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• Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
• Motioner 
• Förslag på stadgeändring 
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Ordinarie föreningsstämma 2015 

Dagordning 

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden 
(röstlängd). 

2. Val av ordförande på stämman 
3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare 
4. Fastställande av dagordningen 
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
8. Föredragning av revisionsberättelsen 
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd 

balansräkning 
12. Beslut om arvoden 
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
14. Val av revisor och suppleant 
15. Val av valberedning 
16. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen 

Avslutning 
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Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 (716405-7510) får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014, föreningens 20:e verksamhetsår. 
Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parentes avser föregående år. 

F örvaltni ngsberättelse 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens 
hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande (och) utan tidsbegränsning. Upplåtelse får 
även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som 
komplement till bostadslägenhet eller lokal. 

Föreningens fastighet 
Föreningen förvärvade 1998-03-19 fastigheten Kräftan 1 i Stockholms kommun. Fastigheten fick 
2003-12-04 ny beteckning - Kräftan 6. 
Föreningens fastighet består av tomt om 4 003 m2 med tre flerbostadshus i sju våningar och källare. 
I bostadshusen, som färdigställdes 1998, finns 82 bostadsrätter med en total boyta pil 6 564,5 m 2 • I 
varje hus finns ett trapphus. Fjärrvärme används vid uppvärmning. Frllnluft (F) används vid 
ventilation. 

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Sedan 2013 ingår även ett 
bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter. Bostadsrättstillägg tecknas vanligtvis som ett tillägg på 
hemförsäkringen men styrelsen har valt att teckna det som ett tillägg till fastighetsförsäkringen och 
tillägget omfattar alla medlemmar. 

Lägenhetsfördelning 
Hus 7 (31 :an) Hus 8 (33:an) Hus 9 (35:an) Totalt alla hu!:i 

Anta Boyta 1n2 Ant Boyta 1112 Ant Boyta tn2 Ant Boyta 111 2 

I al al al 

1 rum och kokvrå 6 210,5 6 210,5 

2 rum och kök 7 382,0 1 54,5 3 180,0 11 616,5 

3 rum och kök 7 518,0 8 608,5 7 514,5 22 1 641,0 

4 rum och kök 6 553,5 11 1 006,5 11 1 006,5 28 2 566,5 

5 rum och kök 5 510,0 5 510,0 5 510,0 15 1 530,0 

31 2 174,0 25 2 179,5 26 2 211,0 82 6 564,5 

Samfällighet 
Föreningen ingår i en gemensamhetsanläggning tillsammans med fastigheterna Kräftan 7, Kräftan 8 
och Kräftan 9. Gemensamhetsanläggningen förvaltas av en samfällighetsförening. Anläggningen 
omfattar markytor, kör-, gång- och cykelvägar, ledningar och anordningar för spill- och dagvatten 
samt grovsoprum inom Kräftan 9. 

Gemensamma lokaler 
I Kristinebergs Strand 31 finns det en gemensam bastu i bottenvåningen. I Kristinebergs Strand 33 
finns övernattningslägenhet i bottenvåningen som medlemmarna kan hyra. I källarplanet pil samma 
adress finns ett hobbyrum. 

Fastighetens tekniska status 

Reparationer och löpande underhåll 
Föreningens kostnad för reparationer och löpande underhåll uppgick till 200 014 kr (193 276 kr). De 
största enskilda posterna är: J~ f 
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Vattenskador och självrisker 

Löpande underhåll hiss 

Löpande underhåll byggnad 

Löpande underhåll markytor 

Fond för yttre underhåll 

24 955,00 kr 

62 061,00 kr 

21 660,00 kr 

20 265,00 kr 

Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall, i enlighet med föreningens stadgar, ske med 
minst 20 kr/m 2 Jägenhetsyta. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas som bundet eget kapital. 

Fonderade medel skall täcka planerat underhåll på fastigheten. 

Planerat underhåll 
Kostnaden för planerat underhåll uppgick till 28 250 kr ( föregående år 154 158 kr). 

Fastighetsfö1valtni ng 
Under året har HSB har skött fastighetsförvaltningen. 

Medlemmar 
Föreningen hade vid årets slut 120 (118) medlemmar. 
Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har 5 (4) överlåtelser 
skett till ett genomsnittligt kvadratmeter pris på 74 796 kr (67 760 kr) och 2 (4) 
andrahandsuthyrningar har godkänts av styrelsen. 
Styrelsens policy för andrahandsuthyrningar regleras av föreningens stadgar 30 och 31 §§ samt 
hyresnämndens rekommendationer. 

Styrelse och revisorer 
Styrelse 
Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma 2014-04-10 och påföljande styrelsekonstituering haft 
följande sammansättning: 

Staffan Haglund, ordförande from 19 aug kassör 

Birgitta Bexell, vice ordförande from 19 aug ordförande 

Christer Persson, sekreterare 

Bengt-Åke Rådsten, ledamot from 19 aug vice ordförande 

Olle Hillman, ledamot 

Ludvig Nilsson, suppleant 

Marie Wiberg-Svensson, suppleant 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. 

