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Förvaltningsberättelse 2010

 
Föreningsfrågor

Ordinarie föreningsstämma hölls den 18 maj 2010. På stämman deltog 53 medlemmar, 
varav 2 via fullmakt. Föreningen hade vid årets slut 384 medlemmar.

Styrelse

Curt Cederborg  ordförande
Rolf Lindblad   vice ordförande
Marie Barrymore  ledamot
Christofer Bachman  ledamot
Eva Gustafsson  ledamot
Hans Jedemark  ledamot
Björn Samuelsson  ledamot
Christer Söderlund  ledamot
Per-Gunnar Jorstad  ledamot (t.om. september 2010)
Bengt Hökervall   ledamot utsedd av HSB Stockholm
Martin Toller   suppleant utsedd av HSB Stockholm

I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämman 2011 är Curt Cederborg, Christer Söderlund,
Björn Samuelsson och Hans Jedemark. Per-Gunnar Jorstad avgick ur styrelsen under hösten.

Firmatecknare

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

Representanter i Distriktsstyrelse och Samfällighetsförening

Ordinare ombud till stämman för HSB Stockholm distrikt Västerort har varit Curt Cederborg, 
Birgitta Pettersson, Allan Gunnarsson, Eva Gustafsson och Ulf Viklund. Suppleant till 
stämman för HSB Stockholm distrikt Västerort har varit Olle Nevenius.

Representanter i Minnebergs Samfällighetsförening har varit ordinarie ledamöter: 
Curt Cederborg och Eva Gustafsson. Suppleanter: Marie Barrymore och Rolf Lindblad.

Ordförande i Samfällighetens styrelse är Tomas Jonsson, Brf Svartvik.

Revisor

Revisor har varit Olle Nevenius med Ann-Mari Tiger som suppleant, valda vid 
föreningensstämman, samt 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 Minnebergs Samfällighet. 
Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Länsförsäkringar AB. I försäkringen ingår försäkring 
mot ohyra.

Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Tangen nr 266 i Stockholm med organisationsnummer 
716418-6939 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 - 2010-12-31.
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Valberedning

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

Sammanträden

Ordinarie föreningsstämma hölls den 18 maj 2010 och därutöver har styrelsen under  verksamhets-
året haft 9 protokollförda möten inklusive konstituerande styrelsemöte. Utöver detta ett budgetmöte 
1-2 oktober, husvärdsmöte den 10 november samt informationsmöte den 16 november.

Lägenheter och lokaler

Föreningen har 304 bostadsrättslägenheter. Av dessa är 289 upplåtna till enskilda bostadsrätts-
havare och 15 bostäder i kommunens regi. Föreningen har sex lokaler och en övernattnings-
lägenhet. Bostadsytan för bostadsrättslägenheterna är 22 209,5 m2.

Av föreningens 304 medlemslägenheter har under året 42 lägenheter eller delar av dem överlåtits
 genom försäljning, gåva, bodelning eller arv. 

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

Antal  12  90  134  66  2         304

2010 års resultat uppgick till 2 704 145 kr.

En stor del av överskottet beror på att vi inte har haft det planerade underhåll som styrelsen hade 
budgeterat, bland annat kostnader för fasadfogning.
 
De planerade underhållskostnaderna uppgick till 820 897 kr mot budgeterat 2 835 000 kr och 
2009 års utfall på 3 002 982 kr.
 
Nästa år kommer planerade underhållskostnader att väsentligt överstiga den långsiktiga 
underhållsplanen. Då kommer bl.a. tätning av fasadfogarna och fasadtvätt att utföras.
 
Även våra räntekostnader (4 723 087 kr) har varit lägre än föregående år. Jämfört med 2009 är 
räntekostnaderna 1 019 473 kr lägre i år.
 
