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Förvaltningsberättelse 2007
Fastigheter
Föreningen äger fastigheterna Minneberg 1 – 6 med tillhörande byggnader exklusive panncentral och 
parkeringsdäck vilka ägs gemensamt av alla föreningarna inom Minneberg.
Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Länsförsäkringar AB. I försäkringen ingår försäkring mot ohyra.
Stadgeenlig fastighetsbesiktning utfördes 2007-11-13. 

Föreningsfrågor
Ordinarie föreningsstämma avhölls 2007-05-07. På stämman deltog 75 medlemmar. Den 8 november 
2007 hade föreningen ett ordinarie informationsmöte. Mötet besöktes av 54 medlemmar.  Föreningen 
hade vid årets slut 383 medlemmar. 

Styrelse	
Birgitta Darrell   ordförande till och med 31 augusti 2007
Carin Sohl   ordförande från och med den 1 september 2007
Anders Asplund  vice ordförande
Birgitta Petersson  ledamot
Christina Smedberg  ledamot
Karl-Arne Eriksson  ledamot
Stefan Eriksson  ledamot
Stefan Skärhult   ledamot
Martin Toller   ledamot utsedd av HSB Stockholm
Lillemor Witzell  suppleant utsedd av HSB Stockholm

Birgitta Darrell har per sista augusti lämnat sitt styrelseuppdrag på grund av avflyttning till annan ort.
I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Anders Asplund, Christina Smedberg, Karl-Arne Eriks-
son och Stefan Skärhult.

Firmatecknare
Föreningens firma har tecknats av, förutom styrelsen gemensamt, två i förening av Birgitta Darrell 
(t.o.m. 31 aug. 2007), Carin Sohl, Karl-Arne Eriksson, Anders Asplund och Christina Smedberg 
(fr.o.m. 1 sept. 2007).

Representanter	i	Distriktsstyrelse	och	Samfällighetsförening
Ordinarie ombud till stämman för HSB Stockholm distrikt Västerort har varit Birgitta Darrell (t.o.m. 
31 aug. 2007), Allan Gunnarsson, Stefan Eriksson, Birgitta Petersson och Carin Sohl. Suppleanter till 
stämman för HSB Stockholm distrikt Västerort har varit Olle Nevenius, Stefan Skärhult och Karl-Arne 
Eriksson.

Representanter i HSB Minnebergs Samfällighet har varit ordinarie ledamöterna Birgitta Darrell 
(t.o.m. 31 aug. 2007), Carin Sohl (fr.o.m. 1 sept. 2007), Birgitta Petersson samt suppleanterna Anders 
Asplund och Stefan Skärhult.

Ordförande i Samfällighetens styrelse är Tomas Jonsson, Brf. Svartvik.

Revisor
Revisor har varit Olle Nevenius med Curt Cederborg som suppleant, valda vid föreningsstämman, samt 
BoRevision AB.
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Valberedning
Föreningens valberedning har bestått av Lars Furehed, sammankallande, Stefan Gunnarsson och 
Gun Fällborg.

Sammanträden
Ordinarie föreningsstämma hölls den 7 maj 2007 och därutöver har styrelsen under verksamhetsåret 
haft 11 protokollförda möten inklusive konstituerande styrelsemöte.

Lägenheter	och	lokaler

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Total
Antal 12 90 134 66 2 304

Föreningen har 304 bostadsrättslägenheter. Av dessa är 285 upplåtna till enskilda bostadsrättshavare och 
19 bostäder i kommunens regi. Föreningen har fem lokaler och en övernattningslägenhet. Bostadsytan 
för bostadsrättslägenheterna är 22 119 m2.

Av föreningens 304 medlemslägenheter har under året 29 lägenheter eller delar av dem överlåtits.  

Ekonomi	-	resultat	och	ställning
För 2007 redovisas en vinst om 161 tkr vilket ska jämföras med budgeterade 362 tkr.
Mellan dessa belopp ligger en tidigarelagd yttre ”ommålning” av fönster som totalt kostat 1,4 miljoner 
och betydligt lägre kostnader inom flera områden, liksom högre lokalhyresintäkter än budgeterat.