Styrelsen har under året hållit 13 (14) protokollförda sammanträden (nr. 172 - 184). 
Styrelseomkostnaderna har uppgått till 4 022 kr (O kr). 

Ersättning har utgått till samtliga i ovan nämnda styrelse, totalt 88 400 kr exkl sociala avgifter. 

För styrelsens arbete finns ansvarsförsäkring tecknad hos försäkringsbolaget Länsförsäkringar .. l/lr 
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Revisorer 

BoRevision AB, externrevisor 

Jan Westring, internrevisor 

Mats Hessmark, internrevisor suppleant (ej arvoderad) 

Valberedning 

Carl-Axel Schultz, sammankallande 

Klas Sjöblom 

Catharina Rådsten 

Husvärdar 
Vakant, Kristinebergs Strand 31 

Carl Carlheim-Gyllensköld, Kristinebergs Strand 33 

Bengt Lagewald, Kristinebergs Strand 35 

Ersättning med 990 kr per person har utgått till ovan nämnda medlemmar samt ansvariga för 
uthyrningslägenhet, bastun och hemsidan, totalt 3 987 kr. 

Föreningen 

Föreningens stadgar 
Föreningens stadgar registrerades hos Bolagsverket 2004-08-18 och reviderades 2011-02-15. 

Ekonomisk plan 
Den ekonomiska planen har registrerats hos Patent- och Registreringsverket 1998-04-23. 

Väsentliga hiindelser under räkenskapsåret 

Omläggning av två lån 

Linjär avskrivning tillämpas from 2014 

Uppdatering av underhållsplanen har gjorts 

Skyddsrummen har besiktigats och godkändes efter viss modifiering/ombyggnad 

Två städdagar med efterföljande grillning 

Nytt fastighetsskötselavtal from i kraft 1 jan 2014 

Nytt städavtal from 1 jan 2014 

Obligatorisk radonmätning har genomförts 

Brandluckorna är inspekterade 

Strandhugget har kommit ut i 3 (4) nummer (nr. 82-84). 

Samfälligheten har haft 5 (6) protokollförda möten (nr. 50 - 54) 

Ny hemsida för att förbättra och underlätta informationsflödet i föreningen 
?1( 
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Framtida utveckling 

Uppföljning och genomförande av underhållsplanen. 

Låneomsättning sker 2015-10-28 

Nytt sköteselavtal av grönytorna from 2015-04-01 

Översyn av låssystem under våren 

Nya torkskåp i tvättstugorna 

Föreningens ekonomi 

Fastighetslån 
Föreningens fastighetslån är per 2014-12-31 placerade till följande villkor 

Räntesats Bundet tom Lånebelopp 

% 2014-12-31 

SEB 19059979 2,73% 2015-10-28 16 800 000 

SEB 30399617 1,27% 2018-12-28 14 760 000 

SHB 977206 2,59% 2016-12-28 11 300 000 

SHB 37803 1,25% 2017-10-30 17 000 000 

59 860 030 

Kommunal fastighetsavgift och fastighetsskatt 
Fastigheten färdigställdes 1998 och har deklarerats som färdigställd hos Skattemyndigheten. 
Fastigheten har åsatts värdeår 1998. 

Den kommunala fastighetsavgiften är på 1 302 kr (1 272 kr) per år och lägenhet. 

Inkomstskatt 
Föreningen betalar O kr (O kr) i inkomstskatt på kapitalinkomsterna. 

Antalet anställda 
Under året har föreningen inte haft några anställda. 

Ekonomisk förvaltning 
Föreningen har fr.o.m. 2001-01-01 tecknat avtal med HSB om ekonomisk förvaltning. ke 
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Flerårsöversikt 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nettoomsättnino 4 463 154 4 473 275 4 546 367 4 527 842 4 538 929 4 514 436 

Resultat efter finans 1199 922 597 469 132 571 -13 982 164 965 -466 809 

Soliditet 58.6 59 59.2 594 59.5 59 7 

Bokfört värde per m2 bovta (krl 23 284 23 231 23 175 23 112 23 065 22 909 

Årsava ift oer m 2 bovta (kr) 670 670 670 670 670 670 

Lån per m2 bovta lkrl 9 564 9 468 9 407 9 302 9 256 9 119 

Genomsnittliq skuldränta (% l 2 14 2,52 3,14 3,26 3 01 1,96 

Genomsnittlia bindninastid lmånl 25 20 20 20 18.8 26 

Fastiahetens belåninqs qrad (%) 41,07 40 75 40,59 40 23 40,13 39,8 

Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittlig 
låneskuld. Genomsnittlig bindningstid beräknas genom att summan av de enskilda lånens 
återstående bindningstid vid årets utgång vägs i förhållande till lånets andel av den totala 
låneskulden. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till bokfört värde. 