Under 2009 påbörjades en process att flytta lånen till helt rörliga räntesatser (not 13). Föreningen 
har en låneportfölj på drygt 150 Mkr vid årets slut, vilken motsvarar genomsnittsligt en halv miljon 
per lägenhet. Vid bokslutet hade vi 75 963 593 kr i rörliga lån, motsvarande 50,4% av låneportföljen. 
Resten av lånen är bundna till olika räntesatser och löptider, varav det längsta lånet löper till 2013.
 
Tack vare att Riksbankens reporänta har varit på rekordlåga 0,25% i somras har vi haft en gynnsam 
utveckling på räntekostnaderna. Ränteutvecklingen har sedan i somras dock varit uppåtriktad. 
Därför kommer föreningens räntekostnader att öka.
 
Historiskt sett har det visat sig att rörliga räntor regelmässigt över en tid ger lägre räntekostnader 
för låntagaren. Styrelsens räntepolicy är att i huvudsak ha rörliga räntesatser och en mindre del fast 
ränta med varierande löptider.
 
En likviditetsreserv behövs dock för att klara perioder med högre ränta. Vi placerar en del av 
reserven i tidsbunden specialinlåning.
 

 
     

EKONOMI
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Planerade Underhållskostnader
 • Byggnader              41 125 kr
 • Bygg, tvätt              68 764 kr
 • Mark                   291 556 kr
 • Samfälligheten    419 452 kr
       820 897 kr

De faktorer som har påverkat vårt resultat kan sammanfattas enligt nedan jämfört med utfallet 2009:
Intäkter 
 • Höjd årsavgift med 2,5%.
 • Hyresintäkter för lokaler var oförändrat från föregående år.
 • Övriga intäkter ökade med 74 000 kr.

Löpande underhåll och driftskostnader

FÖRDELNING  AV  DRIFTSKOSTNADER

Övrigt
 
Styrelsen hade för år 2010 valt att budgetera ett högre planerat underhåll än den långsiktiga  
underhållsplanen, och beslutade därför att höja årsavgiften med 2,5%. På grund av en ny 
upphandling av underhåll för fasader/fogar blev åtgärderna uppskjutna. Vi redovisade 
således ett överskott på ca 2,7 Mkr för år 2010.
 
Under 2011 kommer dock kostnader för fogtätning, tvättstugor, vattenavstängningskranar och 
fasadtvätt att väsentligt överstiga 2010 års kostnader för planerat underhåll.
 
För 2011 bedöms därför resultatet bli ett underskott. Styrelsen bedömer att föreningen har likvida 
medel som täcker underhållsplanens behov de närmaste åren.  Per den 31/12-2010 har föreningen 
ca 9,2 Mkr i likvida medel.
 
Styrelsen har beslutat om oförändrade årsavgifter för år 2011. 
Sammanfattningsvis konstaterar styrelsen att föreningens ekonomi är stabil och att avsättningar 
till framtida underhållsåtgärder följer plan.
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Våra driftskostnader har netto ökat med 995 781 kr under 2010. Två poster har haft en väsent-
lig ökning jämfört med 2009: Samfällighetsavgiften ökade med 691 623 kr till 1 420 002 kr 
under  2010 och kostnader för uppvärmning ökade med 541 538 kr till 2 608 654 kr.



 

Förslag till vinstdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
     Balanserat resultat               12 036 850
                                             Årets resultat                         2 704 145
                                                                                             14 740 995

Styrelsen föreslår följande disposition

    Uttag ur yttre fond                   -820 897
                                                Överföring till yttre fond       1 807 000
                                                Balanserat i ny räkning        13 754 892
                                                                                             14 740 995
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Drift 54%
Skatt 4%
Räntekostnader 31%
Avskrivningar 6%
Underhåll 5%

AVTAL

Avtal har tecknats med Svenska UMTS AB, som ägs av TeliaSonera och Tele2, om att sätta 
upp en basstation för GSM med två antenner på Svartviksslingan 69. 
Basstationen driftsätts under första kvartalet 2011.

