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Styrelsen för HSB: s bostadsrättsförening Tangen nr 266 i Stockholm 
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Bostadsrättsföreningen Tangen

Gamla ekar i vårt närområde inbjuder till mycken fantasi. 
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Förvaltningsberättelse 2008
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.
Fastighetsbesiktning har genomförts genom HSB:s försorg under 2008. Säkerhetsbesiktning av förening-
ens lekplatser genomfördes under sommaren 2008. 

Föreningsfrågor
Ordinarie föreningsstämma avhölls 2008-05-07. På stämman deltog 57 medlemmar. Den 11 november 
2008 hade föreningen ett ordinarie informationsmöte. Mötet besöktes av ett 50-tal medlemmar.  Fören-
ingen hade vid årets slut 384 medlemmar. 

Styrelse	
Carin Sohl   ordförande
Anders Asplund  vice ordförande
Birgitta Petersson  ledamot
Christina Smedberg  ledamot
Karl-Arne Eriksson  ledamot
Stefan Eriksson  ledamot
Göran Gunnarsson  ledamot
Stefan Skärhult   ledamot
Bengt Hökervall  ledamot utsedd av HSB Stockholm från och med den 3 mars 2008, 
fram till detta datum var Martin Toller utsedd till ledamot. 
Martin Toller suppleant utsedd av HSB Stockholm från och med den 3 mars, 
fram till detta datum var Lillemor Witzell utsedd suppleant.

I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Carin Sohl, Birgitta Petersson, Stefan Eriksson och Göran 
Gunnarsson.

Firmatecknare
Föreningens firma har tecknats av, förutom styrelsen gemensamt, två i förening av Carin Sohl, Karl-Arne 
Eriksson, Anders Asplund och Christina Smedberg.

Representanter	i	Distriktsstyrelse	och	Samfällighetsförening
Ordinarie ombud till stämman för HSB Stockholm distrikt Västerort har varit Carin Sohl, Allan Gun-
narsson, Stefan Eriksson, Birgitta Petersson och Anita Furehed. Suppleanter till stämman för HSB Stock-
holm distrikt Västerort har varit Olle Nevenius, Karl-Arne Eriksson och Stefan Skärhult.

Representanter i HSB Minnebergs Samfällighet har varit ordinarie ledamöterna Carin Sohl och Birgitta 
Petersson, suppleanter Anders Asplund och Göran Gunnarsson. 

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

Revisor
Revisor har varit Olle Nevenius med Curt Cederborg som suppleant, valda vid föreningsstämman, samt 
en av HSB utsedd revisor.
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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 2008 och därutöver har styrelsen under verksamhetsåret 
haft 14 protokollförda möten inklusive konstituerande styrelsemöte.

Lägenheter	och	lokaler

Föreningen har 304 bostadsrättslägenheter. Av dessa är 285 upplåtna till enskilda bostadsrättshavare 
och 19 bostäder i kommunens regi. Föreningen har sex lokaler och en övernattningslägenhet. Bostadsy-
tan för bostadsrättslägenheterna är 22  209,5 m2.

Av föreningens 304 medlemslägenheter har under året 18 lägenheter eller delar av dem överlåtits.  

Ekonomi-	Resultat	och	ställning
2008 redovisas ett bokfört resultat med överskott på 656 945 kronor. 

För att avgöra vad det innebär behöver man jämföra med tidigare utfall, (161 592 kronor jmf 2007), 
budgeten för 2008 (470 173) samt framförallt med planen för långsiktigt planerat underhåll, för 2008 
budgeterad till 1 030 000 i förhållande till genomsnittlig årlig avsättning om 1,2 miljoner för hela tjugo-
årsperioden.

Med den redovisningsteknik som vi enligt lag tillämpar utgör posten ”planerat underhåll” svaret på om 
vi ett enskilt år redovisar vinst eller förlust.

Under 2008 genomfördes underhållsåtgärder enligt planen för 850 000 kronor (2 161 000 kronor jmf 
2007) vilket är 350 000 kronor mindre än den genomsnittliga avsättningen. För att resultatmässigt 
kunna göra den planerade årliga avsättningen till ”planerat underhåll” måste därför föreningen redovisa 
ett överskott om motsvarande minst 350 000 kronor.

Det genomförda planerade underhållet enligt planen utgörs under 2008 framförallt av elbelysningen 
kring utemiljön och uppgradering av ”trädgårdsplanteringar” till en kostnad av 850 023 kronor.