Resulatdisposition 
Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Balanserad vinst 

Årets vinst/förlust 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras s:l att 

till föreningens fond för yttre underhåll, i enlighet med stadgarna, avsätts 

i ny räkning överförs 

4 222 005 

-466 809 

3 755 196 

140 000 

3 615 196 

3 755196 ,,, 
Y/I 
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Styrelsen för 
Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 

Org.nr: 716405-7510 

får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 

2014-01-01 - 2014-12-31 .. 
i?( 
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Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

Rörelsekostnader 
Driftskostnader 
Övriga externa kostnader 
Planerat underhåll 
Personalkostnader och arvoden 

Org Nr: 716405-7510 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Summa finansiella poster 

Årets resultat 

Not 1 

Not 2 
Not3 

Not4 

Not 5 
Not 6 

2014-01-01 2013-01-01 
2014-12-31 2013-12-31 

4 514 436 4 538 929 

-2 028 710 -1 851 356 
-83 387 -74 571 
-28 250 -154 158 

-112 877 -104 990 
-1 023 183 -372 000 
-3 276 406 -2 557 075 

1238 030 1981854 

13 995 9 395 
-1 718 833 -1 826 285 
-1 704 838 -1 816 890 

-466 809 164965 
,,- ' ) 

-'"i/ 
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Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 

Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella an/äggningstil/g§ngar 
Byggnader och mark 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 7 

Not 8 
Not 9 

Not 10 

Not 11 

2014-12·31 2013·12·31 

150 387 817 
150 387 817 

150 387 817 

9 540 
166 362 
103 786 
279 688 

800 000 

7 800 

1 087 488 

151 475 305 

151 411 000 
151 411 000 

151 411 000 

1 276 
958 750 

85 853 
1 045 879 

300 000 

28 600 

1 374 479 

152 785 479 
·/1P 
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Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 

Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser 
Yttre underhållsfond 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörsskulder 
Aktuell skatteskuld 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Ställda säkerheter och ansvarsförblndelser 

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteckningar 
Summa ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

Not 12 

Not 13 

Not 14 

2014-12-31 

84 717 000 
2 040 000 

86 757 000 

4 222 005 
-466 809 

3 755 196 

90 512 196 

59 860 030 
150 189 
99 794 

853 096 
60 963 109 

151475 305 

71 288 000 
71 288 000 

Inga 

2013-12-31 

84 717 000 
1 900 000 

86 617 000 

4 197 040 
164 965 

4 362 005 

90 979 005 

60 760 030 
136 791 
99 220 

810 433 
61 806 474 

152 785 479 

71 288 000 
71288 000 

Inga /p 
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Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 

Kassaflödesanalys 

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 fordringar 
Ökning ( +) /minskning (-) kortfristiga skulder 
Kassaflöde från löpande verksamhet 

Investeringsverksamhet 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

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

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

2014-01-01 2013-01-01 
2014-12-31 2013-12-31 

-466 809 164 965 

1 023 183 372 000 
556 374 536 965 

-26 253 -11 481 
56 635 97 016 

586 756 622 499 

0 0 

-900 000 -299 970 
-900 000 -299 970 

-313 244 322 529 

1287 350 964820 

974105 1287 350 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto //(J 
hos HSB Stockholm In i de likvida medlen. 
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Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 

Redovisnings- och värderingsprlnclper samt övriga bokslutskommentarer 

Belopp anges I kronor om Inget annat anges. 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas infiyta. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovlsnlngslagen och BFNAR 2009:1 
årsredovisning för mindre företag/ekonomiska föreningar (K2). År 2014 är det första året som föreningen följer BFNAR 
2009:1 vilket innebär att det finns brister i jämförbarheten mellan åren. 

Avskrivning fastighet 
Principen för K2 är att inga nya komponenter aktiveras förutom de som ligger kvar från övergången till K2. Dessa 
komponenter som i enlighet med god redovisningssed och tidigare normgivning aktiverats som separata 
avskrivnlngsenheter ligger fortsatt kvar med separata avskrivningsplaner. 

Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med 0,918% av anskaffningsvärdet årligen och total livslängd har 
bedömts till 120 år från färdigställandetiden. 

Fond för yttre underhåll 
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens 
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av stämman. 

