskrift och utrop av våningsplan. Den nya hissens
energianvändning är ungefär en tredjedel av den gamla
hissens energianvändning.
• I takt med att lampor gick sönder i korridorer och
trapphus fortsatte dessa att bytas ti ll LED-lampor .

Planerat underhåll

År

Kommenta r

Hiss byte

2016

Utbyte av takutsprång
Spolning av br unnar

2016
2016

Mi ljö hus

2016

• Byte av hissen på Möll evångsvägen nr . 12 ti ll en helt
ny hiss (OTIS GeN2 Comfort 13D). Den nya hissen är
anpassad ti ll funktionsh indrade och är utrustad med
blindskrift och utrop av våni ngsp lan. Den nya hissens
energ ianvändning är ungefär en tredjede l av den gamla
hissens energianvändning.
• Utbyte av rötskadade tak utsprång
• Brunnarna på parkeringen har spolats och NCC
kommer under våren att säkerst älla att de ligger jämt
med asfalten .
• Nya mi ljöstationer på parkeringen kommer att
projekteras.

Förvaltning
Fören ingens förva ltningsavta l och övriga avtal.

Avtal

Leverantör

Teknisk och ekonomisk förva ltning

SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB .
SBC övertog fr .o.m. den 1 januari 2013 såväl teknisk som ekonomisk
förva ltning av fastigheten från HSB Skåne.
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Föreningens ekonomi
Styrelsens kommentar till årets resultat
Und er de fö rsta fem hela verksamhetsåren (2009 -2013) genomförde föreningen massiva in vesteringar i fastigheten .
Detta var bland annat stambyte i gamla delen, badrumsrenoverin g i nya och gamla delen, fa sa drenovering i markpla n
i gamla del en, ny el i gamla delen, nya termostater i al la lägenheter, nya frånluftsdon i alla lägenheter, nya spiskåpor i
nya delen och nya behovsstyrda fl äkt ar på taken. Under år 2015 har vi liksom und er år 2014 fokuse rat på en mera
förvaltande imiktn ing, dvs . att förva lta de stora invest ering ar vi har gjort, på bästa möjliga sätt. So m framgår av listan
i årsredovisningen har vi dock fo rtsatt att göra mindre ansiktslyftningar på fastigheten och utemiljön, som kan
bidraga till ett bättre boende hos oss.
Vi har fortsatt att arbeta målmedvetet med att omförhandla avta l med leverantörer och i en hel del fa ll bytt ti ll nya
leverantörer, som har kunnat erbjuda föreningen bättre villkor. Detta är en av förk laringarna till att vi har fö rbättrat
våra årsresultat. En an nan förk laring är att de massiva investeringar vi har gjort i fastigheten efter ombildningen har
börj at bära frukt i form av minskade kostnader för löpande underh åll. En tydlig följd av att detta arbete har varit
framgångsrikt är att vi i budgeten för de kommande åren just nu ser en balans mellan intäkt er och utgifter och därför
beslutat att inte höja årsavgifterna inför 2016 .
Vad gä ll er föreningens resu ltat är det dessvärre i hög grad påverkat av Bokföringsnämndens (BFN), som är en
myndighet under regeringen (Finansdepartementet), beslut från år 2014 att förbjuda progressiv avskrivning av
byggnader vid tillämpning av K2-regel ver ket. Beslutet togs utan någon som helst smidig övergångslösning under ett
par år eller liknande. Beslut kom således som en kalldusch för många bostadsrättsföreninga r. HSB , Riksbygg en och
SBC har arbetat för att hitta en lösning på detta problem, men inte heller under år 2015 har någon sådan lösning
kunnat presenteras.
Brf. Bri ljanten är en ganska nybildad förening och ovanstående beslu t slår därför hårt mot vårt årsresultat. Samtidigt
få r vi konstatera att BFNs beslut egentligen bara medför en sak . Det gör att speku lanter på bostadsrätter inte längre
kan använda årsresu ltatet i en förening ti ll något som helst. För att hjälpa personer som är intresserade av att köpa
en lägenhet i vår förening har vi därför tagit fram nedanstående nyckeltal:
Lån per kvadratmeter:

Sku ldkvot:

