Årsredovisning för Brf Ängen 2017
Org.nr 746000-1477

Årsberättelse 2017
Styrelsen för Brf Ängen får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden
2017-01-01 t o m 2017-12-31.
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att i föreningens hus
upplåta bostadsrätter under nyttjanderätt, utan tidsbegränsning.

Förvaltningsberättelse
Föreningen förvärvade 1937-12-31 fastigheten Ängen 1 i Malmö stad.
Fastigheten består av två flerfamiljshus i fyra våningar med 33 bostadsrätter.
Lägenhetsfördelning
1 rum & kök - 7st
1,5 rum & kök - 11st
2 rum & kök - 4 st
2,5 rum & kök - 5 st
3 rum & kök - 2 st
3,5 rum & kök - 3 st
4,5 rum & kök - 1 st
Total bostadsyta är 1 743 m2
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar

Verksamheten 2017
• Fortsatt se över och uppdatera stadgarna
• 9 st cyklar som rensades ut i april 2016 och som ingen gjort anspråk på, har efter 1 års förvaring i källaren
lämnats till ReBike på Hasselgatan i maj 2017.
• Vårfix m medlemmar på gården och röjning i källare. 2 till synes övergivna cyklar har placerats i källaren
för förvaring där fram till april-maj 2018.
• Forslat bort saker till tippen efter vårröjet

Överlåtelser
Av föreningens 33 lägenheter så var samtliga vid årets utgång upplåtna.
7 st överlåtelser har skett under 2017 (Lgh 3, 4, 12, 19, 21, 29, 32-33).

Fastighetsförvaltning 2017
• 2016 bytte vi cirkulationspump i värmecentralen. 2017 har vi bytt ytterligare komponenter
(varmvattenventil och ställdon) för att få en jämnare och bättre effekt.
• Vi har hanterat en vattenskada i källaren Osbygatan 14. Problemet var inte nytt men löstes förhoppningsvis
sedan det konstaterades att orsaken var att grannens (Osbygatan 16) dagvattenbrunnar var igenslammade.
Dessa har nu rengjorts och spolats och därefter har ingen ny vatteninfiltration inträffat.
• Vid föreningsstämman 2016 fick styrelsen årsmötets uppdrag att kontakta en extern expert för att upprätta
en förvaltningsplan. Styrelsen har fullgjort uppdraget och en förvaltningsplan har upprättats.
• Styrelsen fick vid föreningsstämman 2016 vidare årsmötets uppdrag att begära in offerter och genomföra planen
för ombyggnad av mangelrummet med installation av dusch, toalett och handfat samt viss ombyggnad av
tvättstugan, med bl a installation av ny modern och energisnål torktumlare. För att fullgöra uppdraget har styrelsen
gett en byggkonsult i uppdrag att upprätta en rambeskrivning över arbetet som ska utföras. Utifrån denna har därefter
tre offerter inkommit. Ett byggplaneringsmöte med byggkonsulten och en av anbudsgivarna är inplanerat i januari
2018.
• Föreningen har tidigare under kalla vintrar haft problem med bl a istappar p g a igensatta hängrännor. Sedan det
börjat växa gräs och mossa i hängrännorna har dessa och stuprören rengjorts och spolats av Klottrets fiende.
• Grunden har, efter borttaget klotterskydd, målats om och klotterskyddats på nytt.
• Under verksamhetsåret har Climat80 fått styrelsens uppdrag att genomföra en s k OVK (Obligatorisk
VentilationsKontroll). OVK:n genomfördes under en dag i oktober och intyg om OVK:n har anslagits på anslagstavlan
vid tvättstugan. Luftflödesprotokoll hålls tillgängliga för medlemmar i styrelserummet.
• Under sommaren/hösten klagade medlemmar på att det fanns råttor på gården. Råttor sågs springa på den låga
muren under cykeltaket och i sophanteringshörnan. Styrelsen kontaktade Anticimex vars tekniker sedan dess
regelbundet har besökt föreningen och betat råttfällorna och tömt desamma.
• Sedan det läckt vatten från den äldre av föreningens två tvättmaskiner har avloppsventilen bytts.
• Under verksamhetsåret har Räddningstjänsten Syd besökt Brf Ängen och pratat om brandskydd i bostad.