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 22 %. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag 
enligt inkomstskattelagen (1999:1229). /7f 
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Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 
2014-01-01 2013-0l·Ol 

Noter 2014·12-31 2013-12-31 

Notl Nettoomsättning 

Årsavgifter 4 398 216 4 398 216 
Hyror lokaler och förråd 24 000 24 000 
Hyror övrigt 31 069 59 304 
~yror gästrum 39 800 44 800 
Ovriga intäkter 26 351 12 609 
Bruttoomsättning 4 519 436 4 538 929 

Not2 Driftskostnader 

Fastighetsskötse! och lokalvård 412 870 270 922 
Reparationer 200 014 193 276 
El 114 543 121 706 
Uppvärmning 749 050 781 038 
Vatten 95 670 80 522 
Sophämtning 71430 68 686 
Fastlghetsförsäkring 110 948 56 262 
Kabe!~TV och bredband 75 260 75 199 
Fastighetsskatt 99 794 99 220 
förvaltningsarvoden 89 408 87 920 
övriga driftskostnader 9 723 16 605 

2 028 710 1851356 

Not3 övriga externa kostnader 

Förbrukningsinventarier och varuinköp 21397 7 747 
Administrationskostnader 57 040 61816 
Medlemsavgifter 4 950 5 008 

83 387 74 571 

Not4 Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 88 400 80 000 
Revisionsarvode 990 990 
Övriga arvoden 3 987 0 
Sociala avgifter 19 500 24 000 

112 877 104 990 

Nots Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter avräknlngskonto HSB Stockholm 603 1 337 
Ränteintäkter HSB p!aceringskonto 617 16 
Ränteintäkter HSB bunden placering 12 672 7 767 
Övriga ränteintäkter 103 276 

13 995 9 395 

Not6 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader långfristiga skulder 1 718 388 1 826 285 
Övriga räntekostnader 445 0 

l 718 833 1826 285 
111) 
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Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 

Noter 

Not7 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffnlngsvärden 
Anskaffningsvärde byggnader 
Anskaffningsvärde mark 
Utgående ackumulerade anskaffnlngsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående bokfört värde 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 
Taxeringsvärde mark - bostäder 
Summa taxeringsvärde 

Not 8 Övriga kortfristiga fordringar 

Not9 

Skattekonto 
Avräkningskonto HSB Stockholm 
Placeringskonto HSB Stockholm 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 
Upplupna intäkter 

2014-12-31 

111 400 000 
45 000 000 

156 400 000 

-4 989 000 
-1 023 183 

-6 012 183 

150 387 817 

93 000 000 
73 000 000 

166 000 000 

57 
64 625 

101 680 
166 362 

102 757 
1029 

103 786 

Ovanstående poster består av förskottsbeta!da kostnader avseende komn1ande räkenskapsär samt 
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsär. 

Not10 

Not 11 

Not 12 

Not 13 

Kortfristiga placeringar 

Bunden placering 3-män HSB Stockholm 

Kassa och bank 

Handkassa 

Förändring av eget kapital 
Medlemsinsatser 

Insatser 
Belopp vid ärets ingång 84717000 
Resultatdisposition 
Årets resultat 
Belopp vid årets slut 84 717 000 

Skulder till kreditinstitut 

Låneinstitut 
SE-Banken Bolån 
SE-Banken Bolån 
Stadshypotek 
Stadshypotek 

Lånenummer 
19059979 
30399617 
37803 
977206 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 

Upp! avgifter 
0 

0 

Ränta 
2,73°/o 
1,27°/o 
1,25°/o 
2,S9°k 

On1 fen1 år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 

Yttre uh 
fond 

1900000 
140 000 

2 040 000 

Ränteändr 
dag 

2015-10-28 
2018-12-28 
2017-10-30 
2016-12-28 

800 000 
800 000 

7 800 
7 800 

Balanserat 
resultat 
4 197 040 

24 965 

4 222 005 

Belopp 
16 800 000 
14 760 000 
17 000 000 
11 300 030 

59 860 030 

2013-12-31 

111 400 000 
45 000 000 

156 400 000 

-4 617 000 
-372 000 

-4 989 000 

151411000 

93 000 000 
73 000 000 

166 000 000 

0 
957 686 

1 064 
958 750 

84 569 
1284 

85 853 

300 000 
300 000 

28 600 
28 600 

Årets resultat 
164 965 

-164 965 
-466 809 

-466 809 

Nästa års 
amortering 

0 
0 
0 

400 000 
400 000 

59 460 030 

57 860 030 

1'1~ 



Org Nr: 716405-7510 

Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 

Noter 2014-12-31 2013-12-31 
Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda Intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Förutbetalda hyror och avgifter 
övriga upplupna kostnader 

117 000 
387 558 
348 538 

853 096 

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda Intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder 
som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år. 

Stockho m,dep 2.DlS · (j J -1V\ 
I , ............. ............. - ••••••••·- · 

Vår re isionsberättelse ha 01.;.03 -CJ. J lämnats beträffande denna årsredovisning 2_0 t S - 0~~ - Ö l 

Av föreningen vald revisor BoRevlsion AB 

151 400 
368 378 
290 655 

810 433 



Org Nr: 716405-7510 

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Målarstrand 1, org.nr. 716405-7510 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 för räkenskapsåret 2014-01-
01. 2014-12-31. 

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. 

Revisorns 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 lntemational 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 2014-12-31 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

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

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 Bostadsrättsföreningen 
Målarstrand 1 för räkenskapsåret 2014-01-01 • 2014-12-31 . 

