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ÅRSREDOVISNING 
Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Borgmästaren med säte i Gävle (org.nr 785000-
1137) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01  2020-12-31. 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2020 
Verksamheten 
Allmänt om verksamheten 

 
 
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Trygg Hansa. I försäkringen ingår styrelseansvar 
samt kollektivt bostadsrättstillägg. 
Antal Benämning   Total yta m2 
83 lägenheter (bostadsrätt)   6 302 
1 lokaler (bostadsrätt)   1 224  
9 lokaler (hyresrätt)   2 311                                                                                                                                                                                       
86 garage 
 
Föreningsfrågor 

Ordinarie föreningsstämma hölls 14 september 2020. På stämman deltog 24 
medlemmar. På stämman behandlades stadgeenliga frågor, även förslag till mindre 
förändringar.  
Med hänsyn till smittläget 2020 för Covid-19 kunde ordinarie stämma inte hållas förrän 
i september månad. Det här har också påverkat styrelsens sammansättning under året, 
eftersom den nya styrelsen inte tillträdde förrän i september 2020. Dessutom erhölls ett 
nytt registreringsbevis från Bolagsverket först den 26 oktober 2020. Förseningen 
berodde på systemfel i registreringssystemet. Covid-19 har dessutom påverkat och 
försvårat styrelsens arbete under året. 
Föreningen hade vid årets slut 85 röstberättigade medlemmar.  Varav HSB Södra 
Norrland är en medlem.  
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Styrelsens sammansättning under året har varit: 
 
Jan Herder  ordförande 
Margareta Lindquist vice ordförande 
K-G Lindgren sekreterare 
Eva Röjerås  ledamot 
Göran Setterlund ledamot 
Göran Jakobsson ledamot utsedd av HSB Södra Norrland 
Sten Adebäck styrelsesuppleant 
Marianne Silfver styrelsesuppleant 
Malin Hemgren suppleant utsedd av HSB Södra Norrland 
I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Jan Herder, K-G Lindgren, Margareta 
Lindquist och Eva Röjerås samt suppleanterna Sten Adebäck, Marianne Silfver och Malin 
Hemgren. 
Styrelsen har under året hållit 12 sammanträden. 
Firmatecknare har varit Jan Herder, Margareta Lindquist, K-G Lindgren och Stig 
Andersson (extern firmatecknare) två i förening. 
Revisor har varit Öhrlings PWC revisionsbyrå vald vid föreningsstämman samt en av 
HSB Riksförbund utsedd revisor. 
Valberedning har varit Reidar Blomqvist och Leif Dybeck. 
Den ekonomiska förvaltningen har under året skötts av HSB Södra Norrland. Vicevärd 
har varit Stig Andersson. Fastighetsskötseln har utförts av JT Fastighetsservice AB. 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 
Individuell Mätning Debitering (IMD) 

Skatteverket publicerade redan i februari 2018 ett uttalande där de ansåg att el, vatten 
och gas som debiteras efter förbrukning (IMD) ska räknas som momspliktig omsättning 
och ska momsdebiteras. HSB ansökte då tillsammans med Fastighetsägarna, Riksbyggen 
och SABO om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden. Ansökan ifrågasatte om inte 
tillhandahållandet av el och vatten genom individuell mätning borde räknas som en del 
av nyttjanderättsupplåtelsen till fastigheten. Skatterättsnämndens höll med HSB och de 
andra bostadsaktörerna. Men Skatteverket överklagade förhandsbeskedet i Högsta 
förvaltningsdomstolen, som i sin tur förklarade att det rörde sig om momspliktig 
omsättning. Detta innebär dock inte att lagstiftningen om mervärdesskatt har ändrats 
utan att det är Skatteverket som anser att detta skulle varit momspliktig omsättning. 
Enligt uttalanden från Skatteverket så bör mervärdesskatt på försäljning av särdebiterad 
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el och vatten redovisas från och med redovisningsperioden efter att Skatteverkets 
ställningstagande publicerades. 
På grund av ovan bestämmelser har arbetet med att redovisa moms på IMD upprättats 
från 2020-01-01. Den retroaktiva rättelsen gällande 2018 och 2019 kommer att ske 
under 2021 och kommer att redovisas under nästkommande räkenskapsår. 
Ombyggnad och underhåll 

Föreningen har en 30-årig underhållsplan som årligen uppdateras. Planen ligger till 
grund för styrelsens beslut om fondering eller nyttjande av fondmedel. Avsättningen till 
underhållsfonden har anpassats utifrån att föreningen tillämpar K3-regelverket. I 
beräknad avsättning till underhållsfond ingår endast underhållsåtgärder som bedöms 
vara av sådan karaktär som ska redovisas som kostnad. Större investeringar/åtgärder 
som bedöms ska aktiveras ingår ej i beräknad avsättning. Av styrelsen beslutat 
avsättning till föreningens underhållsfond: 416 000 kr och följer fastställd 
underhållsplan.  
Den årlig fastighetsbesiktning utfördes 16 november 2020. 
Under de fem senaste åren har föreningen genomfört följande större 
underhållsåtgärder: 

ÅR UNDERHÅLLSÅTGÄRD 

2020 Renovering av taköverhäng mot Södra Kansligatan. Ny takbeläggning 
på överskjutande tak på våning tre mot Brunnsgatan. I övrigt har 
begränsningslinjer för garageplatserna målats. Påbörjats upprustning 
av motionsrum och övernattningsrum. 

