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• Främja medlemmarnas ekonomiska intressen 
genom att upplåta bostäder för fritidsändamål 
samt att bistå medlemmarna med att upplåta 
sina lägenheter för nyttjande av tredje man 
under den tid som medlemmarna inte själva 
använder bostäderna.

Föreningens ändamål



Grundfakta
• Föreningen bildades 2007-05-10 

• Fastigheten består av 54 lägenheter och 57 bungalows med 71 lägenheter. 

• 6413 kvm bostäder, 1443 kvm lokaler 

• Lägenheterna upplåts med bostadsrätt och enligt skatteverkets beslut är vi ett oäkta bostadsföretag  

• Föreningen hyr en lokal på stranden av region Gotland som restaurang.  

• Strandrestaurangen hyrs ut till Novi. 

• Receptionen, kontorslokaler, förråd hyrs ut till Novi.  

• Brf innehavarna hyr ut sina lägenheter till Novi som i sin tur hyr ut dessa. 600 bäddar. 

• Vid eget nyttjande hyr innehavaren tillbaka sin enhet av operatören. 

• Såväl föreningen som medlemmarna har beviljats frivillig skattskyldighet för moms avseende verksamhetslokaler 
förutom fyra nya medlemmar.  



STYRELSEN (12 möten under 2017) 
• Sten Wetterblad ordf 
• Rolf Berndtsson ledamot 
• Helena Ekman ledamot 
• Gunilla Ridström ledamot 
• Samuel Borg ledamot 
• Birgitta Blanck ledamot 

REVISOR 
• Hans Sundstrand Finnhammars Revisionsbyrå AB   

VALBEREDNING 
• Berndt Petersson Thor 
• Christer Ridström (sammankallande) 

Styrelse mm



• Fastighetsskötsel   Arriba 
• Markskötsel   Arriba 
• Ekonomisk förvaltning                   SBC 
• Hotellverksamhet  Novi Resort Visby 
• Sophantering                 Gotland Recycling 
• Värme   Region Gotland 
• El    Region Gotland 
• Vatten Avlopp                 Region Gotland 
• Bredband                                     Bredband 2

Avtal under 2017



• 2017  
Nytt poolfilter 
Ventilationsanläggning strandrestaurangen 
Nytt digitalt låssystem 
Byte till digital huvudcentral 

• 2018 
Byte glasräcken 
Laddstolpar för elbilar 
Värmesystemet 

Större underhållsåtgärder



• Dec 2017 beslut om friköp tomträttsmarken. 
• Skattemyndigheten ogillar föreningens 

momsupplägg. 
• Första säsongen med Novi Resort Visby 
• Framgångsrik uthyrning. 
• Novi uppgraderade poolområdet, receptionen och 

strandrestaurangen. 
• Energikostnaderna ett återkommande problem.

Händelser under året



• Putsreparationer 
• Extra stämma 2017 09 04 om stadgarna 
• Sommarträff medlemmarna 
• 12 nummer Ägarinformation 
• 12 enheter har bytt ägare. (10 st 2016) 
• Städdag för medlemmarna 
• Avgiftshöjning 1 juli -17 med 10%. 
• Avgiftshöjning 1 jan -18 med 15% (Fastighetsskatten, 

underhållet, amorteringskrav) 

Händelser under året









Stora kostnadsposter 2017

• Förvaltning Arriba                  462 Tkr 

• Uhåll             2 336 Tkr 
– (lås, TV, pool 2 167) 

• Uppvärmning                 1 185 Tkr 

• El                 679 Tkr 

• Tomträttsavgäld                   400 Tkr 

• Räntor             1 335 Tkr 

• Totalt               6 397 Tkr 
– varav ägarna betalt ca 1 525 000.



Lån och avgifter 31/12 2017
• Lån per den 22/1 2018                                              77 Mkr 

• Räntor i dagsläget på ca                                         1,45 Mkr/år 

• Genomsnittsräntan fn                                             1,88 % 

• Andel lån bundna på 5 år                                           53 % 

• Andel lån med rörlig ränta                                         47 % 

• Amorteringar ca                                                       0,6 Mkr/år 

• Vi bör amortera mer alt minska lånen för vi har lån på  
• ca 12 000 kr / m2 bostadsyta eller  
• ca 9 800 kr / m2 totalyta 

• Total yta 7 846 m2 
• Bostäder 6 413 m2 
• Lokaler   1 433 m2



Andra ekonomiska fakta
• Intäkter till ägarna från operatören 7 160 Tkr exkl 

moms. Det är betydligt mer än årsavgifterna. (5 206 
Tkr) 

• Avgifterna har höjts fr o m 1 jan 2018 och är 978:- per 
m2. 