Styrelsens ansvar 

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

Revisorns ansvar 

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

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag ti ll 
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 alt kunna bedöma om någon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid 
med 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 J / / -~ 

~ -~~·~~ forfeii~lon AB 
revisor 



Org Nr: 716405-7510 

Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 1 
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, I 
Brf Mälarstrand 1 den 20 feb 2015 

Motion angående namnetiketter 

Namnetiketterna i namnskåp och andra ställen har börjat få avvikande typsnitt och storlek, annan 

papperssort samt är slarvigt monterade. Det gäller i alla fall 31:an och det beror på att det är i 31:an 

som nyinflyttningar skett den sista tiden. 

Välskött entre är positivt för trivseln i föreningen. Det handlar också om det första intryck spekulanter 

får vid lägenhetsvisningar. Namntavlan mot gatan är det första man ser. 

Jag talade på höststäddagen med ordföranden om saken och har också i mejl till styrelsen erbjudit 

mig att ta över namnbytesfunktionen för hela föreningen i syfte att vidmakthålla den enhetlighet vi 

haft hittills. Utan kostnad för föreningen. 

Detta avvisades bestämt. HSB sköter numera detta. 

Nu har det gått ett halvt år och tavlan i 31:ans port ser ännu slarvigare ut. 

Det är nog så att de firmor vi anlitar saknar förståelse för det estetiska. Sådant får vi ta ansvar för 

själva, antingen genom att ställa precisa krav eller genom att göra det själva. 

Jag upprepar mitt erbjudande att framöver ombesörja detta samt att byta telefonnummer till 

porttelefonen. Utan kostnad för föreningen. 

Om stämman avslår mitt förslag hoppas jag att det åtminstone beviljas för 31:an. 

Jag föreslår: 

-att stämman uppmanar styrelsen ompröva sitt tidigare beslut i denna fråga. 



Brf Mälarstrand 1 den 20 feb 2015 

Motion angående räntor 2 

Jag har tidigare föreslagit att föreningen skall minska sina kostnader genom att välja rörlig ränta för 
sina banklån. Det handlar om mycket pengar och eftersom jag nog inte lyckats övertyga tar jag upp 
frågan igen. 

Under 2014 har vår snittränta varit 2,87 %. Detta har givit en total räntekostnad om ca 1,74 milj. 
Om vi istället haft rörliga räntor och lyckats få samma räntesats som grannföreningen Mälarstrand 2 
(2,11 % i början av året och 1,62 % i slutet) skulle räntekostnaden blivit ca 1,1 milj.:-. 
Vi har alltså haft 640 000:- i överkostnad. Det motsvarar 1, 75 månadsavgifter för var och en. 

Motsvarande överkostnader de fyra föregående åren har varit 760 000:-, 370 000:-, 460 000:- och 
350 000:- Alltså 2,58 milj. under fem år. Det innebär över sju månadsavgifter för var och en. 

Detta är inte att "samla i ladorna", som har sagts, utan det är vårt bidrag till bankernas övervinster. 

I Strandhugget nr 80, sept. 2013, meddelade styrelsen sin räntepolicy. Där angavs att två av de fyra 
lånen skall ha bunden ränta och övriga två rörlig sådan. Vid tillfället var alla fyra bundna. 
Två av lånen omsattes strax därefter och bands på nytt. Ett respektive tre år. 

När banken erbjuder ett års bindning till lägre ränta än den aktuella rörliga kan det bara betyda en 
sak- en räntesänkning förutses. Så blev det också. De båda lånen ovan har därför under 2014 
medfört ca 160 000:- i överkostnad jämfört med vad rörlig ränta skulle inneburit. 

Det har uttalats förhoppningen att vi med bunden ränta överbryggar en räntetopp. Detta har ännu 
inte hänt. Det närmaste är åren 2007 och 2008 då resultatet blev lika som rörlig ränta skulle givit. 

Mälarstrand 2 måste rimligen snart sänka sina månadsavgifter. Troligen kommer skillnaden mellan 
de största lägenheterna i respektive förening att öka från nuvarande 500: - till uppemot 1000: -
En sådan lägenhet i M2 kan i så fall säljas för 680 000:- högre pris och ändå ge samma 
månadskostnad som motsvarande hos oss. 
Intresserade köpare som bevakar vårt område räknar nog med att skillnaden kommer att öka 
framöver. Så kommer också att ske. Frågan är bara hur stor vi skall tillåta den bli. 
För vår del handlar det alltså både om onödigt hög månadsavgift och, jämfört med M2, lägre priser 
vid försäljningar. Skillnaden i genomsnittligt kvadratmeterpris är just nu 6 488:- (16 försäljningar). 

Våra månadsavgifter tycks anpassade till ca 2,2 milj. i räntekostnad per år. Det motsvarar med 
nuvarande skuld räntesatsen 3,67 %. Dit är det långt om vi väljer rörligt. 
Exempelvis erbjuder Swedbank just nu 10-årig bindning till 3,45%. Talande. 
Mälarstrand 2 har för närvarande 1,41 % på hela sitt lån. Det blir troligen lägre framöver. 

