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Förvaltningsberättelse 2013
Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Tangen i Stockholm 

med organisationsnummer 716418-6939 får härmed avge årsredovisning 
för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31

Fastigheter
Föreningen äger följande fastigheter:

Stockholm Minneberg 1
Stockholm Minneberg 2
Stockholm Minneberg 3
Stockholm Minneberg 4
Stockholm Minneberg 5 
Stockholm Minneberg 6

Panncentralen som är belägen på fastigheten Stockholm Minneberg 6 ägs av Minnebergs Samfällighet. Förening-
ens fastigheter är fullvärdeförsäkrade i Folksam. I försäkringen ingår försäkring mot ohyra. I försäkringen ingår 
kollektivt bostadsrättstillägg.
Fastighetsbesiktning har under år 2013 genomförts genom HSB:s försorg. I juli 2013 har även säkerhetsbesikt-
ning av föreningens lekplatser ägt rum. 

Bostadsrättstillägget och rättskydd
Meningen med bostadsrättstillägget är att det dels ska skydda mot inträffade skador i lägenheten, dels innefatta 
rättsskydd vid tvist med anlitad entreprenör med anledning av inträffad skada.
Under år 2013 inträffade det olyckliga att en bostadsrättshavare i föreningen sade upp sitt bostadsrättstillägg hos 
det försäkringsbolag där bostadsrättshavaren hade sin hemförsäkring i förlitan på att det kollektiva bostadsrätts-
tillägget som ingår i föreningens försäkring hos Folksam även skulle innefatta rättsskydd. Då bostadsrättshava-
ren vid tvist med entreprenör med anledning av inträffad skada ville ta rättsskyddsmomentet i anspråk nekades 
bostadsrättshavaren rättsskydd hos såväl Folksam som det bolag där bostadsrättshavaren hade sin hemförsäk-
ring. Föreningen utreder det inträffade. Föreningen uppmanar medlemmarna att förvissa sig om att rättsskydds-
momentet i bostadsrättshavarens hemförsäkring är aktivt trots att bostadsrättstillägget är uppsagt. 

Avtal
Inga nya avtal har tecknats under året.

Underhållsåtgärder i föreningens fastigheter

Tvättstugor
Under 2013 genomfördes renovering av Svartviksslingan 51:ans och 83:ans tvättstugor. Våren 2014 fortsätter 
renoveringen med 79:ans och 87:ans tvättstugor.

Fasadtvätt
Företaget Ekofasad har under våren 2013 tvättat fasader och balkongfronter mot sjösidan samt efter det även 
målat balkongfronter och pelare ovanför tegelbalkongerna på höghusen, 69:an och 73:an. Under 2014 kommer 
även andra fasader och balkonger på Tangens fastigheter att snyggas upp.

Vattenläckage tak
Problemet med vatteninträngning på 69:ans tak som varit under bevakning fick vi strax före jul en rapport om 
som nu skall utvärderas och beslut om åtgärder skall tas. En del andra vatteninträngningar är under bearbetning. 
Läckaget på 67:ans tak som  åtgärdades och resultatet utvärderades under 2013 syns ha gett önskat resultat. 
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Huvudkranar i lägenheter
Arbetet med utbyte av huvudkranarna har dragit ut på tiden då en del av kranarna visade sig omöjliga att byta ut 
utan kommer i stället att renoveras. Vi räknar med att arbetet kommer att slutföras under våren 2014.

Skoborstar utanför portentréerna
Under 2013 utrustades alla entréer med skoborstar. 

Belysning i portentréerna
Styrelsen har under 2013 beslutat att på entréplanet ska belysningen alltid vara tänd. Arbetet har slutförts under 
vintern 2014.

Byte av bod på förskolan Tangen
Förskolans bod vid ingången till P1 har byggts om. Väggarna är utbytta, men det gamla taket har behållits. Arbetet 
färdigställdes under vintern 2014.

