
Årsredovisning 2015 - Bostadsrättsföreningen Tanto



Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tanto i Stockholm 
(reg nr 716416-7483) får härmed avge årsredovisning för 
föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2015-01-01 
– 2015-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas eko-
nomiska intresse genom att i föreningens fastighet upplåta 
bostadslägenheter med nyttjanderätt och utan tidsbegräns-
ning. Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomst-
skattelagen (1999-1229). 

Föreningen bildades 1979-11-13 och registrerades 
1980-01-04.

Föreningens fastigheter
Föreningen äger och förvaltar fastigheterna enligt nedan:
- Kulltorp 2, (Flintbacken 2-10, A-huset)
- Tantobruket 1, (Flintbacken 14-28, B-huset)
- Kulltorp 4, (Tantogatan 41-47, C-huset)
- Kulltorp 5, (Tantogatan 59-71, D-huset)
- Sockerbruket 2, (Sockerbruksgränd 10-18, E-huset)
- Södersjukhuset 8, (Parkeringsplatsen, Flintbacken)

I föreningens fastigheter finns:
Av föreningens 729 bostadslägenheter upplåts 676 (670) 
med bostadsrätt och 53 (59) med hyresrätt. 
Föreningen upplåter dessutom 40 (40) lokaler med hyres-
rätt.

Den upplåtna ytan är totalt 57 451 m2, varav 53 957 m2 är 
bostäder och 3 494 m2 är lokaler. 

Av lägenheterna upplåtna med hyresrätt disponeras 24 (24) 
av Stiftelsen Stockholms Studentbostäder lägenheter och 
övriga 26 (33) av enskilda hyresgäster. 3 (3) hyresrätter har 
upplåtits som övernattningslägenheter för gäster till våra 
boende. 
Föreningen disponerar också 349 parkeringsplatser och 111 
garageplatser.

För egen del disponerar föreningen lokaler för föreningens 
ändamål på Flintbacken 10 (förvaltningsexpedition). I före-
ningen finns även samlingslokaler för sammankomster, 
bastu, motionslokal, pingislokal samt snickarbod.

Fastigheterna uppfördes under åren 1962 – 1965.
Värdeår är 1964-65.

Det totala taxeringsvärdet uppgår till 1 166 609 000 kr, se 
Not 7.
Föreningen är fullvärdesförsäkrad i Trygg Hansa. I försäk-
ringen ingår styrelseansvarsförsäkring.

Medlemmar
Föreningen hade 919 (910) medlemmar vid utgången av 
verksamhetsåret 2015. Under året har 41 (51) överlåtelser 
skett.

Väsentliga händelser under och efter 
räkenskapsåret
Årsavgifter
Under året 2015 har årsavgifterna varit oförändrade.

Stämma
Ordinarie föreningsstämma hölls 2015-06-03. Vid stäm-
man deltog 133 röstberättigade medlemmar.

Extra stämma hölls 2015-12-01 avseende stambyte och nya 
stadgar. Vid stämman deltog 316 röstberättigade medlem-
mar, varav 33 var fullmakter.

Styrelse
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ledamöter  Mandattid
Inger Lindberg Bruce, ordförande 2015
Maria Palme, vice ordförande 2014-2015
Bodil Robertsson, sekreterare 2015-2016
Stefan Falk, ekonomiansvarig 2014-2015
Leopold Malmqvist 2015-2016
Bo Årman 2014-2015
Elin Blume 2015-2016
Kristina Söderlund 2015-2016
   
Lars Hörnesten           utsedd av HSB Stockholm 
 
Suppleanter
Riccardo Malacalza 2015-2016  

I tur att avgå vid kommande föreningsstämma 2015-06-01 
är ledamöterna Inger Lindberg Bruce, Maria Palme, Stefan 
Falk, Bo Årman.

Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda styrelse-
möten.

Fastighetsgruppen ska bereda ärenden inför styrelsens sam-
manträden.

Gruppens perspektiv är fastigheterna och tomtmarken. 
Fastighetsgruppen har sammanträtt vid 9 tillfällen under 
året och berett frågor om fastigheternas skötsel och under-
håll samt detaljgranskat upphandling av större entreprenader. 

Fastighetsgruppen har bestått av Inger Lindberg Bruce 
(ordf.), Leopold Malmqvist, Bo Årman, Bengt Lindström/
Antti Arhonen (förvaltare), Ronny Jonasson (ass. förval-
tare).

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR 
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I samband med stambytesprocessen har en stambytesgrupp 
sammanträtt vid 5 tillfällen. 

Firmatecknare
Föreningens firma har sedan föregående föreningsstämma 
tecknats av styrelsen eller Inger Lindberg Bruce, Maria 
Palme, Stefan Falk och Bodil Robertsson, två i förening.

Revisorer
Börje Hammarström Föreningsvald ordinarie
Jaan Cedergren Föreningsvald suppleant
BoRevision AB Av HSB Riksförbund utsedd    
 revisor
 
Ombud i HSB:s distriktsråd
Föreningens ombud vid HSB:s distriktsråd har enligt före-
ningsstämmans beslut varit Inger Lindberg Bruce, Maria 
Palme, Stefan Falk, Bodil Robertsson, Leopold Malmqvist, 
Bo Årman, Elin Blume och Kristina Söderlund. Som supp-
leant valdes Riccardo Malacalza.

Valberedning
Valberedningen har enligt föreningsstämmas beslut ut-
gjorts av Peder Björk (sammankallande), Helen Bejmar, 
Cecilia Nilsson och Samuel Branting. 