Skillnaden mellan ett års faktiska kostnader och den planenliga avsättningen till fonden avgör i prakti-
ken om bostadsrättsföreningen redovisar ”vinst” eller ”förlust”.
Bokföringstekniken innebär att om ett år kräver större kostnader än den genomsnittliga avsättningen 
enligt plan, redovisas det året ett ”underskott”. Eller som i år ett ”överskott”, vilket under den löpande 
och årligen reviderade tjugoårsperioden som underhållsplanen omfattar, utjämnar resultatet under 
förutsättning att årliga avsättningar görs enligt planen.

Föreningens likviditet, egna kontanta medel, påverkas i särskild ordning av åtgärder enligt underhålls-
planen över tid.

Jämfört med utfallet 2007 kan följande särskilt noteras enligt notanteckningar till resultat- och balans-
räkning:

. årsavgiften för 2008 behölls oförändrad

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



. lokalhyresintäkterna ökade med 94 tkr. reparationer, underhåll av fastighetsanläggningar ökade med 637 tkr vilket huvudsakligen består 
av stamspolning 255 tkr och vattenskador 349 tkr . fastighetsskatt och -avgift minskade med 447 tkr. ränteintäkter ökade med 136 tkr. räntekostnaderna ökade med 364 tkr. föreningens lån har amorterats med 823 tkr. budgeterade belopp har även 2008 noggrant följts och vid behov reviderats mot det 
  förväntade totala utfallet.

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:

Avtal	
Föreningens avtal med TeliaSonera angående antennen på 69: ans tak är uppsagt och omförhandling 
pågår. 
Under 2008 föll tre avtal ut med Bredbandsbolaget. Avtalen är inte uppsagda till omförhandling, utan 
gäller i ett år till.
HSB-förvaltare för 2008 har varit Martin Toller och den 27 oktober tog Hugo Lindberg över förvaltar-
rollen.

Yttre	underhåll

Trapphusen har maskinskurats och entréerna har försetts med nya mattor med föreningens logotyp.

Fastighetsgruppen har under året fortsatt sitt arbete med OVK-åtgärder. Föreningen har blivit tyngd 
med många anmärkningar, vilket har gjort att det har varit ett ganska stort uppdrag att få alla nödvän-
diga åtgärder genomförda. 

Otäta fogar mellan fasadernas betongelement har lett till konstaterade fuktskador på tre lägenheter. 

Åtgärder för att byta samtliga fogar har planerats in i föreningens underhållsplan. Kostnaderna för 
dessa åtgärder är i nuläget osäkra, varför de för närvarande klarläggs i ett omfattande offertarbete.

Stamspolning av samtliga stammar har genomförts i syfte att optimera livslängden. Ett tillbud inträffade 
i samband med arbetet, vilket ledde till en relativt omfattande vattenskada. En dialog förs med aktuell 
entreprenör för att fastställa ansvaret för det inträffade.

sid 5

Balanserat resultat                              11 665 116
Årets vinst                                                      656 945                                           
                                                               12 322 061

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så 
att av yttre fonden ianspråktas           -850 023
att till yttre fonden överförs                   1 200 000 
att balanseras i ny räkning               11 972 084 
                                                              12 322 061
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Från och med 2008 är alla fastighetsägare skyldiga att upprätta en energideklaration. Arbetet med fören-
ingens energideklaration pågår. 

Beslut att åtgärda de kulörta fönsterblecken har tagits. Upphandlingen är klar.

Det löpande renoveringsarbetet av föreningens tvättstugor genomfördes inte under 2008, utan senarela-
des till 2009. 

Yttre	miljö
Under försommaren 2008 anlades en rosenrabatt ovanför båtbryggan och på baksidan av 69: an anlades 
ytterligare en rabatt. Vildvinet utanför Svartviksslingan 85 har klippts ner. Sandlådor har fått ny sand. 
Spaljéerna vid stickgatans vändplan byttes ut. Ett par uteplatser fräschades också upp med ny trall och 
spaljé. Under hösten förbättrades belysningen med nyanskaffning av stolpar och pollare på de mörkaste 
platserna i området. Den 24 april 2008 genomfördes städdagen tillsammans med Minnebergs båtklubb. 
Städdagen avslutades med korvgrillning vid stranden. 

Utbildning
En styrelsemedlem har genomgått kursen Bostadsrättsjuridik.

Avgifter
Avgifterna för 2008 har varit oförändrade.  

Övernattningslägenhet
Lägenheten på Svartviksslingan 73 är mycket populär och har haft 263 uthyrningar under 2008.

