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KALLELSE
Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening TANGEN nr 266 
kallas till ordinarie föreningsstämma

Tisdagen den 29 maj 2012 - kl 19.00 i Båtviken
Dagordning
1.  Öppnande av föreningsstämma
2.  Val av ordförande vid stämma
3.  Anmälan av ordförandes val av protokollförare
4.  Godkännande av röstlängd
5.  Fastställande av dagordning
6.  Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare
7.  Fråga om kallelse behörigen skett
8.  Styrelsens årsredovisning
9.  Revisorernas berättelse
10.  Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
11.  Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt styrelsens förslag
12.  Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13.  Fråga om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda
14.  Beslut om antal styrelseledamöter
15.  Val av styrelseledamöter
16.  Val av valberedning
17.  Erfoderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB-distriktet
18.  Styrelsens förslag
19.  Motioner & propositioner
20.  Avslutning

På föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, 
har de dock tillsammans endast en röst.

Röstberättigad är endast medlem som har fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens make, sambo, varaktig 
sammanboende närstående eller om ombudet är medlem i föreningen.

Ombudet skall förete skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

Medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make, med 
medlemmens varaktigt sammanboende närstående eller annan medlem får vara biträde.

OBS! Tag med giltig legitimation till föreningsstämman
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Förvaltningsberättelse 2011

 Föreningsfrågor

Ordinarie föreningsstämma avhölls 17 maj 2011. På stämman deltog 64 medlemmar. Den 23 november 
2011 hade föreningen ett ordinarie informationsmöte. Mötet besöktes av ett 50-tal medlemmar. 
Föreningen hade vid årets slut 398 medlemmar.

Styrelse

Curt Cederborg  ordförande
Rolf Lindblad   vice ordförande
Marie Barrymore  ledamot
Eva Gustafsson  ledamot
Hans Jedemark  ledamot
Klas Johansson  ledamot, fr.o.m. 17/5
Patrik Lassfolk  ledamot, fr.o.m. 17/5
Margaretha Lindahl  ledamot, fr.o.m. 17/5
Christer Söderlund  ledamot  
Bengt Hökervall   ledamot utsedd av HSB Stockholm
Martin Toller   suppleant utsedd av HSB Stockholm
Mandatperioden går ut för Marie Barrymore, Eva Gustafsson, Hans Jedemark och
Rolf Lindblad.

Firmatecknare

Föreningens firma har tecknats av, förutom styrelsen gemensamt, två i förening av
Curt Cederborg, Rolf Lindblad, Hans Jedemark och Margaretha Lindahl.

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 Ulf Viklund. 
Suppleanter till stämman för HSB Stockholm distrikt Västerort har varit Olle Nevenius.

Representanter i HSB Minnebergs Samfällighet har varit Curt Cederborg och 
Eva Gustafsson (ordinarie ledamöter) samt Marie Barrymore och Rolf Lindblad (suppleanter).
Ordförande i Samfällighetens styrelse är Tomas Jonsson, Brf. Svartvik.

Revisorer

Föreningsvald revisor har varit Olle Nevenius med Allan Gunnarsson som suppleant.
Av HSB utsedd revisor har varit Jörgen Götehed från BoRevision AB.
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Fastigheter

Föreningen äger fastigheterna Minneberg 1 – 6 med tillhörande byggnader exklusive 
panncentral och parkeringsdäck vilka ägs gemensamt av alla föreningarna inom Minneberg.
Fastigheterna var fullvärdeförsäkrade i Länsförsäkringar AB till och med den 31 december 2011. 
Från och med den 1 januari 2012 är fastigheterna fullvärdeförsäkrade i Folksam. I försäkringarna har 
ingått och ingår försäkring mot ohyra. Fastighetsbesiktning har genomförts genom HSB:s försorg under 
2011. Säkerhetsbesiktning av föreningens lekplatser genomfördes under hösten 2011.

Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Tangen nr 266 i Stockholm 
med organisationsnummer 716418-6939 

får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31.



sid 5

Sammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 11 protokollförda möten inklusive konstituerande 
styrelsemöte.

2011 års resultat uppgick till -574 292 kr.

