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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen förHSB:s BrfTuolluvaara i Kiruna, 716465-4118 farhärmed avge åisredovisning för2018.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten

Bostadsrättsföreningenhartill ändamålatti bostadsrättsföreningenshusupplåtabostadslägenheterförpermanent
boende och lokaler åtmedlemmar till nyttjande utan tidbegränsning och därmed fi-ämjamedlemmarnas
ekonomiska intressen.

Föreningen äger och förvaltar fastigheterna Tvålen 11, Silvret l och Världsmästaren 4, mark innehas med

tomträtt. Påfastigheterna harunder år 1992 uppförts 8 småhus med adress Medaljörvägen 1-11 och 10-20 samt
Världsmästarvägen22 A-B och24A-B ochinnehåller16bostadsrätter.Föreningenharsitt sätei Kiruna
kommun. Föreningenharmarksom löpermedtomträtttom 2052-01-01.
Bostadsrättsföreningen ärett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229)

Fastighetenärfullvärdesförsäkradi Folksam.I föreningensfastighetsförsäkringingårbostadsrättstilläggför
föreningens lägenheter.

Lägenhetstyp
Föreningens lägenheter fördelar sig enligt följande

Antal

4 mm och kök

16

Bostäder

16

Yta m2

1744

UnderhåU
De senasteårenharförenmgengjort följandeunderhållsåtgärderochinvesteringari fastigheten
Gjorda underhåll och investeringar
2009 Takpannor
2010 Balkongta-all
2012 Målning fasad Världsmästarvägen 22-24
2013 Målning fasadMedaljörvägen 1-11
2014 Målning fasad Medaljörvägen 10-20
2018 Fjärrvärme
Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Underåretharföreningengjort följandeunderhåll,byttut vattenmätarkonsollertotal kostnad31 510kr.
Styrelsen har ej genomfört den stadgeenliga besiktningen.
Styrelsenuppdaterarårligenunderhållsplanen.
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Ekonomi

Årsavgifternahöjdessenastmed 3 % from 2012-01-01. Styrelsen harfastställtbudgeten for 2019ochbeslutat
omoförändradeårsavgifter.Årsavgifternauppgicktill i genomsnitt701kr/trf bostadslägenhetsyta.
Åretsavsättningtill underhållsfond 60 000kr överensstämmer medunderhållsplan.
Styrelsen
Styrelsen har under räkenskapsåret haft följande sammansättning:
MagnusHeikkilä
Mattias Niemi
Patrik Wolvén

ordförande
sekreterare
utsedd av HSB Norr

Vid kommande ordinarie föreningsstämma utgår mandattiden förhela styrelsen.
Styrelsen harunder årethållit4 sammanträden.
Firmatecknare

Firmatecknare har varit Magnus Heikkilä och Mattias Niemi i förenmg.

Revisorer
Revisor har varit Mathias Milz, vald av föreningen samt en av HSBs Riksförbund utsedd revisor från BoRevision
AB.

Valberedning
Valberedning har varit Gunnel Nyberg och Christina Johansson (sk).

Representanter i HSB Norrs distriktstämma
Föreningens representanter i HSB Norrs disä-iktstämma har varit Magnus Heikkilä.

Föreningsstämma
Ordinarie förenmgsstämma hölls 2018-05-16. Vid stämman deltog 7 medlemmar.

HSB:s BrfTuolIuvaara i Kiruna
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Väsentligaavtal
Avtalstyp
Datakommunikation
Administraäon
Fastighetsskötsel

El
Snöröjning

Leverantör

Telenor SverigeAB
HSB Norr
Egen
Luleåenergi
MagnusHeikkiläKiruna

Medlemsinformation

Under årethar 3 lägenheter överlåtits. Föreningenhadevid årets slut 24 (24) medlemmar. Anledning till att

medlemsantaletöverstigerantalbostadsrätteri föreningenärattmeränenmedlemkanboi sammalägenhet.
Dockskall noteras att vid stämmanharenbostadsrättenröst oavsett antalet iimehavare.

Flerårsöversikt

Nettoomsättningi tkr
Resultat efter fin-posteri tkr

Årsavgifterbostäder, kr/m2 bostadsyta
Driftskostnad, kr/m2 totalyta
Låneskuld, kr/m2 totalyta
Genomsnittligräntalån i %
Yttre underhållsfond, kr/m2 totalyta
Sparande,kr/m2 totalyta *
Soliditet i %**

2018

2017

2016

1312

1224
268
701
503
7802

1225
392
701
7882

701
164
7962

2,5

311
701
242
7722
1,9

156

1,9

87
341

1,9

71
292

35

18,2

16,3

2015
1223

2014
1227
-125

195

701
162
8043

3,4
113

363
14,8

237
12,0

310

13,0

* Sparande=Åretsresultatexklusiveavskrivningarochplaneratunderhåll
**Soliditet = Eget kapital / totalt kapital

Under2016harvissaposteri resultaträknmgenklassificeratspåannatsättäntidigareår. 2015årssiffrorhar
anpassats till 2016 års omklassificering. 2014 och tidigare års nyckeltal har inte ändrats vilket medför att full
jämförbarhet mellan åren inte ärmöjlig. Posterna som ommbricerats är av mindre karaktär.