Planerat för 2018
• Vid styrelsemöte har frågan om radonmätning aktualiserats. Enligt miljöbalken är det bostadsrättsföreningens ansvar
att stå för mätning och ev radonsanering. Styrelsen kommer därför att under verksamhetsåret undersöka vem som är
ackrediterad att utföra en sådan mätning, kostnaden för en sådan och när den skulle kunna utföras.
• Styrelsen kommer med den upprättade förvaltningsplanen som utgångspunkt att gå vidare med underhållsplanering
av Brf Ängens fastigheter.
• I början av januari månad har styrelsen haft ett möte med byggkonsult och en av anbudsgivarna för ombyggnationen
av mangelrum och tvättstuga. Vid mötet redogjordes för ombyggnaden mer i detalj, bl a beträffande byggstart, hur
lång tid byggnationen kommer att pågå samt i vilken utsträckning det kommer att påverka våra medlemmar på ett
negativt sätt (inskränkningar i tvättider).
• Vi kommer att tillse att s k råttstopp som tidigare installerats i huvudstammarna på Hässleholmsgatan 5A och 5B även
installeras i huvudstammen i källaren, Osbygatan 14.
• Under året kommer e.on att byta fjärrvärmemätare i vår fjärrvärmecentral. Enligt e.on görs detta vart 5e år i syfte
att säkerställa mätkvaliteten.
• Göra vidare undersökningar om möjligheten att installera solceller på taket
 rvoden
A
Till föreningens valda styrelseledamöter har det utgått arvode på 31 500 kr (exkl. sociala
avgifter) och till föreningens valda revisorer med 3000 kr (exkl. sociala avgifter) för
verksamhetsåret. Dessutom har det utbetalats arvoden på 9 000 kr för arbete med omarbetning
av stadgar.

Anställda
Under året har Anders Wåke (trädgård) och Birgitta Sundin (övrigt) haft vaktmästaransvaret för tillsyn av fastigheten.
Anställningarna omfattar vardera 7,5 h/månad. Fr o m oktober har Jenny Ajanki övertagit Anders del, då han flyttat.

Årsavgiften
Årsavgiften har ej höjts under 2017.
Den genomsnittliga avgiften är 593 kr/m2.

Resultaträkning
Not
Intäkter
Årsavgifter
Bredband
Övriga intäkter
Justering hyresfordringar
Summa intäkter

2017

2016

1 034 016 kr
65 340 kr
0 kr
2 385 kr
1 101 741 kr

1 034 004 kr
65 340 kr
0 kr
-6 852 kr
1 092 492 kr

Kostnader för fastighetsförvaltning
Löpande underhåll
Elavgifter
Uppvärmning
VA-syd
Sophämtning
Renhållning
Fastighetsförsäkring
Kabel-TV
Bredbandsbolaget
Fastighetsavgift
Lokalvård
Summa kostnader för fastighetsförvaltning

-120 507 kr
-33 692 kr
-236 775 kr
-95 463 kr
-10 867 kr
-23 271 kr
-28 077 kr
-21 537 kr
-62 340 kr
-41 844 kr
-40 025 kr
-714 398 kr

-91 149 kr
-34 353 kr
-241 633 kr
-107 923 kr
-10 676 kr
-22 091 kr
-25 453 kr
-18 232 kr
-65 340 kr
-41 844 kr
-38 831 kr
-697 525 kr

Övriga externa kostnader
Förbrukningsinventarier
Administration- och trivselkostnader
Styrelsearvode
Fastighetskötsel
Sociala avgifter
Arvode för ekonomisk förvaltning
Konsultarvode mm.
Revisionsarvode
Summa övriga externa kostnader

-6 932 kr
-1 994 kr
-31 500 kr
-36 600 kr
-20 743 kr
-20 000 kr
-21 800 kr
-3 000 kr
-142 569 kr

-5 880 kr
-17 546 kr
-40 000 kr
-28 650 kr
-23 140 kr
-20 000 kr
-5 900 kr
-3 000 kr
-144 116 kr

Avskrivningar
Avsättning fond 0,5 % av taxv

-95 747 kr
-71 955 kr

-96 203 kr
-71 955 kr

Resultat före finansiella intäkter och kostnader

77 072 kr

82 693 kr

0 kr
-75 254 kr
-792 kr
-76 046 kr

1 kr
-119 546 kr
-789 kr
-120 334 kr

1 026 kr

-37 641 kr

1 026 kr

-37 641 kr

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader
Bankkostnader
Summa
Årets resultat
Årets skattekostnad
Årets resultat