Styrelsen hade för 2011 valt ett högre planerat underhåll än den långsiktiga underhållsplanen. 
De planerade underhållskostnaderna uppgick till 3 205 667 kr mot 2010 års utfall på 820 897 kr. 
Mot bakgrund av 2010 års resultat på 2,7 Mkr bedöms föreningens ekonomi som stabil och per 
den 31 december 2011 uppgick likvida medel till 8,5 Mkr.  

Föreningen har en låneportfölj på knappt 150 Mkr vid årets slut (not 15, sidan 19), vilken i snitt mot-
svarar en halv miljon kr per lägenhet.

Ränteutvecklingen har varit uppåtriktad under 2011. Våra räntekostnader har därför ökat med ca 
15 % till 5 443 418 kr jämfört med föregående år. Alla rörliga lån, som vid bokslutet uppgick till 
68 562 041 kr motsvarande ca 45 % av låneportföljen, hade per den 31/12 2011 en ränta på 3,36% 
(2,39%). 

Den 25/11 2011 förföll ett femårigt lån på 20 Mkr med en ränta på 4,38 %. Vi valde att 
lägga om lånet till rörlig ränta. Således sjunker räntekostnaden med 204 000 kr per år, givet räntan 
vid årsskiftet. 

Dock är räntor med längre löptid (2 år) nere på en historiskt låg nivå. De ligger i dag under den 
rörliga räntan. Styrelsen beslutade i augusti att binda en del (42,4 Mkr) av våra lån till 2-års 
räntebindning. Räntan är 2,96 %. Resten av lånen är bundna till olika räntesatser och löptider, 
varav det längsta lånet löper till 2013.

Styrelsens räntepolicy är att i huvudsak ha rörliga räntesatser och en mindre del fast ränta med 
varierande löptider.
     

EKONOMI

Föreningen har 304 bostadsrättslägenheter. Av dessa är 287 upplåtna till enskilda
bostadsrättshavare och 17 bostäder i kommunens regi. Föreningen har sju lokaler och
en gästlägenhet. Bostadsytan för bostadsrättslägenheterna är 22 209,5 m2.

Av föreningens 304 medlemslägenheter har under året 21 lägenheter eller delar av dem överlåtits
genom försäljning, gåva, bodelning eller arv. 

Valberedning

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

Storlek     1 rok     2 rok     3 rok             4 rok              5 rok             Totalt

Antal    12    90  134            66           2       304

Lägenheter och lokaler
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De faktorer som påverkat vårt resultat kan sammanfattas enligt nedan jämfört med utfallet 2010:

Intäkter 
 • Oförändrad årsavgift 2011.
 • Hyresintäkter för lokaler ökade med ca 18 000 kr.
 • Övriga intäkter blev ca 87 000 kr lägre än 2010.  
 • Ränteintäkter ökade med 106 722 kr till 149 169 kr.

Planerade Underhållskostnader
 • Byggnader               68 569 kr
 • Bygg, tvättstuga             40 531 kr
 • Bygg, värme, ventilation      481 404 kr
 • Bygg, hiss   52 375 kr
 • Renovering pumpgrop          160 275 kr
 • Bygg, fasad/fogar        1 836 875 kr
 • Mark             240 813 kr
 • Samfälligheten              324 825 kr
              3 205 667 kr

Löpande underhåll och driftskostnader

Våra driftskostnader har ökat med 2 % till 8 468 083 kr under 2011.
Samfällighetsavgiften ökade med 429 174 kr till 1 849 176 kr. 
Kostnaden för uppvärmning sjönk med 150 242 kr, vilket är positivt.

FÖRDELNING  AV  DRIFTSKOSTNADER
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Övrigt
 
Styrelsen har beslutat om oförändrade årsavgifter för år 2012.
Under 2012 kommer åtgärder för planerat underhåll i föreningen och Samfälligheten att överstiga 
2011 års kostnader. Styrelsen bedömer att föreningen har likvida medel som täcker underhållspla-
nens behov de närmaste åren.

Mot bakgrund av den svaga utvecklingen i svensk ekonomi har Riksbanken vid sina penning-
politiska möten i december 2011 och februari 2012 sänkt reporäntan från 2,0 % till 1,5 % . Vi 
bedömer således att ränteutvecklingen är gynnsam under 2012, med reservation för att bankernas 
historiskt höga marginal mellan reporäntan och bolåneräntan kan öka. Ett lån med rörlig ränta gör 
det dock lättare att byta bank, om det anses påkallat.
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AVTAL

HSB-förvaltare för 2011 har vid årets början varit Pippi Bustamante men ersattes, efter en 
omorganisation, av Mats Falkenäng.