Ett nytt treårigt avtal har tecknats med Com Hem fr.o.m. den 1 april 2010.  
Avtalet följer det avtal som HSB centralt har tecknat med Com Hem. 
För föreningen innebär det nya avtalet en kostnadsbesparing på ca 20 000:- per år. 
Vi behåller våra analoga TV kanaler. Dessutom tillkommer sju digitala gratiskanaler.

Avtal för underhåll av hissarna har tecknats i samverkan med övriga föreningar i Minnebergs 
Samfällighet med Stockholms Hiss & Elteknik AB.

För att åtgärda resterande mjukfogar mellan fasadernas betongelement har avtal tecknats med 
Eskilstuna Byggfog AB.  Arbetet kommer att utföras med början våren 2011.

HSB förvaltare för 2010 har varit Pippi Bustamante.

TOTALA KOSTNADER
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UNDERHÅLLSÅTGÄRDER  FASTIGHETER

Hissar

Ny entreprenör för att sköta service och underhåll av hissarna har gemensamt anlitats av 
Samfälligheten. Vi hoppas därför att de problem som förekom med den tidigare entreprenören 
nu tillhör historien.

Tvättstugor
Renoveringen av tvättstugorna fick ta en ”Timeout” under 2010 då kostnaderna skenat i höjden 
och styrelsen stoppade därför renoveringen för att utröna orsakerna till detta.

Skalskydd portar m. m.

Arbetet med det utökade skalskyddet slutfördes under året. Beslut togs att komplettera några 
källardörrar med kortläsare då många boende i annan fastighet hade sina förråd placerade 
bakom dessa.

Fasader/fogar

Steg två i åtgärdsprogrammet för att åtgärda de otäta fogarna mellan fasadernas 
betongelement blev uppskjutet på grund av ny upphandlingsomgång vilket resulterade 
i en ny entreprenör. Detta innebär att steg två och tre nu kommer att utföras under 2011.

Vattenskador

Tyvärr har även detta år ett flertal vattenskador inträffat. Orsakerna till dessa utreds kontinuerligt 
för att kunna sätta in förebyggande åtgärder för att om möjligt minska vattenskadorna i framtiden.

OVK - ventilationskontroll

Den under 2008 genomförda OVK-besiktningen, d.v.s. ventilationskontrollen gav i några
lägenheter anmärkningar som krävde åtgärder och därefter ombesiktning. Dessa
anmärkningar är nu åtgärdade och samtliga fastigheter är godkända. Det formella
anslaget om detta i respektive protokoll kan dock först sättas upp när även övriga
föreningarnas fastigheter är klara.
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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.

Säkerhetsbesiktning av föreningens lekplatser genomfördes i november 2010.

Armaturen till utebelysningen på gårdarna har tvättats och samtliga lampor har bytts ut, vilket 
märkbart förbättrat utebelysningen.

Den 3 maj 2010 genomfördes städdagen tillsammans med Minnebergs Båtklubb.
Städdagen avslutades med korvgrillning.

Vid lekplatsen på gården vid 59-71 har planteringen gjorts om. Doftolvon har behållits men 
buskarna har ersatts av perenner.

Planteringen vid 67:ans port mot gården har gjorts om, buskar har ersatts med perenner. 

73:ans trappa ned mot sjön: Storsten har anlagts samt perenner har planterats för att förhindra 
jorderosion.

Vid 75:ans entré har enen tagits ned och ersatts med perenner.

Rundsten har anlagts under två balkonger ned vid strandpromenaden.

Julgranar sattes upp på gårdarna och vid Båtviken.

UNDERHÅLLSÅTGÄRDER  YTTRE  MILJÖ

Utbildning
Styrelsemedlemmar har genomgått utbildning i HSB:s regi. Styrelsen har haft deltagare i 
introduktionskursen, kurs i ekonomi, kurs för ordförande samt för sekreterare.

