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Förvaltningsberättelse 2009
Fastigheter
Föreningen äger fastigheterna Minneberg 1 – 6 med tillhörande byggnader inklusive panncentral och 
parkeringsdäck vilka förvaltas gemensamt av alla föreningarna inom Minnebergs Samfällighet.
Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Länsförsäkringar AB. I försäkringen ingår försäkring mot ohyra.
Fastighetsbesiktning har genomförts genom HSB:s försorg under 2009. Säkerhetsbesiktning av förening-
ens lekplatser genomfördes under sommaren 2009. 

Föreningsfrågor
Ordinarie föreningsstämma hölls 2009-05-12. På stämman deltog 66 medlemmar. Föreningen hade vid 
årets slut 391 medlemmar. 

Styrelse	
Carin Sohl   ordförande
Christina Smedberg   vice ordförande
Eva Gustafsson   ledamot
Curt Cederborg  ledamot
Christer Söderlund  ledamot
Karl-Arne Eriksson  ledamot
Björn Samuelsson  ledamot
Christofer Bachman  ledamot
Göran Gunnarsson  ledamot 
Bengt Hökervall  ledamot utsedd av HSB Stockholm. 
Martin Toller   suppleant utsedd av HSB Stockholm
 
I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Carin Sohl, Christina Smedberg, Karl-Arne Eriksson, 
Eva Gustafsson och Christofer Bachman. Göran Gunnarsson har avsagt sig fortsatt uppdrag som leda-
mot i styrelsen fr. o. m årsstämman 2010.

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

Representanter	i	Distriktsstyrelse	och	Samfällighetsförening
Ordinarie ombud till stämman för HSB Stockholm distrikt Västerort har varit Curt Cederborg, Birgitta 
Pettersson, Allan Gunnarsson, Eva Gustafsson och Anita Furehed. Suppleanter till stämman för HSB 
Stockholm distrikt Västerort har varit Olle Nevenius och Karl-Arne Eriksson. 

Representanter i HSB Minnebergs Samfällighet har varit ordinarie ledamöterna Carin Sohl och 
Eva Gustafsson samt Curt Cederborg och Göran Gunnarsson som suppleanter. 

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

Revisor
Revisor har varit Olle Nevenius med Ann-Mari Tiger som suppleant, valda vid föreningsstämman, samt 
BoRevision AB.
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1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Total
Antal 12 90 134 66 2 304

Valberedning
Föreningens valberedning har bestått av Lars Furehed, sammankallande, Stefan Gunnarsson och 
Gun Fällborg.

Sammanträden
Utöver ordinarie föreningsstämma har styrelsen under verksamhetsåret haft 13 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 gästlägenhet. Bostadsytan för bostads-
rättslägenheterna är 22  209,5 m2.

Av föreningens 304 medlemslägenheter har under året 39 lägenheter eller delar av dem överlåtits.  

Ekonomi
2009 resulterar i ett bokfört överskott på 61 784 kronor.

Mot bakgrund av de väsentligt ökade kostnaderna för fasadfogning mot ursprunglig plan, där vi valde att 
göra mer än ursprungligt budgeterat, framstår årets resultat som något oväntat.

Förklaringen är den ränteutveckling, som ingen riktigt kunde förutse när vi gick in i 2009.

Hanteringen av den lånebild på drygt 151 miljoner kronor, som utgör en av de mest rörliga ”årliga kost-
naderna”, har under året utfallit till vår fördel, jämfört med budget.

Vi har under året påbörjat en process att flytta över våra lån till Nordea, och har därmed sänkt våra 
räntekostnader betydligt. Dessutom erbjöd Nordea ”helt” rörliga räntor, vilket de flesta finansieringsin-
stitut inte erbjuder. Avsikten är att successivt flytta över resterande lån till Nordea i den takt lånen kan 
omsättas.

Vid bokslutet hade vi 56,859 miljoner kronor i rörliga lån, motsvarande 37,5% av hela lånestocken.
Jämfört med vår budget för 2009 innebar ränteeffekterna ett plus på ca 800 000 kronor.

Vi budgeterade ett nollresultat för 2009 baserat på god marginal för kostnadsräntor och ett planerat 
underhåll på 1,5 miljoner kronor. Att jämföra med utfallet 2008 på plus 657 000 kronor och kostnader 
för planerat underhåll på 850 000 kronor.