Arvoden
Arvoden till styrelsen har uppgått till sammanlagt 
249 400 kr. Ledamöter och suppleanter som har utfört sär-
skilda arbetsuppgifter under arbetstid har arvoderats med 
förlorad arbetsförtjänst eller motsvarande. 
Föreningsvalda revisorer har arvoderats med 14 800 kr.
Valberedningen har arvoderats med 24 800 kr.

Årsplan för styrelsen
jan-mar: bokslut, verksamhetsberättelse
apr-jun:  motionssvar, stämma, ny styrelse 
jul-sep: uppföljning stämma, underhållsplan
okt-dec: budget 

Löpande ärenden behandlas kontinuerligt.
Styrelsen sammanträder normalt sista tisdagen varje månad 
utom juli.
Fastighetsgruppen sammanträder normalt näst sista mån-
dag/tisdag varje månad utom juli.

Anställda
HSB förvaltning, inhyrd fastighetsförvaltare på deltid.
Ronny Jonasson, heltidsanställd som förvaltarassistent.
Kari Dagudde, heltidsanställd som 1:e maskinist 
Inge Gårdman, heltidsanställd som maskinist/fastighets-
skötare.
Satvinder Singh, heltidsanställd som fastighetsskötare 
from sept 2015.

Under sommaren och vid stor arbetsbelastning har extra 
personal tjänstgjort.

2015 års motioner
På föreningens stämma 2015 behandlades 11 motioner från 
föreningens medlemmar. Av dessa beslöt stämman att bifalla 
2 och avslå 7 stycken. Två återstående motion besvarades. 

Motionerna har under året behandlats på följande sätt:
 
Motion nr 8 om nya parkbänkar på parkmarken är under 
behandling med staden. 
Motion nr 9 om att ta bort sittplatser på berget utanför 
B-huset är åtgärdat.
Motion nr 4 och 6 om bättre plats i cykelrum och olika 
förslag, oavsett avslag på motionerna pågår utredning om 
förbättringar, presenteras under våren 2016. 
Motion nr 7 om gymutrustning, en enkät har genomförts 
och förslag presenteras under våren 2016.

Styrelsearbetet 
Styrelsen har under ett antal år arbetat fram dokument om 
riktlinjer för styrelsearbete. 

Under 2012 sammanställdes dessa dokument i en styrelse-
manual som antogs av styrelsen. I manualen formuleras sty-
relsearbetets utgångspunkter och arbetsmetoder i följande 
kapitel; Vision, Arkitektur- och gestaltningsprogram, Miljö, 
Beslutsordning, Ekonomi. Projektstyrning, Personal, 
Information och kommunikation, Styrelsens kompetens-
utveckling, Arvodesfördelning. Styrelsemanualen ses över 
varje år. En instruktion till valberedningen är också god-
känd av stämman 2013.

Underhållsplan
Den underhållsplan, som styrelsen och förvaltningen arbe-
tar med, baserar sig på historik av tidigare utförda åtgärder 
sedan 1980-talet. Underhållsplanen har sedan framskrivits 
för att få en bedömning av omfattningen av åtgärder, som 
krävs de närmaste 10 åren. Avsättning till yttre underhålls-
fond görs för större planerade åtgärder.

Stadgeenlig fastighetsbesiktning genomfördes 2015-04-07.

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

Fastigheterna

Fastigheterna uppfördes under åren 1962 – 1965 och det 
pågår ett ständigt arbete med underhåll och förbättringar 
av föreningens fastigheter både invändigt och utvändigt. 
Under året har ett antal små och större projekt genomförts, 
men i huvudsak har arbetet varit inriktat på att förbereda ett 
genomförande för insatser under 2016.

Ett axplock från de större projekt som föreningen 
har genomfört under 2015:

Injustering radiatorer
Vår installation av termostater och slutliga injustering radia-
torer som ett led i föreningens energibesparingsåtgärder, har 
avslutats under vår/vintern 2015. Föreningen noterar ca 8 % 
energibesparing och motsvarande lägre miljöbelastning och 
uppvärmningskostnad. 

I och med injusteringen får inte värmebalansen förändras 
genom borttagande av enskilda radiatorer.
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Renovering av fjärrvärmecentraler
En utredning om en uppgradering av våra undercentraler 
initierades 2015 med framtagande av upphandlingsunder-
lag som innebär att fjärrstyrning möjliggörs. Upphandling 
och genomförande sker under vår och sommar 2016.

Tilluftsaggregat
E-husets tilluftsaggregat med förvärmning av luften till 
trapphus, har ersatts 2015 med helt nya aggregat pga. slitage. 

Fasadfogning och renovering fönster
Arbetet med nya fasadfogar och samtidig renovering av 
fönster avslutades under sommaren gällande hus C och 
sedan fortsatt under 2015 på hus D. Hus D färdigställs våren 
2016. 

Efter avslutad fasadfogning vid hus C och D måste ett utbyte 
ske av jordmassorna i rabatter vid gårdsfasader eftersom 
denna är kontaminerad med PCB. Arbetet inleddes vid hus C 
under 2015 och bromsades in pga av höga värde på stort djup 
med flera analyser med följd till nya utgrävningar. Hus C 
och D färdigställs avseende jordmassor samt renovering av 
skada på sockel hus D samt läckage hus C, vårvintern, 2016, 
före växtsäsongen startar. 

B-parkeringen
Projektering inför en ombyggnad av B-parkeringen har 
slutförts med utförande lika övriga ombyggda parkeringar. 
Genomförande av entreprenaden sker våren 2016.  Eluttag 
för motorvärmare förbereds för laddning av elbilar (enbart 
säkringar behöver bytas ut). 