2019 Ny takbeläggning på loftgångshusen och gårdshuset. Renovering av 
bastun. 

2018 Slutförande av entréerna. Renovering av soprum. 
2017 Nya entréer påbörjas. Nya värmeväxlare för fjärrvärme. 

Enhetsmätning av elförbrukningen. Fler lägenhetsförråd. 
2016 Byte av lägenhetsfönster mot innergården 

Föreningen planerar följande framtida underhållsåtgärder/investeringar. 

ÅR UNDERHÅLLSÅTGÄRD 

2021 Slutförande av upprustning av motionsrum och övernattningsrum. 
Översyn av innegården. Byte/renovering av dagvattenledningar 

2022 Byte av avloppsstammar i garaget. Byte av ventilationsagregat 
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Föreningen har förlängt hyreskontraktet med Ädlare Idrott Gävle AB (Interpool). Nya 
garagekontrakt har utformats. Inventering har gjorts av cyklar i cykelrummen, som 
saknar ägare i huset.  
Förväntad framtida utveckling  

Avgiften har under året varit oförändrad. 
I budget för 2021 ingår 341 000 kr för avsättning till underhållsfond enligt 
underhållsplanen. 
Styrelsen beslutade att ej höja månadsavgifterna för 2021. 
Årsavgiften är i genomsnitt 497 kr/m2 2021. 
Ekonomisk analys 

Sammantaget är föreningen solid. Driftkostnaderna har de senaste åren hållits på en 
stabil nivå.  
 
Medlemsinformation 
Av föreningens 84 medlemslägenheter har under året 6 överlåtits. Vid räkenskapsårets 
början var medlemsantalet 107 och under året har det tillkommit 7 och avgått 8 
medlemmar. Antalet medlemmar vid räkenskapsårets slut var 108. 

Flerårsöversikt 
 
 2020 2019 2018 2017 2016 

Nettoomsättning i tkr 6 065 6 252 6 176 6 101 6 137 
Rörelseresultat i tkr 1 292 2 027 1 987 1 420 1 465 
Resultat efter finansiella poster i tkr 914 1 607 1 484 864 768 
Balansomslutning i tkr 30 505 29 936 31 562 30 604 29 886 
Soliditet % 36 33 27 23 20 
Årsavgift/kvm* i kr 497 497 497 497 497 
Driftskostnad/kvm i kr 351 296 295 350 312 
Räntekostnad/kvm i kr 38 43 51   57                    71 
Bankskuld/kvm i kr 1 747 1 774 2 138 2 169 2 200 
 
*Årsavgiften består utav årsavgift bostäder genom den totala bostadsytan.  
Övriga nyckeltal är beräknad genom den totala ytan av fastigheten.   
 
Under 2019 har vissa poster i resultaträkningen under rörelsekostnader 
omklassificerats. 2019 års nyckeltal har räknats om men 2017 och tidigare års nyckeltal 
har inte ändrats vilket medför att full jämförbarhetavseende driftkostnader mellan åren 
inte är möjligt. 
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Förändringar i eget kapital 
 
Här redovisas förändring av eget kapital mellan åren 2019 till 2020.   
 

 Insatser   Uppl.   Yttre Balanserat Årets resultat 
   avgifter fond resultat 
Belopp vid årets ingång 705 518 2 972 227   891 383 3 828 618   1 606 740 
Vinstdisp enl. Stämmobeslut    1 606 740  -1 606 740 
Innevarande års avs/disp     334 165   -334 165 
Årets resultat           913 875 
Belopp Vid årets slut 705 518 2 972 227 1 225 548 5 101 193      913 875 
  
 

Resultatdisposition 
 
Beslutade dispositioner av fond för yttre underhåll: 
   
Fondbehållning vid årets början:   891 383 
Av styrelsen beslutad avsättning till fond:            416 000 
Av styrelsen beslutad disponering ur fond:                 -81 835 
Fondbehållning vid årets slut:         1 225 548 
 
 
   
Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: 
   
Balanserat resultat efter avsättning till yttre fond  5 101 193 
Årets resultat  913 875 
Summa  6 015 068 
Styrelsen föreslår följande disposition     
Balanseras i ny räkning  6 015 068  
 
Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och den ekonomiska 
ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 




