Föreningens banklån uppgårpåbokslutsdagen till 13 468 032 kr. Under årethar föreningen amorterat
139216kr, vilketkansägasmotsvaraenamorteringstaktpå97 år.
Förändringi eget kapital
Inbetalda

Vid årets början
Resultatdisposition enligt

Yttre
underhållsfond

Balanserat

insatser

l 280 000

123 000

l 063 329

Åretsresultat
267918

267918

-267 918

stäinmobeslut2018-05-16

lanspråktagandeav yttre fond
enligt styrelsebeslut
Reserveringtill yttre fond
enligt styrelsebeslut

resultat

-31 510

31510

60000

-60 000

Åretsresultat
Vid årets slut

311023
l 280 000

151 490

l 302 757

311 023
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Resultatdisposition

Belopp i hTill föreningsstämmansförfogandestår fliljande medel
Balanseratresultat efter reserveringtill yttre fond
Åretsresultat
Totalt att disponera

l 302 757
311022
l 613 779

Styrelsen föreslårföljande disposition.
Balanserasi ny räkning

l 613 779

Vadbeträffarföreningensresultat och ställningi övrigt, hänvisastill efterföljanderesultat- ochbalansräkningar
med tillhörandebokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2018-01-012018-12-31

2017-01-01-

1226219
141 814
l 368 033

1223931
472 977
l 696 908

-421 750
-31510
-12744
-9012
-251 687
-78 701
-805 404

-877 402

-l 174 889

562 629

522 019

9

166

10

-251 772
-251 606

119
-254220

2017-12-31

Rörelseintäkter

Nettoomsättning

Övrigarörelseintäkter
Rörelsekostnader

Drift

4

Underhåll
Övrigaexterna kostnader

5

Personalkostnader

7

Avsta^vningar av materiella anläggningstillgångar

8

6

Övrigarörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiellaposter
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnaderoch liknanderesultatposter

-11 100
-44700
-241 687

-254 101

Resultat efter Hnansiellaposter

311 023

267 918

Resultat före skatt

311 023

267 918

311 023

267 918

Åretsresultat

11
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Balansräkning
Belopp i h-

Not

2018-12-31

2017-12-31

12

13886057

13816445

13886057

13816445

500

500

500

500

13 886 557

13 816 945

85364

9459

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnaderochmark
Finansiellaanläggningstillgångar
Andel i HSB Norr ek för

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristigafordringar
Kundfordringar

12906
37350
2 823 279

472
2492410
12906
437 279
2 952 526

2 823 279

2 952 526

16 709 836

16 769 471

Aktuell skattefordran

2 687659

AvräkningHSBNorr ek för

Övrigafordringar

13

Förutbetaldakostnaderochupplupnaintäkter

14

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

HSB:sBrfTuolluvaara i Kiruna
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Balansräkning
Belopp i h-

Not

2018-12-31

2017-12-31

l 280 000

l 280 000

151 490
1431490

123 000
l 403 000

Balanserat resultat

l 302 757

l 063 329

Åretsresultat

311023
l 613 780

267918
l 331 247

3 045 270

2 734247

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundeteget kapital
Inbetaldainsatser
Yttre underhållsfond

15

Fritt egetkapital

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

20

8 942 746

13468 032

8 942 746

13 468 032

4 525 286

139216
60720

Kortfristiga skulder

Övrigaskulder till kreditinstitut

17

Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld

Övrigaskulder
Upplupnakostnaderoch fömtbetaldaintäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

28239
12608
18
19

300
155387

367 256

4 721 820

567 192

16 709 836

16 769 471

HSB:s Brf TuoUuvaara i Kiruna
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Noter
Not l Redovisningsprinciperoch bokslutskommentarer
Allmännaupplysningar
Belopp i kr om inget annat anges

Årsredovisningen ärupprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmämia råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncemredovisning (K3).
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångarredovisastill anskaffiiingsvärdeminskatmed ackumulerade avskrivningaroch
nedskrivningar.
Avskrivningar på byggnader

Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder och därförhar fastighetens
bokförda värden fördelats påväsentliga komponenter. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt
i vägledningförkomponentindelningav hyresfastighetermen med anpassningtill bostadsrättsforenmgens
särskildaförutsättningar.Komponenternasåterståendenyttjandeperiodochtidpunkt samt utgift föreventuella
utförda åtgärder på väsentliga komponenter har beaktats så väl som ackumiilerade avstai vningar. Komponenterna
avskhvs linjärtpå20 -150 åroch sker i snitt med 1,4 % påanskaffaingsvärdet.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiellatillgångaroch skulder värderastill det lägstaav anskaffningsvärdetoch detverkligavärdet.
Fordringar
Fordringarharupptagitstill de belopp varmed de beräknasinflyta.
Skulder till kreditinstitut