Årsavgift
Årsavgiften har höjts med 2,5 % från 2010.
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Husvärdar

Styrelsen har under hösten 2010 haft en träff med husvärdarna för att informera och
utbyta erfarenheter.

Gästlägenheten

Lägenheten på Svartviksslingan 73 är mycket populär och har. under 2010, varit uthyrd 234
gästnätter till en hyra på 300:-/dygn.

Medlemsinformation

Föreningens medlemsblad Tangenten har under året kommit ut med fyra nummer.

Eftersom den gamla webbmastern slutade i samband med årsmötet och den nya 
behövde gå en utbildning i webbdesign har uppdateringen av hemsidan blivit försenad.
Fr.o.m. 2011 ska hemsidan vara aktuell igen.

Under hösten hölls ett möte med husvärdarna där styrelsen fick många värdefulla synpunkter.

Uppförandet av ett kontakt register har också varit ett mål som nu genomförts. 
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VÄSENTLIGA  HÄNDELSER  EFTER  RÄKENSKAPSÅRET

2011 års budget baseras på en oförändrad årsavgift.
 
Räntekostnaderna är en stor utgiftspost. Med nuvarande ca 50% av lånen till rörlig ränta påverkar 
utvecklingen av räntenivån våra kostnader i betydande grad.
 
Sedan årsskiftet har den rörliga räntan fortsatt att stiga. Vi har en likviditetsreserv som är betryggande 
för stigande räntor. Föreningen har per bokslutsdatum ca 9,2 Mkr i likvida medel. 

Styrelsen överväger löpande olika alternativ vad gäller lån med fast ränta eller maxräntelån. 

Räntepolicyn är dock att i huvudsak ha rörliga räntesatser.

Budgeterade underhållsåtgärder för 2011 fortsätter som planerat. Bl.a. byts stamventilerna för 
vattenavstängning i källarna ut under våren. Arbetet med fasadernas mjukfogar samt provtvätt 
på ett par fasader kommer också att utföras under våren.
 
I samfällighetens regi administreras bl.a. värmeproduktion, sophantering och garage. 
Underhållsbehovet inom samfälligheten kommer att påverka föreningens ekonomi i betydande 
grad de närmaste åren. Budgeten för brf. Tangen 2011 tar erforderlig hänsyn till detta 
förhållande. Bl.a. kommer arbetet med spaljéerna till våra garage att slutföras under 2011.



sid 11

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN

I Minneberg har bostadsrättsföreningarna Sandvik, Svartvik, Tangen och Tranan 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, parkeringsgaragen, Bredband, kabel-TV, badbrygga samt 
förenings-lokalerna Båt- och Badviken.

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

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

Samfällighetsföreningens styrelse består av sex ordinarie ledamöter och sex suppleanter vilka efter 
att ha nominerats av sin förening väljs på Samfällighetens stämma. 
Den 8 juni 2010 hade Samfälligheten sin årsstämma.

Minnebergsdagen med firande av Minneberg 25 år ägde rum den 29:e maj och var
mycket uppskattad. Under hösten har det hållits två pubaftnar.

Underhållsåtgärder samfälligheten

De gröna spaljéerna i garage P1 har delvis bytts ut och de vita spaljéerna mot
Svartviksslingan vid P1 och P2 har bytts ut. Arbetet fortsätter under 2011.

Värmesystemet har sektionerats så att dagislokalerna samt samlingslokalerna Bad- och
Båtviken kan stängas av var för sig vid en vattenläcka.

Genom ett avtal med Ragn-Sells har vi fått glasåtervinning i grovsoprummet.

Mjukvaran samt en del av undercentralerna till inpassersystemet till garagen P1 och
P2 samt Svartvik har uppgraderats till senaste version.