Jämfört med utfallet för 2006 kan följande uppmärksammas enligt notanteckningar i balans- och resul-
taträkningen:

. årsavgiften för 2007 sänktes med 2,5 % från året innan.. lokalhyror ökade trots budgeterad minskning, detta eftersom vi fortsatt hyr ut  lokalen på 57:an till
HSB istället för att bygga om den till bostadsrätt.. totalt var intäkterna 2007  813 tkr lägre än året innan. driftkostnaderna ökade i jämförelse med 2006 med 203 tkr varav 151 tkr förklaras av att resultatet
2006 förbättrades genom en återbetalning för vatten. I nettoökningen 52 tkr ingår en reserverad
post för el där Fortum inte har redovisat faktiska kostnader för tre elmätare under året. . ränteintäkterna ökade med 57 tkr beroende på en högre likviditet under året.. räntekostnaderna ligger på en osannolikt likartad nivå som året innan trots att under 2007  34 mi
joner har lånats till rörlig ränta. Summan av omläggning av lån och ränteläget för rörlig ränta har
gett detta resultat, trots ett stigande ränteläge.. byggnadsvärdet avskrivs årligen enligt plan med för året 820 tkr.. inventarievärdet 3 tkr utgörs av restvärdet i bokföringen av föreningens bärbara dator. . under sista kvartalet 2007 hade föreningen 2 000 tkr placerade på specialinlåningskonto i HSB.. föreningens lån uppgår till 153 miljoner varav 34 miljoner är placerade till rörlig ränta. Under 2007
har 295 tkr amorterats på lånen. Detta ska jämföras med amorteringen 2006 om 5 737 tkr. Årets
amortering har anpassats till det budgeterade överskottet. . förslaget till vinstdisposition innebär att efter årets utgång innehåller den bokförda fonden för yttre 
underhåll 5 117 tkr vilket i stort motsvarar föreningens likvida medel. 

   Det i övrigt redovisade egna kapitalet är också en redovisningsteknisk fråga som inte motsvaras av
några ”pengar på banken”.  Balansräkningen redovisar hur de ingår i tillgångar och skulder.
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Drift  39%

Skatt  6%

Underhåll  13%

Avskrivningar 5%

Räntekostnader  37%

Totala	kostnader

 

Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång 
framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

Förslag	till	vinstdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Med ovanstående vinstdisposition åstadkoms att bokförd fond för yttre underhåll överensstämmer med 
föreningens likvida medel, vilket är en grundtanke med fondavsättningen.

Väsentliga	händelser	efter	räkenskapsåret

2008 års budget baseras på oförändrad årsavgift. 
Räntekostnaderna är den enskilt största posten i föreningens budget och de 
lån som löper till rörlig kostnad utgör i storleksordningen 34 miljoner. Budgeterade 
räntekostnader täcker, med dagens bedömning, årets kostnader.

Den lokal som föregående stämma gav styrelsen möjlighet att ombilda till bostad har som framgår av 
ovanstående hyrts ut som lokal i ytterligare några år. På kort sikt innebär det högre hyresintäkter samt en 
för hela Minneberg förstärkt närvaro av HSB:s fastighetsskötsel.

Under varje verksamhetsår uppstår alltid någon fråga som ”oväntad” och ”stor” innan man utrett vad det 
egentligen handlar om.

Den fråga som nu engagerar oss är om fasadfogarna behöver åtgärdas. Om det bara handlar om några 
enskilda platser där saken behöver åtgärdas eller om det gäller generellt är just nu föremål för utredning. 
Föregående års ”stora” fråga om taken inordnas nu i ordinarie underhållsplan.
Oavsett detta har vi i vår underhållsplan en så noggrann åtgärdsplan man kan förvänta sig för att fast-
ställa kommande underhållsbehov.

Framtida behov av att årligen täcka de avsättningar som bör göras till fonden för yttre underhåll måste 
dock bevakas.
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Balanserat resultat                               9 504 076
Årets vinst                                                     161 592                                           
                                                                9 665 668

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så 

att av yttre fonden ianspråktas      - 2 161 039
att till yttre fonden överförs                       161 592
att balanseras i ny räkning              11 665 115 
                                                               9 665 668