2013: 7374 kr

2013: 9,59

2014: 7231 kr

2014:8,44

2015: 6936 kr

2015: 8,63

2016 (budget): 6614 kr

2016 (budget): 8,19

Tu mreglerna för dessa nyckeltal är en ligt Borättköparskolan att lå n per kvad ratmeter under 5 000 krono r är bra,
medan över 10 000 kronor inte är bra. Skuldkvoten bör ligga under 10. Är den 15 eller däröver är det mycket illa.
Utifrån ovanst ående är det styrelsens bedömning att Brf. Briljanten har en sund ekonomi och att den utvecklar sig i
rätt riktning. Av de två alternativ som BFN har gett oss i form av antingen radikalt höjda avgifter ell er att redovisa
stora för luster kommer vi även fortsättningsvis att vä lja det sistnämnda. Vi kommer därför framöver att nöja oss med
nyanserade avgiftshöjninga r. Samtidigt kommer vi ha fu llt fokus på att sätta av de ri ktiga beloppen till framtida
underhåll och säkra att föreningen har en god likviditet.
För att långsiktigt planera föreningens ekonomi upprättades 2013 en långtidsbudget som sträcker sig fram till 2022 .
Enligt styrelsens beslut höjdes årsavgifterna 2015-01-01 med 2,50 % .

z
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201 5

2014

LIKVIDA MEDEL VI D ÅRETS BÖRJAN

5 163 857

1 752 336

INBETALNINGAR
Rörelseintäkter
Finansiella intäkter
Medlemsinsatser
Minskning kortfristiga fordringar
Ökning av kortfristiga skulder

9 984 856
34 624
3 993 000
0
356 6 10

KASSAFLÖDE - 1 JANUARI - 31 DECEMBER

UTBETALNINGAR
Rörelsekostnad er exkl avskrivningar
Finansiella kostnader
Ökning av kortfristiga fordringar
Mins kning av långfristiga sku lder
Minskning av kortfristiga skulder

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT*
ÅRETS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

10 646
28
4 630
62

567
034
000
580
0

14 369 089

15 367 181

7 264 228
2 711 437
29 468
3 669 500
0

6 941 968
2 938 30 2
0
1 776 000
299 391

13 674 633

11 955 660

5 858 313

5 163 857

694 456

3 411 520

*Likvida medel redovi sa s i ba lansräkn ingen under posterna Kassa och Bank samt Övriga fordringar.

Fördelning av intäkter och kostnader
Kapitalkostnader
21 %

Reparationer
4%

Periodiskt
underhåll
11%

Taxebundna
kostnader
17%
Avskrivningar
23%

Årsavgifter
70%

Fastighetsavgift
2%
Övrig drift
22 %

Skatter och avgifter
Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 243 kr per bostadslägenhet, dock bli r avgiften högst 0,3 procent av
taxeringsvärdet fö r bostadshus med t illhörande to mtmark . Lokaler beskattas med 1 pro ce nt av lokalernas
taxeringsvärde.

{,
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Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Hän delser under året
0