OVK
Under året har ett flertal informationer angående köksfläktar och tilluftsventiler gått ut i vårt informationsblad 
Tangenten. Förhoppningsvis har alla boende tagit del av denna information så att ingen tvingas till ombyggnad av 
ventilationen efter den obligatoriska ventilationskontrollen som kommer att genomföras under 2014.

Förvaltning
Föreningen har avtal med HSB om teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning och markskötsel.
Föreningens förvaltare hos HSB år 2013 har varit Mats Falkenäng, samt under dennes barnledighet, Erika Kenne.

Föreningsfrågor
Ordinarie föreningsstämma avhölls den 14 maj 2013. På stämman deltog 60st medlemmar.  Den 31 december 2013 
hade föreningen 402 medlemmar.

Styrelsen
Föreningens styrelse har under år 2013 bestått av följande personer:

Curt Cederborg  ordförande
Rolf Lindblad  vice ordförande
Marie Barrymore  ledamot   (till och med 14 maj 2013)
Hans Jedemark  ledamot
Klas Johansson  ledamot
Patrik Lassfolk  ledamot
Margaretha Lindahl  ledamot
Christer Söderlund  ledamot
Mattias Hansson  ledamot   
Bengt Hökervall  ledamot  (utsedd av HSB Stockholm)
Martin Toller  suppleant  (utsedd av HSB Stockholm)

Mandatperioden går ut för följande ledamöter:

Rolf Lindblad
Hans Jedemark
Mattias Hansson

Firmatecknare
Föreningens firma har, förutom av styrelsen i sin helhet, tecknats av två i förening utav 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, Allan 
Gunnarsson, Rolf Lindblad, Ulf Viklund och Olle Nevenius.

Representanter i  Minnebergs Samfällighet har varit:

Curt Cederborg ordinarie ledamot
Klas Johansson ordinarie ledamot   (till och med 30 maj 2013)
Rolf Lindblad ordinarie ledamot   (från och med 30 maj 2013)
Margaretha Lindahl suppleant     (från och med 30 maj 2013) 
Klas Johansson suppleant     (från och med 30 maj 2013)

Ordförande i Samfällighetens styrelse:

Berth Josefsson, Brf Tranan  

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

Valberedning
Föreningens valberedning har bestått av följande personer:

Carin Sohl   sammankallande 
Gun Fällborg  (från och med 14 maj 2013)
Christina Smedberg

Sammanträden 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2013 haft 10st protokollförda möten inklusive konstituerande 
styrelsemöte den 14 maj 2013.

Lägenheter och lokaler

Föreningen har 304 bostadslägenheter upplåtna med bostadsrätt. Av dessa är 287st upplåtna till enskilda 
bostadsrättshavare och 17 lägenheter upplåtna till Stockholms kommun.
Föreningen har sju lokaler och en gästlägenhet på Svartviksslingan 73.
Lokalen på Svartviksslingan 57 har hyrts ut till SMJ-elteknik AB fr.o.m. 1 mars 2013. Den 2 december 2013 
övertog Clavius AB hyreskontraktet
Lägenhetsytan för bostadsrättslägenheterna är 22 209,5 kvm.
Av föreningens 304 upplåtna bostadsrätter har 28st överlåtits under år 2013 varav två genom gåva och en 
genom arv.

Årsavgifter
Årsavgifterna var oförändrade under år 2013.
Styrelsen beslutade år 2013 att månadsavgiften för januari 2014 skulle vara avgiftsfri.

Storlek 1 rok 2 rok   3 rok   4 rok   5 rok      Totalt
Antal 12 90 134 66 2 304
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Ekonomi

2013 års resultat uppgick till 346 932 kr. Föregående år redovisades en vinst på 2 160 129 kr. Det planerade underhållet 
som uppgick till 2 686 861 kr, understeg budget med ca 880 tkr. Framförallt är det byte av vattenavstängningskranar i 
badrum som inte blev riktigt klart under 2013. 

Finansiering
Föreningens låneportfölj per den 31 december 2013 uppgick till drygt 148 Mkr (not 15), vilken i snitt motsvarar ca 
490 000 kr per lägenhet.