Byte av fönster i markplan
Fönstren i markplan har båge och karmar av trä till skillnad 
från våra lägenheter. Vid behov av underhåll bedömdes att 
den bästa åtgärden var att byta ut ytterbågen till aluminium 
samt att klä in karmar med aluminiumplåt. Detta utfördes 
vid B-huset 2015. Vid ett positivt utfall är avsikten att byte 
också ska ske av motsvarande fönster vid övriga hus på 
markplan under 2016.  

Cykelförvaring
En specialist inom cykelförvaring har anlitats för att för-
bättra våra cykelutrymmen (inomhus/utomhus) och finna 
förslag till nya lösningar. Förslagen presenteras 2016 och 
ev. åtgärder utförs prioriterat efter beslut. 

Lekredskap på A-gården
Nya lekredskap för A-gården har utretts och upphandling är 
utförd 2015. Beslut om genomförande våren 2016, efter att 
dialog skett med de boende i A-huset för bästa funktion och 
inriktning. 

Läckage mellan garageplan
Utredning har påbörjats under 2015 och förslag om insats 
med genomförande planeras till 2016.

Hyreslägenheter och hyreslokaler
Som alla år har hyreslägenheter och hyreslokaler renove-
rats när läge uppstått.

Stamrenovering

Stammar inkluderar avlopp, varm- och kallvatten samt vär-
meledningar till varje lägenhet och dessa ledningar kallas 
stammar. 

Värmestammar och tillhörande radiatorer är i gott skick 
med en bedömd kvarvarande livslängd på minst 25 år. För 
delar av både vatten- och avloppsrör bedöms att ca 10 % av 
ursprunglig godstjocklek återstår på de mest utsatta partier-
na. Styrelsen har därför konstaterat att det är nödvändigt att 
ersätta befintliga stammar med helt nya rör inom ca 5 år.

Styrelsen har med ovanstående resultat startat ett projekt 
för att genomföra stambyte i föreningens fastigheter. De 
åtgärder som vidtas bör leda till att risken för vattenskador 
minimeras för lång tid och att badrummen fortsättnings-
vis uppfyller branschens regler för säker vatteninstallation. 
Viktigt är att åstadkomma en långsiktig hållbar lösning för 
våra fastigheter, som också bidrar till en framtida värdeök-
ning.  

Styrelsen har därför föreslagit att nya vatten- och avlopps-
stammar installeras. 
I badrum och toaletter får stammarna ny placering, i kök 
används befintlig stamplacering. Avlopp till golvbrunn och 
i vissa fall tvättställ utförs hängande i underliggande våning 
ovan undertak i badrum och toalett. Detta tillvägagångssätt 
väljs för att öka flexibiliteten och möjliggöra olika planlös-
ningar samt göra arbetet mer rationellt och mindre störande 
för de som väljer att bo kvar under renoveringstiden. Det 
ger också fördelarna att dagens krav på vattenskadesäk-
ra installationer uppfylls och underlättar för föreningens 
framtida underhåll.
Informationsmöten har hållits för alla boende under hösten 
2015.

Vid den extra stämman 1 december 2015 togs enhälligt 
beslut att genomföra stambyte enligt styrelsens förslag. 
Arbetet beräknas påbörjas under 2016 och pågå till 2019-
2020.

Energi och miljö

Föreningen har sen 2010 en miljöpolicy och handlingsplaner 
revideras kontinuerligt.

El
Föreningen har fortsatt att installera rörelsestyrda armatu-
rer och lågenergibelysningar i syfte att minska elförbruk-
ningen.  En utredning genomfördes i syfte att utvärdera våra 
möjligheter att byta viss trappbelysning till nästa genera-
tions belysning (LED).  Vi avvaktar här ett bättre sortiment 
och noterar att utvecklingen går snabbt och att det bedöm-
des bättre att avvakta, ett till två år.  
Föreningen köper miljövänlig vindkraftsel.

Föreningen förbereder för flera elbilar i framtiden. Vid 
kommande renoveringen av B-parkeringen, våren 2016, 
installeras grövre kablage för att klara högre strömstyrkor, 
som gör att den nya parkeringen klarar att förse elbilar med 
laddning på 220 V och 16 A. 
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Styrelsen och förvaltningen bevakar också, att vid fortsatta 
insatser främja vårt bruk av miljövänliga bilar på området. 

Värme
Föreningen har under året skapat en handlingsplan för en 
energieffektivisering av våra fastigheter med prioritering 
av åtgärder kopplade till övrigt underhåll.

Vårt behov av energi för varmvatten och uppvärmning av 
fastigheterna är både den största kostnadsposten och den 
post som har störst miljöpåverkan, även med vår anslutning 
till fjärrvärmesystemet. Föreningen överväger av samma 
skäl att införa frånluftsvärmepumpar för att kunna ta tillva-
ra på energi, som annars försvinner med ventilationsluften 
och därigenom kunna minska vår energiförbrukning med 
ca 35 %, vilket motsvarar ca 200 personbilars koldioxid 
avtryck. 

All installation av frånluftsvärmepumpar utförs utanför 
bostäderna, som således inte påverkas alls. Styrelsen har 
dock valt att senarelägga denna omfattande investering 
med beaktande av den nyligen beslutade stamrenoveringen. 

Föreningen avser att genomföra en vindsisolering efter 
stambytet, eftersom detta arbete riskerar förstöra isolering-
en pga. rörarbeten på vindarna. 

Den enskilt största energibesparingen efter ovanstående 
projekt är ett stort projekt med ett fönsterbyte gällande alla 
lägenheter. Styrelsens inriktning är att påbörja detta efter 
stambytet med hänsyn till projektets storlek både fysiskt 
och finansiellt. En utvärdering av fönstren 2014 -2015 har 
visat att fönstren bedöms vara i ett så gott skick att de 
bedöms till minst ytterligare 10 års ekonomisk livslängd. 
Ett ev. utbyte i förtid sker således i syfte att spara energi och 
höja komforten för de boende.  