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hissen på Möllevångsvägen nr. 14 byttes ut mot en helt ny hiss (OTIS GeN2 Comfort 13D). Den nya hissen är
anpassad ti ll funkt io nshindrade och är utrustad med blindskrift och utrop av våning spl an . Den nya hissens
energ ianvändning är ungefär en tredjedel av den gamla hissens energianvändning .
SBC levererade en reviderad underhållsplan ti ll föreningen.
Eft er höstens storm ar kontroll erade SBC via lift att all a takpanno r låg på pl ats på taken och att inget var löst.
Svensk Markservice sågade ner lösa och ruttna grenar på föreningens träd fö r att säkerställa att inga grenar
trillade ner i samband med blåst och stormar.
Up phandling av admi nistration en av föreningens boendepa rk ering genomfördes . Det mest fördelaktiga anbudet
lämnades av Qpark och föreningen teckna de därför avtal med Qpark .
En undersök ning av individuell mätning av varmvatten genomfördes. Utredn ingen vi sade att en sådan
investering inte va r ekonomiskt försvarbar.
lcopa l genomförde åtgärder gällande städning och förbättrad säkerhet på våra tak . *
Årsstämma hölls i maj och en ny styrelse va ldes. Den nya styrelsen höll konstituerande stämma och påbörjade
därefter sitt arbete.
Extra föreningsstämma angående stadge ändring höll s i september.
Eft er registrering av de nya stadgarna hos Bolagsverket har styrelsen möjlighet att införa gemensamt elavtal för
medlemmarna.
Omförhandling genom konku rren sutsättn ing skedde gäll ande föreningens lån som löpte ut hos Nordea. SBAB
erbjöd den mest fördelaktiga räntan .
Efter förh and ling med SBAB fi ck förening en höja amorteringen från 150 000 kr till 500 000 kr per kvartal på det
lånet som vi har näst högst ränta på .
Svensk Ma rks ervice planterad e nya vintergrön a buskar i rabatterna ut mot Möl levångsvägen.
Förhand lingar inleddes med Kraftringen kr ing ett pi lotprojekt för att kunna erbjuda medlemmarna gemensamt
elavtal.
Styrelsen bes lutade att på grund av kva litetsbr ister sä ga upp avtalet om teknisk förvaltning med SBC.
En upphand ling av teknisk förva ltning genomfördes . Det fö r fö re ningen mest förde laktiga anbudet lämnade av
Bredablick förva ltning och föreningen tecknade avta l med Bredablick förvaltning fr.o .m. den 1 januari 2016 .
Låsbara grindar satt es upp ti ll cykelparkeringarna vid entreerna ti ll gamla delen av fastigheten fö r att höja
säkerheten och försvåra för cykeltjuvar.
Belysningsa rmaturer på gatlyktor på innergårdarna byttes ut mot mer energisnå la armaturer.
Utbyte av stamve nti ler, radiatorventi ler, returvent iler, luftnipplar och ci rkulations pumpar genomfördes på
Mö ll evångsvägen 12 för att säkra jämnare värme ti ll de boende och samtidigt energieffektivis era fastigheten.
I takt med att lampor gick sönder i korridore r och trapphus fortsatte dessa att bytas til l LED-lampor.
De gamla hissrummen på nr. 8, 10, 14 och 16 byggdes om ti ll extraförråd, som medlemmarna kan hyra.
Försäljningen av uppsagda hyreslägenheter fortsatte i takt med att hyreslägenheterna blev uppsagda.

Händelser efter året
•
•
•
•
•
•
•

Brunnarna på pa rkeringen har sp olats och NCC kommer under våren att säkerstä lla att de ligger jämt med
asfalten.
Rekommenderade åtgärder i den årliga statusbesiktningen av fastigheten genomfördes under 1 kvarta let.
Fortsatt fokus på effekti vare energianvändning, vi lket bidrar ti ll att kunna hålla nere höjningen av årsavgifterna .
Ytterligare en hiss kommer att bytas ut ti ll en ny under 2016. Arbetet bedöms som nödvändigt dels bero en de på
slitage och dels beroende på höga underhå ll skostnader.
Nya miljöstationer på parker ingen komme r att proje ktera s.
Brandsäkerheten i fastigheten ses över ko ntinuerligt.
Byte av fönster i de gamla byggnaderna inom en 5-års period . Projektets genomförande är beroende av
föreningens ekonomi, vi lken det fö ljs upp på löpande.

(
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Medlemsinformation
Medlemslägen het er: 17 5 st
Överlåt elser under året: 39 st
Nyupplåtelser under året: 4 st
Bevil jade andra ha ndsut hyrningar : 19 st
överlåtelse- och pan tsättni ngsavgift tas ut enl igt stadgar . Öve 1·låt elseavgift betalas av köpare.
An tal med lem mar vid räkenskapsårets börj an : 275 st
Ti llkom mande med lem mar : 73 st
Avgående medlemmar: 60 st
A nt al medl em mar vi d räke nsk apsårets slut: 288 st

Flerårsöversikt
Nyckeltal

2015

2014

2013

2012

Årsavgi ft/ m 2 bostadsrättsyta
Lån/m 2 tot alyta
El kostn ad/m 2 tota lyta
Vä rm ekostn ad/ m 2 tota lyta
Vattenkostn ad/ m 2 t otalyt a
Ka pita lkost nader/m 2 tot al yta
Soliditet(%)
Resu ltat efter f inansiel la poster (tkr)
Nettoomsättn in g (tkr)

669
6 936
16
130

655
7 231
20
128
21
236
61
-4 679
9 564

643
7 374
23
134
15
249
61
310
9 450

607
7 811
23
129
20
27 4
59
-1 996
8 972

22

218
62
-2 864
9 974

Ytuppg ift er en ligt taxer in gsbesked, 12 202 m 2 bostä der och 227 m 2 lokaler.