Nytt hissavtal har tecknats med Hiss och Elteknik fr.o.m. 1 juli 2010. Avtalet gäller till
31 december 2010 och förlängs med ett år i taget.
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Ekonomisk redovisning 2010
Resultaträkning

Balansräkning

Nettoomsättning

Fastighetskostnader
Drift
Planerat underhåll
Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift
Avskrivningar
Summa fastighetskostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa finansiella poster

Årets resultat

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och ombyggnader
Mark och markanläggningar

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristitigt värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

 2010-01-01       2009-01-01 
2010-12-31       2009-12-31

 2010-01-01       2009-01-01 
2010-12-31       2009-12-31

Not 1

Not 2

Not 3

Not 4
Not 5

Not 6
Not 7

Not 8

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

177 509 185
16 789 004

194 298 189

700
700

194 298 889

17 539 398

-7 304 207
-3 002 982

-630 609
-858 160

-11 795 958

5 743 440

60 904
-5 742 560
-5 681 656

61 784

178 387 212
16 789 004

195 176 216

700
700

195 176 916



Omsättningstillgångar
Kortfristiga fodringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar
Avräkningskonto HSB Stockholm
Skattekonto
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 9

Not 10

Not 11

Not 12

Not 13

Not 14
Not 15

8 773
4 266 942

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

2 647
3 488 734

26 825
221 943

3 740 149

3 000 335

16 038

6 756 522

201 933 438

23 970 050
4 861 027
5 466 917

 34 297 994

11 972 084
61 784

12 033 868

46 331 862

151 484 013
598 875
48 676

391 631
8 112

3 070 269
155 601 576

201 933 438

178 746 000
201 282 000

Inga



sid 14

Kassaflödesanalys
 2010-01-01       2009-01-01 
2010-12-31       2009-12-31

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 fodringar skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet

Investeringsverksamhet
Investeringar i maskiner/inventarier
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.

2 704 145

878 027
3 582 172

-1 905 976
-10 941

1 665 255

0
0

-816 653
-816 653

848 602

3 504 771

4 353 374

61 784

858 160
919 944

89 165
-310 581
698 528

0
0

-832 218
-832 218

-133 690

3 638 462

3 504 771
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Noter
Redovisningsprinciper m.m.
Belopp anges i kronor om inget annat anges.
Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

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. Minimiavsättning regleras i stadgarna.

Inkomstskatt och underskottsavdrag
En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i 
Högsta Förvaltnings-domstolen 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 förtroendevalda
Sociala kostnader
 
Revisorer
Föreningsvald

Övriga förtroendevalda/anställda
Löner och ersättningar
Sociala kostnader

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

 2010-01-01       2009-01-01 
2010-12-31       2009-12-31

278 750
60 428

339 178

10 000

9 350
3 031

12 381

361 559

277 300
80 091

357 391

10 000

0
0
0

367 391



Noter  
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 2010-01-01       2009-01-01 
2010-12-31       2009-12-31

Not 1 - Nettoomsättning
Årsavgifter
Hyror
Övriga intäkter
Bruttoomsättning

Avgifts- och hyresbortfall

15 427 582
2 251 826

321 369
18 000 777

-700
  18 000 077

15 041 776
2 250 261

247 411
17 539 448

-50
17 539 398

Not 2 - Drift
Personalkostnader
Fastighetsskötsel och lokalvård
Samfällighetsavgift
Reparationer
El-förbrukning
Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Fastighetsförsäkring
Kabel-TV
Övriga avgifter
Förvaltningsarvoden
Övriga driftskostnader

402 076
919 175

1 420 002
899 389
614 224

  2 608 654
287 634

1 466
103 027

2 076
420 000
297 098
325 167

8 299 988

409 408
954 488
728 379
914 746

  573 185
2 067 116

238 316
0

102 215
2 079

547 451
402 049
364 776

7 304 207

Not 3 - Avskrivningar
Byggnader
Om- och tillbyggnad

865 286
12 741

878 027

845 419
12 741

858 160

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

10 155
1 961

13 500
16 831
42 447

9 359
0

45 400
6 145

60 904

Not 5 - Räntekostnader
Räntekostnader långfristiga skulder 4 723 087

4 723 087
5 742 560
5 742 560
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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

