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Att bo i en 
Bostadsrättsförening 
- vad innebär det? 
 
 
 

• I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som 
tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, 
”hyran” gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och 
fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll. 

 
• Med bostadsrätt ”äger” du inte din lägenhet i egentlig mening. 

Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga 
medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt 
bostadsrättslagen en ”i tiden obegränsad nyttjanderätt” till din 
bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina 
skyldigheter. Du bor tryggt. 

 
• Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark 

och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en 
styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta 
föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en 
ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och 
bostadsrättsföreningen – genom HSB-ledamoten – har hela 
HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB 
erbjuder också fortlöpande utbildning för nya 
styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för 
levande boendedemokrati.  
 
Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med 
och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning 
och ekonomi. 
 
 
 
 
 
På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar 
till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en 
årsredovisning. 
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Förvaltningsberättelse för HSB Bostadsrättsförening Bladet nr 643 i Solna 

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret: 
2018-01-01 - 2018-12-31 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostäder till 
medlemmarna med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen 
(1999: 1229). 

Föreningens fastigheter 

Föreningen äger fastigheten Bladet 2 i Solna kommun. 

Styrelsen har sitt säte i Solna. 

I föreningens fastigheter finns: 

Antal Kvm 
164 12 743 

0 0 
2 355 

Objekt 
Bostadsrätter 
Hyresrätter 
Lokaler 
Parkeringar och 
garageplatser 90 0 ( 40 egna p-platser och 50 p-platser hyr förening hos Solnaberg) 

Föreningens fastigheter är byggda 1985-1987. Värdeår är 1987. 

Föreningen är fullvärdesförsäkrad i Folksam. I försäkringen ingår bostadsrättstillägg samt styrelseansvarsförsäkring. 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 

Årsavgifter 

Under året har årsavgifterna varit oförändrade. 

Genomfört och planerat underhåll 

Utvändig målning av taken. 
Kompletterande plattsättningar för 2 nya parkeringsplatser. 

Pågående eller framtida underhåll 

Tidpunkt 
2019 
.2019 
201~zo2o 
2019 
2020 
2021-2023 . 
20.20 
2021-2022 
2019 

Byggnadsdel 
Belysning 
Tak 

. · Värrriesystefn •· 
·. · ·· UtemiljcS .. . ·• 

Stamma:r 
Hissar 
Värmesystem . · 

. Fasad · · · ·· . 
Gemensamma lokaler · 

Tidigare genomfört underhåll 

Tidpunkt 

2014-2016 

;2014 

Byggnadsdel 

Byggnad. 

Ventilation · .... · 

Åtgärd 
Byte av.)ittre belysning 
.S61lcell instalation. . .. 
•översyn oc.h· effektivise:ring .. i;)v•.vätrnesy$tem 
Upprustning av utemiljö . . . 
stamspolning) •· 

·· Hissrnotorutbyte 
· Fränluftsvärm~pumsutbyte ·•· . · 

. Byte av fasadrörelsefogar , . . ·. . 
· Ytskiktsrenovering tvättstugekorridorerna samttoalettervid 
.gemensamhetslokalen 

Åtgärd 

Renovering av hisshallar i entreplånen och våningsplanen 

. Byte av fläkt:motorer 
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Förvaltningsberättelse för HSB Bostadsrättsförening Bladet nr 643 i Solna 