Avfall
Föreningen installerade mobilt sopsugssystem för hus-
hållssopor 2010. Sopsortering sker i stadens återvin-
ningsanläggning på Tantogatan (glas, plast, plåt, kartong). 
Föreningen har också tidningsinsamling samt grovsoprum 
för övrig återvinning och elektronikskrot. 

Gällande komposterbart matavfall har Stockholms stad valt 
en inriktning, som innebär att vi i framtiden får sortera vårt 
komposterbara avfall i särskilda påsar med också en unik 
färg, som vid ankomsten i Högdalen sorteras ut av robotar 
för att processas till biogas. Vårt sopsugssystem kommer 
att kunna användas även för den sortens sortering. Detta 
beräknas kunna vara i drift 2017 – 2018, men detta styrs helt 
av staden.

Yttre miljö
Föreningen har relativt höga ambitioner när det gäller att 
erbjuda de boende en god yttre miljö. Det avspeglar sig i 
skötsel av grönområden och rabatter, där också ett antal 
intresserade och flitiga Tantobor bidrar. Beskärning av bus-
kar och träd görs regelbundet.

Ett gestaltningsprogram för utvecklande och bevarande av 
den yttre miljön i Tanto har tagits fram som underlag, för att 
värna om den unika karaktären i området. 

Ett kontinuerligt underhåll med bl. a. nyplanteringar sker. 

En trädplan för alla träd i vårt område har tagits fram, även 
de som står på stadens mark.
Samtliga lekutrustningar besiktigas kontinuerligt. 

Vår omgivning
Förslaget på en permanent broförbindelse till Årsta Holmar 
har utgått, i stället finns en båtförbindelse. För Årstaskogen 
och Årsta Holmar finns förslag på naturreservat enl. beslut 
i KF 2014.

Tillbyggnaden av akutmottagningen vid SÖS i västläge 
mot Tantolunden fortskrider. Lokalerna förväntas stå klara 
2017-2018. Det finns förslag på att vår återvinningsstation 
skall byggas om i samband med att korsningen Tantogatan/
Jägargatan byggs om under 2017- 2018.

Vi håller oss informerade om byggnadsprojekt i vår omgiv-
ning, det senaste är vad som händer med äldreboendet 
Kulltorp i framtiden och en ev. överdäckning av spåren mot 
Tantolunden.

Information och IT i Tanto

Föreningens informationsblad Tantonytt kom ut med 
6 nummer under 2015 med Peder Björk som redaktör. 
Information lämnas även genom anslag i portarna och i brev-
inkasten, samt givetvis via kontakter med kontoret. 

Föreningens hemsida www.brftanto.se innehåller också 
rikligt med information. Hemsidan bytte utseende under 
våren 2015 i och med att HSB har ändrat sin layout. Nu blir 
den lättare att underhålla och med mera aktuellt innehåll. 

Föreningen har sedan ett par år tillbaka bokningssystemen 
via nätet för tvättstugor och bastu. 

Föreningen använder sedan tidigare HSB:s webbtjänst för 
administrativa ärenden avseende bland annat ekonomirap-
porter (där samtliga i styrelsen har tillgång till alla ekono-
miska transaktioner), blanketter för andrahandsuthyrning, 
mäklarbilder m.m. över nätet. Även inkommande fakturor 
hanteras elektroniskt via HSB:s system.

Styrelsen och förvaltningen använder www.projectplace.se 
för hantering av dokument. Där lagras alla protokoll och 
bilagor samt övriga styrdokument.

Förvaltningen arbetar med en Microsoft server där all doku-
mentation lagras. Backup på servern görs mot en extern 
datacentral.

Alla nytillkomna medlemmar får ett välkomstpaket med 
information om området, med bland annat informations-
skriften ”Värt att veta om HSB:s brf Tanto”.
Nyinflyttade erbjuds också ett enskilt informationsmöte 
med förvaltaren. 

Sedan ett par år tillbaka erbjuds föreningens medlem-
mar ”gratis” Internet 50Mbit/10Mbit som en del av vårt 
befintliga ComHem-utbud. Vill man ha högre kapacitet ger 
ComHem motsvarande rabatt.
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Gemensamma lokaler, aktiviteter m m

Brofestet används för olika fester och andra sammankoms-
ter t ex föreningsmöten. Den livaktiga Veteranklubben för-
lägger en stor del av sin verksamhet dit i form av medlems-
möten, Qigong, filmförevisningar, föredrag, fester mm. 

Sockertoppen är vår kombinerade fritids-/ pingis-/ mötes-
lokal, som används flitigt bl. a för olika möten och sam-
mankomster. Där finns också en mindre boksamling, där 
boende kan hämta och lämna böcker.

Gymmet används flitigt och är öppet 06:00 – 22:00 alla 
dagar, likaså används bastun frekvent med olika dam- och 
herrtider. Snickarboa uppskattas och används av händiga 
tantobor.

Lekplatserna på våra gårdar används dagligen både av 
boende och av barnen i Tanto School och våra två förskolor. 
Vår närhet till stadens lekplats Sockerskålen är också 
mycket uppskattad. 

Grillplatsen och övriga uteplatser erbjuder likaså möjlighe-
ter till samvaro och gemenskap.
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Föreningens roddbåt används för lustfärder och fisketurer i 
Årstaviken.
Föreningens tre gästlägenheter visar en hög beläggning, 
särskilt under veckoslut och helger.