När vi nu redovisar ett bokslut med ett överskott på ca 62 000 kronor trots att de planerade underhålls-
kostnaderna uppgår till tre miljoner kronor mot budgeterade 1,5 miljoner kronor, kan man med fog 
undra hur det har gått till.

De faktorer som bl.a. har påverkat vårt resultat, kan sammanfattas enligt nedan jämfört med utfallet 2008:

Intäkter

	 •	oförändrad årsavgift 2009
	 •	ökade intäkter för lokalhyror med 100 000 kronor
	 •	övriga intäkter skiljer sig inte mot tidigare år



•  gästlägenhet                  95 000 kronor
•  fönsterbleck                 323 000  ”
•  skalskydd                    629 000  ”
•  tvättstugor                  571 000 ”
•  fasadrenovering         961 000 ”
•  mark                               87 000 ”
•  bygg vvs o vent           130 000 ” 
•  förskolan Tangen            91 000 ”
•  samfälligheten             116 000 ”

Löpande	underhåll	och	driftkostnader
De totala driftkostnaderna blev 696 000 kronor lägre än 2008.

Övrigt

Skatten utföll med 22 000 kronor mer än 2008.
Avskrivningarna bokfördes med 16 000 kronor mer än 2008.
Räntenettokostnaden blev 808 000 kronor lägre än 2008.

Det kan i stunden tyckas något överdrivet – med ovanstående beskrivning av resultatet för 2009 – att 
styrelsen har beslutat att höja årsavgiften för 2010 med 2,5%. Men vi förutser framförallt högre ränteläge 
och därmed snabbt växande årliga räntekostnader. Med en tredjedel rörliga lån kommer föreningen att 
följa ränteutvecklingen både upp och ned i en cykel som alltid över tid gagnar den som har tid att vänta. 
Med våra lån som genomsnittligt handlar om en halv miljon per lägenhet har vi alltid förutsättningar för 
bästa ränta i bostadsrättsföreningens regi.

En mer noggrann genomgång av vår underhållsplan för kommande åtgärder de närmaste tjugo åren, 
som styrelsen beställt, kommer att framöver ge en än mer adekvat uppfattning om hur stor avsättning, 
som föreningen ska göra årligen. 

Sammanfattningsvis konstaterar styrelsen att föreningens ekonomi är stabil och att avsättningar till 
framtida underhållsåtgärder följer plan och därmed är betryggande. 
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Planerade	Underhållskostnader

Org Nr: 716418-6939
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Förslag	till	vinstdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

     Balanserat resultat    11 972 084
     Årets vinst             61 784
         12 033 868

Styrelsen föreslår följande disposition:

     Uttag ur yttre fond    -3 002 982
     Överföring till yttre fond*)     3 000 000
     Balanserat i ny räkning   12 036 850
         12 033 868

*) Enligt underhållsplanen ska den årliga avsättningen 2009 vara ca 1,4 miljoner kronor. Under året 
har omfattande åtgärder gjorts, som inte fanns upptagna i underhållsplanen. Därför föreslår vi en 
extra överföring med 1,6 miljoner kronor.

Avtal	

Under året har ett omfattande arbete med omförhandling av ett stort antal avtal skett. Bl.a. sade vi upp 
samtliga avtal med HSB vad gäller förvaltning, teknik och mark. Föreningarna inom Minnebergs 
Samfällighet enades om att gemensamt gå ut med anbudsförfrågan, där vi i förutsättningarna betonade 
förvaltarrollen, som nyckeln till ett lyckat samarbete med aktuell leverantör. Efter genomgång av de olika 
anbuden, valdes HSB Stockholm som leverantör. Avtalsformuleringarna har ”stötts och blötts” i en 
strävan att teckna kontrakt där det tydligt ska framgå vilka krav och förväntningar entreprenör och 
beställare kan ha på varandra.

Org Nr: 716418-6939

HSB Bostadsrättsförnening Tangen i Stockholm
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Föreningens omförhandling med TeliaSonera angående antennen på 69: ans tak slutfördes under året, 
och kunden svarar nu själv för elkostnaderna till sin anläggning.

Avtal har tecknats med Svenska UMTS AB, som ägs av TeliaSonera och Tele2, om att sätta upp en 
basstation för 3G med två antenner på Svartviksslingan 69.