Resultatdisposition
Til l före n ingsst ämmans fö rfogande står följ ande medel:
årets resu ltat
balanserat resu ltat fö re reservering ti ll fond för yttre underhå ll
reservering t il l fond för yttre underhåll enl igt stadgar
Av fond för yttre underh åll ianspråktas en ligt stadga r

-2 864
-12 830
-1 863
1 423

summa balanserat resultat

-16 133 204

061
129
000
986

Styrelsen fö re sl år fö lj ande dispos ition :

-1 6 133 204

att i ny räkning överförs

Beträffande föreninge ns resu lt at och ställ nin g i övrigt hänvisas till följan de resu ltat- och bala nsräknin g med not er.

~
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Resultaträkning

2015

2014

9974313
10 543

9 564 172
1 082 395

9 984 856

10 646 567

-5 413 856
-1668631
-181 740
-2 907 875

-7 870 234
-1442208
-177 841
-2 925 429

-10 172 103

-1 2 415 711

-187 248

-1 769 145

Övriga ränteintäkter och li knande resu ltatposter
Räntekostnader och lik nande resultatposter

34 624
-2 711 437

28 034
-2 938 302

Summa finansiella poster

-2 676 813

-2 910 268

ÅRETS RESULTAT

-2 864 061

-4 679 412

1 JANUARI - 31 DECEMBER
RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättni ng
Övriga rörelseintäkter

Not 1
Not 2

Summa rörelseintäkter
RÖRELSE KOSTNADER
Driftkostnader
Övriga ext erna kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

Not
Not
Not
Not

3
4
5
6

Summa rörelsekostnader
RÖRELSERESULTAT
FINANSIELLA POSTER

(
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Ba lan sräknin g
2015-12-3 1

TILLGÅNGAR

2014-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Not 7
Byggnader och mark
Not 8
Maskiner och inventarier
Su mma materiella anläggningstillgångar ~ -

228 160 691
116 290

SU M MA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

228 276 981

231184 857

13 6 099
83 5 27 5
199 185

153 005
1 179 07 1
147 901

1 170 559

1 479 977

228 276 981

23 1 042097
142 760
------

231 184 857

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Avg ifts- och hyresfordringar
Övriga fo rdringar inkl SBC Klientmedel
Förutb kost nader och uppi intäkter
Summa kortfristiga fordringa r

Not 9
Not 10

KASSA OCH BANK
Kassa och bank
Summa kassa och bank

5 059 45 2

40261 10

5 059 452

4 026 110

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

6 230 011

5 506 087

234 506 992

236 690 944

SUMMA TILLGÅNGAR

l
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Balansräknin g
2015-1 2-3 1

2014-12-31

160 098 973
2 356 639
162 455 612

156 105 973
1917625
158 023 598

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Året s resultat
Summa fritt eget kapital

-13 269 143
-2 864 06 1
- 16 133 204

-8 150 717
-4 679 412
-12 830 129

SUMMA EGET KAPITAL

146 322 408

145 193 469

Not 13

82 009 000
82 009 000

87 052 500
87 052 500

Not 13

4 200 000

2 826 000

703
140
1 131
6 175

90 1
472
21 1
584

36 1 9 18
100 238
1 156 819
4 444 975

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

234 506 992

236 690 944

Ställda säkerheter
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts
fö r egna skulder och säkerheter
Not 13
Fast ighetsint eckn ingar
Ansvarsförbindelser

108 900 000
Inga

108 900 000
Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond fö r yttre underhåll
Summa bundet eget kapital

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder ti ll kredit institut
Summa långfristiga skulder
KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristig del av skulder ti ll
kredit institut
Leverantörssku lder
Övriga sku lder
Uppi kost nader och förutb intäkter
Summa kortfristiga skulder

Not 11

Not 12

Not 14
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Tilläggsupplysn ingar
Belopp anges i kronor om inte annat anges.

