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Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tanto i 
Stockholm (reg. nr 716416-7483) får härmed avge 
årsredovisning för föreningens verksamhet under 
räkenskapsåret 2013-01-01 till och med 2013-12-31.

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

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)

Bostadsrätter, Hyresrätter, Lokaler
Av föreningens 729 bostadslägenheter upplåts 668 
(668) med bostadsrätt och 61(61) med hyresrätt. Den 
upplåtna ytan är totalt 57 451 m2 varav 53 957 m2 är 
bostäder och 3 494 m2 är lokaler. 
Det totala taxeringsvärdet uppgår till 1 169 609 000 kr, 
se Not 5.

Av lägenheterna upplåtna med hyresrätt disponeras 
24(24) av Stiftelsen Stockholms Studentbostäder 
lägenheter och övriga 34(34) av enskilda hyresgäster. 
3(3)  bostadsrätter har upplåtits som övernattningslä-
genheter för gäster till våra boende. Föreningen upp-
låter dessutom 40(40) lokaler med hyresrätt.

För egen del disponerar föreningen lokaler för före-
ningens ändamål på Flintbacken 10 (förvaltningsex-
pedition).

I föreningen finns även samlingslokaler för samman-
komster, bastu, motionslokal, pingislokal samt snick-
arbod.

Medlemmar
Förutom HSB Stockholm har föreningen 901 medlem-
mar.

Styrelsen
Styrelsen har sedan föregående ordinarie förenings-
stämma 2013-06-11  haft följande sammansättning:

Ledamöter  Mandattid

Inger Lindberg Bruce, ordförande 2013
Arne Welin, vice ordförande, och 
ekonomiansvarig 2012-2013
Joakim Larsson, sekreterare 2013-2014
Anna Block Mazoyer 2012-2013
Bodil Robertsson 2013-2014
Leopold Malmqvist 2013-2014
Bo Årman 2012-2013
Christer Sigevall  utsedd av HSB Stockholm
(avgick i samband med stämman 2013)
Dante Felixson  utsedd av HSB Stockholm

Suppleanter

Stefan Falk 2013-2014
Pirkko Åkerlund  utsedd av HSB Stockholm

I tur att avgå vid kommande föreningsstämma 2014-
06-03 är ledamöterna Inger Lindberg Bruce, Arne 
Welin, Anna Block Mazoyer samt Bo Årman.

Firmatecknare
Föreningens firma har sedan föregående förenings-
stämma tecknats av styrelsen eller Inger Lindberg 
Bruce, Arne Welin, Joakim Larsson och Christer 
Lönnegren – två i förening.
Christer Lönnegren har haft ensamrätt att teckna före-
ningens firma upp till 30 000 kr.

Revisorer
HSB:s riksförbund har utsett Jörgen Götehed, 
Borevision. 
På ordinarie föreningsstämma 2013-06-11 valdes 
Börje Hammarström till ordinarie revisor och Jaan 
Cedergren till revisorssuppleant.

Valberedning
Valberedningen har enligt föreningsstämmas beslut 
utgjorts av Peder Björk (sammankallande), Helen 
Bejmar, Cecilia Nilsson och Tord Eriksson. 

Ombud till HSB:s distriktsråd
Föreningens ombud vid HSB:s distriktsråd har enligt 
föreningsstämmans beslut varit Inger Lindberg Bruce, 
Joakim Larsson, Arne Welin, Bodil Robertsson, 
Leopold Malmqvist, Bo Årman och Anna Block 
Mazoyer. Som suppleant valdes Stefan Falk.
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Sammanträden
Ordinarie föreningsstämma hölls 2013-06-11 i Söder-
sjukhusets aula. På stämman var 91 bostadsrätter 
representerade. Protokollet har hållits tillgängligt på 
expeditionen, Flintbacken 10, och har dessutom refe-
rerats i ”Tantonytt”.

Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda sam-
manträden.

Fastighetsgruppen ska bereda ärenden inför styrel-
sens sammanträden.
Gruppens perspektiv är fastigheterna och tomtmar-
ken. 

Fastighetsgruppen har sammanträtt vid 7 tillfällen 
under året och berett frågor om fastigheternas sköt-
sel och underhåll samt detaljgranskat upphandling av 
större entreprenader. 
Fastighetsgruppen har bestått av Inger Lindberg 
Bruce (ordf.), Arne Welin, Leopold Malmqvist, Christer 
Lönnegren (förvaltare), Ronny Jonasson (ass förval-
tare) samt Lars Pettersson (maskinist).

Arvoden
Arvoden till styrelsen har uppgått till sammanlagt 
221 500 kr. Ledamöter och suppleanter som har utfört 
särskilda arbetsuppgifter under arbetstid har arvode-
rats med förlorad arbetsförtjänst eller motsvarande. 
Föreningsvalda revisorer har arvoderats med 14 833 kr.
Valberedningen har arvoderats med 21 832 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 
måndagen varje månad utom juli.