Övriga väsentliga händelser 
1.Styrelsen har under året beslutat att installera solceller. Föreningens medlemmar har fått information vid två medlemsmöten. 
Gensvaret från medlemmarna har varit mycket stort. Upphandling har gjorts, sex företag har lämnat anbud. Svea Solar är det 
företag som fått uppdraget i hård konkurrens. I december 2018 skickade styrelsen in ansökan om bygglov till Solna stad. Solcellerna, 
som har en livslängd på minst 25 år, beräknas producera 110 000 kilowattimmar per år. Med nuvarande elpriser kommer solcellerna 
att vara avbetalda efter cirka tio år, därefter blir det ren vinst för föreningen! När elpriserna stiger går avbetalningen ännu snabbare. 
2.Styrelsen har under 2018 genomfört sonderingar beträffande möjligheten (tekniskt och ekonomiskt) att installera bergvärme. 
Beslut kommer att tas under 2019. 
3.Styrelsen har under maj/juni månad upphandlat ett lån på 16 miljoner kronor. Lånet kommer att ligga kvar hos Swedbank men nu 
blir räntan cirka 150 000 kronor lägre per år. Under 2017 och 2018 har föreningen sänkt lånekostnaderna med drygt en miljon 
kronor per år. Föreningen har idag lån på totalt drygt 74 miljoner kronor. 
4.Styrelsen har under året genomfört omförhandling av två leverantörsavtal. 
5.Samtliga yttertak har målats. Arbetet kunde genomföras snabbt och bra tack vare det soliga och varma vädret. 
6.Styrelsen har under året fört samtal med Solnaberg AB angående trafiksäkerheten inom området. Brf Bladet har ett avtal med 
Solnaberg AB avseende förbättrad belysning och trafiksäkerhet. Vissa av dessa förbättringar har utförts av Solnaberg AB under 2018 
enligt avtal. Den trottoar längs delar av Barks väg som ska iordningställas har dock inte iordningställts i tid enligt vårt avtal. 
?.Lantmäteriet har beslutat om det servitut för nio parkeringsplatser utanför Barks väg 10 och 12-16. Allt enligt tidigare avtal med 
Solnaberg AB. Lantmäteriets beslut har vunnit laga kraft och kan därmed inte överklagas. Nu återstår för föreningen att få ett 
servitut även för den utfart mellan stålburen över garagenedfarten och kontorshuset, vilken i slutet av året blev den utfart som vi 
måste använda vid trafik från Barks väg 12-16 och som går över Solnabergs fastighet. En ansökan om ett s.k. avtalsservitut för 
utfarten har lämnats till Lantmäteriet, och vi är överens om detta med Solnaberg. 
8.Arbetet med att förbättra utebelysningen har pågått under hösten 2018 och arbetet kommer att fortsätta under våren 2019. 
9.Två nya p-platser har färdigställts mellan Barks väg 6 och 8. 
10.Vid årsstämman i maj 2018 antogs nya och uppdaterade stadgar - detta betyder att föreningens stadgar är anpassade till de 
lagar och regler som gäller från 30 juni 2018. 
I de nya stadgarna finns nu inskrivet att balkonginglasningarna är medlemmarnas eget fulla ansvar. 
il.Styrelsen har anlitat en arborist som under vintern/våren 2019 ska beskära träd men också fälla några skadade eller på annat 
sätt utsatta träd. Arboristen har styrelsens uppdrag att utföra arbetet utifrån sin kompentens och gällande regler för 
Nationalstad sparken. 

Stämma 
Ordinarie föreningsstämma hölls 2018-05-16. Den upprättade röstlängden upptog 63 bostadslägenheter varav 3 fullmakter. 

Extra föreningsstämman hölls den 15 februari 2018. Den upprättade röstlängden upptog 42 bostadslägenheter varav 4 fullmakter. 

Styrelse 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Styrelsemedlem 
Adis Avdic 
Anders Magnusson 
Charlotte Aminoff 
Christina Malmberg 
Hans Ingelshed 
Jonas Skoog 
Olga Gromova 
Stefan Ban 

Roll 
Ledamot Avgick i juli 2018 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
HSB-ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Anders Magnusson, ordförande; Olga Gromova, kassör; 
Christina Malmberg, sekreterare. 

Styrelsen har under året hållit 14 protokollförda styrelsemöten. 

Firmatecknare 

Firmatecknare har varit Anders Magnusson, Olga Gromova, Hans Ingelshed, Stefan Ban. Teckning sker två i förening. 

Revisorer 
Kerstin Storäkers 
Fredrik Schwerin 
BoRevision AB 

Föreningsvald ordinarie 
Föreningsvald suppleant 
Av HSB Riksförbund utsedd revisor 
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Förvaltningsberättelse för HSB Bostadsrättsförening Bladet nr 643 i Solna 

Representanter vid HSB:s fullmäktige 

Föreningens representant i HSB:s fullmäktige har varit Anders Magnusson och Christina Malmberg. 