Frånoch medräkenskapsår2018 hardet skett en omklassificeringgällanderedovisnmgav övrigaskuldertill
kreditinstitut. Dännedredovisas dendel som avser amorteringoch den del av lånensom harslutförfallodatum
kommande räkenskapsårunderkortfristiga skulder oavsett om styrelsen har föravsikt att förlängalånen.
Jämförelsetalen mellan 2017 och 2018 är inte omräknade.

Övrigatillgångar och skulder
Övrigatillgångarochskulderharvärderatstill anskaffningsvärdetom inte annatanges.
Intäktredovisning
Intäkterredovisastill verkliga värdetav det som erhållits eller kommer att erhållas,med avdrag förrabatter.

Årsavgifterochhyrorperiodiserasi enlighetmedavtal. Dettainnebäratt forutbetaldaavgifterochhyror
redovisas som förskott från kunder. Räntor och utdetaingar redovisas som en intäkt närdet är sannolikt att
föreningenkommer att fåde ekonomiskafördelarsom ärförknippademed transaktionen.
Fastighetsskatt/kommunalavgift
Fastighetsskattpåbostäderersattes av enkommunal avgift fr o m 2008-01-01.Försmåhusblir avgiften 7812
kr/lgh för2018, dock högst0,75% av taxeringsvärdetförbostäder.
Inkomstskatt

Enbostadsrättsföreningäri normalfallet mte föremålförinkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta
förvaltningsdomstolenärenbostadsrättsföreningsränteintäkterskattefiiatill dendel de ärhänföriigatill
fastigheten.Beskattningskerav andrakapitalintäktersamt i förekommandefall inkomster som inte ärhänföriiga
till fastigheten. Efter avräkning för eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 procent. Föreningenhar
sedantidigareårett skattemässigtunderskotts uppgåendetill 9 047 050 kr.
Yttreunderhållsfond
Yttre underhållsfondredovisasunderbundet eget kapital. Reserveringförframtidaunderhållav föreningens
fasäghetersamt disponeringav underhållsmedelsker enligt styrelsebeslut fr o m 2015 ochbaseraspå
föreningensunderhållsplan/budget.Dettainnebäratt årets avsättingoch ianspråkstaganderedovisas som
omföringi eget kapital sammaår.
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Not 2 Nettoomsättning
Avgifter
Intäkter pantförskrivnings- och överiåtelseavgifter

2018

2077

l 223 040

l 223 040

3179

891

l 226 219

l 223 931

l 226 219

l 223 931

2018-12-31
650

2017-12-31
3400
469 577
472 977

Avgår

Not 3 Övrigarörelseintäkter
Lönebidrag och företagsstöd

Övrigaersättningar och intäkter

141 164
141 814

Not 4 Drift

Fastighetsskötsel
Reparationer

2018
30462
140 399

2017
594 577

11763
31310
12956
75841
24640
70380

10054
31 108
12956
82612
22400
57300

23999
421 750

24000
877 402

2018

2017

42395

Taxebundnautgifter ochuppvärmning

El
Renhållning
Tomträttsavgäld
Förvaltningskostnader
Försäkring
Fastighetsskatt/avgift
Kommunikation och media

Datakoinmunikation

Not 5 Periodisk underhåll

Utfört underhåll installationer

31510
31510

Not 6 Övrigaexterna kosftiader
Telefon ochporto mm
Riskkostnader

Bolagsverket
Förenings- och medlemsaktivitet, medlemskap HSB

2018

2077

1613
331

500

2000

1800

8800

8800

12744

11100
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Not 7 Personalkostnader

2018

2017

Arvoden enligt stämmobeslut

6000

33000

Revisionsarvodeenligt stämmobeslut

1000

1000

Socialakostnader förtroendevalda

2012

10700

9012

44700

9012

44700

Föreningen har inga anställda

Arvoden, lönerandraersättningarochsocialaavgifter
Kostnader förförtroendevalda

Not8 Avskrivningarav materiellaanläggningstillgångar
Byggnader

2018

2077

251 687

241 687

251 687

241 687

2018
166
166

2077

Not 9 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Övrigaränteintäkter
Summa

119
119

Not 10 Räntekostnaderochliknanderesultatposter
Räntekostnaderförfastighetsanknutnalån

2018
251 772

254 220

2017

Summa

251 772

254 220

Åretsresultat

2018
311023

Reservering till yttre underhållsfond

-60 000

2017
267918
-62 000

Not 11 Åretsresultat

lanspråktagandeav yttre underhållsfond

+ Överskott/ - UnderskottefterdisposiäonavunderhåU

31510
282 533

lanspråktagandeavyttre imderhållsfondmotsvararåretskostnadförplaneratunderhåll.
Reserveringtill yttre underhållsfondbaseraspåföreningensunderhållsplan.