HSB Brf Tangen

Kostnadsfördelning räkenskapsår 2007-12-31
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Avtal	
Hyresavtalet för daghemmet Tangen har förlängts med Bromma stadsdelsnämnd under en femårsperi-
od. Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2007 till och med den 30 september 2012. Föreningen har 
nytecknat ett tvåårsavtal med HSB Stockholm avseende kontorslokalen i 57: an. Tidigare fanns tankar att 
omvandla lokalen till en lägenhet. När styrelsen fattade beslut att hyra ut till HSB, bedömdes det att hela 
området fick ett högre mervärde genom att ha HSB Teknisk förvaltning i vår närhet. Ett femårsavtal har 
tecknats med Kraft och Kultur i Stockholm AB avseende elförbrukning till våra fastigheter. Avtalet gäller 
från och med den 1 oktober 2007 till och med den 30 september 2012. Avtalet med Länsparkeringar har 
förlängts från och med den 1 januari 2007 och gäller tills vidare. 
Martin Toller ersatte Michael Grufman som HSB-förvaltare fr.o.m. 31 januari 2007.  

Yttre	underhåll
Utförda arbeten under det gångna året, både planerat underhåll samt nödvändiga åtgärder, har gett 
bra resultat för att förekomma framtida akuta problem. En sådan åtgärd var att lösa det dagvattenled-
ningsproblem som fanns vid förskolan Tangen, närmast garaget. Då föreningen har underhållsansvaret 
på förskolegårdarna ligger det i vårt intresse att förebygga olyckor. Att ha stora pölar som kan innebära 
drunkningsolyckor för de allra minsta måste åtgärdas. Arbetet drog ut lite på tiden men är nu klart.

Ett stort projekt som alla vi medlemmar varit hjälpsamma och delaktiga i är installation av nya fönster-
bläck. Samtliga lägenheter i föreningen, med vita fönsterbläck, har ersatts med vita aluminiumprofiler. 
Ett fantastiskt bra utfört arbete av alla, både medlemmar och andra inblandade!

Det löpande renoveringsarbetet enligt underhållsplanen av föreningens tvättstugor har även i år fortsatt 
och port nummer 59 samt 61 slutfördes under hösten. Nya maskiner blev dock inte inköpta vid renove-
ringstillfället, då maskinerna till dessa tvättstugor köptes in för två år sedan.

Högtryckstvätt av förskolornas samt Båtvikens tak utfördes under året. Som ett led i det utförda arbetet 
med högt tryck spolades det bort en del färg. Detta kommer att åtgärdas under det kommande året. 

Under året har även resultatet av radonmätningen redovisats. Inga anmärkningar finns förutom en. Den 
gäller en lägenhet i markplanet, som fortfarande åtgärdas av HSB Teknisk förvaltning. Kontakt sker med 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden för att ge dem löpande information om det aktuella fallet. Någon klar-
rapport/godkännande finns därför ännu inte från myndigheten. 

Det har gjorts stickprovsundersökningar på föreningens yttertak i samarbete med Minnebergs samfäl-
lighet. Dessutom har vår HSB-förvaltare, Martin Toller, utfört den, enligt avtal, årliga fastighetsbesikt-
ningen. Då framkom att vissa av våra fogar i fasadelementen måste åtgärdas.   

FöRDELning	AV	DRiFTSkoSTnADER
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Yttre	miljö
Under 2007 föryngringsbeskars en hel del av våra buskar. I samband med så kraftiga beskärningar ser det 
oftast lite kalt ut, men till sommaren kommer belöningen. Ett par träd som har blivit för stora har tagits 
ner. Utanför Svartviksslingan 51 – 55 har en uppfräschning påbörjats med att flytta om och plantera nya 
växter. Styrelsens arbetsgrupp har träffat HSB Mark och gått igenom rutinerna för vårt samarbete. Den 
4 maj 2007 genomfördes en städdag tillsammans med Minnebergs båtklubb. Städdagen avslutades med 
korvgrillning nere vid stranden.   

Utbildning
En ledamot har genomgått introduktions-, förvaltnings- & ekonomiutbildning och två styrelseledamöter 
deltog i HSB Stockholms konferens på Irland.  

Avgifter
Årsavgiften har under verksamhetsåret sänkts med 2,5 %.  

övernattningslägenhet
Lägenheten på Svartviksslingan 73 är mycket populär och har haft 218 uthyrningar under 2007.

Husvärdar
Styrelsen har under 2007 haft en träff med husvärdarna för att gemensamt dryfta problem och glädjeäm-
nen med värdskapet i respektive port. 