Valberedning 
Valberedningen består av Henrik Friden (sammankallande), Jens Jacobsen och Jan-Erik Lindahl. 

Underhållsplan 

Underhållsplan för planerat periodiskt underhåll har upprättats av styrelsen. Planen ligger till grund för styrelsens beslut om 
reservering till eller ianspråktagande av underhållsfond. 

Stadgeenlig fastighetsbesiktning genomfördes 2018-01-15. 

Underhållsplanens syfte är att säkerställa att medel finns för det planerade underhåll som behövs för att hålla fastigheterna i gott 
skick. Under året utfört underhåll framgår av resultaträkningen. 

Medlemsinformation 

Medlemmar 
Föreningen hade 223 medlemmar vid utgången av verksamhetsåret 2018. Under året har 12 överlåtelser skett. 

Flerårsöversikt 

Ekonomisk sammanställning och nyckeltal i bostadsrättsföreningen 
För att göra ekonomin i en bostadsrättsförening enklare att förstå har HSB tagit fram ett antal så kallade nyckeltal. Dessa nyckeltal 
kan användas för att jämföra bostadsrättsföreningar med varandra och för att följa utvecklingen hos en enskild bostadsrättsförening. 
Syftet är att skapa trygghet och förståelse för dig som medlem, köpare eller övrig intressent. 

Ett nyckeltal är ett jämförelsetal som syftar till att visa verksamhetens ekonomiska ställning och göra det enkelt för läsaren att 
jämföra exempelvis en bostadsrättsförening med en annan. 

För tydlighet och transparens väljer vi att visa vår förenings nyckeltal de senaste fem åren. Vi visar detta i tabellen nedan och efter 
tabellen förklarar vi vad varje nyckeltal betyder. 

Nyckeltal 
.X:rsavgi~, kr/~~rn·: } ... ,. • ... . · .·· · :.· ... ., , ·• .. ··· .. ·_.· ·. •···. ·. 
:TotalaJntäkter kr/kvrn· . < ' -·.······ . , ·_. 
'Sparandetill underhåll oc:h investeringarkr/kvrn 
; Belåning, kr/kvm . . . ... 
• Räntekäiislighet 
Drift och underhåll kr/kvm 

2018 
581 . 

; 696 , 
270 

5644 
10% 
·274 . 
.109' 

2016 
581 .... 
669 . 

.. 170 
6010 
·11% 

245 
107 • Energikostnader k[/~~m-~-~- ~~~~-----'------~~~~ 

2015 
· S,81. 
675 
179 

· 6 041 . 
·11% · 

242 
102 

2014 
. . ?Bf 
. 656 1 

· 1~2: 
' 60711 

_11%: 
247' 

-111 
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Förvaltningsberättelse för HSB Bostadsrättsförening Bladet nr 643 i Solna 

Förklaring av nyckeltal 

Årsavgift 
Anger hur stor årsavgiften är per kvadratmeter boarea exklusive eventuellt separat debiterade avgifter (el, bredband och liknande). 
Tänk på att detta är ett genomsnitt i föreningen. För att räkna ut en enskild bostadsrätts årsavgift ska man utgå från bostadsrättens 
andelsvärde. 

Totala intäkter 
Anger föreningens totala intäkter för räkenskapsåret per kvadratmeter boarea och lokalarea. Många bostadsrättsföreningar har 
intäkter utöver årsavgiften (exempelvis garage- och lokalintäkter) och då syns det här. 

Sparande till framtida underhåll och investeringar 
Vår förening har ett antal stora komponenter som vi sliter på varje år (stammar, fönster, tak etc.). Därför måste vi spara till det 
framtida underhållet och utbytet av dessa komponenter. Detta nyckeltal anger hur stort löpande överskott föreningen har per 
kvadratmeter boarea och lokalarea varje enskilt år. 