• Underhåll ca 835 Tkr/år enl underhållsplanen



Intäkter

• Årsavgifter          5 206 (4959) 
• Hyror hotell                      1 065 (1593) 
• Hyra strandrestaurang          150 (161)           
• Övrigt             31 (15) 

• Totalt                        ca  6 453 (6 728)



Driftskostnader
• Uppvärmning    1 185 (1 123) 
• Underhåll                            719 (263) 
• El                                        679 (643) 
• Reparationer                       511 (325) 
• Fast-kostnader                    463 (779)     
• Tomträttsavgäld                   400 (400) 
• Fastighetsskatt                    307 (299) 
• Vatten                                 301 (334) 
• Försäkring                           180 (171) 
• Övrigt                                   84 (92)                                       

• Totalt                               4 829 (4 429)



Resultaträkning 2017
• Totala resultatet negativt efter avskrivningar 

• Intäkter (Tkr)  
– Årsavgifter ägare        5 206 Tkr (4959) 
– Övriga avgifter (operatör)      1 246 Tkr (1769) 
– Övriga intäkter (lås, avfall, TV)     1 905 Tkr  

– Totala intäkter               8 357 Tkr 

• Totala rörelsekostnader                -15 795 Tkr varav avskrivn -8 146 
• Totala finansiella kostn                  -1 330 Tkr 

• Resultat               -8 769 Tkr 

• Återfört fond yttre u-håll                        630 Tkr 

• Netto resultat                     -8 139 Tkr   



Resultaträkning 2017
• Kostnader (Tkr) 

• Fastighet                                  462 Tkr 
• Reparationer                     511 Tkr 
• Underhåll (lås, TV, pool)                           2 336 Tkr   
• El, värme vatten                 2 479 Tkr 
• Försäkring, tomträtt                   638 Tkr 
• Fastighetsskatt            306 Tkr 

– Driftskostnader                       6 732 Tkr 

– Övriga kostnader                  780 Tkr 

– Personal kostnader                  135 Tkr 

– Avskrivningar                8 146 Tkr 

– Kapitalkostnader               1 331 Tkr 

• Totala kostnader             17 124 Tkr



Kommentarer till balansräkningen

• Tomten köpt per den 22 jan 2018                                         28 Mkr 

• Lagfart och inteckningar                                                 ca 1,1 Mkr 

• Tomt + tomträtt bokförs från 2018 till 38 850 Tkr, ingen mer avskrivning 

• Taxeringsvärde tomt 2018/2016                         42 646 Tkr 
• Taxeringsvärde byggnader 2018/2016                        77 854 Tkr 
• Anskaffnings värde anläggningen                        349 349 Tkr 
• Avskrivningar ackumulerat                       - 34 498 Tkr 
• Restvärde               314 851 Tkr 

• Värdering av fastighet inkl tomt                         300 000 Tkr



Kommentarer till balansräkningen 
avskrivningar
• Tomträtt     1 340 Tkr 

• Byggnader    34 498 Tkr 

• Strandrestaurangen                   1 676 Tkr 

• Inventarier         285 Tkr 

• Totala avskrivningar                 37 799 Tkr 

• Fritt eget kapital                   -41 099 Tkr 

• Återfört fond yttre underhåll                     630 Tkr 

• Differens     -2 670 Tkr  
• i princip operativa förluster tidigare år 
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Val av styrelse för 2018 - Valberedning

Förslag till OMVAL av 5 ordinarie ledamöter  
på ett år: 
• Sten Wetterblad, ordförande 
• Samuel Borg 
• Rolf Berndtson 
• Birgitta Blanck 
• Gunilla Ridström 



Val av styrelse för 2018 - Valberedning

Förslag till Inval av ordinarie ledamöter  
på ett år: 
•   

Hilda Kårbring, bungalow 64 

 Hilda.karbring@live.se, 070-521 60 24 

Raija Ohlin, lägenhet 406   

 raija@ekolsundsslott.se, 070 370 82 10 

mailto:Hilda.karbring@live.se
mailto:raija@ekolsundsslott.se


Val av revisor för 2018 

Förslag till NYVAL av revisor: 
• Hans Sundstrand, Finnhammars Revisionsbyrå



Val av valberedning för 2018

Förslag till val av valberedningen: 
• Helena Ekman
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18:1 Förslag till beslut kring förändring av 
föreningens och medlemmarnas frivilliga 
momshantering

• Förutsättningarna för föreningens frivilliga momshantering ändras genom att:   

• Föreningen upphör att debitera moms på avgifter till ägare från och med den 1/10 2018. 

• Alla ägare uppmanas att säga upp sin frivilliga skattskyldighet för moms fr o m den 1/10 
2018.



Bakgrund 

• 2008 beviljades föreningen återbetalning av den moms som bygget belastats med (drygt 
60 Mkr) 

  
• Förutsatte att anläggningen drevs som hotell av en professionell hotelloperatör under 10 

år. 

• För att kunna bli frivilligt skattskyldig för moms krävdes att medlemmarna hyrde ut sin 
enhet med 100% till hotelloperatören och att medlemmarna fick hyra tillbaka sin enhet när 
de själva skulle vara där.