Anställda
Christer Lönnegren, heltidsanställd som fastighetsför-
valtare.
Ronny Jonasson, heltidsanställd som förvaltarassistent.
Lars-Ove Pettersson, heltidsanställd som 1:e maskinist.
Inge Gårdman, heltidsanställd som maskinist/fastig-
hetsskötare.

Under sommaren och vid stor arbetsbelastning har 
extra personal tjänstgjort.

2013 års motioner

På föreningens stämma 2013 behandlades 26 motio-
ner från föreningens medlemmar samt 1 motion från 
styrelsen. Av dessa beslöt stämman att bifalla 5 och 
avslå 10 stycken. 

De återstående 11  motionerna besvarades och har 
under året behandlats på följande sätt:
 
Motion nr 1-4 om mer utrymme för cyklar, nya cykel-
rum är byggda i hus D och E.
Motion nr 5 om matavfall, där pilotprojekt genomförts 
av staden och utvärdering/beslut pågår.
Motion 11 om råttor, ingår i förvaltningens arbete
Motion nr 13 om 3-glasfönster, ingår i ett ev framtida 
byte av fönster
Motion nr 20-21 om behovet av större samlingslokal, 
ev möjligheter bevakas av styrelsen
Motion nr 24 om optisk fiber, en utredning pågår inom 
styrelsen, klar 2014
Motion nr 25 om mer engagemang och påverkan, en 
ständig pågående process
Motion nr 26  styrelsemotion om instruktion till valbe-
redning, denna fastställdes av stämman

STYRELSEARBETET

Styrelsen har under ett antal år arbetat fram dokument 
om riktlinjer för styrelsearbete. Under 2012 samman-
ställdes dessa dokument i en styrelsemanual som 
antogs av styrelsen. I manualen formuleras styrelse-
arbetets utgångspunkter och arbetsmetoder i följande 
kapitel; Vision, Arkitektur- och gestaltningsprogram, 
Miljö, Beslutsordning, Ekonomi. Projektstyrning, 
Personal, Information och kommunikation, 
Styrelsens kompetensutveckling, Arvodesfördelning. 
Styrelsemanualen ses över varje år.

FASTIGHETERNA

Fastigheterna uppfördes under åren 1962 – 1965.
Under 2012 har Stockholms Stadsmuseum klassifice-
rat föreningens fastigheter som synnerligen värdefulla 
och motsvarande fordringarna för byggnadsminnens 
i Kulturminneslagen. På Stadsmuseets kulturhisto-
riska klassificeringskarta kommer fastigheterna att 
markeras med blått. Enligt Stadsmuseet ligger fastig-
heterna även inom en kulturhistorisk värdefull bebyg-
gelsemiljö. 

Det pågår ett ständigt arbete med underhåll och för-
bättringar av föreningens fastigheter både invändigt 
och utvändigt. Under året har ett antal små och större 
projekt genomförts.

Ett axplock från de större projekt som föreningen 
har genomfört under 2013:

Injustering radiatorer
Injustering radiatorer har skett i hus A, B och C, som 
ett led i föreningens energibesparingsåtgärder, fort-
sättning kommer att ske för övriga hus under 2014.

Fasadfogning och renovering fönster
I hus A har arbetet med nya fasadfogar och samtidig 
renovering av fönster färdigställts och under 2014 är 
det Hus B och E som står i tur. Hus C och D färdigställs 
under 2015/2016. 
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Grillplatsen
Grillplatsen har förnyats under 2013.

Cykelförvaring
Skyddsrummet i hus D har byggts om till permanent 
cykelförvaring, likaså finns ytterligare ett ombyggt 
cykelrum i Hus E.

Belysning
Ny belysning finns på alla gårdar, likaså vid yttre gavel-
entréer.

Hyreslägenheter och hyreslokaler 
Som alla år har hyreslägenheter och hyreslokaler 
renoverats i normal omfattning.

STAMBYTEN

En ofta förekommande fråga är när stambyten skall 
ske i föreningens fastigheter. Det är omöjligt att ge 
något bestämt svar.

Föreningen har under senare år angett att stambyten 
kommer att ske om 5-10 år. Tidpunkten avgörs av ska-
dornas omfattning, subventionssystem, skattesitua-
tion m.m. 

Mängden skador mm har inte gett några entydiga 
tecken på att något stambyte skall behöva ske de 
närmaste åren. Under våren 2014 har dock ett antal 
läckor upptäckts i ett av föreningens hus och detta 
kommer innebära ett det lokalt kommer genomföras 
stam-arbeten. Den totala bedömningen är dock att 
det inte finns någon anledning att tro att tidpunkten för 
stambyte är fel prognostiserat.