Balansräkning
Not
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Byggnad och mark
Byggnad
Värdehöjande åtgärder
Avskrivningar
Summa byggnader och mark

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Summa skulder och
eget kapital
Ställda panter
Fastighetsinteckning
Ansvarsförbindelser

345 000 kr
6 413 733 kr
-1 632 896 kr
5 125 837 kr

5 030 090 kr

5 125 837 kr

10 401 kr
9 718 kr
19 945 kr
40 064 kr

14 570 kr
20 962 kr
24 088 kr
59 620 kr

0 kr
494 012 kr
494 012 kr

0 kr
447 914 kr
447 914 kr

534 076 kr

507 534 kr

5 564 166 kr

5 633 371 kr

-43 125 kr

-43 125 kr

57 288 kr
-1 026 kr
13 137 kr

19 647 kr
37 642 kr
14 163 kr

-97 512 kr
-169 875 kr
-267 387 kr

-134 455 kr
-169 875 kr
-304 330 kr

-5 135 820 kr
-5 135 820 kr

-5 135 820 kr
-5 135 820 kr

3

Obeskattade reserver
Fond för yttre underhåll
Medlemmars amortering
Summa avsättningar

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Arbetsgivaravgifter
Innehållen källskatt
Förskott månadsavgifter
Ej utbetalda revisionsarvode
Upplupna räntekostnader
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa skulder

345 000 kr
6 413 733 kr
-1 728 643 kr
5 030 090 kr

2

Kassa och bank
Kassa
Bank
Summa kassa och bank

Skulder
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital

2016-01-01
2016-12-31

1

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader
Summa kortfristiga fordringar

2017-01-01
2017-12-31

4
-4
-20
-21
-80
-8
-38

0
340
743
330
628
0
477
578

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-23
-22
-88
-6
-66

0
0
140
230
965
0
346
703

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-174 096 kr

-207 384 kr

-5 564 166 kr

-5 633 371 kr

4 620 000 kr
Inga

4 620 000 kr
Inga

Noter

Byggnader och mark
Anskaffningsvärde
Avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

not
1

Bokfört byggnadsvärde
Mark
Bokfört Anläggningsvärde

Taxeringsvärde byggnad
Taxeringsvärde mark
Totalt taxeringsvärde
Förutbetalda kost/uppl. intäkter
Skattefordringar
Kabel-TV
Bredband
Försäkring
Övrigt

2

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Årets resultat
Eget kapital

3

Upplupna kost/förutbet. intäkter
Upplupna räntor
Upplupna sociala avgifter/källskatt
Ej utbetalda revisionsarvode
Förutbetalda månadsavgifter
Värme
El
övrigt löpande underhåll

4

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

6 216 180 kr

6 216 180 kr

-1 632 896 kr
-95 747 kr
-1 728 643 kr

-1 632 896 kr
-96 203 kr
-1 729 099 kr

4 487 537 kr

4 487 081 kr

542 553 kr

542 553 kr

5 030 090 kr

5 029 634 kr

9 600 000 kr
4 791 000 kr
14 391 000 kr

9 600 000 kr
4 791 000 kr
14 391 000 kr

10 401 kr
4 718 kr
0 kr
19 945 kr
5 000 kr
40 064 kr

14
4
16
24

570 kr
627 kr
335 kr
088 kr
0 kr
59 620 kr

43 125 kr
-57 288 kr
-107 872 kr
-122 035 kr

43 125 kr
-19 647 kr
-37 642 kr
-14 163 kr

-8 477 kr
-46 413 kr
0 kr
-80 628 kr
-35 484 kr
-3 094 kr
0 kr
-174 096 kr

-6 346 kr
-45 370 kr
0 kr
-88 965 kr
-60 853 kr
-5 850 kr
0 kr
-207 384 kr

Budget 2018

Intäkter
Hyresintäkter
Bredband
Summa intäkter

1 034 034 kr
65 340 kr
1 099 374 kr

Kostnader för fastighetsförvaltning
Löpande underhåll
Elavgifter
Uppvärming
VA-syd
Sophämtning enl tax
Renhållning
Fastighetsförsäkring
Kabel-TV
Bredband
Fastighetsavgift
Lokalvård
Summa kostnader för fastighetsförvaltning