Medlemsinformation
Föreningens medlemsblad Tangenten har under året kommit ut med fyra nummer. Redaktionen upp-
muntrar medlemmarna till att aktivt bidra med synpunkter och idéer. En besiktning av trapphusen har 
skett under 2007. Alla boende har ett ansvar att hålla trapphus och gemensamma utrymmen i det skick 
som lagen föreskriver framförallt vad gäller brandskyddsbestämmelser. Med detta som grund har flera 
informationsaktiviteter genomförts under året.

Samfällighetsföreningen
I Minneberg har bostadsrättsföreningarna Svartvik, Tangen, Tranan och Sandvik en gemensam samfäl-
lighetsförening. Denna förening har som uppgift att ansvara för anläggningar och angelägenheter som är 
gemensamma för de fyra föreningarna.
Således ansvarar samfälligheten för värmedistribution, sopsug, grovsoprum, parkeringsgarage, kabel-TV, 
badbrygga samt föreningslokalerna Båt- och Badviken. Samfällighetens ursprungliga investeringar samt 
driftkostnader, inklusive periodiskt underhåll, fördelas på de fyra bostadsrättsföreningarna efter fasta 
fördelningstal. Brf Tangens andel är 33,021 procent.  
Samfälligheten samordnar och utvecklar fritidsverksamheten i Minneberg genom hobbyverksamhet, 
verksamhet för barn och ungdom, omsorg och trygghet samt trivselarrangemang. 

Samfällighetsföreningens styrelse består av 6 ordinarie och 6 ersättare vilka efter att ha nominerats av sin 
förening väljs på stämman. I maj/juni varje år har Samfälligheten årsstämma där alla bostadsrättshavare 
har rätt att delta.

Certifiering
Brf Tangen certifierades under december 2003 och var då HSB: s femte certifierade bostadsrättsförening 
i Stockholm. Ett certifikats giltighetstid gäller i två år. Handlingarna uppdaterades under 2006 och fören-
ingens certifikat förlängdes till och med juni 2008. 
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Ekonomisk redovisning
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Resultaträkning 07-01 - 07-12 06-01 - 06-12

Nettoomsättning Not 1 17 264 724 18 078 186

Fastighetskostnader
Drift Not 2 -6 801 185 -6 597 886
Planerat underhåll -2 161 039 -757 913
Fastighetsskatt -1 055 920 -1 197 865
Avskrivningar -823 102 -804 572
Summa fastighetskostnader -10 841 246 -9 358 236

Bruttoresultat 6 423 478 8 719 950

Finansiella poster
Ränteintäkter Not 3 77 777 20 952
Räntekostnader Not 4 -6 339 663 -6 339 828
Summa finansiella poster -6 261 886 -6 318 876

Resultat efter finansiella poster 161 592 2 401 074

Årets resultat 161 592 2 401 074

2007-12-31 2006-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Byggnader och 
Mark Not 5 196 873 125 197 692 908
Inventarier Not 6 3 320 6 639

Summa materiella anläggningstillgångar 196 876 445 197 699 547

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 7 700 700
Summa finansiella anläggningstillgångar 700 700

Summa anläggningstillgångar 196 877 145 197 700 247

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 5 791 6 674
Övriga fordringar Not 8 3 415 41 205
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 9 195 809 457 740

Materiella anläggningstillgångar

Balansräkning

6 423 478  8 719 950Rörelseresultat
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Avräkningskonto HSB Stockholm 3 271 331 5 140 122
Summa kortfristiga fordringar 3 476 346 5 645 741

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar Not 10 2 000 291 270

Kassa och bank
Handkassa 5 000 5 000
Plusgiro 8 404 25 867
Bank 5 561 5 419
Summa kassa och bank 18 965 36 286

Summa omsättningstillgångar 5 495 602 5 682 297

Summa tillgångar 202 372 747 203 382 544

Eget kapital och skulder

Eget kapital Not 11

Bundet eget kapital
Insatser 23 970 050 23 970 050
Upplåtelseavgifter 4 861 027 4 861 027
Fond för yttre underhåll 7 116 387 6 856 300
Summa Bundet eget kapital 35 947 464 35 687 377

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 9 504 076 7 363 089
Årets resultat 161 592 2 401 074
Summa fritt eget kapital 9 665 668 9 764 163

Summa eget kapital 45 613 132 45 451 540

Skulder
Fond för inre underhåll 446 092 479 918
Skulder till kreditinstitut Not 12 153 139 710 153 434 498
Leverantörsskulder 509 924 538 674
Skatteskulder 143 966 1 005 037
Övriga skulder Not 13 4 320 319
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 14 2 515 603 2 472 558
Summa skulder 156 759 615 157 931 004