Avtal med Bredbandsbolaget sades upp och omförhandling skedde i samverkan med övriga föreningar i 
Minnebergs Samfällighet. Det nya avtalet ansluter sig till vad HSB centralt har tecknat med Bredbands-
bolaget, innebärande en kostnadssänkning för föreningen med ca 90 000 kronor per år.

Även avtalet med ComHem har sagts upp och ett nytt avtal tecknats fr.o.m. 1 april 2010. Även detta avtal 
följer det avtal som HSB centralt har tecknat med ComHem. För föreningen innebär det nya avtalet en 
kostnadsbesparing på ca 20 000 kronor per år.

Vi behåller våra analoga TV kanaler. Dessutom tillkommer sju digitala kanaler utan extra kostnader.

Avtalen med Bredbandsbolaget och ComHem är treåriga. 

Avtalet med Otis, som underhåller våra hissar, har sagts upp och ett antal entreprenörer är nu föremål 
för anbudsförfrågan.

HSB-förvaltare för 2009 har varit Martin Toller, som dock varit ledig en del av året.  Hugo Lindberg har 
under den tiden tagit över förvaltarrollen.

Foto: Carin Sohl
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Fastigheter

Steg ett i åtgärdsprogrammet för att åtgärda de otäta fogarna mellan fasadernas betongelement har nu 
genomförts. Fasaderna mot vattnet samt gaveln vid 57:an är tätade. Övriga fastigheter är uppdelade på 
två omgångar. Detta innebär att steg två planeras att utföras under 2010 och steg tre slutligen under 
2011. 
 
Under året har ett flertal vattenskador inträffat. Orsaken till vattenskadorna håller på att utredas, för att 
se vad vi kan göra för att förebygga dessa i framtiden.

Den under 2008 genomförda ventilationskontrollen (OVK) gav i några lägenheter anmärkningar som 
krävde åtgärder och därefter ombesiktning. Dessa anmärkningar är nu åtgärdade.

Energideklarationen på respektive fastighet genomfördes under året. Resultatet är anslaget i respektive 
trapphus. 

Under året har vissa problem med hissarna samt serviceföretaget Otis uppmärksammats. En åtgärds-
plan beträffande hissproblemen har påbörjats och avtalet med Otis är nu uppsagt. Ny upphandling sker 
gemensamt med Minnebergs Samfällighet.

Plåttaken på daghemmen har besiktigats av en konsult, som avrått ommålning, och i stället föreslagit 
tvätt samt åtgärd av de skador som finns. Upphandling av detta sker i vår.

De åtgärder bl.a. komplettering med nytt värmebatteri, som gjorts på förskolan vid garaget, tycks ha gett 
effekt och avhjälpt de värmeproblem som tidigare varit.

Foto: Stefan Gunnarsson



Kulörta fönsterbleck och karmar runt fönster och balkongdörrar är bytta under året.

Renoveringen av tvättstugorna löper vidare, dock har viss försening uppstått så att någon tvättstuga blev 
uppskjuten till 2010.

Arbetet med den enligt årsmötet beslutade utökningen av skalskyddet påbörjades under senhösten 2009 
och beräknas att vara avslutat under 1:a kvartalet 2010.

För att ytterligare förbättra arbetet med det Systematiska Brandskyddsarbetet har en entreprenör 
kontaktats inom detta område.

Yttre	miljö

Två gånger om året görs en marksyn tillsammans med HSB Mark. Då tittar vi bl.a. på behovet av under-
håll av rabatter och buskar samt reparationer på dagisgårdar och uteplatser.

Under 2009 har fyra cykelställ bytts till gröna cykelställ. Ny plantering har anlagts vid entrén till 89:ans 
dagis.

Den 4 maj 2009 genomfördes städdagen tillsammans med Minnebergs Båtklubb.  Städdagen avslutades 
med korvgrillning.

Julgranar sattes upp på gårdarna och vid Båtviken.

Beslut har tagits om inköp av nya bänkar till vårt område inför sommaren 2010.

För att öka belysningseffekten har beslutats att på prov rengöra armatur och byta till nya lampor på åtta 
stolpar på en av våra gårdar. Två nya armaturer kommer även att sättas upp.

Utbildning
Tre av de nya styrelsemedlemmarna har genomgått HSB:s Introduktionskurs. 