Rent praktiskt går föreningens sparande till olika saker varje år (amorteringar, sparande på bankkonto eller utförda investeringar). 
På lång sikt går pengarna till de planerade underhåll och investeringar vi behöver göra, antingen genom att vi har pengar på banken 
eller att vi har amorterat och på så sätt skapat ett låneutrymme. 

Nyckeltalet kan jämföras med de totala intäkterna för att se hur mycket av dessa som blir över. Lite längre ner går det också att se 
hur vi räknar ut vårt överskott/sparande. 

Belåning, kr/kvm 
Belåningen fördelas på kvm-ytan för bostäder och lokaler då nyckeltalet avser visa hur stor belåning hela bostadsrättsföreningen 
har. För att se hur stor andel av skulden en enskild bostadsrätt "äger" ska man utgå från den bostadsrättens andelsvärde. 

Räntekänslighet 
Anger hur många procent bostadsrättsföreningen behöver höja avgiften med om räntan på lånestocken går upp med en 
procentenhet för att bibehålla samma sparande till framtida underhåll och investeringar. 

Drift och underhåll 
Genomsnittlig drift och underhåll fördelas på ytan för bostäder och lokaler och beräknas på drift och underhåll exklusive eventuella 
kostnader för planerat underhåll. 

Energikostnader 
Anger värme, vatten- och elkostnader per kvadratmeter boarea och lokalarea för varje räkenskapsår. Nyckeltalet räknar in 
eventuella intäkter från separat debitering av dessa kostnader men för bostadsrättsföreningar som betalar sina medlemmars 
hushållsel utan att debitera ut detta blir kostnaderna högre. 

övriga nyckeltal 
:N·ett:66msattnfrig : 
;Resultat efte.r . fioansieUa. ppster 
Soliditet .. . 
(Nyckefråf ·t tkrom infit ånnät anges y ···· . 

2018 
9068 

877 , 
is% 

2017 
876i ' 
2:350 

>24% 

2016 
····s7ss 

-447 
21°/Q 

2015 
· äs4s ' 
: 281 

.. 20% · 

Föreningens sparande till framtida planerat underhåll och investeringar 

2014 
····ss~z 

-965 
19% 

Nedan redovisas föreningens sparande till framtida planerade underhåll och investeringar. Sparandet visar hur mycket likvida 
medel föreningen fått över i den löpande driften under räkenskapsåret. Därför tas avskrivningar (som inte påverkar likviditeten) 
samt årets planerade underhåll bort. 

Rörelseihtäkter .. 
•. Rörelsekostn.ader·· 
Finansiella poster 
Årets resultat 

Planerätunderhåll 
'Avskrivningår 
Arets sparande 

9 067915' 
· -7.3W ;rnf 

·-862.778 
· 876 518 

+ 1591412 
+ 1 069 957 

3537887 

.'.2.7P 
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Förvaltningsberättelse för HSB Bostadsrättsförening Bladet nr 643 i Solna 

Förändring eget kapital 

........................... ...................... R122?.45 .... 

Upplåtelse- Yttre uh 

... , ,._a~9ift~r, fond 
. .: • 2'159 745 · . 3 '4'9(ici27 

1 601 000 
-1 591412 

... ·. } 596215 

Förslag till disposition av årets resultat 

Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor: 
Styrelsens disposition 
Balanserat resultat 
Ärets resultat 
Reservering till underhållsfond 
Ianspråktagande av underhållsfond 
Summa till stämmans förfogande 

Stämman har att ta ställning till: 
Balanseras i ny räkning 

6 403 000 
876 518 

-1 601 000 
1 591 412 

7 269 930 

7 269 930 

Balanserat Arets 

resultat resultat 
·.·· 4:os2iiä , i 3so;zsi1 

. -'1601000 
.. 1 591412 

2 350 281 -2 350 281 ' 
876 518: 

. · .. ·.~ 393 412 .··. . 876 SJ81 

Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med 
tillhörande tilläggsupplysningar. 
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HSB Bostadsrättsförening Bladet nr 643 i Solna 