Husvärdarna
Styrelsen har under 2008 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. Till årets sista num-
mer bifogades en ny reviderad upplaga av A-Ö, som innehåller nästan allt man behöver veta när man 
skaffar en bostadsrätt i brf. Tangen. A-Ö delas, tillsammans med senaste Tangenten, ut till dem som 
flyttar in i vår förening. Hemsidan har hållits uppdaterad med aktuell information. Trapphusen har be-
siktigats vid några tillfällen och vi kan se att boende i de flesta portar respekterar att hålla trapphus och 
gemensamma utrymmen i det skick som lagen föreskriver. En informationsträff har genomförts under 
hösten, där ett flertal frågor ventilerades och där budget för kommande år redovisades.

Väsentliga	händelser	efter	räkenskapsåret
2009 års budget baseras på oförändrad årsavgift.

Räntekostnaderna är föreningens enskilt största utgiftspost. Till och med 2009-06-30 har vi, av nuva-
rande lån, 137,4 miljoner bundna till fast ränta enligt not 16 till balansräkningen.

Avtalen med HSB gällande ekonomisk, administrativ samt teknisk förvaltning har sagts upp. Ny upp-
handling förbereds.

14,9 miljoner är för närvarande placerade till rörlig 3-månadersränta. Vid halvårsskiftet löper nuvarande 
bindning av 23,9 miljoner ut.
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Ränteutvecklingen framöver kommer att ha betydelse för föreningens kommande räntekostnader. Bud-
geterat belopp för räntekostnader 2009 är med nuvarande utveckling betryggande.

Andelen rörliga lån planeras framöver att uppgå till ca 25 % över tid.

Föreningen har per bokslutdatum 6,6 miljoner i likvida medel vilket täcker underhållsplanens behov de 
närmaste åren.

En fråga som kan påverka både likviditeten och de totala planerade underhållskostnaderna är behovet 
av att åtgärda de fogar som finns mellan byggelementen i fastigheternas fasad. (Jfr. under punkten Yttre 
underhåll)
Offerter och lämpliga åtgärder är under behandling av styrelsen.

Vad gäller andra kostnadsposter efter 2009 kommer styrelsen att särskilt uppmärksamma framtida avtal 
om fastighetsförvaltning.

Certifiering
Styrelsen har beslutat att Brf Tangen inte längre deltar i HSB:s certifieringsprogram. Tidigare utarbetat 
underlag nyttjas i det fortsatta arbetet.

Samfällighetsföreningen
I Minneberg har bostadsrättsföreningarna Svartvik, Tangen, Tranan och Sandvik en gemensam samfäl-
lighetsförening. Den har till uppgift att ansvara för anläggningar och angelägenheter som är gemensam-
ma 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 såsom 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. Den 27 maj 2008 hade Samfälligheten sin årsstämma där alla bostadsrätts-
havare inbjöds att delta.

 Foto: Anders Asplund
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Ekonomisk redovisning
2008-01-01 2007-01-01

Resultaträkning 2008-12-31 2007-12-31

Nettoomsättning Not 1 17 447 767 17 264 724

Fastighetskostnader
Drift Not 2 -8 000 331 -6 801 185
Planerat underhåll -850 023 -2 161 039
Fastighetsskatt och kommunal 
fastighetsavgift

-608 720 -1 055 920

Avskrivningar Not 3 -842 069 -823 102
Summa fastighetskostnader -10 301 143 -10 841 246

Rörelseresultat 7 146 625 6 423 478

Finansiella poster
Ränteintäkter Not 4 214 247 77 777
Räntekostnader Not 5 -6 703 926 -6 339 663
Summa finansiella poster -6 489 679 -6 261 886

Årets resultat 656 945 161 592

2008-01-01 2007-01-01
Balansräkning 2008-12-31 2007-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och ombyggnader Not 6 179 245 372 180 084 121
Mark och markanläggningar Not 7 16 789 004 16 789 004
Inventarier Not 8 0 3 320

196 034 376 196 876 445
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristigt värdepappersinnehav Not 9 700 700

700 700

Summa anläggningstillgångar 196 035 076 196 877 145

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres- och andra 
kundfordringar

40 655 5 791
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2008-12-31 2007-12-31Balansräkning

Avräkningskonto HSB Stockholm 3 617 672 3 271 331
Övriga fordringar Not 10 4 231 3 415
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

Not 11 295 716 195 809

3 958 274 3 476 346

Kortfristiga placeringar Not 12 3 000 313 2 000 291

Kassa och bank Not 13 20 790 18 965

Summa omsättningstillgångar 6 979 377 5 495 602

Summa tillgångar 203 014 453 202 372 747

Eget kapital och skulder

Eget kapital Not 14
Bundet eget kapital
Insatser 23 970 050 23 970 050
Upplåtelseavgifter 4 861 027 4 861 027
Underhållsfond 5 116 940 7 116 387