205
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Not 12 Byggnader
2018-12-31

2017-12-31

18200000
400 000
-201 479

18200000

-Åretsanskaffningar
-Åretsutrangeringar
Summa ackumulerade anskaffningsvärde

18398521

18200000

-4 141 868

Summaackumuleradeavskrivningar

-4 383 555
122 778
-251 687
-4512464

-4 383 555

Redovisat värde vid årets slut

13 886 057

13 816 445

7 680 000
l 704 000

6 080 000
l 560 000

2018-12-31
12906
12906

2017-12-31

2018-12-31
3239
6000
26611
1500

2017-12-31

Ackumulerade anskaffiiingsvärden:
-Vidåretsbörjan

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början

-Åretsutrangering
-Åretsavskrivning enligtplanpåanskaffningsvärdet

Taxeringsvärde byggnader: (värdeår 1992)
Taxeringsvärdemarkmedtomträtt

-241 687

Notl3 Övrigafordringar
Skattekonto

12906
12906

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Tomträttsavgäld
Bredband

Fastighetsförsäkring
Företagsstöd

Ers försäkringsbolagVärldsmästarv24

3239

6000
24 640
3400

400 000
37350

437 279

2018-12-31

2017-12-31
61000
62000

Notl5 Fond för yttre underhåU
Fondbehållningvid åretsbörjan
Av styrelsen beslutad avsättning till fond
Av styrelsen beslutaddisponeringur fond
Fondbehållningvid åretsslut

123 000
60000
-31 510
151 490

123 000

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del

2018-12-31
4431522
4467170
4 569 340
-4 525 286
8 942 746

2017-12-31
4 476 974
4513462
4616812
-139216
13 468 032

Amorteringar inom 2 - 5 årberäknas uppgå till
Om fem årberäknas nuvarande skulder uppgå till

556 864
8 385 882

556 864
12911 168

8 942 746

13 468 032

Not 16 Skulder tiU kreditinstitut

Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Avgårkortfrisägdel

Ränte konv. datum

Ränta

2019-03-01
2021-06-01
2020-03-01

1,85%
1,77%

Föreningenharkommunal borgen

1,97%
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Not17 Övrigaskuldertill kreditinstitut
Kortffistig del av långfiistig skuld
Nästaräkenskapsårs beräknade amorteringar
Lånatt omförhandla nästaräkenskapsår

2018-12-31

2017-12-31

93764

139216

4431522
4 525 286

139 216

2018-12-31

2017-12-31

Not18 Övrigaskulder
Övrigakortfiistigaskulder

300
300

Not 19 Upplupna kostnader och f8rutbetalda intäkter
Räntor

Förutbetaldaavgiflter/hyror
Borevision

El
Renhålhiing
Fömtbetaltbidrag
Styrelsearvoden
Revisorarvode

Arbetsgivaravgifter

2018-12-31
33888
89635
8100
1422
2642

2017-12-31
34129

76888
7600
1297
2642
200 000
33000
1000
10700

14000
1000
4700
155 387

367 256

2018-12-31

2017-12-31

Inga

Inga

Not 20 Ställda säkerheter och eventualforpliktelser

Panterochdärmedjämförligasäkerhetersomställts föregnaskulder

StäUdasäkerheter för skuld till kreditinstitut
Eventualförplikteher

HSB:s BrfTuoUuvaara i Kiruna
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Kiruna 2019

^9'
M

us Heikkilä

/^^ 4/z^i'
Mattias Niemi

^
Patrik Wolvén

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 20l9-l/3. -. <f-. /.

Mathias Milz

Avföreningenvald revisor

yh"^.

Tommy Mårtensson
Av HSB Riksförbundutseddrevisor

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB:sbrfTuolluvaara i Kiruna, org. nr. 716465-4118

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Somdelaven revisionenligtISAanvänderjag professionellt
omdömeochharen professionelltskeptiskinställningunderhela
revisionen. Dessutom:

.

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB:s brf
Tuolluvaarai Kirunaförår2018.

identifierar och bedömerjag riskerna förväsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller påfel, utformar och utför

Enligtvåruppfattningharårsredovisningenupprättatsi enlighet
med årsredovisningslagen och geren i alla väsentliga avseenden

granskningsåtgärderblandannatutifråndessariskeroch

rättvisande bild avföreningens finansiella ställning per den 31

ändamålsenligaföratt utgöraengrundförminauttalanden.
Riskenförattinteupptäckaenväsentligfelaktighettill följdav

inhämtar revisionsbevis som ärtillräckliga och

december2018ochavdessfinansiellaresultatföråretenligt
årsredovisningslagen,Förvaltningsberättelsenärförenligmed
årsredovisningensövrigadelar.

oegentligheter ärhögre änfören väsentlig felaktighet som
beror påfel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig

Vi tillstyrker därföratt föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen förföreningen.
Grundför uttalanden

information eller åsidosättande av intern kontroll.