Trygghetsringningen, som arrangeras av frivilliga krafter 
är uppskattad av ensamboende i alla åldrar. Många andra 
gemensamma aktiviteter anordnas av de boende.

Ekonomi

Föreningen har en god ekonomi och balansräkningen är 
stark.
Föreningen har sedan utgången av 2010 varit skuldfri. 
Föreningens likvida tillgångar har ökat och till c:a 47 mil-
joner kronor och har till större delen löpande placerats i tre 
olika lån med tre månaders bindningstid.
Under 2015 sålde föreningen 6 hyresrätter.
Styrelsen hänvisar till förvaltningsberättelsens resultat- 
och balansräkningar med en omfattande notapparat som 
detaljerat beskriver föreningens ekonomi.

Följande tabell redovisar jämförelse mellan kostnader och 
intäkter de senaste tre åren.

Styrelsens kommentarer till resultatet

Intäkterna 2015 ligger i nivå med 2014, avgifterna läm-
nades oförändrade under 2015. Bokslutet ger ett positivt 
resultat och styrelsens förslag är att göra en avsättning till 
yttre fond på 3 932 221 Det positiva resultatet beror primärt 
på lägre utfall i underhåll men även på lägre kostnader för el 
och uppvärmning,

Löpande underhåll ligger under budget och beror främst på 
att åtgärder inom mark, el och gemensamma utrymmen för-
skjutits till 2016. Vissa kostnader har ökat, t ex byggnads-
underhåll och vattenskador.     

Planerat underhåll ligger också lägre än budget vilket i 
huvudsak beror på att utfallet för vissa planerade åtgärder 
är lägre, kostnad för stambytet är ett exempel, och att åtgärder 

förskjutits i tid. Budgeterade åtgärder är påbörjade och 
kommer därför att belasta bokslutet för 2016.

Från och med räkenskapsåret 2014 trädde en ny norm-
givning i kraft, vilket innebär att föreningen framtida år 
kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat 
K-regelverk Förändringarna gäller synen på avskrivningar, 
investeringar och planerat underhåll. 

En ny bedömning av föreningens samtliga anläggnings-
tillgångar gjordes utefter 11 komponenter, där de värderats 
utifrån kvarstående livslängd.  

Efter den nya beräkningen blir den totala avskrivningen 
3 607 tkr (3 559 tkr). 

2015 +/-% 2014 +/-% 2013
Nettoomsättning 34 267 581 -0,75 % 34 525 051 -0,85 % 34 820 159 kr 

            

Personalkostnader -3 454 661 -5,28 % -3 647 461 6,98 % - 3 409 320 kr

Uppvärmning -6 973 634 -14,86 % -7 078 812 -7,17 % - 7 625 712 kr

El -1 132 815 -6,20 % -1 207 642 -6,97 % - 1 298 170 kr

Vatten -1 011 232 +1,49 % -996 351 -4,11 % - 1 039 092 kr

Löpande underhåll -4 936 225 -20,36 % -6 198 414 36,74 % - 4 532 922 kr

Övrig drift -5 142 357 -6,93 % -5 525 062 4,69 % - 5 277 346 kr

            

Planerat underhåll -1 164 117 -65,30 % -3 355 683 -34,61 % - 5 443 893 kr

            

Avskrivningar -3 606 890 +1,32 % -3 559 862 -34,61 % - 5 443 893 kr

Finansiella poster 271 342 -44,53 % 489 206 -13,70 % 566 899 kr

            

Fastighetsskatt -1 382 237 +1,39 % -1 363 283 0,38 % - 1 358 180 kr

Inkomstskatt -      kr - -      kr   -     kr



Flerårsöverikt

Nyckeltal 2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning 34 268 34 525 34 820 33 985 32 962
Resultat efter finansiella poster 3 932 2 082 220 3 681 -90
Soliditet, % 95 95 96 95 95
(Nyckeltal i tkr om inte annat anges)
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I revisionsberättelsen finns en anmärkning om att fören-
ingen vid flera tillfällen inte betalat skatter och avgifter 
i rätt tid. HSB Ekonomiförvaltning, som vi anlitat som 
extern ekonomiförvaltning sen 90-talet, har p g a av bris-
tande interna rutiner orsakat förseningar i inbetalning av 
de skatter och avgifter som anmärkningen gäller. HSB eko-
nomiförvaltning tagit ansvar för förseningarna och betalat 
de avgifter som uppstått. Förseningarna har därmed inte 
orsakat föreningen någon ekonomisk skada. HSB har även 
stramat upp sina interna rutiner för säkerställa korrekt han-
tering i framtiden.
 
Framtida utveckling

Styrelsens ambition är att helt i enlighet med stadgarna låta 
årsavgifterna styras av självkostnadsprincipen, vilket inne-
bär att löpande kostnader inklusive avskrivningar motsva-
rar löpande intäkter.

Den allt starkare balansräkningen stärks främst genom ore-
gelbundet förekommande försäljningar av hyreslägenheter, 
vilket inte får betraktas som löpande intäkter. Vi har också 
ytterligare en dold tillgång i form av en byggrätt på stora 
A-parkeringen.

Föreningens ekonomi är mycket god, våra avgifter har varit 
oförändrade under ett antal år, men kostnaderna för det 
förväntade stambytet kommer att finansieras delvis med 
nya lån och det kommer att påverka årsavgifterna oavsett 
framtida lägenhetsförsäljningar. En specifik finansierings-
plan för stambytet har tagits fram av styrelsen, som en del 
av arbetet med projektet.