HSB har sagt upp lokalen i 57:an för avflyttning till den 1 oktober 2012.

Stockholms kommun sade upp lokalavtalet gällande förskolan i 89:an för villkorsändring.
Kommunen önskade ettårsavtal med nio månaders uppsägning. Efter förhandling träffades nytt 
tvåårsavtal med nio månaders uppsägning.

Drift 46%
Skatt 3%
Räntekostnader 29%
Avskrivningar 5%
Underhåll 17%

TOTALA KOSTNADER

Förslag till vinstdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
     Balanserat resultat                         13 754 892 kr
                                             Årets vinst                                -574 292  kr
                                                                                                         13 180 600 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så:

    Att av yttre fonden ianspråktas        -3 205 667 kr
                                                Att till yttre fonden överförs              2 088 000 kr
                                                Att balanseras i ny räkning              14 298 267 kr
                                                                                                         13 180 600 kr
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UNDERHÅLLSÅTGÄRDER  FASTIGHETER

Vattenläckage tak

Vi har problem med vinkelrännor på några tak vilket har förorsakat vatteninträngning.
Vinkelrännan på 65:ans tak har åtgärdats och resultatet ska utvärderas under
våren 2012.

Tvätt av taken på förskolorna
Tvätt har utförts under året, dock släppte färgen på några ställen, vilket gjorde att vi
såg oss tvingade att även måla taken.

Mur vid dagiset bredvid P1:an

Murens tegelstenar hade blivit frostsprängda vilket gjort att det uppstått rasrisk.
Detta är åtgärdat.

Fasader/fogar

De avslutande etapperna steg 2 & 3 genomfördes under året, dock kvarstår några
åtgärder vid ett antal balkonger där Eskilstuna Byggfog inte har avslutat jobbet.
Detta beräknas bli åtgärdat under våren.

Tvättstugor

Under 2011 planerades en ny upphandling av tvättstugerenovering. Tyvärr drog upphandlingen
ut på tiden, men nu har vi en entreprenör som genomför renoveringen av 67:ans och 85:ans 
tvättstugor under våren 2012.

Fasadtvätt

De entreprenörer som skulle utföra provtvätt och därefter inlämna anbud har tråkigt
nog inte svarat upp mot de krav vi ställt. Jakten på lämplig entreprenör fortsätter.

Vid fogarbetet användes enorma lytfkranar
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Två gånger om året görs en marksyn tillsammans med HSB Mark. Då tittar vi bl.a. på
behovet av underhåll av rabatter och buskar samt reparationer på dagis och uteplatser.
Lekplatsbesiktning genomfördes i november.

Den andra maj 2011 genomfördes städdagen tillsammans med Minnebergs Båtklubb.
Städdagen avslutades med korvgrillning.

     

Ny belysning har satts upp vid vändplan och vid 53:ans dagis (mittemot port 59).
Vidare har ny pollare satts upp nedanför 75:an (vid trappavsatsen ned mot Ulvsundasjön).

Det har varit trångt i ett antal cykelställ. Cykelställen har byggts ut vid 53:ans dagis,
vid port 61, vid port 77 och vid port 79.

Sedan några år pågår ett arbete med att ersätta en del buskar med perenner, speciellt
i anslutning till portarna. Uppfräschning av rabatterna har gjorts vid 75:an och 79:an,
gräsmattor har dressats och en del buskar har tagits bort. En större omläggning har
påbörjats av rabatten vid strandpromenaden mellan 67:an och 69:an. Arbetet kommer
att slutföras under våren 2012.

Julgranar sattes upp på gårdarna och vid Båtviken.

UNDERHÅLLSÅTGÄRDER  YTTRE  MILJÖ

Under varma soliga sommardagar är det många som utnyttjar våra fina grönområden.
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Medlemsinformation
Föreningens medlemsblad Tangenten har under året kommit ut med fyra nummer.
En informationsträff genomfördes under hösten, där bl.a. budget för kommande år
redovisades.
Utbildning
Styrelsen har haft en deltagare som har genomgått en introduktionskurs hos HSB.
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Avgifter
Avgifterna för 2011 var oförändrade.