Fastighetsfö rvärv
Fastigheten förvärvades 2008 genom köp av samtliga aktier i Grundborgen BHCWSX AB (556705-8184) för 127,4
mkr. Aktiebo laget sålde därefter fast igheten, bokfört värde 67 ,5 mkr ti ll fö re ningen varefter värdet på aktierna skrevs
ned med 126,8 mkr. Per 2008-12-31 skrevs fastighetens värde upp med motsvarande belopp . Efter dessa åtgärder
motsvarade fastighetens bokförda värde vid förvärvstillfället marknadsvärdet. Uppskrivningen och nedskrivningen
tillfördes föreningens kapital på så sätt att uppskrivningen överfördes ti ll en uppskrivningsfond bland föreningens
bundna medel och nedskrivningen belastade resultatet 2008. Grundborgen BHCWSX AB avyttrades under maj 2009.
I 201 O års bokslut har en förändring gjorts av redovisningen av förvärvet med hänvisning ti ll FAR SRS uttalande,
RedU 9 och Bokföringsnämndens rekommendation BFNAR 2003:3 vilka påvisar ett alternat ivt sätt att redovisa
fastighetsförvärv. Fastigheten redov isas i en bostadsrättsförening til l sitt verk liga värde, vilket innebär att posten
byggnader och mark ökar med motsvarande belopp som aktierna reduceras . Transaktionen har till skillnad från
tidigare ingen påverkan på eget kapita l och ger en rättvisande bild av föreningens ekonomiska ställ ning .
Uppskrivningsfonden under bundet eget kapita l har til l följd av denna förändring omförts ti ll ba lanserat resu ltat
under fritt eget kapita l.
Fastigheten har ett redovisat anskaffningsvärde som överstiger det skattemässiga värdet med 126,8 mkr. Föreningen
har i och med det en uppskjuten skattesku ld. Om föreningen skulle sälja fastigheten uppstår en skattekostnad. Då
föreningen inte har för avsikt att sälja fastigheten har den uppskjutna skattesku lden värderats ti ll 0 kr.

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i en lighet med BFNAR 2009:1, Årsredovisning i mindre ekonomiska föreninga r (K2).
Samma värderingspri nciper har använts so m föregående år.
Ti ll gångar och skulder har värderats ti ll anskaffningsvärden om inte annat anges.
Fordringar har efter individuell värdering upptagits ti ll belopp varmed de beräknas inflyta .
Reservering t ill fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag ti ll ianspråktagande av fond för yttre
underhå ll för årets periodiska underhå ll lämnas i resultatdispositionen .
Avskrivningar på an lägg ningstillgångar en ligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad
nyttjandeperiod . Följande avskrivningar uttryckt i antal år til lämpas.

2015
100 år
20 år
40 år
33 år
60 år
10 år
5, 10 år

Avskrivningar
Byggnader
Värmean läggning
Elan läggnin g
Hissan läggning
Stambyte
Bredband
Invent arier

2014
100 år
20 år
40 år
33 år
60 år
10 år
5, 10 år

(
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Not 1

NETTOOMSÄTTNING
Årsavgifter
Årsavgifter - bortfall
Hyror bostäder
Hyres bortfall
Hyror lokaler
Hyror parkering moms
Hyror parkering
Hyror förråd
Bredbandsi ntäkter
Avgift andrahandsuthyrning
Öresutjämning

Not 2

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
Försäkri ngsersättn ing
Övriga intäkter

Not 3

DRIFTKO STNADER

2015

2014

7 051 896
-556
2 173 747
-1 584
37 752
94 705
289 24 5
69 219
193 647
66 094
148

6 73 2 338
0
2176275
0
37 752
90 107
283 940
51 388
192 225
0
146

9 974 313

9 564172

2015

2014

0
10 543

51 494
1 030 90 1

10 543

1 082 395

2015

2014

112 895
357 865
25 400
43 350
38 398
8 049
0
0
350
1 350
33 895
0
10 659

30 754
279 050
0
64 9 50
75 658
0
79 713
3 594
125
0
18 729
4 108
6 328

632 211

563 009

Fastighets kostnader
Fastighetsskötsel entreprenad
Fastighetsskötsel bestä ll ning
Fastighetsskötsel gård entreprenad
Fastighetsskötsel gård bestä ll ning
Snöröjn ing/sandning
Städning entreprenad
OVK Ob l. Ve ntilationskontroll
Hissbesiktning
Garage
Gård
Serviceavta l
Förbrukni ngsmaterie l
Brandskydd
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Not 3