Styrelsen har dock börjat planeringen för hur man 
skall kunna hantera detta stora projekt som närmar 
sig, både avseende strategier och ekonomi. Vi hade 
vid styrelseseminariet i januari 2010 en första genom-
gång hur processen avseende stambyte som sådan 
skall kunna bedrivas. Det är en logistik som måste pla-
neras noggrant, för att minimera störningar. Styrelsen 
har bestämt att under det kommande verksamhets-
året intensifiera arbetet med planering och förberedel-
ser. 

Stammar inkluderar avlopp, varm- och kallvatten och 
värmestammar. Omfattningen och hur det kommer 
att göras skall också beslutas om, när styrelsen nog-
grant har berett frågan. Det är stämman och styrelsen 
vid tidpunkten för stambytena som avgör hur stor del 
av kostnaderna för ytskikten i badrum m.m. som skall 
bekostas av den enskilde. Den som nu står i begrepp 
att lägga ned stora kostnader på ombyggnad av bad-
rum och kök bör betänka, att stambytena kan innebä-
ra att den enskilde medlemmen själv får bekosta bad-
rummens eller kökens kakel, målning, sanitetsporslin 
eller andra delar som bostadsrättsinnehavaren enligt 
bostadsrättslagen ansvarar för.

MILJÖ
Energi och miljö

Föreningen har sen 2010 en miljöpolicy och hand-
lingsplaner revideras kontinuerligt

El
Föreningen har fortsatt att installera rörelsestyrda 
armaturer och lågenergibelysningar i syfte att mins-
ka elförbrukningen och nästa generations belys-
ning (LED) kommer att bli än mer energieffektiv. 
Föreningen köper miljövänlig vindkraftsel.

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

Det påbörjade arbetet med installation av termostater 
på samtliga radiatorer har fallit väl ut och arbetet fort-
sätter för komplett installation i samtliga fastigheter 
2014.

Vårt behov av energi för varmvatten och uppvärm-
ning av fastigheterna är både den största kostnads-
posten och den post som har störst miljöpåverkan, 
även om vår förening är ansluten till stadens/Fortums 
fjärrvärmesystem. Föreningen överväger att införa 
frånluftsvärmepumpar som skall ta tillvara på energi 
som annars försvinner med ventilationsluften och där-
igenom kunna minska vår energiförbrukning med ca 
35 %. All installation av frånluftsvärmepumpar utförs 
utanför bostäderna som således inte påverkas alls. 
Styrelsen har att fatta beslut 2014.

Avfall
Föreningen installerade mobilt sopsugssystem för 
hushållssopor 2010. Sopsortering sker i stadens 
återvinningsanläggning på Tantogatan (glas, plast, 
plåt, kartong). Föreningen har också tidningsinsam-
ling samt grovsoprum för övrig återvinning och elekt-
ronikskrot. Gällande komposterbart matavfall har 
pilotprojekt med olikfärgade påsar genomförts inom 
Stockholms stad, troligt är att det kommer att genom-
föras generellt inom en snar framtid. Vårt sopsugssys-
tem kommer att kunna användas även för den sortens 
sortering. 

Yttre miljö

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

Ett gestaltningsprogram för utvecklande och beva-
rande 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. nyplan-
teringar sker. 
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En trädplan för alla träd i vårt område har tagits fram, 
även de som står på stadens mark.

Mindre underhållsarbeten har utförts på gårdarna 
med ny belysning, bänkar, parasoll och komplettering 
växter. Samtliga lekutrustningar besiktigas kontinuer-
ligt. Ny grill finns på grillberget.

Stadsmiljö

Renoveringen av Gamla Årstabron blev klar under 
2013. Det innebär att byggnation med först den nya 
bron och sen renovering av den gamla bron har pågått 
under 2000-2013! Den provisoriska förbindelsen till 
Årsta holmar har också rivits. 

Ett beslut om investering för en permanent broför-
bindelse till Årsta Holmar har tagits av staden. Brf 
Tanto har sedan förra årsstämman ett uppdrag att 
bevaka detta beslut och har träffat ansvariga på 
Trafikkontoret, där föreningen har framfört de negati-
va synpunkter som en fast förbindelse innebär för djur 
och natur, samt störningar för boende. Vi har förordat 
en båtförbindelse. Ett förslag till miljödom/detaljplan 
är att förvänta innan sommaren 2014 med beslut tidi-
gast i maj 2015.

En tillbyggnad av akutmottagningen vid SÖS plane-
ras i västläge mot Tantolunden. Plansamråd har hål-
lits och Brf Tanto har framfört negativa synpunkter 
på den ökande trafiken på Tantogatan/Jägargatan, 
eftersom det blir enda tillfart för ambulanser till den 
nya akutmottagningen. Lokalerna förväntas stå klara 
2017-2018. Vissa kringarbeten, som inte berörs av 
detaljplanen, har redan påbörjats.

GEMENSAMMA LOKALER, AKTIVITETER MM

Brofestet används för olika fester och andra sam-
mankomster t ex föreningsmöten. Den livaktiga 
Veteranklubben förlägger en stor del av sin verksam-
het dit i form av medlemsmöten, Qigong, filmförevis-
ningar, föredrag, fester mm. 