Styrelsen har under året också fortsatt arbeta med målen 
för att även framgent vara en attraktiv bostadsrättsförening 
för alla åldrar. Detta uppnås genom

-  att vara en HSB-förening, som främjar det goda boen-
det med engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och 
samverkan
-  att sörja för en stabil ekonomi, som ger oss möjlighet att 
underhålla och utveckla våra fastigheter
-  att utveckla en nära förvaltning för att få bättre kontakt 
med alla boende och lokalhyresgäster
-  att utveckla den sociala servicen och gemenskapen för 
olika åldrar, men också för en gemenskap för alla boende
-  att med en miljöpolicy (2010) fortsätta att verka för att 
brf Tanto skall vara en trivsam, välskött och miljövänlig 
förening

Vi har genomfört det traditionella heldagsseminariet för 
styrelsen, revisorer, valberedning och förvaltning för att 
dels förkovra oss i styrelsearbetet, men också diskutera våra 
visioner gällande Tantos framtid – miljöfrågor, utveckling, 
behov.

Styrelsen har fastställt ett styrdokument för verksamheten, 
för att underlätta för framtida förvaltning och styrelser.

En del av de större projekt som finns inplanerade i närmaste 
framtiden är:

2016: 
Fortsatta åtgärder för energisparande/värme.   
Fortsatt  renovering av gårdar (A-gården) med  nya lekred-
skap, sittplatser, växter.    
Omgestaltning B - parkeringen. 
Renovering övre plan i garage, för att undvika läckage.   
Renovering av fasadfogar slutförs.

Stamrenovering kan påbörjas under hösten. 

2017-2020: 
Stamrenovering 

Slutord

Styrelsen vill tacka alla medlemmar som gjort insatser 
under året. Det gäller våra synnerligen aktiva veteraner, 
som bidrar till mycket glädje bland våra äldre boende. 
Trygghetsringningen betyder mycket för de ensamma (man 
behöver inte vara gammal för att delta).

Det gäller också alla som ömt sköter om sina rabatter på 
gårdssidorna, till de som hjälper till med cyklarna, håller 
ordning på Brofestet/Sockertoppen och ordnar evenemang 
av olika slag, samt inte minst Tantonytt.

Tack till alla boende som gör stora insatser för att Tanto 
skall kunna fortsätta att vara ett trivsamt och attraktivt 
bostadsområde.

Vi vill tacka vår personal, som under året gjort fina insatser 
och gett oss boende en bra service. 



Förslag till disposition av årets resultat

Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor:
Balanserat resultat 81 687
Årets resultat   3 932 221
 4 013 908

Styrelsen föreslår följande disposition:
Reservering till underhållsfond 3 932 221
I anspråkstagande av underhållsfond -
Balanserat resultat          81 687
 4 013 908

Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning 
med tillhörande tilläggsupplysningar.

Årsredovisning

Totala kostnader

Personalkostnader
11 %

Avskrivningar
12 %

Planerat underhåll
14%

Övriga externa kostnader
6 % Drift

67 %

2003

2007

2011

2015

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0
El                                               Fjärrvärme                                               Totalt
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Styrelsen för 

HSB Bostadsrättsförening Tanto i Stockholm 
org.nr: 716416-7483

 får härmed avge årsredovisning för föreningens 

verksamhet under räkenskapsåret 

 
2015-01-01    -    2015-12-31 

  

   2015-01-01 2014-01-01 
Resultaträkning  2015-12-31 2014-12-31                     

     

Rörelseintäkter      
Nettoomsättning Not 1 34 267 581 34 525 051   
 

Rörelsekostnader
Driftskostnader Not 2 -20 578 500 -20 645 398
Övriga externa kostnader Not 3 -1 802 533 -1 724 167
Planerat underhåll  -1 164 117 -3 355 683
Personalkostnader och arvoden Not 4 -3 454 661 -3 647 461
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar        -3 606 890      -3 559 862
Summa rörelsekostnader  -30 606 701 -32 932 570   
  

Rörelseresultat  3 660 879 1 592 481
     
Finansiella poster     
Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 5 278 031 490 268
Räntekostnader och liknande resultatposter Not 6                 -6 689                 -1 062
Summa finansiella poster  271 342 489 206   
  
     

Årets resultat  3 932 221 2 081 687  
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Balansräkning  2015-12-31 2014-12-31                     

Tillgångar        
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark Not 7 127 095 667 129 696 186
Inventarier och maskiner Not 8 319 770 385 597
Pågående nyanläggningar Not 9        11 288 976           3 697 497
  138 704 413 133 779 280
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 10                         950                          950
  950 950
                                                                                                                                      
Summa anläggningstillgångar  138 705 363 133 780 230 

Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar      
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar  130 288 13 746
Avräkningskonto HSB Stockholm  4 662 406 2 214 863
Övriga fordringar Not 11 43 574 4 829
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 12               747 711               500 012
  5 583 978 2 733 451

Kortfristiga placeringar Not 13 29 000 695 29 000 713

Kassa och bank Not 14 15 391 273 4 798 436
                                                                                                                               
Summa omsättningstillgångar  49 975 947 36 532 600
                                                                                                                              

Summa tillgångar  188 681 310 170 312 830

     
Eget kapital och skulder      

Eget kapital Not 15
Bundet eget kapital 
Insatser  53 317 500 52 997 000
Upplåtelseavgifter  116 111 841 103 266 691
Yttre underhållsfond            5 884 422           3 884 422
  175 313 763 160 148 113

Fritt eget kapital
Balanserat resultat  81 687 0
Årets resultat           3 932 221           2 081 687
  4 013 908 2 081 687
                                                                                                                               
Summa eget kapital  179 327 671 162 229 799  
 
Skulder
Korfristiga skulder
Leverantörsskulder  4 422 094 1 463 982
Aktuell skatteskuld  38 290 44 900
Övriga skulder Not 16 275 351 233 533
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17           4 617 905           6 340 616
Summa skulder  9 353 640 8 083 031