Föreningens fastighetslån och räntekostnader tkr

 
Föreningens fastighetslån har under 2013 haft en gynnsam ränteutveckling. Den rörliga räntan gick ned från 2,94 % 
vid årets början till 2,16 % vid årsskiftet. Under 2013 låg snittlåneräntan på 2,82 % jämfört med 3,31 % under 2012. 
Vi har således haft en lägre räntekostnad på ca 725 tkr jämfört med snittet ifjol.
Föreningens rörliga lån, som vid bokslutet uppgick till 42,4 Mkr motsvarande knappt 30% av låneportföljen hade 
per den 31 december 2013 en ränta på 2,16 %. Resten av lånen är bundna med olika löptider varav det längsta lånet 
löper till september 2015. Styrelsens långsiktiga räntepolicy är att i huvudsak ha rörliga räntesatser och en mindre 
del fast ränta med varierande löptider.

Soliditet
Föreningens ekonomi bedöms som stabil. Per den 31 december 2013 uppgick likvida medel till 9,8 Mkr. 
Föreningen  placerar en del av kassan till tidsbunden (3-månaders) specialinlåning. En likviditetsreserv behövs för 
att klara perioder med högre ränta.
Ett mått på finansiell stabilitet är nyckeltalet soliditet. Det beräknas som kvoten mellan eget kapital (exklusive 
underhållsfonden) och balansomslutningen (summan av tillgångarna). Se nedanstående tabell.

Det är inte föreningens mål att öka egna kapitalet mer än vad som krävs för att täcka underhållsplanens behov de 
kommande åren.

De faktorer som påverkat vårt resultat kan sammanfattas enligt nedan jämfört med utfallet 2012:

Intäkter

•	 Den avgiftsfria månaden i januari 2013 medförde att intäkter från årsavgifter gick ned med 1 286 043 kr.
•	 Hyresintäkter för lokaler ökade med ca 31 400 kr.
•	 Ränteintäkter sjönk med 23 709 kr till 170 101 kr.

2013 2012 2011 2010 2009
Fastighetslån 148 283 149 209 149 922 150 667 151 484
Räntekostnad 4 179 4 934 5 443 4 723 5 743
Snittlåneränta 2,82% 3,31% 3,63% 3,13% 3,79%

Soliditet exklusive fonden för yttre underhåll
2013 2012 2011 2010 2009

Soliditet 22,2% 22,3% 20,8% 21,4% 20,2%
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Nyckeltal 2009-2013, tkr
2013 2012 2011 2010 2009

Nettoomsättning 16 717 17 875 17 916 18 000 17 539
Rörelseresultat 4 355 6 900 4 720 7 385 5 743
Res e finansiella poster 347 2 160 -574 2 704 62
Årsavgift, kr/m2 636 694 694 694 677
Fastighetslån, kr/m2 6677 6718 6750 6783 6821

Ekonomi
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Planerade underhållskostnader 2013

•	 Tvättstugor     716 613 kr
•	 Fasadtvätt       351 875 kr
•	 Mark    150 000 kr
•	 Takunderhåll     76 825 kr
•	 Målning av balkonger          88 938 kr
• Passersystem           46 000 kr
• Samfälligheten             1 256 610 kr
                 2 686 861 kr

Löpande underhåll och driftskostnader

Föreningens driftskostnader ökade under år 2013 med 5 % till 8 161 945 kr. Samfällighetsavgiften ökade med  
154 098 kr till 1 849 176 kr, p.g.a. att den 2013 debiterades under 12 månader i stället för 11 månader som under 
2012. Kostnaden för uppvärmning sjönk med 71 286 kr.
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Övrigt
Styrelsen beslutade att januari månad 2014 blir avgiftsfri.
Föreningen har haft en gynnsam ränteutveckling under år 2013. Den stigande arbetslösheten och risken 
för deflation har tvingat Riksbanken i december 2013, att sänka reporäntan till 0,75 %. Samtidigt bedöms 
reporäntan ligga kvar på den här nivån under större delen av 2014. Det ser fortsatt fördelaktigt ut vad gäller lägre 
räntekostnader.  