-14 025 958
-878 027

-14 903 985

177 509 185

225 807 948
129 009 171
354 817 119

192 413 170
192 413 170

-13 167 798
-858 160

-14 025 958

178 387 212

190 200 000
91 371 000

281 571 000

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 8 - 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 9 - Förutbetalda kostnade och upplupna intäkter
Försäkring
Bredband
Hisservice
Vatten
Ersättning vattenskada
Ränteintäkter specialinlåning

118 180
0
0

10 250
0

16 389
144 819

103 027
45 600
22 922
10 251
36 243
3 900

221 943
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Not 10 - Kortfristiga placeringar
Specialinlåning 3-mån, HSB Stockholm
Fastplacering 3-mån Ålandsbanken
Fastplacering 3-mån Ålandsbanken
Fonus

0
3 000 000
2 000 000

363
5 000 363

3 000 000
0
0

335
3 000 335

ffd 2011-01-10 ränta 1,75%
ffd 2011-03-02 ränta 1,96%

Not 11 - Kassa och bank
Handkassa
Plusgiro
Bank

5 000
75 671
5 761

86 432

5 000
5 281
5 757

16 038

Not 12 - 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

5 466 917
-2 982

Balanserat 
resultat

11 972 084
64 766

Årets
 resultat

61 784
-61 784

2 704 145
23 970 050 4 861 027 5 463 935 12 036 850 2 704 145

Not 13 - Långfristiga skulder till kreditinstitut

Låneinstitut

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

Lånenummer

39788537723
39788538940
39788540376
39788540813
39788557295
2754278980
852748839
852770767
852771484

Ränta

2,39%
2,39%
2,39%
2,39%
2,39%
4,38%
4,81%
4,11%
3,91%

Konv. dat.

rörlig
rörlig
rörlig
rörlig
rörlig

2011-11-25
2012-08-10
2011-06-22
2013-09-10

Belopp

13 970 000
18 500 000
11 547 738
12 341 386
19 604 469
20 000 000
19 580 108
15 511 910
19 611 749

150 667 360

Nästa års
amortering

500 000
0
0
0
0
0

104 651
49 896

118 239
772 786

149 894 574

146 803 430

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till
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Moms 8 112
8 112

8 112
8 112

Not 14 - Övriga kortfristiga skulder

Stockholm den 29 mars 2011

Not 15 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyror och avgifter
Arvode förtroendevalda juni-dec 2010
Sociala avgifter juni-dec 2010
El
Planerat underhåll
Snörenhållning
Reparationer
Övriga upplupna kostnader

663 319
1 802 915

149 800
47 000
53 864

521 294
88 204
74 218
78 483

3 479 097

619 132
1 920 083

156 200
49 000
53 339

112 500
47 382
15 014
97 619

3 070 269

Curt Cederborg Rolf Lindblad Eva Gustafsson

Hans Jedemark

Christofer Bachman Marie BarrymoreBengt Hökervall 

Björn Samuelson Christer Söderlund

Av föreningen vald revisor 
Olle Nevenius

Vår revisionsberättelse har         /          2011 lämnats beträffande denna årsredovisning
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsföreningen Tangen i Stockholm

Organisationsnummer 716418-6939 

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltnig i HSB
Bostadsrättsföreningen Tangen i Stockholm för räkenskapsåret 2010-01-01 - 2010-12-31.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala 
oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen 
för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla
uppskattningarna 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 styrelse-
ledamot 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. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstryker att föreningsstämman fastställer reslutaträkningen och balansräkningen för föreningen,
behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den    /     2011

Av föreningen vald revisor 
Olle Nevenius

BoRevision AB
Av HSB Riksförbund utsedd revisor



Fullmakt

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

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make, sambo,
annan 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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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.



Bostadsrättsföreningen Tangen
www.hsb.se/stockholm/tangen
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