Sockertoppen är vår kombinerade fritids/ pingis/ 
möteslokal, som används flitigt bl. a för olika möten 
och sammankomster, tex har pubkvällar anordnats. 
Där finns också en mindre boksamling, där boende 
kan hämta och lämna böcker.

Gymmet används flitigt och har utökats med nya trä-
ningsredskap samt längre öppethållande,
likaså används bastun frekvent med olika dam och 
herrtider.

Snickarboa uppskattas och används av händiga tan-
tobor.
Lekplatserna på våra gårdar används dagligen både 
av boende och av barnen i Tanto School och våra två 
daghem. Vår närhet till stadens lekplats Sockerskålen 
är också mycket uppskattad. 

Grillplatsen och övriga uteplatser erbjuder likaså möj-
ligheter till samvaro och gemenskap.

Föreningens roddbåt används för lustfärder och fiske-
turer i Årstaviken.

Föreningens tre gästlägenheter visar en hög belägg-
ning, 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.

Tyvärr blev den traditionsenliga städdagen inställd 
och Valborg kunde inte heller firas p.ga. ombyggnad 
av lekplatsen Sockerskålen.

INFORMATION OCH IT I TANTO

Föreningens informationsblad Tantonytt kom ut med 
4 nummer under 2013 med Peder Björk som redaktör. 
Information lämnas även genom anslag i portarna och 
i brevinkasten, samt givetvis via kontakter med konto-
ret. Föreningens hemsida www.brftanto.se innehåller 
också rikligt med information. 

Föreningen har sedan ett par år tillbaka bokningssys-
temen via nätet för tvättstugor, bastu och gym. 

Föreningen använder sedan tidigare HSB:s webb-
tjänst för administrativa ärenden avseende bland 
annat ekonomirapporter (där samtliga i styrelsen har 
tillgång till alla ekonomiska transaktioner), blanket-
ter för andrahandsuthyrning, mäklarbilder m.m. över 
nätet. Även inkommande fakturor hanteras elektro-
niskt via HSB:s system.

Styrelsen och förvaltningen använder www.project-
place.se för hantering av dokument. Där lagras alla 
protokoll och bilagor samt övriga styrdokument.
Förvaltningen arbetar med en Microsoft server där all 
dokumentation lagras. Det görs backup på servern 
var 15:e minut mot extern datacentral.

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

Styrelsen har inom sig haft en IT-grupp som gjort en 
genomsyn av hur föreningen skall kunna tillhandhålla 
en bra och ändamålsenlig IT infrastruktur. En utvär-
dering av olika möjligheter att tillhandahålla högpres-
tanda Internet till föreningens medlemmar till ett så 
bra pris som möjligt och med minsta påverkan för de 
boende har gjorts. I närtid kommer föreningens med-
lemmar erbjudas ”gratis” Internet som en del av vårt 
befintliga comhem-utbud.
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EKONOMI

Föreningen har en god ekonomi och balansräkningen 
är stark.
Föreningen har sedan utgången av 2010 varit skuldfri. 
Föreningens likvida tillgångar på c:a 25 miljoner kro-
nor har till större delen löpande placerats i tre olika lån 
med tre månaders bindningstid.

Styrelsens kommentarer till resultatet.
Intäkterna har ökat främst p.g.a. av en engångspost 
bestående av återbetalning av tidigare felaktigt debi-
terad fjärrvärmeåtgång från Fortum, vilken inte var 
budgeterad.
Löpande underhåll ligger i nivå enligt budget, men 
har ökat jämfört med 2012 års bokslut (som låg under 
budget).  
Planerat underhåll har ökat bl.a. p.g.a. att fler plane-
rade åtgärder från 2012 har skjutits fram i tiden och 
istället utförts och kostnadsförts under 2013.
Avskrivningarna har ökat 2013 p.g.a. av ett antal äldre 
poster av investeringar (ca 1 milj) har utrangerats.

FRAMTIDA UTVECKLING

Styrelsens ambition är att helt i enlighet med stad-
garna låta årsavgifterna styras av självkostnadsprin-
cipen, vilket innebär att löpande kostnader inklusive 
avskrivningar motsvarar löpande intäkter.
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Under 2013 sålde föreningen inga hyresrätter.
Styrelsen hänvisar till förvaltningsberättelsens resul-
tat- och balansräkningar med en omfattande notap-
parat som detaljerat beskriver föreningens ekonomi.
Följande tabell redovisar jämförelse mellan kostnader 
och intäkter de senaste tre åren:

Den allt starkare balansräkningen stärks främst 
genom oregelbundet förekommande försäljningar av 
hyreslägenheter, vilket inte får betraktas som löpan-
de intäkter. Att ha ett stort eget kapital betyder att 
behovet av att låna pengar blir mindre.
Trots de starka finanserna behöver det någon gång 
under det närmaste decenniet förväntade stambytet 
finansieras delvis med nya lån och därigenom höjda 
årsavgifter oavsett framtida lägenhetsförsäljningar. 