.

skaffarjag migenförståelseavdendel avföreningens

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten

interna kontroll som harbetydelseförmin revisionföratt

Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar och Den

omständigheterna, men inte för att uttala mig om

föreningsvaldarevisornsansvar.

effektiviteten i den interna kontrollen.

Vi äroberoende i förhållandetill föreningen enligt god revisorssed i
Sverige.Revisornutseddav HSBRiksförbundharfullgjortsitt

utformagranskningsåtgärdersomärlämpligamedhänsyntill

.

användsoch rimligheteni styrelsens uppskattningar i

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat ärtillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
redovisningen och tillhörande upplysningar.

.

drarjagenslutsatsomlämpligheteni attstyrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av

Styrelsensansvar

årsredovisningen.Jagdrarocksåen slutsats, medgrundi de

Detärstyrelsensomharansvaretföratt årsredovisningen
upprättasochattdengeren rättvisandebildenligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar ävenförden interna

inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller

kontroll som de bedömer ärnödvändigför att upprätta en

förhållandensom kanledatill betydandetvivel om
föreningensförmågaattfortsättaverksamheten.Omjagdrar

årsredovisningsom inteinnehållernågraväsentligafelaktigheter,
varesigdessaberorpåoegentligheterellerpåfel.

slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmågaatt fortsätta verksamheten.
De upplyser, närså ärtillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas

upplysningarnai årsredovisningenomdenväsentliga
osäkerhetsfaktorneller, omsådanaupplysningarär
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen, Mina
slutsatserbaseraspåde revisionsbevissom inhämtasfram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida

dockinteomstyrelsenavserattlikvideraföreningen,upphöramed
verksamheten eller inte harnågotrealistiskt alternativ till attgöra
någotavdetta,
Revisorn utsedd av HSB Riksförbundsansvar

Jag harutfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en

rimliggradavsäkerhetom huruvidaårsredovisningensom helhet
inteinnehållernågraväsentligafelaktigheter,varesigdessaberor
påoegentligheterellerpåfel, ochattlämnaen revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet ären hög grad av

säkerhet,men äringengarantiföratten revisionsom utförsenligt
ISAochgodrevisionssedi Sverigealltidkommeratt upptäckaen
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå

pågrundavoegentligheterellerfel ochansesvaraväsentligaom
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

händelserellerförhållandengöraattenföreningintelängre
kan fortsätta verksamheten.

.

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen

ochinnehålleti årsredovisningen,däriblandupplysningarna,
ochomårsredovisningenåtergerdeunderliggande
transaktionerna och händelserna påett sätt som ger en
rättvisandebild.

Jagmåsteinformerastyrelsen om blandannatrevisionens

planeradeomfattningochinriktningsamttidpunktenförden.Jag
måsteocksåinformeraom betydelsefullaiakttagelserunder
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen somjag identifierat,
Denföreningsvaldarevisorns ansvar

Jagharutförten revisionenligtrevisionslagenochdärmedenligt
godrevisionssedi Sverige. Mittmåläratt uppnåenrimliggradav
säkerhetom huruvidaårsredovisningenharupprättatsi enlighet
medårsredovisningslagenochomårsredovisningengeren
rättvisandebildavföreningensresultatochställning.

Rapport om andra krav enligt lagar, andra
författningar samt stadgar
Uttalanden

Utövervårrevisionavårsredovisningenharvi ävenutförten
revision av styrelsens förvaltning för HSB:s brfTuolluvaara i Kiruna

år2018samtavförslagettill dispositionerbeträffandeföreningens
vinst eller förlust.

Vitillstyrkerattföreningsstämmanbehandlarresultatetenligt
förslageti förvaltningsberättelsenochbeviljarstyrelsensledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grundföruttalanden

Vi harutförtrevisionenenligtgodrevisionssedi Sverige.Vårt
ansvarenligtdenna beskrivs närmarei avsnittet Revisornsansvar.

Viäroberoendei förhållandetill föreningenenligtgodrevisorssed i
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund hari övrigtfullgjort

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt
omdöme och haren professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till

dispositioneravföreningensvinstellerförlustgrundarsigfrämstpå
revisionen av räkenskaperna.Vilkatillkommande

granskningsåtgärdersom utförsbaseraspårevisornutseddav
HSB Riksförbunds professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på

sådanaåtgärder,områdenochförhållandensomärväsentligaför
verksamhetenoch däravstegoch överträdelserskulle hasärskild
betydelse förföreningens situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärderoch andra
förhållandensom ärrelevantaförvårtuttalandeom ansvarsfrihet.