Under 2014 kommer kostnader för planerat underhåll i föreningen och Samfälligheten att något överstiga 2013 
års nivå. Styrelsen prognostiserar för 2014 ett överskott på ca 0,3 Mkr (inräknat en avgiftsfri månad i jan 2014). 
Styrelsen bedömer att föreningen har likvida medel som täcker underhållsplanens behov de närmaste åren.

Planerat underhåll följer en 20-årig underhållsplan och skall finansieras ur underhållsfonden. Kostnaderna bokförs 
löpande under året. Styrelsens förslag till avsättning och användning från yttre underhållsfonden lämnas för beslut 
till föreningens årsstämma. 

Planerat underhåll och yttre underhållsfond, tkr

2013 2012 2011 2010 2009
Planerat underhåll 2 687 1 653 3 206 821 3 002
Yttre underhållsfond 6 101 5 332 6 450 5 464 5 466

  

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

Förslag till vinstdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 15 689 797 
Årets vinst 346 932

16 036 729

att av yttre fonden ianspråktas -2 686 861
att till yttre fonden överförs 2 650 000
att balanseras i ny räkning 16 073 590

16 036 729 

Underhållsåtgärder yttre miljö

Två gånger om året görs en marksyn tillsammans med HSB Mark. Då bedöms bl.a. behovet av underhåll av 
rabatter och buskar samt reparationer på dagis och uteplatser. Lekplatsbesiktning genomfördes i juli 2013.
Den 6 maj 2013 genomfördes städdagen tillsammans med Minnebergs Båtklubb. Städdagen avslutades med 
korvgrillning.
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.
Buskarna i sluttningen mot Båtviken, nedanför 89:ans dagis har bytts mot syrener och perenner.
Nya rosor har planterats vid 69:an mot gården samt i rosenrabatten vid Båtviken.
Under hösten anlades en ny rabatt bestående av bl.a. rhododendron och hortensia längs strandpromenaden mellan 
73:an och 75:an. 
Julgranar sattes upp på gårdarna och vid Båtviken.
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Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så: 



Övernattningslägenhet

Lägenheten på Svartviksslingan 73 är mycket populär och har under 2013 varit uthyrd 214 gästnätter till en hyra 
av 300:-/dygn.

Husvärdarna

Den 19 november 2013 hade styrelsen en träff med husvärdarna för att informera och utbyta erfarenheter.

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.

Samfällighetsföreningen

Bostadsrättsföreningarna Svartvik, Tangen, Tranan och Sandvik är medlemmar i Minnebergs 
Samfällighetsförening. Den har till uppgift att ansvara för anläggningar och ange lägenheter som är 
gemensamma för de fyra föreningarna. Således ansvarar samfälligheten för värmedistribution, sopsug, 
grovsoprum, parkerings garage, kabel-TV, badbrygga samt föreningslokalerna Bad- och Båtviken. 

Samfällighetens ursprungliga investeringar samt driftkostnader, inklusive periodiskt underhåll, fördelas på de 
fyra bostadsrättsföreningarna efter fasta fördel ningstal. Brf Tangens andel är 33,021 procent.  

Samfälligheten samordnar och utvecklar fritidsverksamheten i Minneberg såsom hobby verksamhet, verksamhet 
för barn och ungdom, omsorg och trygghet samt trivsel arrange mang. Exempel på fritidsverksamhet är bridge, 
foto, pingis, snickeri, vävning och gym.

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 30 maj 2013 till vilken 
samtliga bostadsrätts havare inbjöds att delta.

Underhållsåtgärder Samfälligheten
Renoveringen av spaljéerna i garage P2 är i huvudsak avslutad. Uteplatserna i garage P2, innanför grindarna har 
fått ny belysning.