Gästlägenhet
Gästlägenheten på Svartviksslingan 73 är mycket populär och har under 2011 varit
uthyrd 211 gästnätter till en hyra av 300:-/dygn.

HUSVÄRDAR, MEDLEMSINFORMATION & GÄSTLÄGENHET

Husvärdarna
Styrelsen har under 2011 haft en träff med husvärdarna för att informera och utbyta
erfarenheter.
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VÄSENTLIGA  HÄNDELSER  EFTER  RÄKENSKAPSÅRET

Avtal har tecknats med Folksam fr.o.m. 1 januari 2012      omfattande Fastighetsförsäkring 
med bostadsrättstillägg. Det innebär att bostadsrättshavaren inte längre behöver inkludera 
bostadsrättstillägget i sin hemförsäkring.

Övriga väsentliga händelser
Lokalavtalet med kommunen avseende 89:ans förskola är förlängt med två år 
fr.o.m. 1 oktober 2012.

2012 års budget baseras på oförändrad årsavgift.
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SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN

I Minneberg har bostadsrättsföreningarna Svartvik, Tangen, Tranan och Sandvik en gemensam 
samfällighetsförening. Den har till uppgift att ansvara för anläggningar och angelägenheter som 
är gemensamma för de fyra föreningarna. Således ansvarar samfälligheten för värmedistribution, 
sopsug för hushållssopor, grovsoprum, parkeringsgarage, Bredband, kabel-TV, 
badbrygga samt föreningslokalerna Bad- och Båtviken.

Samfällighetens ursprungliga investeringar samt driftkostnader, inklusive periodiskt underhåll, förde-
las på de fyra bostadsrättsföreningarna efter fasta fördelningstal. Brf Tangens andel är 33,021 %.

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 ledamöter med 6 suppleanter vilka efter att ha 
nominerats av sin förening väljs på stämman. Samfälligheten hade sin  årsstämma den 9 juni 2011 till 
vilken samtliga bostadsrättshavare inbjöds att delta.

Under våren hölls två pubaftnar. Under hösten hölls en minimässa med deltagande av leverantörer som 
bl.a. informerade om bredband, avfallskvarnar och balkonginglasning.

Underhållsåtgärder Samfälligheten
Underhållsåtgärder samfälligheten
Renoveringen av spaljéerna i garage P1 är nu avslutad. Det garagetak som kollapsade under 
snömassorna 2009 är åter på plats. Arbetet fortsätter under 2012 med renovering av spaljéerna i 
garage P2.

Taket på Båtviken har tvättats och målats.

Vid grovsoprummet har iordningsställts en plats där man kan slänga trädgårdsavfall och julgranar.

Några ventiler i panncentralen har bytts under 2011. Ytterligare utbyte av ventiler planeras att 
fortsätta under 2012.

Under hösten har samfälligheten inlett en försöksverksamhet tillsammans med RagnSells och My-
rorna om återvinning av kläder.

Samfälligheten har f.n. inga planer på att införskaffa avfallskvarnar till bostadsrättshavarna i 
Minneberg. Däremot är det tillåtet för den som så önskar att installera avfallskvarn i det egna 
köket.

Frågan om utbyggnad av garage P2 är bordlagd.
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Ekonomisk redovisning 2011

Balansräkning         
2011-12-31       2010-12-31

Nettoomsättning

Fastighetskostnader
Drift
Planerat underhåll
Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift
Avskrivningar
Summa fastighetskostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa finansiella poster

Årets resultat

Resultaträkning  2011-01-01       2010-01-01 
2011-12-31       2010-12-31

176 610 824
16 789 004

0
193 399 828

700
700

193 400 528

Not 6
Not 7
Not 8

Not 9

177 509 185
16 789 004

0
194 298 189

700
700

194 298 889

Styrelsen för  HSB bostadsrättsförening Tangen i Stockholm
 med organisationsnummer 716418-6939 

får härmed avge årsredovisning under räkenskapsåret 2011-01-01  -  2011-12-31

Not 1

Not 2

Not 3

Not 4
Not 5

17 916 047

 -8 468 083
-3 205 667

-623 979
-898 361

-13 196 090

4 719 957

149 169
-5 443 418
-5 294 249

 -574 292

18 000 077

 -8 299 988 
-820 897
-616 380
-878 027

-10 615 292

7 384 785

42 447
-4 723 087
-4 680 640

2 704 145

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och ombyggnader
Mark och markanläggningar
Inventarie