Somunderlagförvårtuttalandeomstyrelsensförslagtill
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget ärförenligt med bostadsrättslagen.

sitt yrkesetiskaansvarenligtdessakrav.

Vianserattderevisionsbevisvi harinhämtatärtillräckligaoch
ändamålsenligasomgrundförvårauttalanden.
Styre/sens ansvar
Det ärstyrelsen som har ansvaret förförslaget till dispositioner

Kirunaden

2019

beträffandeföreningensvinstellerförlust.Vidförslagtill utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är

/

försvarligmed hänsyntill dekravsomföreningensverksamhetsart,
omfattning och risker ställer påstorleken av föreningens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsenansvararförföreningensorganisationochförvaltningen

l

Tommy Mårtensson

av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att

Av föreningen vald revisor

fortlöpandebedömaföreningensekonomiskasituationochatttillse

Av HSB Riksförbund

att föreningens organisation ärutformad såatt bokföringen,

utsedd revisor

medelsförvaltningenochföreningensekonomiskaangelägenheter i
övrigtkontrolleras påett betryggandesätt.
Revisorns ansvar

Vårtmål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalandeom ansvarsfrihet,äratt inhämtarevisionsbevisföratt
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:

.

företagitnågonåtgärdellergjortsigskyldigtill någon
försummelsesom kanföranledaersättningsskyldighetmot
föreningen, eller

.

på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,

årsredovisningslagenellerstadgarna.
Vårtmålbeträffanderevisionenavförslagettill dispositionerav
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta,
äratt med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget ärförenligt
med bostadsrättslagen.
Rimlig säkerhet ären hög grad av säkerhet, men ingen garanti för

atten revisionsom utförsenligtgodrevisionssedi Sverigealltid
kommeratt upptäckaåtgärderellerförsummelsersom kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte ärförenligt
med bostadsrättslagen.

Mathias Milz

ÅRSREDOVISNING

Denredovisning styrelsen avgeröverettavslutat räkenskapsårochsomskabehandlas vidordinarieföreningsstämma. Årsredovisningen ska
omfattaforvaltamgsberättelse,resultaträkning,balansräkningochnoter.
Förvaltningsberättelsen
Redogör i text och tabeller för verksamheten.
Resultaträkningen

Visarföreningens samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Överstigerintäkterna kostaadema blir meUanskilkiaden vinst. Vid

omväntforilållandeuppstårförlust.Styrelsenskatill föreningsstämmanföreslåhuråretsresultatsamtövrigtfiittegetkapitalefter
avsättning/ianspråktagandetill/av underhållsfondskadisponeras.
Balansräkningen

Visarföreningens samtligatillgångarochskulderperbokslutsdatum. Föreningens tillgångarbeståravanläggningstillgångar (texfastigheter,
mventarier)samtomsättningstillgångar(kontanter,kortfiistigafordringarmm). Föreningensskulderbeståravfastighetslånsamtolikaslag
avkorU&istiga skulder (förskottshyror, leverantörsskulder, ännu ej fakturerade skulder mm).

Underegetkapitalredovisasgrundavgifter,olikafondersamtdisponiblavinstmedeVansamladförlust.
TERMER I ÅRSREDOVISNINGEN
Driftkostnader

Uppvärmning,försäkringspremie,sophämtning,städningetc. samtfästighetsskötselmklusiveavmindreomfattnmgsominteingår i

föreningens underhållsplan.
UnderhåUskostnader

Utgifterforplaneradeunderhållsåtgärderenligtunderhållsplanellermotsvarandesomi redovisningenredovisasdirektsomkostnad i
resultaträkningen.
VärdehöjandeunderhåU

Utgifter föråtgärderenligt underhållsplan eller motsvarande som redovisas som investering i balansräkningen och kosbaadsfors över
tillgängens livslängd (se avskrivningar).
Avskrivningar

Avskrivningar måste skepågrund av ålderochnyttjande. Genom att bokföra en anskaffiiing som tiUgång (aktivera) och skriva avden under
enberäknadlivslängdfördelasanskafifiimgskostnadenöverfleraär.
Anläggningstillgångar

Ärdetillgångarsomäranskaffadeförlångvarigtbrukinomföreningen,texfastigheterna.
Omsättningstillgångar
Ska i allmänhet kunna omvandlas till pengar inom ett är.
Långfristiga skulder

Ar i huvudsakdelånsomföreningenskabetalapålängresiktänett år.
Kortfristiga skulder
Ar de skulder som föreningen ska betala inom ett år.
Soliditet

Medsoliditetmenasföreningenslångfiistigaförmågaattbetalaävendelångfiistigaskulderna.Soliditetberäknassomioreningenstotala
egna kapital i procent av balansomslutningen.
Föreningensunderhållsfond

Till denna fond görs årligen avsättningar föratt säkerställa föreningens fi-amtida planerade underhåll. Detta underhåll finns dokumenterat i

föreningensunderhållsplanellermotsvarande.Avsättningtill ochåterföringfi-ånunderhållsfondenskergenomomforingmellanSittoch

bundetegetkapitali balansräkningen.Återforingfi^nunderhållsfondentillfiittegetkapitalgörsi taktmedattplaneradeunderhållsåtgärder
genomförs.