Den underhållsplan, som styrelsen och förvaltningen 
arbetar med, baserar sig på historik av tidigare utför-
da åtgärder sedan 1980-talet. Underhållsplanen har 
sedan framskrivits för att få en bedömning av omfatt-
ningen av åtgärder, som krävs de närmaste 10 åren. 
Avsättning till yttre underhållsfond görs för större 
planerade åtgärder.

Styrelsen har för 2014 beslutat att inte höja årsavgif-
terna.



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

- att vara en HSB-förening, som främjar det goda   
 boendet med engagemang, trygghet, hållbarhet,  
 omtanke och samverkan
- att sörja för en stabil ekonomi, som ger oss möj-  
 lighet 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 gemenska- 
  pen 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 ett årligt heldagsseminarium för sty-
relsen, revisorer, valberedning och förvaltning för att 
dels förkovra oss i styrelsearbetet, men också disku-
tera våra visioner gällande Tantos framtid – miljöfrå-
gor, utveckling, behov.

Styrelsen har fastställt ett styrdokument för verksam-
heten, för att underlätta för framtida förvaltning och 
styrelser.

En del av de större projekt som finns inplanerade i när-
maste framtiden är:

2014 Fortsatt renovering av fasadfogar, injuste- 
 ringar av radiatorer slutförs. Fortsatt reno- 
 vering av gårdar med nya lekredskap, sitt- 
 platser, växter. Omgestaltning E- parke- 
 ringen

2015 Renovering av fasadfogar slutförs.   
 Fortsatta åtgärder för energisparande/  
 värme (värmeåtervinning). Fortsatt reno- 
 vering av gårdar med nya lekredskap, sitt- 
 platser, växter.

2016 Omgestaltning B- parkeringen

Stämman har tidigare gett styrelsen i uppdrag att för-
handla om förvärv av stadens mark mellan våra fastig-
heter. 

Styrelsen har  tidigare  haft diskussioner med stadens 
tjänstemän. Ett förvärv kommer att vara villkorat av 
att en överenskommelse kring byggrätten på vår obe-
byggda fastighet på stora A-parkeringen kommer till 
stånd. 

I och med att fastigheterna enligt Stadsmuseet  är 
klassade som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse-
miljö har sannolikheten för nybyggnation inom områ-
det minskat. 

Styrelsen har därför tills vidare hänskjutit frågan på 
framtiden.

SLUTORD

Styrelsen vill tacka alla medlemmar som gjort insatser 
under året. Det gäller våra synnerligen aktiva vete-
raner, 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 etttrivsamt och att-
raktivt bostadsområde.

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

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION
Stämman att ta ställning till:

Balanserat resultat årets början                 0
Årets resultat             220 302
Totalt balanserat resultat      220 302

Styrelsen föreslår följande disposition:

Uttag ur fond för yttre underhåll                     0
Överföring till fond för yttre underhåll             220 302
Balanserat resultat vid årets slut 0
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Styrelsen för 

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

 
får härmed avge årsredovisning för föreningens 

verksamhet under räkenskapsåret 

 
2013-01-01    -    2013-12-31 

      

  

   2013-01-01 2012-01-01 
Resultaträkning  2013-12-31 2012-12-31                     

     

Nettoomsättning Not 1 34 820 159 33 985 218
    

Fastighetskostnader
Drift Not 2 -23 182 562 -22 537 040
Planerat underhåll  -5 182 122 -2 360 956
Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift  -1 358 180 -1 436 515
Avskrivningar Not 3     -5 443 893 -4 347 997
Summa fastighetskostnader  -35 166 757 -30 682 508
     

Rörelseresultat  -346 597 3 302 710
     
Finansiella poster     
Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 4                 566 899  378 400 
Summa finansiella poster  566 899 378 400
     
     

Årets resultat  220 302 3 681 110  
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Balansräkning  2013-12-31 2012-12-31

Tillgångar        
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och ombyggnader Not 5 107 492 098 110 857 699
Mark och markanläggningar Not 6 21 000 000 21 000 000
Inventarier Not 7            451 424 329 089
  128 943 522 132 186 788
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristigt värdepappersinnehav Not 8 950 950
                      950 950
Summa anläggningstillgångar  128 944 472 132 187 738
 
Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar      
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar  32 512 7 947
Avräkningskonto HSB Stockholm  3 534 764 4 044 366
Övriga fordringar Not 9 246 866 164 533
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    Not 10             484 192 518 964
  4 298 334 4 735 811

Kortfristiga placeringar Not 11 24 000 706 21 000 699
Kassa och bank Not 12 953 815 800 758
                                                                                                                                
Summa omsättningstillgångar  29 252 856 26 537 267
Summa tillgångar  158 197 328 158 725 006