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristitigt värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar



Omsättningstillgångar
Kortfristiga fodringar
Avgifts-, hyres- och andra kundfordringar
Avräkningskonto HSB Stockholm
Placeringskonto HSB Stockholm
Övriga fodringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristia placeringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatser
Upplåtelseavgifter
Underhållsfond

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital         

Skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Fond för inre underhåll
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

Poster inom linjen

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut
Fastighetsteckningar totalt uttagna

Ansvarsförbindelser
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Balansräkning

Not 10
Not 11

Not 12

Not 13

Not 14

Not 15

Not 16
Not 17

2 565
2 407 292
2 023 356

2 453
205 495

4 641 161

4 107 635

24 848
8 773 644

202 174 172

23 970 050
4 861 027
6 450 038

35 281 115

13 754 892
-574 292

13 180 600

48 461 715

149 922 267
425 626
43 991
58 097

8 112
3 254 364

153 712 457

202 174 172

164 292 000
201 282 000

Inga

8 773
4 266 942

0
3 772

144 819
4 424 306

5 000 363

86 432
9 511 100

203 809 989

23 970 050
4 861 027
5 463 935

 34 295 012

12 036 850
2 704 145

14 740 995

49 036 007

150 667 360
234 763
20 961

363 689
8 112

3 479 097
154 773 982

203 809 989

178 746 000
201 282 000

Inga

        
2011-12-31       2010-12-31
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Kassaflödesanalys
 2011-01-01       2010-01-01 
2011-12-31       2010-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Kassaflöde från löpande verksamhet

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fodringar
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet

Investeringsverksamhet
Kassaflöde från investeringsverksamhet

Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder
Kassaflöde från finanseringsverksamhet

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto hos 
HSB Stockholm i de likvida medlen.

-574 292

898 361
324 069

839 578
-316 432
847 215

0

-745 093
-745 093

102 122

4 353 374

4 455 496

2 704 145

       
878 027

3 582 172

-1 905 976
-10 941

1 665 255

0

-816 653
-816 653

848 602

3 504 771

4 353 374
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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.

Avskrivningar 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
Inventarierna är helt avskrivna.

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

Inkomstskatt och underskottsavdrag
En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i 
Högsta Förvaltningsdomstolen 2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria 
till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i 
förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella 
underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 %.

Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången 
av räkenskapsåret till 125 277 498. 

Övriga bokslutskommentarer

Föreningen har inte haft några anställda under året. 
 
Arvoden, löner, andra ersättningar 
och sociala kostnader
Arvoden styrelse
Arvoden valberedningen
Sociala kostnader
 
Revisorer
Föreningsvald

Övriga förtroendevalda/anställda
Löner och ersättningar
Sociala kostnader

Totalt
Löner och arvoden ingår i personalkostnader under Not 2 Drift.

 2011-01-01       2010-01-01 
2011-12-31       2010-12-31

10 000

26 700
8 389

35 089

382 665

261 000
15 000
61 576

337 576

278 750

60 428
339 178

10 000

9 350
3 031

12 381

361 559



Noter  
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 2011-01-01       2010-01-01 
2011-12-31       2010-12-31

Not 1 - Nettoomsättning
Årsavgifter
Hyror
Övriga intäkter
Bruttoomsättning

Avgifts- och hyresbortfall

15 412 849
2 269 756

234 142
17 916 747

-700
  17 916 047 

15 427 582
2 251 826

321 369
18 000 777

-700
18 000 077

Not 3 - Avskrivningar
Byggnader
Om- och tillbyggnad

885 620
12 741

898 361

865 286
12 741

878 027

Not 4 - Ränteintäkter
Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm
Ränteintäkter HSB placeringskonto
Ränteintäkter skattekonto
Specialinlåning
Övriga ränteintäkter