Mitt förslag är att stämman uppmanar styrelsen överväga följande: 

- att övergå till rörliga räntor för alla fyra lånen. 
- att sänka månadsavgifterna med 10 % (Mälarstrand 2:s nuvarande nivå). 

Bruno Klerby 732 

! 
L 



Om vi under perioden 2009 - 2013 hade haft samma räntor som grannföreningen skulle våra 

räntekostnader under perioden varit 2,4 miljoner kronor lägre. 

De pengar som vår styrelse valt att lägga på bundna räntor har grannföreningen istället valt att 

använda för att amortera ner fastighetslånet och sänka avgifterna. En lägenhet på 5RK har i grann

föreningen amorterat ner sin andel av lånet med 96 206 kr mer än hos oss och årsavgiften har 

dessutom sänkts med 13 485 kr. 

Enligt styrelsen räntepolicy gäller det att "hälften av lånen ska ha rörlig ränta alternativt bindningstid 

kortare eller lika med 12 mån och hälften av lånen ska ha bunden ränta dvs bindningstid längre än 12 

månader'' 

Det sista rörliga lånet togs bort 2010. Mellan 2009 och 2013 har nio omläggningar av lån gjorts och 

för fyra av dessa har styrelsen valt en bindningstid på exakt tolv månader och vid de övriga fem 

tillfällena en bindningstid på i snitt drygt tre år. Fördelningen är 25 % av lånen har haft exakt 12 

månaders bindning och 75 % av lånen i snitt 3 års bindning dvs styrelsen har inte följt sin egen policy. 

Det är anmärkningsvärt att styrelsen, när man frågar om räntorna, hänvisar till en policy som man 

uppenbart inte följer. 

Jag tycker att den nuvarande situationen leder till onödigt höga kostnader för medlemmarna och jag 

föreslår därför att stämman tar ställning till följande förslag: 

• att styrelsen följer sin egen räntepolicy 

• att styrelsen tillämpar en räntepolicy som är mindre kostsam för medlemmarna 

:zo~ 
Mats Hessmark 

lgh 951 

mats.hessmark@gmail.com 



Motion till Brf Mälarstrands l's stämma 2015 om att styrelsen skall respektera stadgarna 

I Jordabalkens 1kap1§ definieras vad som menas med fast egendom - "Fast egendom är jord. Denna 

är indelad i fastigheter" 

I Jordabalkens 2 kap 1§ definieras vad som ingår i en fastighet - "Till en fastighet hör byggnader, 

ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande 

bruk, på rot stående träd och andra växter, naturlig gödsel." 

I föreningens stadgar står det i 13§ följande - "Utan föreningsstämmas bemyndigande får styrelsen 

eller firmatecknare, inte avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt" 

I augusti månad lät styrelsen på eget bevåg, och utan att inhämta stämmans godkännande eller 

informera medlemmarna, såga ned ett träd i al len och på så sätt förstört densamma. 

Att samfälligheten har ett skötselansvar innebär inte att åtgärder får vidtas på vår fastighet som 

strider mot våra stadgar. 

På stämman 2013 godkändes ett förslag om att "om tveksamhet råder om beslut skall fattas av 

styrelse eller stämma överlåta beslutet till stämman". 

Jag förslår därför återigen 

• att styrelsen fortsättningsvis läser och respekterar föreningen stadgar 

• att om tveksamhet råder om beslut skall fattas av styrelse eller stämma styrelsen överlåter 

beslutet till stämman 

StoJholm 2015-03-20 r/:Jr----
Mats Hessmark 

lgh 951 

mats.hessmark@gmail.com 
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Ove Roth (824) 
Kristinebergs Strand 33 
112 52 Stockholm 

Styrelsen, Brf Mälarstrand 1 

MOTION TILL ÅRSSTÄMMA 2015, BRF MÄLARSTRAND 1: 

ALTERNATIV GÄSTLÄGENHET 

Både gästlägenheten och bastun är värdefulla tillgångar för medlemmarna i föreningen. 
Gästlägenheten är periodvis hårt utnyttjad, vilket medför att den ofta är upptagen då bokning 
önskas. 

Utnyttjandefrekvensen av bastun är däremot inte speciellt hög. 
Lokalen är utrustad med både pentry, dusch, WC och mötes/relaxrum, vilket innebär 
att den mycket väl skulle lämpa sig som alternativ övernattningslägenhet, detta utan att 
behöva påverka bastu- eller mötesverksamhet överhuvudtaget. 
En bäddsoffa för två personer kan inköpas och utgöra en naturlig del av möblemanget. 
De bokningsbara bastutiderna ligger i intervallet 08.00 - 22.00, vilket innebär att bokning för 
övernattning mellan kl. 22.00 och kl. 08.00 nästkommande dag skulle kunna erbjudas för 
exempelvis 150 kr. 