     
Eget kapital och skulder  2013-12-31    2012-12-31

Eget kapital Not 13 
Bundet eget kapital      
Insatser  52 830 100 52 830 100
Upplåtelseavgifter  94 538 591 94 538 591
Underhållsfond          3 664 120 0
  151 032 811 147 368 691
Fritt eget kapital
Balanserat resultat  0 -16 991
Årets resultat              220 302 3 681 110
  220 302 3 664 120
                                                                                                                               
Summa eget kapital  151 253 112 151 032 811   
  
Skulder      
Leverantörsskulder  1 517 215 1 786 385 
Övriga skulder Not 14 288 868 165 561 
Upplupna kostnader och  förutbetalda intäkter Not 15          5 138 133  5 740 249 
Summa skulder  6 944 216 7 692 195
                                                                                                                                
Summa eget kapital och skulder  158 197 328 158 725 006
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Poster inom linjen  2013-12-31    2012-12-31
Ställda säkerheter    
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 0 4 500 000 
Fastighetsinteckningar totalt uttagna  88 010 000 88 010 000
 
Ansvarsförbindelser      
Fastigo            30 488 35 686

   2013-01-01 2012-01-01 
Kassaflödesanalys	 	 2013-12-31	 2012-12-31
     
Löpande verksamhet      
Resultat efter finansiella poster  220 302 3 681 110
    
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet     
Avskrivningar         5 443 893 4 347 997 
Kassaflöde från löpande verksamhet  5 664 195 8 029 107
     
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Ökning (-) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar  -72 125 -97 981 
Ökning (+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder           -747 979 150 358 
Kassaflöde från löpande verksamhet  4 844 090 8 081 484
      
Investeringsverksamhet      
Investeringar i fastigheter  -2 012 477 -1 634 581
Investeringar i maskiner/inventarier           -188 150 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 200 627 -1 634 581
     
Finansieringsverksamhet      
Inbetalda insatser                             0  5 535 000 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 5 535 000

      
Årets	kassaflöde	 	 2	643	463	 11	981	903

Likvida medel vid årets början  25 845 823 13 863 920

Likvida medel vid årets slut  28 489 286 25 845 823
      
I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto hos HSB 
Stockholm in i de likvida medlen.
 

 

Sid  9



Redovisningsprinciper m.m.     

Belopp anges i kronor om inget annat anges.  
Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.  
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Från och med räkenskapsår som påbörjas 2014 träder ny normgivning i kraft, vilket innebär att föreningen framtida år 
kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat K-regelverk. Förändringar kommer sannolikt att ske vad gäller 
synen på avskrivningar, investeringar och planerat underhåll. Detta kan medföra att framtida resultat och jämförelse-
tal avviker från denna årsredovisning och budget för 2014.
     
Avskrivning på byggnader      
Avskrivning sker enligt en rak avskrivningsplan med 1 % årligen och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde 
och beräknade ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning mellan 10-40 år.
     
Avskrivning på inventarier     
Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd cirka 3-10 år.    
 
Fond för yttre underhåll      
Enligt styrelsens bedömning ryms det årliga planerade underhållet för de kommande 10 åren inom de underhålls-
kostnader som årligen budgeteras till ca 5 mkr. Styrelsen föreslår dessutom att eventuell vinst årligen avsätts till yttre 
fond för att möta framtida stora underhållsutgifter.     
 
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. 
Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22%.    

      
Övriga bokslutskommentarer   
 
Medelantal anställda  Innevarande år Föregående år
Män                            5       5 
   5 5

  2013-01-01 2012-01-01 
Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2013-12-31 2012-12-31  
Arvoden styrelse  206 667 219 400 
öner och andra ersättningar  14 833 14 667
Sociala kostnader                 25 292                   54 615
  246 792 288 682 

Revisorer     
Föreningsvald  14 833 14 667 

Övriga förtroendevalda/anställda     
Löner och ersättningar  1 996 822 1 913 799
Sociala kostnader  627 401 601 316 
Uttagsskatt  126 980 159 867
Pensionskostnader och förpliktelser  216 479 298 437
Övriga personalkostnader           180 013                169 481
   3 147 695 3 142 899
                                                                                                                                         
Totalt  3 409 320 3 446 248
Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift.
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   2013-01-01 2012-01-01 
Noter   2013-12-31 2012-12-31                                    
    

Not 1  Nettoomsättning  
 
Årsavgifter   24 580 160 24 259 338 
Hyror     9 256 925 9 212 957 
Övriga intäkter            1 368 785              909 895 
Bruttoomsättning   35 205 870 34 382 190
     
Avgifts- och hyresbortfall   -385 540 -396 948
Hyresförluster                      -171                         -24
   34 820 159 33 985 218