Fasaderna i Bad- och Båtviken samt taket i Badviken har målats om. Bortre utgången i Badviken har fått 
nyrenoverad altan.
Den nya sopsuganläggningen har efter en del inkörningsproblem leveransgodkänts.
Styrsystemet för Minneberg för styrning av varmvattenproduktion, utebelysning, frånluftsfläktar samt sopsug 
håller på att bytas ut. Utbytet kommer att slutföras under 2014. 
Entrén till grovsopanläggningen har fått en uppsnyggning. Det framgår nu tydligare vad man får och inte får 
slänga där.
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2013-01-01 2012-01-01
2013-12-31 2012-12-31

Nettoomsättning Not 1 16 716 717 17 875 213

Fastighetskostnader
Drift Not 2 -8 161 945 -7 759 414
Planerat underhåll -2 686 861 -1 653 401
Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift -578 404 -643 131
Avskrivningar Not 3 -934 103 -919 173
Summa fastighetskostnader -12 361 313 -10 975 119

Rörelseresultat 4 355 404 6 900 094

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter  Not 4 170 101 193 810
Räntekostnader och liknande resultatposter Not 5 -4 178 573 -4 933 775
Summa finansiella poster -4 008 472 -4 739 965

Årets resultat 346 932 2 160 129

Ekonomisk redovisning 2013
Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Tangen i Stockholm 

med organisationsnummer 716418-6939 får härmed avge årsredovisning
för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31

Resultaträkning

Balansräkning 2013-12-31 2012-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och ombyggnader Not 6 174 757 548 175 691 651
Mark och markanläggningar Not 7 16 789 004 16 789 004
Inventarier Not 8 0 0

191 546 552 192 480 655
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristigt värdepappersinnehav Not 9 700 700

700 700

Summa anläggningstillgångar 191 547 252 192 481 355
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Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres- och andra kundfordringar 16 286 13 635
Avräkningskonto HSB Stockholm 2 025 490 1 869 887
Placeringskonto HSB Stockholm 2 611 282 3 071 908
Övriga fordringar Not 10 26 118 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 11 394 313 401 832

5 073 489 5 357 262

Kortfristiga placeringar Not 12 5 000 421 5 000 421

Kassa och bank Not 13 159 317 94 251

Summa omsättningstillgångar 10 233 227 10 451 934

Summa tillgångar 201 780 479 202 933 289

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 6 100 970 5 332 371

34 932 047 34 163 448
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 15 689 797 14 298 267
Årets resultat 346 932 2 160 129

16 036 729 16 458 396

Summa eget kapital 50 968 776 50 621 844

Skulder
Skulder till kreditinstitut Not 15 148 283 151 149 208 919
Leverantörsskulder 653 503 896 651
Skatteskulder 0 42 058
Fond för inre underhåll 8 936 8 936
Övriga skulder Not 16 8 112 10 627
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17 1 858 001 2 144 254
Summa skulder 150 811 703 152 311 445

Summa eget kapital och skulder 201 780 479 202 933 289

Poster inom linjen

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 172 483 000 172 483 000
Fastighetsinteckningar totalt uttagna 201 282 000 201 282 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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2013-01-01 2012-01-01
Kassaflödesanalys 2013-12-31 2012-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster 346 932 2 160 129

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 934 103 919 173
Kassaflöde från löpande verksamhet 1 281 035 3 079 302

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar -21 250 -204 954
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder -573 974 -687 664
Kassaflöde från löpande verksamhet 685 811 2 186 684

Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder -925 768 -713 348
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -925 768 -713 348

Årets kassaflöde -239 957 1 473 336

Likvida medel vid årets början 10 036 467 8 563 131

Likvida medel vid årets slut 9 796 510 10 036 467

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto samt placeringskonto hos HSB Stockholm
in i de likvida medlen.
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Belopp anges i kronor om inget annat anges.  
Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.  
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Från och med räkenskapsår som påbörjas 2014 träder ny normgivning i kraft, vilket innebär att föreningen 
framtida år kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat K-regelverk. Förändringar kommer    
sannolikt att ske vad gäller synen på avskrivningar, investeringar och planerat underhåll. Detta kan medföra 
att framtida resultat och jämförelsetal avviker från denna årsredovisning och budget för 2014.