7 872
23 356
3 266

0 
114 675
149 169

10 155
0

1 961
13 500
16 831
42 447

Not 2 - Drift
410 691
271 448

1 849 176
327 388
441 056

1 142 604
613 247

2 458 412
303 866

3 650
118 180

2 076
7 876

258 365
21 350

238 698
8 468 083

402 076
260 882

1 420 002
327 608

  330 685
899 389
614 224

2 608 654
287 634

1 466
103 027

2 076
420 000
297 098
18 850

306 317
8 299 988

Personalkostnader
Fastighetsskötsel 
Samfällighetsavgift
Städ
Snörenhållning
Reparationer
El-förbrukning
Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Fastighetsförsäkring
Kabel-TV
Övriga avgifter
Förvaltningsarvoden
Revision (BoRevision AB)
Övriga driftskostnader
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Not 6 - Byggnader och ombyggnader
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Bokfört värde

Taxeringsvärde

Byggnader
Mark

192 413 170
192 413 170

-14 903 985
-898 361

-15 802 346

176 610 824

225 807 948
129 009 171
354 817 119

192 413 170
192 413 170

-14 025 958
-878 027

-14 903 985

177 509 185

225 807 948
129 009 171
354 817 119

Not 7- Mark och markanläggningar
Ingående anskaffningsvärde mark
Ingående anskaffningsvärde markanläggningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Bokfört värde

16 770 000
19 004

16 789 004

16 789 004

16 770 000
19 004

16 789 004

16 789 004

Not 9 - Aktier, andelar och värdepapper
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Andel i HSB Stockholm
Andel i Fonus

700
700

500
200

700
700

500
200

Not 8 - Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Utgående avskrivningar

Bokfört värde

201 695
201 695

-201 695
-201 695

0

201 695
201 695

-201 695
-201 695

0

Not 5 - Räntekostnader
Räntekostnader långfristiga skulder 5 443 418

5 443 418
4 723 087
4 723 087

        
2011-12-31       2010-12-31
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Not 12 - Kortfristiga placeringar
Fastplacering 3-mån Ålandsbanken
Fastplacering 3-mån Ålandsbanken
Fastplacering 3-mån Ålandsbanken
Fonus

0
0

4 107 244
391

4 107 635

3 000 000
2 000 000

0
363

5 000 363

ffd 2011-01-10 ränta 1,75%
ffd 2011-03-02 ränta 1,96%
ffd 2012-01-20 ränta 2,86%

Not 13 - Kassa och bank
Handkassa
Plusgiro
Bank

5 000
14 028
5 820

28 848

5 000
75 671
5 761

86 432

Not 14 - Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Vinstdisp enl. stämmobeslut
Årets resultat
Belopp vid årets slut

Insatser
23 970 050

Uppl.
avgifter

4 861 027

Underh.
fond

5 463 935
986 103

Balanserat 
resultat

12 036 850
1 718 042

Årets
 resultat
2 704 145

-2 704 145
-574 292

23 970 050 4 861 027 6 450 038 13 754 892 -574 292

Not 15 - Långfristiga skulder till kreditinstitut
Låneinstitut

Nordea Hypotek
Nordea Hypotek
Nordea Hypotek
Nordea Hypotek
Nordea Hypotek
Swedbank hypotek
Swedbank hypotek

Lånenummer

39788537723
39788557295
39788584586
39788584683
39788590357
852748839
852771484

Ränta

3,36%
3,36%
3,36%
2,96%
3,36%
4,81%
3,91%

Konv. dat.

rörlig
rörlig
rörlig

2013-08-21
rörlig

2012-08-10
2013-09-10

Belopp

13 470 000
19 604 469
15 487 572
42 389 124
20 000 000
19 477 506
19 493 596

149 922 267

Nästa års
amortering

500 000
0
0
0
0

113 609
130 833
744 442

Not 11 - Förutbetalda kostnade och upplupna intäkter
Försäkring
Vatten
Fastighetsskötsel
Ränteintäkter fastplacering

169 429
10 250
2 975

22 841
205 495

118 180
10 250

0
16 389

144 819

Not 10 - Övriga kortfristiga fodringar
Skattekonto 2 453

2 453
3 772
3 772

        
2011-12-31       2010-12-31
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Moms 8 112
8 112