Not 2  Drift  
 
Personalkostnader   3 409 320 3 446 249
Fastighetsskötsel och lokalvård  880 934 854 861
Reparationer   4 532 922 3 938 861
El   1 298 170 1 276 160
Uppvärmning   7 625 712 7 747 076
Vatten   1 039 092 1 007 482
Sophämtning   926 566 853 296
Fastighetsförsäkring  364 221 338 227
Kabel-TV   692 518 669 571
Övriga avgifter   219 161 192 107
Förvaltningsarvoden  566 146 540 807
Övriga driftskostnader         1 627 799         1 672 343 
    23 182 562 22 537 040   
   

Not 3  Avskrivningar  
 
Byggnader   691 500 691 500 
Om- och tillbyggnad  4 686 578 3 565 342 
Inventarier            65 815            91 155 
    5 443 893   4 347 997 

Not 4   Ränteintäkter och liknande resultatposter     
 
Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm  5 703 8 825
Ränteintäkter skattekonto  303 0
Ränteintäkter HSB specialinlåning  555 072 99 333 
Övriga ränteintäkter                   5 821              270 242 
   566 899 378 400
 

Not 5   Byggnader och ombyggnader     
 
Ingående anskaffningsvärde  158 232 375 156 597 794
Årets investeringar     2 012 477     1 634 581
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  160 244 852 158 232 375

Ingående ackumulerade avskrivningar  -47 374 676 -43 117 834
Årets avskrivningar    -5 378 078    -4 256 842
Utgående avskrivningar  -52 752 754 -47 374 676

Bokfört värde   107 492 098 110 857 699
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Taxeringsvärde

Byggnader   521 001 000 509 591 000
Mark    645 608 000    610 552 000
   1 166 609 000 1 120 143 000    

Not 6  Mark och markanläggningar  2013-12-31 2012-12-31  
 
Ingående anskaffningsvärde mark          21 000 000           21 000 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  21 000 000 21 000 000
  ___________ ____________ 
Bokfört värde  21 000 000 21 000 000

Not 7  Inventarier  2013-12-31    2012-12-31                         
 
Ingående anskaffningsvärde      1 289 436  1 289 436
Utrangering  -132 458 0 
Årets investeringar                188 150                                 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 345 128 1 289 436

Ingående avskrivningar        -960 347 -869 192 
Årets avskrivningar  -65 815 -91 155
Utrangering                132 458                                 0
Utgående avskrivningar  -893 704 -960 347
  ___________ ___________ 
Bokfört värde  451 424 329 089

 
Not 8  Aktier, andelar och värdepapper          2013-12-31 2012-12-31              

Ingående anskaffningsvärde                  950                 950
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden     950 950

Andel i HSB Stockholm  500 500
Andelar övrigt                   450                 450 
   950 950

Not 9  Övriga kortfristiga fordringar  2013-12-31 2012-12-31
 
Skattefordringar  239 592 164 159
Skattekonto   0   374
Övriga fordringar                      7 274                                  0
    246 866 164 533 
  

Not 10  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2013-12-31 2012-12-31
 
Fastighetsförsäkring  30 565 28 299
Vatten  51 063 0
Kabel tv  172 756 166 701 
Arvode ekonomisk förvaltning  138 400 136 034 
Övrigt  12 253 88 597 
Ränta på specialinlåning 3-mån HSB Stockholm                   79 155                                            99 333
   484 192 518 964
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Not 11  Kortfristiga placeringar  2013-12-31 2012-12-31

Specialinlåning 3-mån HSB Stockholm  24 000 000 21 000 000
Fonus  420 420
OK                       286                       279
   24 000 706 21 000 699   
     

Not 12  Kassa och bank  2013-12-31 2012-12-31

Kassa  11 271 16 404
Plusgiro  41 695 39 133
Swedbank bankkonto 1  609 270 712 317
Swedbank bankkonto 2              291 579                32 904
   953 815 800 758   
  

Not 13  Förändring av eget kapital     
 
 Insatser Upplåtelse-  Underhålls- Balanserat Årets 
            avgifter fond resultat resultat
Belopp vid årets ingång 52 830 100 94 538 591 0 -16 991 3 681 110
Resultatdisp enl. stämmobeslut   3 664 120 16 991 -3 681 110
Årets resultat                                                       220 302
Belopp vid årets slut 52 830 100 94 538 591 3 664 120 0  220 302 
   

Not 14  Övriga skulder  2013-12-31 2012-12-31 

Depositioner   147 924 115 953  
Källskatt   49 345 45 877
Skattekonto   88 956 0
Övrigt             2 643           3 731
   288 868 165 561 

Not 15   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2013-12-31 2012-12-31

Upplupna räntekostnader  0 0
Förutbetalda hyror och avgifter  2 763 425 2 732 219
Fjärrvärme  1 082 509 1 295 943
El  129 391 147 861
Sophämtning  31 926 26 426
Arvode förtroendevalda styrelse  86 500 87 500
Sociala avgifter  78 973 74 818
Reparationer  49 276 285 346
Underhåll  289 601 512 330
Uttagsbeskattning  126 980 159 867
Löneskatt  38 138 65 935
Semester-och kompledighetsskuld  411 123 323 306
Övriga upplupna kostnader               50 291                28 698
  5 138 133 5 740 249
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Börje Hammarström