Ställda säkerheter

Avserdetsäkerhetsomlämnatsforerhållnalän.Dettaskergenomettpantbrev(mteckning)uttagesi fastighetenpåbeloppsomi regel
motsvarar erhålhia lån.

REVISIONSBERÄTTELSE

Däruttalar sigrevisorerna om årsredovisningen., förvaltningen och om styrelsens förslagtill användande av överskott eller täckande av
underskott, samt att detitl- eller avstyrka- huruvida föreningsstämman börbevilja ansvarsfiihet förstyrelsens ledamöter.
Vad är en bostadsrättsförening?

Enbostadsrattsföreiiing ärenekonomisk föreningvars ändamålärattupplåta bostäderellerlokalermedbostadsrätt i föreningens fastighet
åtsinamedlemmar(bostadsrättshavare). Deregler somfinns attföljanärdetgällerenbostadsrättsförening finnsbl. a i föreningens stadgar.
Dämtöverfinnsregleri bostadsrättslagenochlagenomekonomiskaföreningar.Tillsammansmedövrigamedlemmarutsermanenstyrelse
som bestämmer över ekonomi och förvaltning.

Närduköperenbostadsrattblirduindirektdelägarei bostadsrättsföreningenstillgångarochskulder.Detärettägandesomgerbåde
rättigheterochskyldigheter.Allai föreningenskataansvar,intebarafördenegnalägenheten,utanävenforfastighetenochdesskringmiljö.
Dettareglerasi bostadsrättsföreningensstadgar.

Vad är en äkta respektive oäkta bostadsrättsförening?
En äktabostadsrattsförening(skprivatbostadsföretag)karaktäriserasav att dessvaksamhettill minst60%beståri att åtsinamedlemmar

tillhandahålla bostäder(i förekommande fall lokaler) i byggnadersom ägsav föreningen. Enoäktabostadsrättsförening (skoäkta
bostadsföretag) ärettbostadsföretag som inteärprivatbostadsforetag. Ettprivatbostadsföretag harannorlunda skatter^ler änvadsom gäller
för ett oäkta bostadsföretag.

Enförenkladbeskrivning av skattereglerna i ettprivatbostadsforetag äratt detendastbeskattas forresultat som intehörtill fastigheten.
Övriga inkomster och utgifter beskattas inte. Medlemmarna i privatbostadsforetag beskattas inte for hyT esformån

av

att

bo i

fastigheten.

Ettoäktabostadsföretag däremotbeskattas forresultatet avalla inkomster ochutgiftermedlemmarna i ettoäktabostadsföretag beskattas för
hyresförmånav attboi fastigheten. Förenmerfullständig beskrivning avvilka skatteregler som gällerförettprivatbostadsföretag
respektiveoäktabostadsföretagochderasrespektivemedlemmarhänvisastill Skatteverketsbroschyr"Skattereglerför
bostadsrättsföreningar och deras medlemmar".
Vad är en bostadsrätt?

Densombormedbostadsrättärmedlemi enbostadsrättsförening.Bostadsrättshavamaharnyttjanderätttill sinbostadpåobegränsadtid.
Bostadsrättenkansäljasochdenkanärvaselleröverlåtaspåsammasättsomandratillgångar.
Måstemanvara medlemi föreningen?

fananman flyttar in i lägenhetenmåsteman varamedlem i foreuingen. Detärstyrelsen somfattarbeslut ommedlemskapet. Om maninte

blir antagen som medlem i föreningen kan man fåfiAgan prövad i hyresnämnden.
Ägare

Bostadsrättshavaretalaroftaomattdeägersinlägenhet.Detärformelltfel.Föreningenägerhusetochharupplåtitlägenhetenmed
bostadsrätt Bostadsrättshavarenägerenandeli föreningenochharnyttjanderätttill lägenhetenutantidsbegransning.Bostadsrättenkan
överlåtaseller säljas.

Vem bestämmer i en bostadsrättsförening?

I enbostadsrättsförening raderdemokrati. Engångvaqeårhållsenföreningsstämma därdeboendeväljerstyrelse ochrevisor. Varje
medlemharairöstochrättattlämnamotionertill stämman.Inneharfleramedlemmarbostadsrättgemensamt,hardedocktillsammansen
rost. Stämman ärföreningens högstaorgan. Härska bl. a beslutas fastställande avresultat- och balansräkningar, disposition av vinst eller
förlust samt ansvarsfiihet för styrelsen.