Summa skulder  9 353 640 8 083 031
                                                                                                                   
Summa eget kapital och skulder  188 681 310 170 312 830
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser  2015-12-31 2014-12-31      
Ställda säkerheter    
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 0 0
 
Ansvarsförbindelser      
Fastigo   35 419 28 498

  2015-01-01 2014-01-01 
Kassaflödesanalys  2015-12-31 2014-12-31                     

Löpande verksamhet      
Resultat efter finansiella poster  3 932 221 2 081 687
    
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet     
Avskrivningar          3 606 890            3 559 862
Kassaflöde från löpande verksamhet  7 539 111 5 641 549

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar  -402 986 244 982
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder          1 270 609            1 138 815
Kassaflöde från löpande verksamhet  8 406 734 7 025 347

Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter         -8 532 023          -8 395 620
Kassaflöde från investeringsverksamhet  -8 532 023 -8 395 620

Finansieringsverksamhet
Inbetalda insatser       13 165 650            8 895 000
Kassaflöde från finansieringsverksamhet  13 165 650 8 895 000

      
Årets kassaflöde  13 040 361 7 524 727

Likvida medel vid årets början  36 014 013 28 489 286

Likvida medel vid årets slut  49 054 374 36 014 013
      
I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto hos HSB 
Stockholm in i de likvida medlen.
 

Sid  11



Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer

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.

Föreningen tillämpar sig av av årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1(K3).
     
Avskrivning fastighet      
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och där-
med har fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för komponenter-
na bedöms vara mellan 15 till 120 år. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i vägledning för 
komponentindelning av hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar. 
Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under året skrivits av med 2,12 % av 
anskaffningsvärdet. Markanläggningar skrivs av med 5 % av anskaffningsvärdet.    
 
Avskrivning inventarier och maskiner     
Avskrivning sker med 10% på anskaffningskostnaden.    
 
Fond för yttre underhåll      
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens 
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av stämman.    
  
Inkomstskatt och underskottsavdrag     
En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltnings-
domstolen 2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten.
Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. 
Efteravräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Bostadsrättsföreningen är ett privatbo-
stadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

   2015-01-01 2014-01-01 
Noter   2015-12-31 2014-12-31                                    
    

Not 1  Nettoomsättning  
 
Årsavgifter   24 697 340 24 599 950
Hyror   9 199 141 9 594 634
Övriga intäkter            625 096                818 815
Bruttoomsättning   34 521 577 35 013 399

Avgifts- och hyresbortfall  -253 992 -488 170
Hyresförluster                           -4                        -178
   34 267 581 34 525 051

Not 2  Driftskostnader  
 
Fastighetsskötsel och lokalvård  1 057 128 936 134
Reparationer   4 936 225 6 198 414
El   1 132 815 1 207 642
Uppvärmning   6 973 634 7 078 812
Vatten   1 011 232 996 351
Sophämtning   938 125 943 048
Fastighetsförsäkring  436 838 416 875
Kabel-TV och bredband  717 278 733 117
Fastighetsskatt   1 382 237 1 363 283
Förvaltningsarvoden  1 820 021 637 947
Övriga driftskostnader            172 967                133 774
   20 578 500 20 645 398   
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Not 3  Övriga externa kostnader  2015-12-31 2014-12-31
 
Bevakningskostnader  171 955 162 167
Hyror och arrenden  24 326 13 173
Förbrukningsinventarier och varuinköp  556 723 595 665
Administrationskostnader  638 136 586 123
Extern revision   27 450 26 938
Konsultkostnader  309 712 274 101
Medlemsavgifter           74 231          66 000
   1 802 533 1 724 167

Not 4  Personalkostnader och arvoden     
 
Arvode styrelse  249 400 260 100
Revisionsarvode  14 800 14 800
Övriga arvoden  24 800 24 800
Löner och övriga ersättningar  2 140 658 2 200 804
Sociala avgifter  715 852 774 773
Uttagsbeskattning  0 89 322
Pensionskostnader och förpliktelser  212 724 169 759
Övriga personalkostnader                 96 428              113 103  
  3 454 661 3 647 461
 

Not 5   Ränteintäkter och liknande resultatposter     
 
Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm  1 427 2 373
Ränteintäkter skattekonto  0 21
Ränteintäkter HSB bunden placering  275 137 483 185
Övriga ränteintäkter            1 467            4 689 
   278 031 490 268
    
Not 6  Räntekostnader och likande resultatposter
 
Övriga räntekostnader                    6 689                    1 062
   6 689 1 062 

Not 7  Byggnader och mark                                
 
Ackumulerade anskaffningsvärden
Anskaffningsvärde byggnader  164 942 975 160 244 852
Anskaffningsvärde mark  21 000 000 21 000 000
Årets investeringar              940 544          4 698 123
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  186 883 519 185 942 975

Ingående avskrivningar  -56 246 789 -52 752 754
Årets avskrivningar        -3 541 063        -3 494 035
Utgående ackumulerade avskrivningar  -59 787 852 -56 246 789

Utgående bokfört värde  127 095 667 129 696 186

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad - bostäder  495 000 000 495 000 000
Taxeringsvärde byggnad - lokaler  26 001 000 26 001 000

Taxeringsvärde mark - bostäder  624 000 000 624 000 000
Taxeringsvärde mark - lokaler         21 608 000        21 608 000
Summa taxeringsvärde  1 166 609 000 1 166 609 000
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Not 8  Inventarier och maskiner  2015-12-31 2014-12-31
 
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde       1 345 128                 1 345 128
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 345 128 1 345 128