BILDERNA I ÅRSREDOVISNINGEN
Stort tack till Åke Lövenklint som tagit de flesta bilderna i årets årsredovisning samt till vår trogne fotograf Janne Lindeström. 
På omslagets förstasida: Lasse Pettersson, föreningens maskinist under många år - numera pensionär. 
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Org Nr: 716416-7483

Stockholm den

Styrelsen

Till Revisorn i  HSB Bostadsrättsförening Tanto i Stockholm 

• Vi har på ett riktigt sätt bokfört och lämnat upplysning i årsredovisningen om föreningen är att betrakta som oäkta bostadsrättsförening.
• Samtliga affärshändelser har registrerats i bokföringen som ligger till grund för årsredovisningen. Årsredovisningen innehåller inga väsentliga 
felaktigheter och inga väsentliga uppgifter har utelämnats.
• Bortsett från vad som beskrivits i förvaltningsberättelsen har det inte förekommit några händelser efter räkenskapsårets slut som kräver ändring eller 
upplysning i årsredovisningen.

Vi bekräftar att vi är ansvariga för att årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och kompletterande normgivning.

Uttalande från styrelsen

• Styrelsen har informerat revisorn om eventuella transaktioner med och/eller saldon mot närstående parter (definierade enl. ÅRL 5:12a). Dessa har 
bokförts på ett korrekt sätt, tillräcklig information har lämnats i årsredovisningen och eventuell jävsproblematik har beaktats vid beredning och beslut 
• Föreningen kan styrka sin äganderätt till alla tillgångar på ett tillfredställande sätt, och det finns inga panträtter eller andra inteckningar i föreningens 
tillgångar förutom vad som framgår av årsredovisningen.
• Samtliga bankkonton och likvida medel finns redovisade som tillgång.
• Vi har på lämpligt sätt bokfört eller lämnat upplysningar om samtliga skulder, tvister och ansvarsförbindelser. Inga andra rättsliga skadeståndskrav, 
som kan medföra väsentliga kostnader för föreningen, har tagits emot eller förväntas.

Vi bekräftar, utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, följande:

• Det finns inga spärrade medel eller konton med liknande begränsningar. Om det förekommer SWAP-avtal så har detta angivits i årsredovisningen.
• Vi intygar att vi i förvaltningsberättelsen har redogjort för alla kända omständigheter som är nödvändiga när det gäller att bedöma föreningens 
förmåga till fortsatt verksamhet.

Detta uttalande lämnas i anslutning till er revision av årsredovisningen för HSB Bostadsrättsförening Tanto i Stockholm för det räkenskapsår som 
avslutas 2013-12-31. 

Styrelsen är medveten om att ert uppdrag är att utföra granskning enligt god revisionssed i Sverige vilket innebär att granskningens omfattning 
anpassats till ändamålet att uttala er om föreningens årsredovisning i stort.

• Det har enligt vår kännedom inte förekommit några oegentligheter där styrelsen, eller någon annan med betydelsefull roll i fråga om 
redovisningssystem och system för intern kontroll är inblandade, som skulle kunna ha påverkat årsredovisningen väsentligt.
• Vi har gett er tillgång till allt räkenskapsmaterial och all underliggande dokumentation, alla protokoll från räkenskapsårets stämmor och styrelsemöten 
samt alla väsentliga avtal och överenskommelser.
• Alla föreningens transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i årsredovisningen.
• Föreningen har uppfyllt alla sådana avtalsvillkor som skulle kunna ha påverkat årsredovisningen väsentligt om de inte hade uppfyllts. 

Uttalandet syftar till att ge uttryck för vår uppfattning att årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och därmed ger en rättvisande bild 
av föreningens ekonomiska ställning per balansdagen samt av resultatet av verksamheten för räkenskapsåret enligt god redovisningssed.

Stockholm april 2014

Styrelsen genom
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ANVÄNDA BEGREPP

Verksamhetsberättelse
Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas verksamhetsberättelse (förvaltningsberättelse, sty-
relseberättelse). 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 utbe-
talningar under året, t ex värdeminskning 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 verksam-
heten medfört förlust kan denna täckas genom disposition av fondmedel (sparade pengar) eller också balanseras dvs. över-
föras till det följande året.

Balansräkning
Balansräkningens ena sida visar de materiella tillgångar som föreningen ägde vid verksamhetsårets utgång i form av fast-
igheter, inventarier 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 anlägg-
ningstillgången är föreningens fastigheter med mark och byggnader.

Omsättningstillgångar
Med omsättningstillgångar menas andra tillgångar än anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvand-
las 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.

Foto: Åke Lövenklint
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Foto: Åke Lövenklint
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