Summa eget kapital och skulder 202 372 747 203 382 544

Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 161 259 000 161 259 000
Fastighetsinteckningar totalt uttagna 201 282 000 201 282 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
 

2007-12-31 2006-12-31Balansräkning
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2007-12-31 2006-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 161 592 2 401 074

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 823 102 804 572
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 984 694 3 205 646

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning (-) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar -1 699 417 -24 199
Ökning (+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder -876 601 572 653
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 591 324 3 754 100

Investeringar i maskiner/inventarier 0 -9 958
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -9 958

Finansieringsverksamheten
Ökning(+) / Minskning (-) av långfristiga skulder -294 788 -5 737 087
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -294 788 -5 737 087

Årets kassaflöde -1 886 112 -1 992 945

Likvida medel vid årets början 5 176 408 7 169 353
Likvida medel vid årets slut 3 290 296 5 176 408

Noter   
   
Redovisnings- och värderingsprinciper 

Belopp anges i kronor om inte 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.

Avskrivning på byggnader  
Avskrivning sker enligt en annuitetsplan och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräk-
nad ekonomisk livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning under 20 år.

Inventarier   
Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserat på inventariernas livslängd.

Kassaflödesanalys

 Investeringsverksamheten
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Fond för yttre underhåll  
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av 
föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna.
   
Inkomstskatt   
I en bostadsrättsförening inkomstbeskattas kapitalintäkter, såsom ränteintäkter och utdelningar, samt 
i förekommande fall verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning. Efter avräkning av eventuellt 
befintligt skattemässigt underskottsavdrag sker beskattning med 28 procent.

Föreningens skattemässiga underskott uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 125 552 531, en 
minskning med 72 668 jämfört med föregående år. Föreningen har valt att i balansräkningen inte redo-
visa uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdraget, jmf BFN AR 2001:1. Den uppskjutna 
skattefordran som skulle ha kunnat redovisas bedöms inte som väsentlig och har enligt vår bedömning 
ingen inverkan på lagens krav om en en rättvisande bild.

Förmögenhetsvärde  
Föreningens gemensamma förmögenhetsvärde fördelas efter bostadsrättens fördelningstal. Detta värde 
tas upp i respektive medlems deklaration.

Medelantal anställda
Inga anställda

Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Förtroendevalda
Arvode Styrelsen 199 195 196 349
Arvode övriga förtroendevalda 16 500 11 625
Sociala kostnader 69 167 63 847
Summa 284 862 271 821

Revisorer
Föreningsvald 10 000 5 000
Summa arvoden, löner, andra ersättningar och  
sociala kostnader 294 862 276 821

Årsavgifter 15 041 752 15 427 560
Hyror 2 055 681 1 996 712
Återbetalning av föreningsavgäld 333 500
Övriga intäkter 167 291 320 770
Brutto 17 264 724 18 078 542

Hyresförluster 0 -356
17 264 724 18 078 186

Not 1 - Nettoomsättning

Nettoomsättning

Noter 2007-12-31 2006-12-31
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Personalkostnader 326 256 300 500
Fastighetsskötsel och städ 1 778 964 1 698 229
Reparationer 546 148 579 184
Taxebundna utgifter och uppvärmning
El 566 104 545 942
Uppvärmning 1 827 212 1 891 113
Vatten * 405 068 249 907
Fastighetsförsäkring 95 453 95 447
Kabel-TV 1 998 1 972
Övriga avgifter 549 700 507 750
Förvaltningsarvoden 398 130 393 941
Övrig drift 306 152 333 901
Summa drift 6 801 185 6 597 886

* I förra årets belopp ingick återbetalning av 2005 års kostnader med kr 151 052.