Årsavgifter
Årsavgifterna för bostadsrätter 2009 har varit oförändrade i förhållande till 2008. 
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Foto: Stefan Gunnarsson



Medlemsinformation
Föreningens medlemsblad Tangenten har under året kommit ut med fyra nummer. Hemsidan har 
under året inte hållit den klass vi önskat. Under stor del av 1:a halvåret uppmanades vi att inte uppdatera 
eftersom migrering till nytt program skulle ske.  Tyvärr försenades migreringen successivt, och när den 
genomförts, krävdes ett omfattande uppdateringsarbete för att få in aktuell information, korrekta länkar 
mm. Hemsidan är nu uppdaterad med aktuell information. 

Trapphusen har besiktigats vid ett antal tillfällen och vi kan se att trots information och ”knacka-dörr-
aktiviteter”, har respekten för att hålla trapphus och gemensamma utrymmen i det skick som lagen 
föreskriver, försämrats under året. För att komma tillrätta med all ”bråte”, som boende ställer i trapphus 
och förrådsgångar, har föreningen av HSB köpt tjänsten, att ”lappa” och därefter forsla bort det som inte 
är tillåtet att förvara i trapphus och andra gemensamma utrymmen. 

En välbesökt informationsträff för samtliga boende genomfördes under hösten 2009, där bl.a. budget för 
kommande år redovisades.

Väsentliga	händelser	efter	räkenskapsåret

2010 års budget baseras på höjd årsavgift med 2,5 %.

Räntekostnaderna är föreningens enskilt största utgiftspost. Med nuvarande ca 37,5% av lånen till rörlig 
ränta, påverkar utvecklingen av räntenivån våra kostnader i betydande grad.

Husvärdar
Styrelsen har under 2009 haft en träff med husvärdarna för att gemensamt dryfta problem och glädjeäm-
nen med värdskapet i respektive port.

Gästlägenhet
Lägenheten på Svartviksslingan 73 är mycket populär och har varit uthyrd 208 nätter under 2009. Lägen-
heten har renoverats, bl a har nytt parkettgolv lagts in och inköp av en del nya möbler har skett. I sam-
band med detta höjdes hyran till 300:-/dygn.

Foto: Carin Sohl
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Budgeterat belopp för räntekostnader 2010 är med nuvarande utveckling betryggande.

Föreningen har per bokslutsdatum ca 6,5 miljoner i likvida medel vilket täcker underhållsplanens behov 
de närmaste åren.

Från och med 2010 har föreningen, liksom övriga föreningar inom samfälligheten i Minneberg, tecknat 
nya avtal med HSB avseende fastighetsskötsel och ekonomihantering. Med dessa avtal förväntas samt-
liga fyra föreningar erhålla en mer anpassad service till de behov vi nu har, när fastigheterna nått tjugo-
femårsgränsen och de underhållsbehov som därmed uppstår.

I samfällighetens regi administreras bl.a. värmeproduktion och garageuthyrning.
Underhållsbehovet inom samfälligheten kommer att påverka föreningens ekonomi i betydande grad de 
närmaste åren. Budgeten för brf. Tangen 2010 tar erforderlig hänsyn till detta förhållande. Bl.a. kommer 
spaljéerna till våra garage att bytas ut med början i garaget Svartviksslingan 91. 

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 gemen-
samma för de fyra föreningarna. Således ansvarar samfälligheten för värmeproduktion, sopsug för 
hushållssopor, grovsoprum, parkeringsgarage med sammanlagt ca 500 platser, kabel-TV, badbrygga samt 
föreningslokalerna Båt- och Badviken.  

Samfällighetens driftkostnader, inklusive periodiskt underhåll, fördelas på de fyra bostadsrättsförening-
arna efter fasta fördelningstal. Brf Tangens andel är 33,021 procent.  

Samfälligheten samordnar och utvecklar fritidsverksamheten i Minneberg såsom hobbyverksamhet, 
verksamhet för barn och ungdom, seniorverksamhet samt trivselarrangemang. 

Samfällighetsföreningens styrelse består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare vilka efter att ha 
nominerats av sin bostadsrättsförening, väljs på samfällighetens årsstämma. Den 2 juni 2009 hade 
samfälligheten sin årsstämma där alla bostadsrättshavare inbjöds att delta.