33 948 017 35 947 464
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 11 665 116 9 504 076
Årets resultat 656 945 161 592

12 322 061 9 665 668

Summa eget kapital 46 270 078 45 613 132

Skulder

Skulder till kreditinstitut Not 16 152 316 231 153 139 710

Leverantörsskulder 554 920 509 924
Skatteskulder 55 054 143 966
Fond för inre underhåll 403 234 446 092
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

Not 17 3 405 175 2 515 603

Summa skulder 156 744 375 156 759 615

Summa eget kapital och 
skulder

203 014 453 202 372 747

Övriga skulder Not 15 9 761 4 320
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Kassaflödesanalys

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

2008-01-01 2007-01-01
2008-12-31 2007-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster 656 945 161 592

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 842 069 823 102
Kassaflöde från löpande verksamhet 1 499 014 984 694

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar -1 135 609 -1 699 417
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder 808 239 -876 601
Kassaflöde från löpande verksamhet 1 171 645 -1 591 324

Investeringsverksamhet
Kassaflöde från investeringsverksamhet 0 0

Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder -823 479 -294 788
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -823 479 -294 788

Årets kassaflöde 348 166 -1 886 112

Likvida medel vid årets början 3 290 296 5 176 408

Likvida medel vid årets slut 3 638 462 3 290 296

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto HSB Stockholm i de likvida 
medlen

forts. Balansräkning
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Noter   
   

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.

Avskrivning på byggnader  
Avskrivning sker enligt en annuitetsplan och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och 
beräknade ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning under 20 år.

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

Fond för yttre underhåll  
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis 
av föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna.

Inkomstskatt och underskottsavdrag  
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 125 338 402, 
en minskning med 214 129 jämfört med föregående år.
   

Medelantal anställda
Inga anställda

Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2008-01-01 2007-01-01
2008-12-31 2007-12-31

Arvoden förtroendevalda 255 000 199 195
Löner och andra ersättningar 0 16 500
Sociala kostnader 73 595 69 167

328 595 284 862

Revisorer
Föreningsvald 10 000 10 000

Övriga förtroendevalda/anställda
Löner och ersättningar 4 200 0
Sociala kostnader 1 362 0

5 562 0

Totalt 344 157 294 862
Löner och arvoden ingår i personal-
kostnader under not 2 Drift.
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Räntekostnader långfristiga skulder 6 703 168 6 339 663
Övriga räntekostnader 758 0

6 703 926 6 339 663

Not 2 - Drift

Not 3 - Avskrivningar 

Not 1 - Nettoomsättning
Årsavgifter 15 041 776 15 041 752
Hyror 2 149 574 2 055 681
Övriga intäkter 256 417 167 291
Bruttoomsättning 17 447 767 17 264 724

Personalkostnader 353 720 326 256
Fastighetsskötsel och lokalvård 2 031 947 1 778 964
Reparationer 1 182 965 546 148
El 578 460 566 104
Uppvärmning 2 017 584 1 827 212
Vatten 422 206 405 068
Fastighetsförsäkring 95 448 95 453
Övriga avgifter 550 610 551 698
Förvaltningsarvoden 415 506 398 130
Övriga driftskostnader 351 885 306 152

8 000 331 6 801 185

Byggnader 826 008 807 042
Om- och tillbyggnad 12 741 12 741
Inventarier 3 320 3 319

842 069 823 102

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 53 143 51 775
Specialinlåning 139 725 19 650
Övriga ränteintäkter 21 379 6 352

214 247 77 777

Not 4 - Ränteintäkter  

Not 5 - Räntekostnader  

Noter 2008-12-31 2007-12-31



sid 13

Not 8 - Inventarier

Not 6 - Byggnader och ombyggnader 
Ingående anskaffningsvärde 192 413 170 192 413 170
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 192 413 170 192 413 170

Ingående ackumulerade avskrivningar -12 329 049 -11 509 266
Årets avskrivningar -838 749 -819 783
Utgående avskrivningar -13 167 798 -12 329 049

Bokfört värde 179 245 372 180 084 121

Taxeringsvärde
Byggnader 190 200 000 190 200 000
Mark 91 371 000 91 371 000

281 571 000 281 571 000

Ingående anskaffningsvärde mark 16 770 000 16 770 000
Ingående anskaffningsvärde markanläggningar 19 004 19 004
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 789 004 16 789 004
Bokfört värde 16 789 004 16 789 004

Not 7 - Mark och markanläggningar

Ingående anskaffningsvärde 201 695 201 695
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 201 695 201 695