Resultaträkning 

11a.ör:e1ie,ngu.er:u1:::•1::····· 
Nettoomsättning 
övriga rörelseintäkter 

111orelsekostna<1e1
··· ·•, 

·orrtt:·ach··underhJiT. 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader och arvoden 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Summa rörelsekostnader 

Finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Summa finansiella poster 

Not 1 
Not 2 

Not 3 
Not 4 
Not 5 

Not 6 
Not 7 

2018-01-01 
2018-12-31 

9 067 615 
0 

9 067 615 

-5 189 853 
-769 264 
-299 245 

-1 069 957 
-7 328 319 

8 369 
-871147 
-862 778 

2017-01-01 
2017-12-31 

8 766 868 
435 495 

9 202 363 

-3 380 058 
-895 201 
-324 548 

-1 070 108 
-5 669 914 

.. :•11•!$'i!$:12,1•141fil 

13 722 
-1195 890 
-1 182 168 
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HSB Bostadsrättsförening Bladet nr 643 i Solna 

Balansräkning 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgJngar 
Byggnader och mark 
Inventarier och maskiner 

Finansiella anläggningstillgJngar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 8 
Not 9 

Not 10 

Not 11 
Not 12 

Not 13 

2018-12-31 2017-12-31 

95 884 870 96 947 786 
21125 28 166 

95 905 995 96 975 952 

500 500 
500 500 

95 906 495 96 976 452 

10 480 3 102 
3 221 823 1327465 

444 832 399 751 
3 677 135 1 730 318 
1 545 395 3 287 698 

5 222 531 5 018 017 

101129 025 101994 469 
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~-~ Org Nr: 716418-6780 

HSB Bostadsrättsförening Bladet nr 643 i Solna 

Balansräkning 

!ii~tl@li::~iiltilioitil$kUllirllil::1l::u:+;;;;:: 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser 
Yttre underhållsfond 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 
L§ngfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Lev era ntörssku lder 
Skatteskulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Not 14 

Not 15 

Not 16 
Not 17 

2018-12-31 2017-12-31 

14 658 990 14 658 990 
3 506 215 3 496 627 

18 165 205 18 155 617 

6 393 412 4 052 718 
876 518 2 350 281 

7 269 930 6 403 000 

25 435 135 24 558 617 

73 000 000 74 000 000 
73 000 000 74 000 000 

1 000 000 1 000 000 
528 642 451 028 

21 310 23 749 
110 739 106 239 

1 033 199 1 854 836 
2 693 891 3 435 852 

75 693 891 77 435 852 

101129 025 1()1994469 
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HSB Bostadsrättsförening Bladet nr 643 i Solna 

Kassaflödesanalys 

Löpande verksamhet 
Resultat efter finansiella poster 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
Avskrivningar 
Kassaflöde från löpande verksamhet 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning (-) /minskning ( +) kortfristiga fordringar 
Ökning ( +) /minskning (-) kortfristiga skulder 
Kassaflöde från löpande verksamhet 

Investeri ngsverksa m het 
Investeringar i fastigheter 
Investeringar i maskiner/inventarier 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

Fina nsieringsverksamhet 
Ökning ( +) /minskning (-) av lån till kreditinstitut 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 

2018-01-01 
2018-12-31 

876 518 

1069957 
1946475 

-52 379 
-741 961 

1152 135 

0 
0 
0 

-1 000 000 
-1 000 000 

2017-01-01 
2017-12-31 

2 350 281 

1070108 
3 420 389 

-24 789 
912 030 

4 307 630 

-900 000 
-35 207 

-935 207 

-3 800 000 
-3 800 000 

JISQlllll!t ·· ·•·· ····· · .. ··•··· ··•·· ·· ···· ····· ... · .. ........ ,. 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto 
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. 
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HSB Bostadsrättsförening Bladet nr 643 i Solna 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016: 10 
årsredovisning i mindre företag (K2). 
Belopp anges i kronor om inget annat anges. 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
Lån med en bindningstid på ett år eller mindre tas i årsredovisningen upp som långfristiga skulder. 