DRIFTKOSTNADER forts .
Reparationer
Fastighet förbättringar
Hyreslägenheter
Brf Lägenheter
Lokaler
Gemensamma ut rym men
Tvättstuga
Entre/trapphus
Lås
Installationer

vvs
Värmean läggning/undercent ra l
Ventilation
El installationer
Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon
Bredband
Hiss
Ta k
Fasad
Fönster
Mark/gård/utemi ljö
Vattenskada
Periodiskt und erh åll
Värmean läggning
Hiss
Tak
Fasad
Tax ebundna kostn ader
El
Värme
Vatten
Sophämtn ing/renhållning
Övriga driftkostnader
Försäkr ing
Kabel -TV
Bredband

Fastighetsskatt/Kommunal avgift
TOTALT DRIFTKOSTNADER

2015

2014

43 946
3 003
6 919
3 094
0
0
58 153
17 673
4 144
56 204
18 295
42 679
31 918
6 571
3 568
3 786
66 085
0
0
95 375
0

0
4 993
3 63 8
6 313
5 250
670
39 375
5 416
0
7786
0
13 965
13 125
0
0
7 226
188 016
28 425
15 895
0
3 475

461 413

343 568

471 248
884 748
67 990
0

0
846 142
0
3 183 157

1 423 986

4 029 299

201 961
16 18643
270 968
154 684

254
1 594
264
178

2 246 256

2 291 662

71 181
154 628
152 252

70 741
153 052
152 252

378 061

376 045

271 929

266 651

5 413 856

7 870 234

4 11
678
004
570

~/
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Not4

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER
Kreditupplysning
Tele- och datakommunikation
Juridiska åtg ärder
Inka sserin g avg ifVhyra
Hyresförluster
Revisionsarvode extern revisor
Fören ingskostnader
Styrelseomkostnader
Förvaltni ngsarvode
Förvaltningsarvoden övri ga
Administration
Korttidsinventar ier
Konsu ltarvode

2015

2014

10 800
4172
63 125
18 575
1 773
19 000
14 022
9 339
994 500
236 531
21 734
3 299
271 76 1

11 508
4 717
75 975
16 200
2 559
22 250
8 836
8 520
969 684
93 679
13 765
4 496
210 018
-~---

Not 5

PERSONALKOSTNADER

1 668 631

1 442 208

2015

2014

139 500
42 240

136 956
40 885

181 740

177 841

2015

2014

1 981 078
900 328
26 470

1 981 078
917 882
26 470

2 907 875

2 925 429

An ställda och personalkostnader
Fören ingen har inte haft någon anstä ll d.
Följande ersättningar har utgått
Styrelse och internrevisor
Sociala kostnader

Not 6

AVSKRIVNINGAR
Byggnad
Förbättringar
Inventarier

lv
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Not 7

BYGG NADER OCH MARK

2015-12-31

2014-12-31

236 508 010
236 508 0 10

236 508 010
236 508 010

-5 465 9 13
-2 881 406
-8 347 319

-2 566 953
-2 898 960
-5 465 9 13

228 160 69 1
51 308 000

231 042 097
51 308 000

121 525 000
61 435 000
182 960 000

121 525000
61435000
182 960 000

18 1 000 000
1 960 000
182 960 000

181 000 000
1 960 000
182 960 000

2015-12-31

2014-12-31

382 947
0
0
382 947

382 947
0
0
382 947

-240 187
-26 470
0
-266 657

-2 13 718
-26 470
0
-240 188

116 290

142 759

2015-12-31

2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets börj an

Utgående anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivningar en ligt plan

Utgående avs kriv ning enl igt plan
Pla nen ligt restvärde vi d årets slut
I restvärdet vid årets slut ingår mark med

Taxeri ngsvärde
Taxeringsvärde byggnad
Taxeri ngsvärde mark

Uppdelning av t axeringsvä rd e
Bostäder
Lokaler

Not 8

MASKINER OCH INVENTARIER

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Utrangering/försäljn ing

Utgående anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avs krivningar enligt plan
Utrangering/försäljning