Foto: Carin Sohl
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Ekonomisk redovisning 2009
2009-01-01 2008-01-01

Resultaträkning 2009-12-31     2008-12-31
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Nettoomsättning Not 1 17 539 398 17 447 767

Fastighetskostnader
Drift Not 2 -7 304 207 -8 000 331
Planerat underhåll -3 002 982 -850 023
Fastighetsskatt och kommunal 
fastighetsavgift

-630 609 -608 720

Avskrivningar Not 3 -858 160 -842 069
Summa fastighetskostnader -11 795 958 -10 301 143

Rörelseresultat 5 743 441 7 146 625

Finansiella poster
Ränteintäkter Not 4 60 904 214 247
Räntekostnader Not 5 -5 742 560 -6 703 926
Summa finansiella poster -5 681 656 -6 489 679

Årets resultat 61 784 656 945

2009-01-01 2008-01-01
Balansräkning 2009-12-31 2008-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och ombyggnader Not 6 178 387 212 179 245 372
Mark och markanläggningar Not 7 16 789 004 16 789 004

195 176 216 196 034 376
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristigt värdepappersinnehav Not 8 700 700

700 700

Summa anläggningstillgångar 195 176 916 196 035 076
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Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 2 647 40 655
Avräkningskonto HSB Stockholm 3 488 734 3 617 672
Skattekonto  26 825 4 231
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 9 221 943 295 716

3 740 149 3 958 274

Kortfristiga placeringar Not 10 3 000 335 3 000 313

Kassa och bank Not 11 16 038 20 790

Summa omsättningstillgångar 6 756 522 6 979 377

Summa tillgångar 201 933 438 203 014 453

Balansräkning 2009-12-31 2008-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital Not 12
Insatser 23 970 050 23 970 050
Upplåtelseavgifter 4 861 027 4 861 027
Underhållsfond 5 466 917 5 116 940

34 297 994 33 948 017
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 11 972 084 11 665 115
Årets resultat 61 784 656 945

12 033 868 12 322 061

Summa eget kapital 46 331 862 46 270 078

Skulder
Skulder till kreditinstitut Not 13 151 484 013 152 316 231
Leverantörsskulder 598 875 554 920
Skatteskulder 48 676 55 054
Fond för inre underhåll 391 631 403 234
Övriga skulder 8 112 9 761
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 14 3 070 269 3 405 175
Summa skulder Not 15 155 601 576 156 744 375

Summa eget kapital och skulder 201 933 438 203 014 453
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Kassaflödesanalys

forts. Balansräkning
Poster inom linjen

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till 
kreditinstitut

178 746 000 161 259 000

Fastighetsinteckningar totalt uttagna 201 282 000 201 282 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

2009-01-01 2008-01-01
2009-12-31 2008-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster 61 784 656 945

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 858 160 842 069
Kassaflöde från löpande verksamhet 919 944 1 499 014

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar 89 165 -1 135 609
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder -310 581 808 239
Kassaflöde från löpande verksamhet 698 528 1 171 645

Investeringsverksamhet
Investeringar i maskiner/inventarier 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamhet 0 0

Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder -832 218 -823 479
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -832 218 -823 479

Årets kassaflöde -133 690 348 166

Likvida medel vid årets början 3 638 462 3 290 296

Likvida medel vid årets slut 3 504 772 3 638 462

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto hos HSB Stockholm i de likvida 
medlen.
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Redovisningsprinciper m.m.
Redovisnings- och värderingsprinciper
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 avskrivningen under 20 år.

Avskrivning på inventarier
Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd cirka 5 år.

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 26,3 procent.

Föreningens skattemässiga underskott uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 125 277 498, en 
minskning med 60 904 jämfört med föregående år

Övriga bokslutskommentarer
Föreningen har inte haft några anställda under året. 

Noter

2009-01-01 2008-01-01
2009-12-31 2008-12-31

Arvoden förtroendevalda  277 300  255 000
Sociala kostnader 80 091 73 595

357 391 328 595
Revisorer
Föreningsvald 10 000 10 000

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

0 5 562

Totalt 367 391 344 157

Löner och arvoden ingår i personakostnader under not 2 Drift.

Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
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Not 2 - Drift

Not 3 - Avskrivningar 

Not 1 - Nettoomsättning

Not 4 - Ränteintäkter  

Not 5 - Räntekostnader  

Noter 2009-12-31 2008-12-31

Årsavgifter 15 041 776 15 041 776
Hyror 2 250 261 2 149 574
Övriga intäkter 247 411 256 417
Bruttoomsättning 17 539 448 17 447 767

Avgifts- och hyresbortfall -50 0
17 539 398 17 447 767

Personalkostnader 409 408 353 720
Fastighetsskötsel och lokalvård 1 682 867 2 031 947
Reparationer 914 746 1 182 965
El 573 185 578 460
Uppvärmning 2 067 116 2 017 584
Vatten 238 316 422 206
Fastighetsförsäkring 102 215 95 448
Övriga avgifter 549 530 550 610
Förvaltningsarvoden 402 049 415 506
Övriga driftskostnader 364 776 351 885

7 304 207 8 000 331

Byggnader 845 419 826 008
Om- och tillbyggnad 12 741 12 741
Inventarier 0 3 320

858 160 842 069

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 9 359 53 143
Ränteintäkter skattekonto 0 117
Specialinlåning 45 400 139 725
Övriga ränteintäkter 6 145 21 262

60 904 214 247

Räntekostnader långfristiga skulder 5 742 560 6 703 168
Övriga räntekostnader 0 758

5 742 560 6 703 926
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Not 6 - Byggnader och ombyggnader 

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 700 700
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 700 700

Andel i HSB Stockholm 500 500
Andel i Fonus 200 200

Not 8 - Aktier, andelar och värdepapper

Ingående anskaffningsvärde 192 413 170 192 413 170
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 192 413 170 192 413 170

Ingående ackumulerade avskrivningar -13 167 798 -12 329 049
Årets avskrivningar -858 160 -838 749
Utgående avskrivningar -14 025 958 -13 167 798

Bokfört värde 178 387 212 179 245 372

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

281 571 000 281 571 000

Not 9 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Försäkring 103 027 102 215
Bredband 45 600 45 600
Hisservice 22 922 22 164
Vatten 10 251 18 756
Ersättning vattenskada 36 243 68 356
Ränteintäkter specialinlåning HSB Stockholm 3 900 38 625

221 943 295 716
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Not 10 - Kortfristiga placeringar

Not 11 - Kassa och bank

Not 12 - Förändring av eget kapital

Not 13 - Långfristiga skulder till kreditinstitut

Fonus 335 313
Specialinlåning 3-mån HSB Stockholm 3 000 000 3 000 000

3 000 335 3 000 313

Handkassa 5 000 5 000
Plusgiro 5 281 10 043
Bank 5 757 5 747

16 038 20 790

Insatser Uppl.
avgifter

Underh.-
fond

Balanserat
resultat Årets resultat

Belopp vid årets ingång 23 970 050 4 861 027 5 116 940 11 665 115 656 945
Vinstdisp enl. stämmobeslut 349 977 306 968 -656 945
Årets resultat 61 784
Belopp vid årets slut 23 970 050 4 861 027 5 466 917 11 972 084 61 784

Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp Nästa års
amortering

Nordea Hypotek 39788537723 1,09% rörlig 14 470 000 500 000
Nordea Hypotek 39788538940 1,09% rörlig 18 500 000 0
Nordea Hypotek 39788540376 1,09% rörlig 11 547 738 0
Nordea Hypotek 39788540813 1,09% rörlig 12 341 386 0
Spintab 2754278980 4,38% 2011-11-25 20 000 000 0
Spintab 852748821 4,46% 2010-08-10 19 674 624 94 554
Spintab 852748839 4,81% 2012-08-10 19 674 624 94 516
Spintab 852770767 4,11% 2011-06-22 15 557 062 45 113
Spintab 852771484 3,91% 2013-09-10 19 718 579 105 830

151 484 013 840 013

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 150 644 000

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 147 283 948
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Not 15 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 14 - Övriga kortfristiga skulder

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 150 644 000

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 147 283 948

Moms 8 112 7 026
Övrigt 0 2 735

8 112 9 761

Upplupna räntekostnader 619 132 955 728
Förutbetalda hyror och avgifter 1 920 083 1 770 739
Arvode styrelse juni-dec 2009 152 450 152 450
Arvode valberedning juni-dec 2009 3 750 3 750
Sociala avgifter juni-dec 2009 49 000 49 000
Spolning avlopp 0 254 906
El 53 339 143 451
Övriga upplupna kostnader 272 515 75 151

3 070 269 3 405 175

Stockholm den 29 mars 2010
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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 2009-01-01 - 2009-12-31     
    
         
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    /     2010          
              

         
         
         
Av föreningen vald revisor        BoRevision AB   
           Av HSB Riksförbund utsedd 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.
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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.



Bostadsrättsföreningen Tangen
www.hsb.se/stockholm/tangen