Avskrivning fastighet 
Principen för K2 är att endast ny- och tillbyggnader kan aktiveras. De tidigare aktiverade komponenter som i enlighet med 
god redovisningssed och tidigare normgivning aktiverats som separata avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med 
separata avskrivningsplaner. 

Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med 1 % av anskaffningsvärdet årligen och total livslängd har bedömts 
till 120 år från färdigställandetiden. 

Övriga komponenter skrivs av linjärt mellan 10-60 år. Tillbyggnader är helt avskrivna. 

Avskrivning inventarier och maskiner 
Avskrivning sker med 20% på anskaffningskostnaden. 

Fond för yttre underhåll 
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition på basis av föreningens 
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av styrelsen. 

Fastighetsavgift/fastighetsskatt 
Föreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift på bostäder som högst får vara 0,3 % av taxeringsvärdet för 
bostadsdelen. Föreningens fastighetsavgift var för räkenskapsåret 1 337 kronor per lägenhet. 

För lokaler betalar föreningen statlig fastighetsskatt med 1 % av taxeringsvärdet för lokaldelen. 

Inkomstskatt 
En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag, belastas vanligtvis inte med 
inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % för verksamheter som inte kan hänföras till fastigheten, t ex avkastning på en del 
placeringar. 

Föreningen har sedan tidigare år ett skattemässigt underskott uppgående till 49 498 tkr. 
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Org Nr: 716418-6780 

HSB Bostadsrättsförening Bladet nr 643 i Solna 

Noter 

Årsavgifter 
Hyror 
Bredband 
övriga intäkter 
Bruttoomsättning 

Avgifts- och hyresbortfall 
Hyresförluster 

Ersättning från Solnaberg 

Fastighetsskötsel och lokalvård 
Reparationer 
El 
Uppvärmning 
Vatten 
Sophämtning 
Fastig hetsförsä kring 
Kabel-TV och bredband 
Fastighetsskatt och fastighetsavgift 
Förvaltningsarvoden 
övriga driftkostnader 
Planerat underhåll 

Hyror och arrenden 
Förbrukningsinventarier och varuinköp 
Administrationskostnader 
Extern revision 
Konsultkostnader 
Medlemsavgifter 

Arvode styrelse 
Revisionsa rvode 
övriga arvoden 
Löner och övriga ersättningar 
Sociala avgifter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 
Ränteintäkter skattekonto 
övriga ränteintäkter 

Räntekostnader långfristiga skulder 
övriga räntekostnader 

2018-01-01 2017-01-01 
2018-12-31 2017-12-31 

7 399 284 
1 340 815 

246 000 
91353 

9 077 452 

-9 775 
-62 

9 067 615 

0 
0 

713 868 
283 202 
556 554 
696 562 
177 850 
180 772 
159 324 
305 030 
279 301 
211 386 

34 592 
1 591 412 

5189 853 

600 000 
18 185 
95 772 
18 750 
10 627 
25 930 

769 264 

181 500 
11 000 
56 000 

0 
50 745 

299 245 

991 
1 

7 377 
8 369 

870 046 
1101 

871147 

7 399 284 
1 331 317 

0 
94144 

8 824 745 

-57 832 
-45 

8 766 868 

435 495 
435 495 

555 582 
366 564 
566 210 
615 556 
221465 
176 650 
148 901 
61 784 

275 715 
190 796 
34 825 

166 010 
3 380 058 

655 149 
9 129 

187 909 
13 963 
3 120 

25 930 
895 201 

181 500 
11 000 
56 000 
15 750 
60 298 

324 548 

1 346 
13 

12 364 
13 722 

1195 880 
10 

1195 890 
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Org Nr: 716418-6780 

HSB Bostadsrättsförening Bladet nr 643 i Solna 

Noter 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingäende anskaffningsvärde byggnader 
Ingående anskaffningsvärde mark 
Årets investeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingäende avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 
Taxeringsvärde byggnad - lokaler 

Taxeringsvärde mark - bostäder 
Taxeringsvärde mark - lokaler 
Summa taxeringsvärde 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärde 
Årets investeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Bokfört värde 