Avskrivning på byggnader
Avskrivning sker enligt en 88 årig annuitetsplan  och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och 
beräknade ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning under 20 år.

Redovisningsprinciper m.m.
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Föreningen har inte haft några anställda under året.  
2013-01-01 2012-01-01

Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2013-12-31 2012-12-31
Arvoden styrelse 266 400 267 000
Arvoden valberedningen 15 000 15 000
Sociala kostnader 61 580 58 584

342 980 340 584

Revisorer
Föreningsvald 10 000 10 000

Övriga förtroendevalda/anställda
Löner och ersättningar 24 400 43 375
Sociala kostnader 7 666 13 628

32 066 57 003

Totalt 385 046 407 587
Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift.

Övriga bokslutskommentarer

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 22 % . 
Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av         
räkenskapsåret till 125 277 498. 
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2013-01-01 2012-01-01
2013-12-31 2012-12-31

Not 1 Nettoomsättning

Årsavgifter 14 131 985 15 418 028
Hyror 2 344 356 2 312 956
Övriga intäkter 249 309 245 578
Bruttoomsättning 16 725 650 17 976 562

Avgifts- och hyresbortfall -8 933 -101 349
16 716 717 17 875 213

Not 2 Drift

Personalkostnader 391 636 434 805
Fastighetsskötsel 280 396 276 436
Samfällighetsavgift 1 849 176 1 695 078
Städ 333 179 322 505
Snörenhållning 96 617 166 251
Reparationer 1 116 893 842 408
El-förbrukning 623 334 621 132
Uppvärmning 2 285 383 2 356 669
Vatten 343 029 334 616
Sophämtning 4 905 0
Fastighetsförsäkring 181 289 169 429
Kabel-TV 2 076 2 076
Övriga avgifter 6 007 1 938
Förvaltningsarvoden 251 683 267 168
Revision (BoRevision AB) 23 325 20 538
Övriga driftskostnader 373 017 248 365

8 161 945 7 759 414

Not 3 Avskrivningar

Byggnader 927 733 906 432
Om- och tillbyggnad 6 370 12 741

934 103 919 173

Noter
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Not 4 Ränteintäkter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 3 244 6 071
Ränteintäkter HSB placeringskonto 39 374 48 552
Ränteintäkter skattekonto 19 7
Specialinlåning 125 958 47 861
Övriga ränteintäkter 1 507 91 319

170 101 193 810

Not 5 Räntekostnader 

Räntekostnader långfristiga skulder 4 178 573 4 933 775
4 178 573 4 933 775

2013-01-01 2012-01-01
2013-12-31 2012-12-31Noter

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 -16 721 519 -15 802 346
Årets avskrivningar -934 103 -919 173
Utgående avskrivningar -17 655 622 -16 721 519

Bokfört värde 174 757 548 175 691 651

Taxeringsvärde

Byggnader 237 421 066 225 807 948
Mark 147 635 373 129 009 171

385 056 439 354 817 119

Not 7 Mark och markanläggningar

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
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Not 8 Inventarier

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

Ingående avskrivningar -201 695 -201 695
Utgående avskrivningar -201 695 -201 695

Bokfört värde 0 0

Not 9 Aktier, andelar och värdepapper

Ingående anskaffningsvärde 700 700
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 700 700

Not 10 Övriga kortfristiga fordringar

Skattefordringar 25 881 0
Skattekonto 27 0
Övriga fordringar 210 0

26 118 0

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Försäkring 199 418 181 289
Vatten 28 763 8 270
Fastighetsskötsel 3 090 25 395
Ekonomisk förvaltning 0 19 794
Samfällighetsavgift 154 098 154 098
Ränteintäkter placering 8 944 12 986

394 313 401 832

2013-01-01 2012-01-01
2013-12-31 2012-12-31Noter

Not 12 Kortfristiga placeringar

Specialinlåning 3-mån HSB Stockholm 5 000 000 5 000 000
Fonus 421 421

5 000 421 5 000 421



Not 13 Kassa och bank

Handkassa 5 000 5 000
Plusgiro 5 000 5 000
Bank 149 317 84 251

159 317 94 251

Not 14 Förändring av eget kapital
Uppl.