Jag föreslår alltså följande försöksvcrksamhet: 

• En bäddsoffa för två personer inköps och placeras i bastulokalen 

• Lokalen blir möjlig att boka för övernattning mellan kl. 22.00 och kl. 08.00 
nästkommande dag 

Stockholm 2015-03-16 

/..' 
({tv) 

/ )/ 
)!11 I 

Ove Roth 



Motion 

Styrelsen har tagit fram ett dokument hur man ska förfara vid 

ombyggnader. Idag krävs ingen besiktningsman vid 

ombyggnader i kök och badrum. 

För att öka säkerheten mot framtida skador, föreslås att en 

auktoriserad besiktningsman måste göra slutbesiktning vid 

ombyggnad av kök och badrum. Kostnaden betalas av 

medlemmen. 

i/" I J . . / , _/;,, .• ,j> I 
LfzY[.tOf/:/0/~ ,/v1.A/f/vex l-{;:u; i\.G ct1 ~ 

Catharina Lundberg Rådsten 7 · 



Genomgång av inkomna motioner 

Motion I: Från Bruno Klerby angående namnetiketter och porttelefon 
Styrelsen har valt en lösning via HSB för att få en enhetlig skötsel i hela föreningen. 
Med anledning av detta föreslår styrelsen stämman att anse att motionen är besvarad. 

Motion 2: Från Bruno Klerby angående räntor 
I enlighet med stadgar och räntepolicyn ser styrelsen årligen över räntepolicy och avgifter, 
detta i samband med att budgeten för kommande år fastställs. 
Styrelsen anser att det är för tidigt att uttala sig om avgifter inför 2016. 
Med anledning av delta föreslår styrelsen stämman att besluta alt avslå denna motion. 

Motion 3: Från Mats Hessmark angående styrelsens räntepolicy 
I enlighet med stadgar och räntepolicyn ser styrelsen årligen över räntepolicy och avgifter, 
detta i samband med att budgeten för kommande år fastställs. Beslut kring omsättning av 
lån har baserats på då antagen räntepolicy. 
Med anledning av detta föreslår styrelsen stämman att anse att denna motion är besvarad. 

Motion 4: Från Mats Hessmark angående att styrelsen skall respektera stadgarna 
Paragrafen tar sikte på avhändandet av fastigheten eller tomträtten - ej träd eller 
fastighetstillbehör (som träd möjligen kan betraktas som). Att sköta träden, inklusive fälla 
dessa, får anses vara en styrelseuppgift vilket gör att styrelsens agerande kan anses vara 
helt överstämmande med föreningens stadgar. 
Med anledning av detta anser sig styrelsen ha läst och respekterat stadgarna och anser 
därmed motionen vara besvarad. 

Motion 5: Från Ulla Hägglund angående mer skyltar om privat mark 
Styrelsen förstår problematiken och föreslår bifall för motionen. 

Motion 6: Från Ove Roth angående alternativ gästlägenhet 
Styrelsen anser att det finns behov av att utreda hur mycket gästrummet och bastun är 
bokade. Med anledning av detta föreslår styrelsen att stämman ger styrelsen i uppdrag att 
undersöka och sedan fatta beslut i frågan. 

Motion 7: Från Catharina Lundberg Rådsten 
Styrelsen ser positivt på förslaget och föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att 
utreda förslaget för att se om det är möjligt att genomföra och fatta beslut i frågan. 



Förslag på stadgeändringar 150330,  Brf Mälarstrand 1 
 

Avgifter 
7 § 
För bostadsrätten utgående insats och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats och andelstal 
skall dock alltid beslutas av föreningsstämma. 
Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens andelstal kommer att motsvara vad som 
belöper på lägenheten av föreningens kostnaderutgifter, amorteringar och avsättningar i enlighet 
med 8 §. 
Årsavgiften betalas månadsvis i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början, om 
inte styrelsen beslutar annat. 
Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, renhållning, 
konsumtionsvatten eller elektrisk ström skall erläggas efter förbrukning eller area. 
Om inte årsavgiften betalas i rätt tid, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på den 
obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker. 
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen. 
För arbete med övergång av bostadsrätt får överlåtelseavgift tas ut av bostadsrättshavaren med 
belopp som maximalt får uppgå till 2,5 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän 
försäkring. 
Överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas. 
För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får pantsättningsavgift tas ut med belopp som maximalt får 
uppgå till 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. 
Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 
Avgiften för andrahandsupplåtelse får för en lägenhet årligen uppgå till högst 10 % av prisbas-
beloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110). Om en lägenhet upplåts under 
en del av ett år, beräknas den högst tillåtna avgiften efter det antal månader lägenheten är uthyrd. 
Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen skall vidta med 
anledning av lag och författning. 
Avgifter skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Betalning får dock alltid ske genom 
postanvisning, postgiro eller bankgiro. 
 