Ingäende anskaffningsvärde 
Utgäende ackumulerade anskaffningsvärden 

Andel i HSB Stockholm 

2018-12-31 

100 882 340 
7 502 000 

0 
108 384 340 

-11 436 554 
-1 062 916 

-12 499 470 

95 884870 

129 000 000 
5 200 000 

95 000 000 
937 000 

230137 000 

205 489 
0 

205 489 

-177 323 
-7 041 

-184 364 

21125 

500 
500 

500 

2017-12-31 

99 406 006 
7 502 000 
1476 334 

108 384 340 

-10 373 487 
-1 063 067 

-11436 554 

96 947 786 

129 000 000 
5 200 000 

95 000 000 
937 000 

230 137 000 

170 282 
35 207 

205 489 

-170 282 
-7 041 

-177 323 

28166 

500 
500 

500 
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Org Nr: 716418-6780 

HSB Bostadsrättsförening Bladet nr 643 i Solna 

Noter 2018-12-31 2017-12-31 

Skattekonto 
Avräkningskonto HSB Stockholm 

Förutbetalda kostnader 

52 376 
3 169 447 

3 221823 

444 832 
444 832 

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt 
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår. 

SBAB 
Handelsbanken 
Nordea 
Swedbank 

Ränteändr 

1519143 
2 130 
8 164 

15 958 
1545 395 

52 456 
1 275 009 

1327 465 

399 751 
399 751 

3 261 896 
1 680 
8 164 

15 958 
3 287 698 

Nästa års 
Låneinstitut Lånenummer Ränta dag Belopp amortering 
Nordea Hypotek 39788679064 1,65% 
Nordea Hypotek 39788779433 0,60% 
Stadshypotek 29715 1,08% 
Stads hypotek 989219 1,04% 
Swedbank 2854093669 1,00% 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig deJ 

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 

i!~ ii~:!'!1:!:i Fi::Sl<Ulder:tiH:kredi~-~~t!,:::::Hi::Y!''iii'' ,·.··· · 

Kortfristig del av långfristig skuld 

Inre fond 
Källskatt 

Upplupna räntekostnader 
Förutbetalda hyror och avgifter 
övriga upplupna kostnader 

2020-05-20 
2019-05-15 
2021-06-30 
2021-12-01 
2022-06-22 

14 300 000 
12 400 000 
14 500 000 
16 800 000 
16 000 000 

74 000 000 

98 914 000 

1 000 000 
1 000 000 

106 239 
4 500 

110 739 

25 275 
738 453 
269 471 

1033 199 

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder 
som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år. 

0 
400 000 

0 
600 000 

0 
1000000 

73 000 000 

69 000 000 

94 214 000 

1 000 000 
1 000 000 

106 239 
0 

106 239 

26 150 
729 486 

1 099 200 
1854 836 
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Org Nr: 716418-6780 

HSB Bostadsrättsförening Bladet nr 643 i Solna 

Noter 

Inga väsentliga händelser har skett efter årets slut 

Stockholm, den .......... : .. 0. ... f ...... 1.!!.q ro 

<4~~L 4~~ 
Christina Malmb7rg 

lfr 1 ~ 
Stefan'{l .~ 

Vår revisionsberättelse har~/'3 - 0 L,f _ lb 

fok ~ ~ ~ ....................................... ~ 

lämnats beträffande denna årsredovisning 

~{::fr 
Av föreningen vald revisor Av HSB Riksförbund förordnad revisor 

2018-12-31 2017-12-31 

Ch~~~ 
~ ·····~ ····················· 
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i HSB Brf Bladet Nr 643 i Solna, org.nr. 716418-6780 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Bladet Nr 
643 i Solna för år 2018. 

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 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar och Den 
föreningsvalda revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Upplysning av särskild betydelse 

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa 
uppmärksamhet på klassificeringen av föreningens skulder till 
kreditinstitut i årsredovisningen. Föreningen har lån som 
klassificeras som långfristiga men förfaller inom ett år från 
balansdagen och som därmed är kortfristiga. 