Utgående ack. avskrivningar enligt plan
Redovisat restvärde vid årets slut

Not 9

ÖVRIGA FORDRINGAR
Skattekonto
Skattefo rd ran
Klientmedel hos SBC

13
23
798
835

136
278
861
275

12
28
1 137
1 179

768
55 6
747
071

{
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Not 10

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH
UPPLUPNA INTÄKTER

2015-12-31

2014-12-31

151
415
063
556
185

71 181
38 657
38 063
0
147 901

Belopp vid
årets utgång

Förändring
under året

Disposition av
föregående
års resultat
enl stämmans
beslut

Belopp vid
årets ingå ng

160 828 920

0

0

160 828 920

960
040
014
014

0
0
0
0

25 171 319
20 448 372
1917625
158 023 598

-4 679 412
4 679 412
0

-8 150 7 17
-4 679 4 12
-12 830 129

1 128 939

0

145 193 469

2015-12-31

2014-12-31

1 917 625
1 863 000
0
- 1 423 986
0
2 356 639

2 654 625
1 863 000
0
-2 600 000
0
1 917 625

Försäkring
Kabel-TV
Bredband
Fastighetsskötsel (kred it)

Not 11

74
39
38
47
199

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital
Insatser en ligt ekonom isk
plan
Insats ej upplåten lägenhet
Upplåtelseavgifter
Fond för yttre underhåll

S:a bundet eget kapital

-22
21
2
162

728
998
356
455

359
412
639
612

2 442
1 550
439
4 432

Fritt eget kapital
-439014
-2 864 061
-3 303 075

-13 269 143
-2 864 061
-----S:a ansamlad förlust
-16 133 204

Balanserat resu ltat
Årets resu ltat
-~

-----

S:a eget kapital

Not 12

146 322 408

FOND FÖR YTIRE UNDERHÅLL
Vid årets början
Reservering enligt stadgar
Reservering en ligt stämmobeslut
Ianspråktagande en ligt stadgar
Ianspråktagande en ligt stämmobeslut

Vid årets slut

Not 13

-----------

SKULDER TILL KREDITINSTITUT

SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
Nordea
Nordea
Nordea

Räntesats

Belopp

Belopp

2015-12-31
2,860 %
3,970 %
3,360 %
1,290 %
1,050 %

2015-12-31
8 000 000
21 100 000
25 000 000
24 909 000
7 200 000

2014-12-31
8 000 000
23 100 000
26 000 000

Summa skulder till kreditinstitut

86 209 000

7 400
16 128
9 250
89 878

Kortfristig del av sku lder ti ll kred itinstitut

-4 200 000
82 009 000

-2 826 000
87 052 500

000
500
000
500

Villkorsändringsdag
2016-04-20
2017-08-1 4
2018-06-15
2019-09-18
2019-03-20
Löst
Löst

(
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Not 14

2015-12-31

UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2014-12-31

· ~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~

51
18
200
14
19
3

Fastighetsskötsel entreprenad
El
Värm e
Sophämtning
Extern revisor
Arvoden
Sociala avgifter
Ränta
Juridiska åtgärder
Fastighetsskötsel beställ ni ngsarbeten
Förutbetalda avgifter och hyror

15
51
755
1131

768
802
064
903
000
000
943
534
0
513
684
211

27 791
18 066
260 472
15 482
19 000
3 000
943
53 152
6 625
0
752 288
1156 819

Styrelsens underskrifter
LU ND den

2016

Christoph er Strömbäck
Ledamot

Ledamot

~,, ~{

Stefan Nilsson
Ledamot

Ledamot

..,./
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Liselotte Herrlander
A uktoriserad revisor
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Gun Ekman
Intern revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Brf Briljanten, arg nr 769617-1730

Rapport om årsredovisn ingen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Briljanten för år
2015.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.

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 fören ingens vinst
eller förlust samt styrelsens förvaltning för Brf Briljanten för år
2015.
Styrelsens ansvar

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

Revisorns ansvar

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av
vår revision . Granskningen har utförts enligt god revisionssed . För
den auktoriserade revisorn innebär detta att denne har utfört
revisionen enl igt lnternational Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den
auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter.

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.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen . Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen , vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen , liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden .
Uttalanden

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen . Vi har även
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i
strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden

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

Jl

--

Lund den()<:'.. J I ,')

~ 'Tj·

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden Lrv~ ~~
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den
G.··· ·Eik'. ··· ··· ··· ··· ···
31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt
un man
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsFörtroendevald revisor
redovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

2016
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Liselotte Herrlander

Auktoriserad revisor