Ingående avskrivningar -198 375 -195 056
Årets avskrivningar -3 320 -3 319
Utgående avskrivningar -201 695 -198 375
Bokfört värde 0 3 320

Ingående anskaffningsvärde 700 700
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 700 700

Andel i HSB Stockholm 500 500
Fonus 200 200

Not 9 - Aktier, andelar och värdepapper
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Handkassa 5 000 5 000
Plusgiro 10 043 8 404
Bank 5 747 5 561

20 790 18 965

Not 10 - Övriga kortfristiga fordringar

Skattekonto 4 231 0
Övriga fordringar 0 3 415

4 231 3 415

Not 11 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Försäkring 102 215
Bredband 45 600
Hisservice 22 164
Vatten 18 756
Ersättning vattenskada 68 356
Ränteintäkter specialinlåning HSB Stockholm 38 625

295 716

Not 12 - Kortfristiga placeringar
Specialinlåning 3-mån HSB Stockholm 3 000 000 2 000 000
Fonus 313 291

3 000 313 2 000 291

Not 13 - Kassa och bank

Insatser Uppl. 
avgifter

Underh.-
fond

Balanserat
resultat

Årets resultat

Belopp vid årets ingång 23 970 050 4 861 027 7 116 387 9 504 076 161 592
Vinstdisp enl. stämmobeslut -1 999 447 2 161 040 -161 592
Årets resultat 656 945
Belopp vid årets slut 23 970 050 4 861 027 5 116 940 11 665 116 656 945

Not 14 - Förändring av eget kapital

Moms 7 026 4 320
Övrigt 2 735 0

9 761 4 320

Not 15 - Övriga kortfristiga skulder



Stefan Skärhult
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Not 17 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Insatser Uppl. 
avgifter

Underh.-
fond

Balanserat
resultat

Årets resultat

Belopp vid årets ingång 23 970 050 4 861 027 7 116 387 9 504 076 161 592
Vinstdisp enl. stämmobeslut -1 999 447 2 161 040 -161 592
Årets resultat 656 945
Belopp vid årets slut 23 970 050 4 861 027 5 116 940 11 665 116 656 945

Not 16 - Långfristiga skulder till kreditinstitut
Nästa års

Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering
Spintab 2753465455 3,92% 6/25/2009 11 552 650 8 552
Spintab 2754278980 4,38% 11/25/2011 20 000 000 0
Spintab 852748821 4,46% 8/10/2010 19 761 690 87 099
Spintab 852748839 4,81% 8/10/2012 19 761 690 88 806
Spintab 852770767 4,11% 6/22/2011 15 597 879 40 792
Spintab 852770775 3,92% 6/25/2009 12 357 152 32 323
Spintab 852771484 3,91% 9/10/2013 19 815 170 96 660
Swedbank 2757227232             * 5,50% 2/28/2009 5 000 000 500 000
Swedbank 2757227240             * 5,50% 2/28/2009 9 970 000 0
Swedbank 2757227513 3,23% 12/19/2009 18 500 000 0

152 316 231 854 232
* 3-månaders räntebindning
Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 151 461 999
Om fem år beräknas skulder till kreditinstitut med nuvarande amortering uppgå till 148 045 071

Moms 7 026 4 320
Övrigt 2 735 0

9 761 4 320

Upplupna räntekostnader 955 728
Förutbetalda hyror och avgifter 1 770 739
Arvode styrelse juni-dec 08 152 450
Arvode valberedning juni-dec 08 3 750
Sociala avgifter juni-dec 08 49 000
Revision 18 000
Reparationer 23 228
Spolning avlopp 254 906
El 2008 143 451
Vinterunderhåll 30 263
Övrigt 3 660

3 405 175

Stockholm, den 17/4

Carin Sohl Bengt Hökervall Birgitta Petersson

Anders Asplund Christina Smedberg Göran Gunnarsson

Karl-Arne Eriksson Stefan Eriksson Stefan Skärhult
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Revisionsberättelse       
 
Till föreningsstämman i HSB Brf Tangen i Stockholm     

Organisationsnummer 716418-6939         
         
         
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB Bostadsrätts-
förening Tangen i Stockholm för räkenskapsåret 2008-01-01 - 2008-12-31     
    
         
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 årsredo-
visningen 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 redovis-
ningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar 
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 styrelseledamot 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 ans-
varsfrihet för räkenskapsåret. 
 
 
Stockholm den    /     2009          
              

         
         
         
     

                    BoRevision AB   
      
Av HSB Riksförbund utsedd revisor 
               Susanne Gustafsson  

Av föreningen vald revisor
                 Olle Nevenius 



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