Avräkningskonto HSB Stockholm 51 775 8 790
Specialinlåning 19 650 0
Övriga ränteintäkter 6 352 12 162
Summa ränteintäkter 77 777 20 952

Räntekostnader till kreditinstitut 6 339 663 6 339 828
Summa räntekostnader 6 339 663 6 339 828

Byggnader
Anskaffnings- 

värde
Årets 

avskrivning
Avskrivnings 

procent
Ackumulerade 
avskrivningar

Bokfört 
värde

Byggnad 192 138 236 807 042 0,42% -12 124 190 180 014 046
Sophus 254 820 12 741 5,00% -184 745 70 075
Förråd vind 20 114 0 0,00% -20 114 0
Summa 192 413 170 819 783 -12 329 049 180 084 121

Mark
Anskaffnings- 

värde
Årets 

avskrivning
Avskrivnings 

procent
Ackumulerade  
avskrivningar

Bokfört 
värde

Mark 16 770 000 16 770 000
Markanläggningar 19 004  19 004
Summa 16 789 004   16 789 004

Not 2 - Drift

Not 3 - Ränteintäkter 

Not 4 - Räntekostnader 

Not 5 - Byggnader och mark 

Noter 2007-12-31 2006-12-31
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Inventarier
Anskaffnings- 

värde
Årets 

avskrivning
Avskrivnings 

procent
Ackumulerade  
avskrivningar

Bokfört 
värde

Dator 9 958 3 319 33,3% -6 638 3 320
Inventarier 191 737 0 -191 737 0
Summa 201 695 3 319 -198 375 3 320

Taxeringsvärde 2007-12-31 2006-12-31
Byggnader 190 200 000 130 800 000
Mark 91 371 000 86 871 000
Summa 281 571 000 217 671 000

forts. Not 5 - Byggnader och mark

Not 6 - Inventarier

Andelar i HSB Stockholm 500 500
Fonus 200 200
Summa finansiella anläggningstillgångar 700 700

Not 7 - Finansiella anläggningstillgångar

Not 8 - Övriga fordringar
Skattekonto 0 41 205
Övrigt 3 415 0
Summa övriga fordringar 3 415 41 205

Förutbetalda kostnader 
Försäkring 95 448
Bredbandsavgifter 45 600
Hisservice 21 875
Upplupna intäkter
Vattenleveranser till Minneberg Samfällighet 13 236
Ränteintäkter specialinlåning HSB Stockholm 19 650
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 195 809

Not 9 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Specialinlåning 3-mån HSB Stockholm 2 000 000 0
Fonus 291 270
Summa kortfristiga placeringar 2 000 291 270

Not 10 - Kortfristiga placeringar

Noter 2007-12-31 2006-12-31
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Låneinstitut Räntesats Ränteändring Belopp
Swedbank Hypotek 3,92% 2009-06-25 12 386 398
Swedbank Hypotek 4,38% 2011-11-25 20 000 000
Swedbank Hypotek 4,11% 2011-06-22 15 634 789
Swedbank Hypotek 3,91% 2013-09-10 19 902 505
Swedbank Hypotek 3,92% 2009-06-25 11 561 760
Swedbank Hypotek 4,81% 2012-08-10 19 841 895
Swedbank Hypotek 4,46% 2010-08-10 19 841 895
Swedbank 4,20% rörlig 2 000 000
Swedbank 4,20% rörlig 6 200 000
Swedbank 4,20% rörlig 11 000 000
Swedbank 4,20% rörlig 14 770 468
Summa skulder till kreditinstitut 153 139 710

Med nuvarande amorteringstakt blir amorteringen ca 318 000 per år de kommande fem åren.

Insatser Upplåtelse-
avgifter

Underhålls-
fond

Balanserat 
resultat Årets resultat

Ingående balans 
2007-01-01 23 970 050 4 861 027 6 856 300 7 363 089 2 401 074
Disposition enl 
stämmobeslut

-757 913
1 018 000 2 140 987 -2 401 074

Årets resultat 161 592

Utgående balans 
2007-12-31 23 970 050 4 861 027 7 116 387 9 504 076 161 592

Not 11 - Eget kapital

Not 12 - Skulder till kreditinstitut

Foto: Rune Lantz
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Låneinstitut Räntesats Ränteändring Belopp
Swedbank Hypotek 3,92% 2009-06-25 12 386 398
Swedbank Hypotek 4,38% 2011-11-25 20 000 000
Swedbank Hypotek 4,11% 2011-06-22 15 634 789
Swedbank Hypotek 3,91% 2013-09-10 19 902 505
Swedbank Hypotek 3,92% 2009-06-25 11 561 760
Swedbank Hypotek 4,81% 2012-08-10 19 841 895
Swedbank Hypotek 4,46% 2010-08-10 19 841 895
Swedbank 4,20% rörlig 2 000 000
Swedbank 4,20% rörlig 6 200 000
Swedbank 4,20% rörlig 11 000 000
Swedbank 4,20% rörlig 14 770 468
Summa skulder till kreditinstitut 153 139 710

Med nuvarande amorteringstakt blir amorteringen ca 318 000 per år de kommande fem åren.