8 112
8 112

Not 16 - Övriga kortfristiga skulder

Stockholm, den_______________

Not 17 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyror och avgifter
Arvode förtroendevalda juni-dec
Sociala avgifter juni-dec
El
Planerat underhåll
Snörenhållning
Reparationer
Övriga upplupna kostnader

731 102
1 895 617

154 000
48 000
53 130

229 047
0

84 009
59 459

3 254 364

663 319
1 802 915

149 800
47 000
53 864

521 294
88 204
74 218
78 483

3 479 097

Curt Cederborg Rolf Lindblad Eva Gustafsson

Bengt Hökervall 

Hans Jedemark Margaretha Lindahl Christer Söderlund

Vår revisionsberättelse har         /          2012 lämnats beträffande denna årsredovisning

Av HSB Riksförbund utsedd revisorAv föreningen vald revisor 
Olle Nevenius

Marie BarrymoreKlas Johansson Patrik Lassfolk

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del
Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

149 177 825
146 200 057        

2011-12-31       2010-12-31
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsföreningen Tangen i Stockholm
Organisationsnummer 716418-6939 

Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen för HSB Bostadsrättsföreningen Tangen i Stockholm 
för räkenskapsåret 2011-01-01 - 2011-12-31.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovis-
ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan informa-
tion i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransknings-
åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ända-
målsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskatt-
ningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

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

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 
2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för fören-
ingen.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB Bostadsrättsförening Tangen i Stock-
holm för räkenskapsåret 2011-01-01 - 2011-12-31.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller för-
lust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Revisorernas ansvar

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

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningensvinst el-
ler förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

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

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

Uttalanden

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den

Rapport om årsredovisningen
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Av föreningen vald revisor 
Olle Nevenius

Av HSB Riksförbund utsedd revisor



Till BoRevision i Sverige AB

Detta uttalande lämnas i anslutning till er revision av årsredovisningen för HSB Bostadsrättsförening 
Tangen i Stockholm för räkenskapsåret 2011-01-01 - 2011-12-31. Styrelsen är medveten om att ert upp-
drag är att utföra granskning enligt god revisionssed i Sverige vilket innebär att granskningens omfatt-
ning anpassats till ändamålet att uttala er om föreningens årsredovisning i stort

Årsredovisningen har upprättats enlig årsredovisningslagen och kompletterande normgivning. Därmed 
ger den en rättvisande bild av föreningens ekonomiska ställning per bokslutsdagen samt resultatet av 
verksamheten för räkenskapsåret och är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Samtidigt be-
kräftar vi att det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för att årsredovisningen har upprättats enligt 
årsredovisningslagen och kompletterande normgivning.

Styrelsen bekräftar dessutom, utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, följande:    

Rapport om årsredovisningen
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 Det har enligt vår kännedom inte förekommit några oegentligheter där styrelsen eller ev. anställda 
är inblandade och som skulle kunna ha påverkat årsredovisningen väsentligt.
Styrelsen har gett er tillgång till allt räkenskapsmaterial inklusive underliggande dokumentation, 
alla protokoll från räkenskapsårets stämmor och styrelsemöten samt alla väsentliga avtal och över-
enskommelser.
Samtliga affärshändelser har registrerats i bokföringen som ligger till grund för årsredovisningen. 
Årsredovisningen innehåller inga väsentliga felaktigheter, inga väsentliga uppgifter har utelämnats 
och inget byte av redovisningsprinciper har skett under räkenskapsåret utöver vad som angivits i 
årsredovisningen.
Föreningen har uppfyllt alla sådana avtalsvillkor som skulle kunna ha påverkat årsredovisningen 
väsentligt om de inte hade uppfyllts. Det har inte förekommit några överträdelser av sådana före-
skrifter från tillsynsmyndigheter som skulle kunna ha påverkat årsredovisningen väsentligt om de 
hade överträtts.
Styrelsen intygar att vi i förvaltningsberättelsen har redogjort för alla kända omständigheter som är 
nödvändiga när det gäller att bedöma föreningens förmåga till fortsatt verksamhet.
Föreningen kan styrka sin äganderätt till alla tillgångar på ett tillfredställande sätt och det finns inga 
panträtter eller andra inteckningar i föreningens tillgångar förutom vad som framgår av lämnade 
uppgifter i årsredovisningen.
Föreningen har på ett lämpligt sätt bokfört eller i årsredovisningen lämnat upplysningar om samtliga 
skulder och ansvarsförbindelser.
Styrelsen har informerat revisorerna om eventuella transaktioner med och/eller saldon mot närstå-
ende parter. Dessa har bokförts på ett korrekt sätt, tillräcklig information har lämnats i årsredovis-
ningen och eventuell jävsproblematik har beaktats vid beredning och beslut avseende dessa transak-
tioner. 
Bortsett från vad som beskrivits i förvaltningsberättelsen har det inte förekommit några händelser 
efter räkenskapsårets slut som kräver ändring eller upplysning i årsredovisningen.
Inga skadeståndskrav eller andra rättsliga krav har tagits emot eller förväntas avseende händelser 
före årsredovisningen avgivande utöver vad som framgår av årsredovisningen.