Bakgrund 
Skattemyndighetens beslut 

• 2016:  
Skatteverket beslutade att föreningen ska beskattas som ett oäkta bostadsföretag. 
Anledningen är att medlemmarna inte disponerar sina bostadsrätter eftersom enheterna 
är uthyrda till 100% till en hotelloperatör. Att ägare kan disponera sin bostadsrätt är en 
förutsättning för att föreningen ska vara ett privatbostadsföretag (äkta förening). 

• 2018:  
Skatteverket beslutade att nya medlemmar i föreningen inte längre får registrera sig för 
frivillig skattskyldighet för moms med hänvisning till att hyran vid egenutnyttjande av 
enheterna inte är marknadsmässig.  ̈Skatteverket bedömer att dispositionsrätten inte är 
obruten då bostadsrättsägaren kan hyra tillbaka lägenheten på andra villkor, såsom 
bokningsförtur och lägre priser, än vad som gäller för övriga gäster ̈. Beslutet får stora 
konsekvenser för föreningens frivilliga momshantering och föreningens ekonomi. 

• Beslutet har överklagats på rekommendation av styrelsen.



Bakgrund 
Ekonomi 

• Föreningen är frivilligt skattskyldig för moms till 100%. 

• Föreningen har årligen en ingående moms på ca 1,3 Mkr.  

• Utgående moms för uthyrning till hotelloperatören och för en telefonmast är ca 0,3 Mkr. 

• Utgående moms för medlemsavgifterna är ca 1,3 Mkr  
  

•



Styrelsens uppfattning 
  
Ska rätta oss efter skattemyndighetens beslut. 
  



Konsekvenser för föreningen 

Negativt 
• Beslutet innebär en kostnadsökning netto med ca 0,8 Mkr för föreningen genom att en stor del av föreningens ingående moms 

inte kan dras av. 

• Merkostnaden måste kompenseras. 

Positivt 
• Föreningen blir retroaktivt ett äkta bostadsföretag från den 1/1 2018. (Om inte skattemyndigheten kommer med något annat 

oförutsett beslut) 

• De återkommande och tidskrävande diskussionerna med skatteverket om vad som är rätt och fel kan upphöra genom att 
föreningen blir en ¨vanlig¨ bostadsrättsförening.   

  
• Kostnader för konsult- och juristtjänster gällande moms upphör. (Fram till dags dato har Jan Kleerup jobbat gratis med juridisk 

rådgivning i denna fråga) 

Neutralt 
• Föreningen kvarstår som frivilligt skattskyldig för moms i förhållande till hur stor andel av intäkterna som kommer från 

hyresgäster som Novi och Telia då dessa är skattskyldiga för moms.



Konsekvenser för medlemmar.  

 Negativt 
• Ersättningen från NOVI för uthyrningsverksamheten kommer inte längre innehålla någon moms. 

• Årsavgiften exkl moms påverkas för att kompensera för föreningens merkostnader för moms. 

• Inga momsavdrag kan längre göras för byggnadsåtgärder gjorda i bostadsrätten.   

• Överstiger uthyrningarna 16 veckor och 50.000 kr per år blir uthyrningarna momspliktiga.    
  
• Uthyrningsavtalet med Novi behöver formuleras om.  

• Förändrat juridiskt ansvar för enheten när man inte är där.  

Positivt 
• Fakturan på kvartalsavgiften kommer inte längre innehålla moms.  

• Rot och Rutavdrag kommer framöver att kunna nyttjas på arbeten gjorda i enheten.   

• Inga skattemässiga konsekvenser uppstår vid eget nyttjande av bostadsrätten. 

• De medlemmar som överklagat skattemyndighetens beslut gällande frivillig skattskyldighet kan återkalla sina överklagande.



Konsekvenser för Novi 

Negativt 
• Nuvarande uthyrningsavtal med ägarna behöver omformuleras inför den 1 okt.    

• Kan eventuellt bli ett utökat administrativt arbete för att hålla reda på 60-dagars regeln. 

Neutralt 
• Hotelloperatörens verksamhet är fortsatt skattskyldig för moms (inte valfritt) och 

hotelloperatören har avdragsrätt för ingående moms. 

• Ingen moms betalas längre ut till ägare efter uthyrning av medlemmarnas bostadsrätter. 



Förändringar nytt uthyrningsavtal 

• Det nya avtalet ersätter det befintliga avtalet.  

• Uthyrning till Novi endast när Novi i sin tur hyr ut enheten. 

• Information om 16 veckors-regeln. 

• Rut-avdrag på säsongsstäd. 

• Bokningsrutiner omformulerade men i praktiken samma som i befintligt avtal. 
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• Föreningen upphör att debitera moms på avgifter till ägare från och med den 1/10 
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• Alla ägare uppmanas att säga upp sin frivilliga skattskyldighet för moms fr o m den 
1/10 2018.
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