Styrelsens ansvar 

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar 

Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en 
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsenlliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre 
kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat. 
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Den förenings valda revisorns ansvar 

Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt 
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar, andra 
författningar samt stadgar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för HSB Bri Bladet Nr 643 i Solna 
för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust. 

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

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har i övrigt fullgjort 
sitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen 
av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse 
att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, 
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, 
årsredovisningslagen eller stadgarna. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med bostadsrättslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 

föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag 
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt 
med bostadsrättslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på revisorn utsedd av 
HSB Riksförbunds professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 

Stockholm den Jo 14 2019 

BoRevision AB 
Av HSB Riksförbund 
utsedd revisor 

/ 

L/~~ .--!#:k:?/..~ .......... .. .. . ,.,, 

Av föreningen vald revisor 

16



Ordlista 
 
Årsredovisning: Består av en förvaltningsberättelse 
samt den ekonomiska redovisningen. 
 
Förvaltningsberättelse: Den del av 
årsredovisningen som i text förklarar verksamheten 
kallas förvaltningsberättelse (ibland 
verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse). 
Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft 
uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak 
förekommit samt redovisar en del fakta om antalet 
medlemmar m m. 
 
Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer 
den EU-anpassade årsredovisningslagen. 
Redovisningen består av resultaträkning, 
balansräkning och noter. I resultat- och 
balansräkningarna redovisas klumpsummor. Noterna 
innehåller mer detaljerad information. 
 
Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive 
kostnader föreningen har haft under året. Intäkter 
minus kostnader = årets överskott/underskott. 
För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få 
så stort överskott som möjligt, utan istället att 
anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord 
ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de 
kostnader (inklusive avsättning till fonder) som man 
väntar ska uppkomma. Föreningsstämman beslutar 
efter förslag från styrelsen hur resultatet ska 
hanteras. 
 
Balansräkningen visar föreningens tillgångar 
(tillgångssidan) och hur dessa finansieras 
(skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens 
anläggningstillgångar i form av fastigheter och 
inventarier samt föreningens omsättningstillgångar i 
form av t ex kontanter och andra likvida medel. 
På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital 
som innehåller medlemmarnas insatser, balanserat 
resultat och yttre fonden. Övriga poster på 
skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t 
ex leverantörsskulder. 
 
Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda 
för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste 
anläggningstillgången är föreningens fastighet med 
mark och byggnader. 
 
Avskrivningar: Värdet på fastigheterna och inköpta 
inventarier minskar på grund av förslitning. Detta  
 

 
 
 
 
redovisas som en kostnad för avskrivning i 
resultaträkningen varje år. Det värde som står som 
tillgång i balansräkningen är värdet efter alla 
avskrivningar. 
 
Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas 
till kontanter inom ett år. Bland 
omsättningstillgångar kan nämnas HSB 
avräkningskonto och andra likvida medel. 
 
Kortfristiga skulder är skulder som föreningen 
måste betala senast inom ett år, t ex 
leverantörsskulder. 
 
Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att 
betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor, 
bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra 
bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med 
dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna 
större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten 
tillfredsställande. 
 
Skulder: Skulder till utomstående; dels sådana som 
ska betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut. 
 
Fond för yttre underhåll: Styrelsen ska upprätta 
underhållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten 
ska medel avsättas för underhållet. Genom beslut om 
årsavgiftens storlek säkerställs erforderliga medel 
för att trygga underhållet av föreningens hus. Beslut 
om fondavsättning fattas av föreningsstämman. 
 
Fond för inre underhåll: I de 
bostadsrättsföreningar som har en inre 
underhållsfond, regleras avsättningen till fonden i 
bostadsrättsföreningens stadgar. Fondbeloppet enligt 
balansräkningen utvisar den sammanlagda 
behållningen av samtliga bostadsrätters 
tillgodohavanden. Fondens fördelning på respektive 
lägenhet framgår av den avispecifikation som följer 
inbetalningskorten varje kvartal. 
 
Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen 
som inte bokats som kort- eller långfristig skuld. 
Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt 
åtagande, som avgäld. 
 
Ställda panter avser i föreningens fall de 
pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som 
säkerhet för erhållna lån. 
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