Stockholm den

Styrelsens ordförande     

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Ordlista
Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovis-
ningen som i text förklarar verksamheten kallas 
förvaltningsberättelse (ibland verksamhetsberät-
telse eller styrelseberättelse).

Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft 
uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak före-
kommit samt redovisar en del fakta om antalet 
medlemmar mm.

Den ekonomiska redovisningen följer den EU-
anpassade årsredovisningslagen. Redovisningen 
består av resultaträkning, balansräkning och noter. 
I resultat- och balansräkningen redovisar klump-
summor. 
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 
anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord 
ska årsavgiften beräknas så att de täcker de kostna-
der (inklusive avsättning till fonder), som man vänta 
ska uppkomma. Föreningsstämman beslutar efter 
förslag från styrelsen hur resultatet ska hanteras.

Balansräkningen visar föreningens tillgångar 
(tillgångssidan) och hur dessa finansieras (skuld-
sidan). På tillgångssidan redovisas föreningens 
anläggningstillgångar 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 av-
sedda för långvarigt  bruk inom föreningen. Den 
viktigaste anläggningstillgången är föreningens 
fastighet med mark och byggnad.

Avskrivningar: Värdet på fastigheterna och in-
köpta inventarier minskar på grund av förslitning. 
Detta redovisas som en kostnad för avskrivning 
i resultaträkningen varje år. Det värde som står 
som tillgång i balansräkningen är värdet efter alla 
avskrivningar.

Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvand-
las till kontanter inom ett år. Bland omsättnings-
tillgångar kan nämnas i HSB allkonto och andra 
likvida medel.

Kostfristiga 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, räntor, bränsle). Likviditeten erhålls genom 
att jämföra bostadsrättsförenigens omsättnings-
tillgångarna med deras kortfristiga skulder. Är 
omsättningstillgångarna större än de kortfristiga 
skulderna, är likviditeten tillfredsställande.

Skulder: Skulder till utomstående; dels till så-
dana som ska betalas inom ett år, dels skulder till 
kreditinstitut.

Fond för yttre underhåll: Styrelsen ska upprätta 
underhållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten 
ska medel avsättas för underhållet. Genom beslut 
om årsavgiftens storlek säkerhetsställs erforderliga 
medel för att trygga underhållet av föreningens 
hus. Beslut om fondavsättning fattas av förenings-
stämman.

Fond för inre underhåll: I de bostadsrättsför-
eningar som har en inre underhållsfond, regleras 
avsättningen till fonden i bostadsrättsföreningens 
stadgar. Fondbeloppet enligt balansräkningen 
utvisar den sammanlagda behållningen av samtliga 
bostadsrätters tillgodohavanden. Fondens fördel-
ning på respektive lägenhet framgår av den avi-
specifikation som följer inbetalningskorten varje 
kvartal. 

Ansvarsförbindelse är åtaganden för föreningen 
som inte bokats som kort- eller långfristig skuld.
Kan vara borgenförbindelser eller avtalsenligt 
åtagande, som avgäld.

Ställda panter avser i föreningens fall de pant-
brev/fastighetsinteckningar som lämnats som 
säkerhet för erhållna lån.
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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 närstående 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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För egna anteckningar
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Bostadsrättsföreningen Tangen
www.hsb.se/stockholm/tangen