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar  -959 531 -893 704
Årets avskrivningar           -65 827           -65 827
Utgående ackumulerade avskrivningar  -1 025 358 -959 531
                                                                               
Bokfört värde   319 770 385 597

Not 9  Pågående nyanläggningar och förskott
 
Ingående anskaffningsvärde  3 697 497 0
Årets investeringar       7 591 479        3 697 497
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  11 288 976 3 697 497 
  

Not 10  Aktier, andelar och värdepapper
 
Ingående anskaffningsvärde                           950                            950
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  950 950

Andel i HSB Stockholm  500 500
Andel övrigt  450 450 

Not 11  Övriga kortfristiga fordringar
Skattekonto  39 158 413
Skattefordran  0 0
Övriga fordringar                       4 416                        4 416   
  43 574 4 829 

Not 12  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader  722 234 445 672
Upplupna intäkter                    25 477                     54 340
  747 711 500 012

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

Not 13  Kortfristiga placeringar

Bunden placering 3-mån HSB Stockholm  29 000 000 29 000 000
Fonus  695 420
OK                                 0                            293
  29 000 695 29 000 713  
 

Not 14  Kassa och bank

Handkassa  8 767 5 254
Nordea plusgiro  80 844 42 305
Swedbank         15 301 662              4 750 877
  15 391 273 4 798 436  
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Not 15  Förändring av eget kapital   
 
 Insatser Upplåtelse-  Yttre uh Balanserat Årets 
            avgifter  fond resultat resultat
Belopp vid årets ingång 52 997 000 103 266 691 3 884 422 0 2 081 687
Resultatdisposition   2 000 000 81 687 -2 081 687
Försäljning lägenheter 320 500 12 845 150 
Årets resultat                                                       3 932 221
Belopp vid årets slut 53 317 500 116 111 841 5 884 422 81 687 3 932 221 
   

Not 16  Övriga skulder      

Depositioner   189 524 189 524
Källskatt   84 539 44 009
Övriga kortfristiga skulder            1 288                  0
   275 351 233 533 

Not 17   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    

Förutbetalda hyror och avgifter  2 626 033 2 687 715
Övriga upplupna kostnader         1 991 872          3 652 901
  4 617 905 6 340 616

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder som avser 
innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år.
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Tanto i Stockholm, org.nr. 716416-7483

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Bostads-
rättsförening Tanto i Stockholm för räkenskapsåret 2015.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovis-
ning 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 fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. 
För revisorn ufrån BoRevision AB innebär detta att denne har 
utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn 
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsent-
liga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisning-
en. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredo-
visningen, 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 årsredo-
visningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständig-
heterna, 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 pre-
sentationen i årsredovisningen.

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

Uttalanden

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 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande fören-
ingens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB 
Bostadsrättsförening Tanto i Stockholm för år 2015.

Styrelsens ansvar

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

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvalt-
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

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

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

Uttalanden

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

Anmärkning

Föreningen har under räkenskapsåret vid flera tillfällen inte beta-
lat skatter och avgifter i rätt tid men detta har inte skadat fören-
ingen ekonomiskt.
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BILDERNA I ÅRSREDOVISNINGEN
Stort tack till vår fotograf Åke Lövenklint som tagit bilderna i årsredovisningen. 
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ANVÄNDA BEGREPP

Verksamhetsberättelse
Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas verksamhetsberättelse (förvaltningsberättelse, styrelseberättelse). 
Övriga delar av årsredovisningen är resultaträkning och balansräkning, som i siffror visar verksamheten. Förvaltningsberättelsen talar om 
vilka som haft uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak förekommit samt redovisar en del fakta om antalet anställda, taxeringsvärden 
mm.

Resultaträkning
Resultaträkningen visar föreningens samtliga intäkter och kostnader för verksamhetsåret. De största kostnaderna är oftast skatte-, ränte-, 
värme-, vatten- och underhållskostnader. Bland kostnaderna finns också poster som inte motsvarats av utbetalningar under året, t ex vär-
deminskning på inventarier eller avsättningar till fonder. Om kostnaderna är större än intäkterna blir årets resultat förlust. I annat fall blir 
resultatet vinst, som skall användas enligt föreningsstämmans beslut. Om verksamheten medfört förlust kan denna täckas genom disposi-
tion av fondmedel (sparade pengar) eller också balanseras dvs. överföras till det följande året.

Balansräkning
Balansräkningens ena sida visar de materiella tillgångar som föreningen ägde vid verksamhetsårets utgång i form av fastigheter, inventa-
rier o dyl. samt likvida medel (kontanter). Balansräkningens andra sida visar föreningens lån och skulder samt eget kapital som fanns vid 
årsskiftet. Till skulderna räknas fond för inre underhåll (medlemmarnas pengar). Det resultat i form av överskott (vinst) eller underskott 
(förlust) som resultaträkningen visar blir i balansräkningen en post som svarar mot skillnaden mellan å ena sidan de materiella tillgångarna 
och de likvida medlen samt å andra sidan summan av lånat och eget kapital och utgör förändringen i föreningens förmögenhet eller egna 
kapital.

Anläggningstillgångar
Med anläggningstillgångar menas tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är 
föreningens fastigheter med mark och byggnader.

Omsättningstillgångar
Med omsättningstillgångar menas andra tillgångar än anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till reda 
pengar inom ett år.

Fond för inre underhåll
Tidigare har till denna fond avsatts ett beloppmotsvarande minst 0,3% av byggnadskostnaden för föreningens hus. Vidare avsättning till 
fonden har upphört under 2004 efter stämmobeslut.
Största delen av fonden är utbetalad i sin helhet.
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