avgifter
Underh.-

fond
Balanserat

resultatInsatser Årets resultat
Belopp vid årets ingång 23 970 050 4 861 027 5 332 371 14 298 267 2 160 129
Vinstdisp enl. stämmobeslut 768 599 1 391 530 -2 160 129
Årets resultat 346 932
Belopp vid årets slut 23 970 050 4 861 027 6 100 970 15 689 797 346 932

Not 15 Skulder till kreditinstitut

Ränteändr.
dag

Nästa års
amorteringLåneinstitut Lånenummer Ränta Belopp

Nordea Hypotek 39788537723 2,60% 2015-02-18 12 195 000 775 000
Nordea Hypotek 39788557295 2,82% 2014-09-17 19 604 469 0
Nordea Hypotek 39788584586 2,60% 2015-02-18 15 487 572 0
Nordea Hypotek 39788584683 2,16% 2014-01-30 42 345 374 168 750
Nordea Hypotek 39788590357 2,82% 2014-09-17 20 000 000 0
Nordea Hypotek 39788607128 2,60% 2015-02-18 19 394 833 0
Nordea Hypotek 39788625193 2,39% 2015-09-16 19 255 903 0

148 283 151 943 750

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 147 339 401

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 143 564 401

Not 16 Övriga skulder

Moms 8 112 8 112
Källskatt 0 2 515

8 112 10 627

2013-01-01 2012-01-01
2013-12-31 2012-12-31Noter
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Stockholm, den  ...............................

Bengt Hökervall Christer Söderlund Curt Cederborg

Hans Jedemark Klas Johansson Margaretha Lindahl

Mattias Hanson Patrik Lassfolk  Rolf Lindblad

Vår revisionsberättelse har      ............./..........2014  lämnats beträffande denna årsredovisning

Av föreningen vald revisor Av HSB Riksförbund utsedd revisor
Olle Nevenius BoRevision AB
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Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna räntekostnader 481 368 628 928
Förutbetalda hyror och avgifter 792 314 440 951
Övriga upplupna kostnader 584 319 1 074 375

1 858 001 2 144 254

2013-01-01 2012-01-01
2013-12-31 2012-12-31Noter
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Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Bostadsrättsförening Tangen i Stockholm för räkenskapsåret 
2013-01-01 - 2013-12-31.      
       
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. Granskningen har utförts enligt god 
redovisningssed. För revisorn från BoRevision AB innebär detta att denne har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer yrkesetiska krav 
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.   
      
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information 
i års-redovisningen. 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 granskningsåtgärder 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 ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar 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 uttalanden. 
 
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 2013-12-31 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 
 

 
   

  Revisionsberättelse           
Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Tangen i Stockholm,
                                                  org.nr. 716418-6939      
  

                                 Rapport om årsredovisningen 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för  HSB Bostadsrättsförening Tangen i Stockholm för 
räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31.   

Styrelsens ansvar    

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är 
styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen.   

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av 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 föreningens vinst eller förlust har 
vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen 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 har handlat i strid med bostadsrättslagen, 
årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.  

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

Uttalanden 

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

Stockholm den         /       

Av föreningen vald revisor
Olle Nevenius
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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.

Av HSB Riksförbund utsedd revisor
BoRevision AB
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Fullmakten behöver ej vara bevittnad.
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Fullmakt för   .............................................................................................................................
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Lägenhetsnummer   ...................................................................................................................

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

Fullmakten behöver ej vara bevittnad.

Av HSB Riksförbund utsedd revisor
BoRevision AB
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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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Ordlista
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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.



Bostadsrättsföreningen Tangen
www.hsb.se/stockholm/tangen

Nya telefonnummer till HSB Stockholm sedan den 16 april 2012:

Servicecenter och  Felanmälan: 010-442 11 00

Växel: 010-442 10 00