-130 000 kr
-33 000 kr
-220 000 kr
-95 000 kr
-11 000 kr
-23 000 kr
-26 000 kr
-22 000 kr
-65 340 kr
-41 844 kr
-40 000 kr
-707 184 kr

Övriga externa kostnader
Trivsel och administrationskostnader
Styrelsearvode
Vaktmästare
Sociala avgifter
Revisionsarvode
Arvode för ekonomisk förvaltning
Bankkostnader och övriga främmande tjänster
Summa övriga externa kostnader

-4 000 kr
-50 000 kr
-26 400 kr
-24 979 kr
-3 000 kr
-24 000 kr
-15 000 kr
-147 379 kr

Avskrivningar
Avsättning fond 0,5 % av taxv

Resultat före finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter från omsättningstillgångar
Räntekostnader för fastighetslån
Summa
Årets vinst

-95 000 kr
-71 200 kr
-166 200 kr
78 611 kr

-77 000 kr
-77 000 kr
1 611 kr

Revisio n sberättelse
T ll arsmötet i bostadsrättsföreningen Ängen
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Rapport om årsredovisningen
Vi har granskat årsredovisningen för bostadsrättsföreningen Ängen.
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 de beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vi har planerat och utfört revisionen för att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
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.
tJttatanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning
per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.

Vitillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andraförfattningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för
bostadsrättsföreningen Ängen för räkenskapsåret 2017 -01-01 - 201 7 -1 2-31 .

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår
revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förenin§en för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för vårt uttalande.

Uttalanden
Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Vitillstyrker
att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Malmö 2018.03-18

Stefan Petrini och Jesper Furu
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PM Revisionsberättelse bostadsrättsföreningen Angen 2017
Kommentarer
Under arbetet med revisionsberättelsen för bostadsrättsföreningen Ängen 2017

upptäcktes mindre brister som behöver kommenteras.
Bredbandsavgiften
Avgiften för bredband i avtalet med Bredbandsbolaget överstiger 100 kr och belastar
årsavgiften, vilket det inte ska göra enligt tidigare beslut på årsmöte. Detta behöver

korrigeras retroaktivt.
Utgift överskrider basbelopp
Utgiften (76.735 kr inklusive moms, 20170406, verifikat 48) för utbyte av värmepump

överstiger basbeloppet för 2017 (44.800 k0 vilket gör att styrelsen inte har mandat
att ensamt besluta om kostnaden. Kostnaden är dessutom bokförd som löpande

underhåll, men borde rimligtvis ligga med iförvaltningsplanen.
Konsultation
Revisorerna upptäckte en stor post för konsultation vad det gäller tvättstugeprojektet

och undrade om kostnaden var rimlig. Eftersom föreningen förvaltas av
medlemmarna själva är svaret ja på den frågan. Det ligger i styrelsens uppdrag att

anlita professionell hjälp då de själva inte kan hantera förvaltningen. Däremot väcker
det frågor om hur styrelsen och revisorerna bör arbeta framöver, speciellt med tanke
på ovanstående kommentar angående utgiften som överskrider basbeloppet.

Malmö 2018-03-18

Stefan Petrini och Jesper Furu
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Svar på kommentarer från revisorerna
Bredbandsavgiften
Vi förstår inte riktigt denna kommentar. Revisorema får förtydliga sig på årsmötet.

Överskridet basbelopp
Vi blev tvungna att byta pumpen akut. Eftersom vi visste att vi skulle hamna över ett basbelopp
kontaktade styrelsen bostadsrättema med frågan "Måste styrelsen invänta ett stämmobeslut eller kan
styrelsen själv ta beslut i den akuta situation som har uppstått när cirkulationspumpen slutade fungera
och när driftsäkerheten inte kan garanteras?'Tjänstemannen på Bostadsrättemavat solklar i sitt
svar. I den situationen som föreningen befann sig i måste styrelsen fatta beslut. Det hade tvärtom
varit tjänstefelav styrelsen aft inte agera och därigenom riskera såväl medlemmars hälsa som i
förlängningen huseflbyggnaden.
Anledningen till att kostnaden är bokförd som löpande underhåll, är att det inte innebär någon

standardfööättring.

'

Konsultation
Här har revisorerna redan svarat på sin egen fråga.
lnga beslut som innebär kostnader över basbeloppet tas, om det inte är en akut åtgärd.
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