Moms 4 320

Förskottsbetalda avgifter och hyror 1 115 022
Arvode styrelse juni-dec 2007 120 750
Arvode valberedning juni-dec 07 1 750
Sociala avgifter juni-dec 07 39 700
Revision 18 000
Reparationer 19 247
Fastigetsskötsel byggnad 53 510
Städ 23 625
El 2006 100 000
El 2007 173 363
Övrigt 11 748
Räntekostnader fastighetslån 838 888
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 515 603

Not 13 - Övriga skulder

Not 14 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2007-12-31

Stockholm       2008-03-03



Revisionsberättelse       
  
Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Tangen i Stockholm     
    
Organisationsnummer 716418-6939         
         
         
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB Bostadsrättsför-
ening Tangen i Stockholm Brf  för räkenskapsåret 2007-01-01 - 2007-12-31.     
    
         
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredo-
visningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsre-
dovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.       
  
         
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och ge-
nomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen 
för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla upp-
skattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade 
informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelsele-
damot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat 
sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att 
vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.       
  
         
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättel-
sen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.        
 
         
Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, 
behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter an-
svarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
 
Stockholm den  26  /  03  2008          
         
         

Av föreningen vald revisor         
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BoRevision AB   
      
Av HSB Riksförbund utsedd revisor



Fullmakt
Varje medlem har en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock endast 
en röst tillsammans.

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make, sambo, annan när-
stående eller annan medlem får vara ombud. Med närstående avses – förutom make eller sambo 
– föräldrar, syskon och barn.

Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakten ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst 
ett år efter utfärdandet.

Ort………………………………………………   Datum…………………………………….

Fullmakt för…………………………………………………………………………………….

Att företräda (namn på bostadsrättshavaren) …………………………………………….

Lägenhetsnummer …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning

Fullmakten behöver ej vara bevittnad.







Ordlista
Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisning-
en som i text förklarar verksamheten kallas förvalt-
ningsberättelse (ibland verksamhetsberättelse eller 
styrelseberättelse).
Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft upp-
drag i föreningen, vad som i huvudsak förekommit 
samt redovisar en del fakta om antalet medlemmar 
mm.

Den ekonomiska redovisningen följer den EU-an-
passade årsredovisningslagen. Redovisningen består 
av resultaträkning, balansräkning och noter. I resul-
tat- och balansräkningen 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 an-
passa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord ska 
årsavgiften 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 (till-
gångssidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). 
På tillgångssidan redovisas föreningens anlägg-
ningstillgångar 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 skuld-
sidan 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 resultat-
räkningen 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 omsättningstill-
gångar kan nämnas HSB allkonto och andra likvida 
medel.

Kortfristiga skulder är skulder som föreningen 
måste betala senast inom ett år, t.ex. leverantörs-
skulder. 

Långfristiga skulder är sådana skulder som bo-
stadsrättsföreningen ska betala först efter ett eller 
flera år, ofta enligt särskild amorteringsplan t.ex. 
fastighetslån.

Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att 
betala sina kortfristiga skulder (t.ex. vatten, el, rän-
tor, bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra 
bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med 
dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgång-
arna större än de kortfristiga skulderna, är likvidi-
teten tillfredsställande.

Skulder: Skulder till utomstående; dels till sådana 
som ska betalas inom ett år, dels skulder till kredit-
institut.

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 föreningsstäm-
man. 

Fond för inre underhåll: I de bostadsrättsfören-
ingar som har en inre underhållsfond, regleras av-
sättningen till fonden i bostadsrättsföreningens 
stadgar. Fondbeloppet enligt balansräkningen utvi-
sar den sammanlagda behållningen av samtliga bo-
stadsrätters tillgodohavanden. Fondens fördelning 
på respektive lägenhet framgår av den avispecifika-
tion som följer inbetalningskorten varje kvartal.

Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen 
som inte bokats som kort- eller långfristig skuld. 
Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt åta-
gande, som avgäld.

Ställda panter avser i föreningens fall de pantbrev/
fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet 
för erhållna lån.
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Bostadsrättsföreningen Tangen
www.hsb.se/stockholm/tangen