Det äretttillfälledärmanblickartillbakapååretsomgåttochtillsammansbestämmerhurdetkommandeåretskamötas.Därdiskuteras

ochgranskas^styrelsensforvaltolingavförenuigenstillgångar,budgeteapresenterasochdärbeslutasomvilkaolikafiggorstyrelsenska
arbetamed Ennystyrelseväljs.Varjemedlemkanlämnaförslag,motionerellerställafidgortill stämman.Denvaldastyrelsenansvarar
sedanforskötselnavföreuingenfi-amtill nästaföreningsstämma.Styrelsenharregelbundnasammanträdenochdukanlämnaförslag,frågor
eller synpunktertill styrelsen.

I dinlagenhet avgörduom ochdetskagörassmärreförändringarsomt.ex. ommålning ellertapetsering. Skadudäremotgörastörre
förändringarsomt.ex.byggaombadrummetellerändraromsindelningenmåstedurådfi-ägastyrelsenförstochi vissafallfåtillståndinnan
du gör några åtgärder.
Hur fungerar ekonomin?

Enbostadsrättsföreningskasjälvbetalasinakostnader.Eftersomingenutomståendeskatjänapengarpådittboende,bordutill
självkostnadspris. Jubättreni gemensamt sköter er bostadsrättsförening, desto bättreblir föreningens ekonomi. Drivkraften i en

bostadsrättsförening äratttillvarata allamedlemmarnas intresse - fi-amförallt deekonomiska - påbästasätt.Envälfungerande föreningkan
därförsjälvbidratill att ökakvaliteten i boendetochpressaboendekostnaderna.
Vilkakostnaderharman i en bostadsrättsförening?

Räntekostnader,fastighetsskattochandraskatter,kostnaderforvärmeochvattensamtunderhåll,avskrivningar,försäkringar,
forvaltnmgsarvodea,administrationmm.

Vad är vanligt att styrelseledamot får i arvode?

Det finns inga arvodesnivåer som kan sägasvara normala. AUtifi^in inget arvode alls till relativt högabelopp förekommer. Det är
ansvarsfullt att vara styrelseledamot men ocksågivande. Lagen sägeringet om arvodering, men i stadgarna finns oftast en bestämmelse om
arvode ska fattas av ordinarie föreningsstämma.
Behövshemförsäkringför bostadsrätten?

Enbostadsrättshavarebekostarsjälvsinhemförsäkringsombörkompletterasmenens.k bostadsrättstillägg.I vissaföreningarfinns
gemensammabostadsrättstiUäggsforsäkringarochbostadsrättstilläggetingårdåi årsavgiften.Bostadsrättstilläggetomfattardetutökade
underhållsansvaretbostadsrättshavarenharailigtbostadsrättslagenochstadgarna.
Vem bestämmer vad man betalar i månadsavgift?

Det äri normalfaUet styrelsen som faststäUer avgiften. Årsavgiftenfördelas ut påbostadsrätterna i iorhållande till bostadsrättens insats eller
andelstal beroende på vad som står i stadgarna.
Drabbas aUa andra i föreningen om någon inte har rad att betala sina kostnader?

Bostadsrättsforenmgenärenekonomiskförening,därmantaransvarförföreningenkostnadergenomattbetalaåreavgift.Allamedlemmar
hardärförengemensamtintresseattföreningensekonomiskötpåsåbrasättsommöjligt.Ytterstvilaransvaretpådenstyrelsesom
föreningenmedlemmar väljer. Enföreningsintäkterbestårtill störstadelen avdeårsavgiftersom medlemmarna betalartill föreningen. Om
eneUerfleramedlemmarintebetalarsinavgiftsådrabbasövrigamedlemmaravdetta.Omenenskildbostadsrättshavareallvarligt
försummar att sköta sina förpliktelser gentemot föreningen, kan denna enligt lag förlorarätten till sinbostad och bU vräkt.

Bostadsrättsförenmgenkanoftafäbetaltförforiältoaårsavgiftermmgmompanträttsomföreningenhari bostadsrätteni enlighetmed

bostadsrättslagen.

Vadgällerom manviU säljasinbostadsrätt?

Överlåtelseavbostadsrättmåsteskeskriftligenochvissauppgiftermåstefinnasi överlåtelseavtalet;vemsomärköpareochsäljare,vilken
lägenhetsomavsesochpriset. Vidöverlåtelseharföreningenrättattta ut enöverlåtelseavgift underfomtsättningama attdetstår i
stadgarna.VemsomskabetalaöverlåtekeavgiftenSamgåravförenmgensstadgar.