Förverkande av bostadsrätt 
36 § 
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är, med de 
begränsningar som följer av 37 och 38 §§, förverkad och föreningen således berättigad att säga upp 
bostadsrättshavaren till avflyttning: 

1 om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det 
att föreningen efter förfallodagen anmanat honom eller henne att fullgöra sin betalningsskyldighet, 

2 om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse, när det 
gäller bostadslägenhet, mer än en vecka efter förfallodagen eller, när det gäller en lokal, mer än två 
vardagar efter förfallodagen, 

3 om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand, 
4 om lägenheten används i strid med 26 eller 28 §, 
5 om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är 

vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom att inte utan oskäligt 
dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i huset, 

6 om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren åsidosätter sina skyldigheter 
enligt 29 § vid användning av lägenheten eller om den som lägenheten upplåtits till i andra hand vid 
användning av denna åsidosätter de skyldigheter som enligt samma paragraf åligger en 



bostadsrättshavare, 
7 om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 34 § och han eller hon inte kan visa 

en giltig ursäkt för detta, 
8 om bostadsrättshavaren inte fullgör skyldighet som går utöver det han eller hon skall göra enligt 

bostadsrättslagen (1991:614) och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att 
skyldigheten fullgörs, samt 

9 om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad 
verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande, eller för 
tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. 
 
39 § 
Är nyttjanderätten enligt 36 § 2 förverkad på grund av dröjsmål med betalning av årsavgift eller avgift 
för andrahandsupplåtelse, och har föreningen med anledning av detta sagt upp bostadsrättshavaren 
till avflyttning, får denne på grund av dröjsmålet inte skiljas från lägenheten 

1 om avgiften - när det är fråga om en bostadslägenhet - betalas inom tre veckor från det att 
bostadsrättshavaren på sådant sätt som anges i bostadsrättslagens (1991:614) 7 kap 27 och 28 §§ har 
delgetts underrättelse om möjligheten att få tillbaka lägenheten genom att betala årsavgiften inom 
denna tid, eller 

2 om avgiften - när det är fråga om en lokal - betalas inom två veckor från det att bostadsrättshavaren 
på sådant sätt som anges i bostadsrättslagens (1991:614) 7 kap 27 och 28 §§ har delgetts 
underrättelse om möjligheten att få tillbaka lägenheten genom att betala årsavgiften inom denna tid. 
Är det fråga om en bostadslägenhet får en bostadsrättshavare inte heller skiljas från lägenheten om 
han eller hon har varit förhindrad att betala årsavgiften inom den tid som anges i första stycket 1 på 
grund av sjukdom eller liknande oförutsedd omständighet och årsavgiften har betalats så snart det 
var möjligt, dock senast när tvisten om avhysning avgörs i första instans. 
Vad som sägs i första stycket gäller inte om bostadsrättshavare, genom att vid upprepade tillfällen 
inte betala årsavgiften inom den tid som angetts i 36 § 2, har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad 
att han eller hon skäligen inte bör få behålla lägenheten. 
Underrättelse enligt första stycket 1 och 2 skall beträffande en bostadslägenhet avfattas enligt 
formulär 1 och beträffande lokal enligt formulär 2, vilka båda fastställts enligt förordningen (2003:37) 
om underrättelse enligt 7 kap.23 § bostadsrättslagen (1991:614). 



Ordlista 

Årsredovisning: Består av en förvaltningsberättelse 
samt den ekonomiska redovisningen. 

Förvaltningsberättelse: Den del av 
årsredovisningen som i text förklarar verksamheten 
kallas förvaltningsberättelse (ibland 
verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse). 
Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft 
uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak 
förekommit samt redovisar en del fakta om antalet 
medlemmar m m. 

Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer 
den EU-anpassade årsredovisningslagen. 
Redovisningen består av resultaträkning, 
balansräkning och noter. I resultat- och 
balansräkningarna redovisas klumpsummor. Noterna 
innehåller mer detaljerad information. 

Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive 
kostnader föreningen har haft under året. Intäkter 
minus kostnader = årets överskott/underskott. 
För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få 
så stort överskott som möjligt, utan istället att 
anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord 
ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de 
kostnader (inklusive avsättning till fonder) som man 
väntar ska uppkomma. Föreningsstämman beslutar 
efter förslag från styrelsen hur resultatet ska 
hanteras. 

Balansräkningen visar föreningens tillgångar 
(tillgångssidan) och hur dessa finansieras 
(skuldsidan). 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 
skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t 
ex leverantörsskulder. 

Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda 
för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste 
anläggningstillgången är föreningens fastighet med 
mark och byggnader. 

Avskrivningar: Värdet på fastigheterna och inköpta 
inventarier minskar på grund av förslitning. Detta  

redovisas som en kostnad för avskrivning i 
resultaträkningen varje år. Det värde som står som 
tillgång i balansräkningen är värdet efter alla 
avskrivningar. 

Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas 
till kontanter inom ett år. Bland 
omsättningstillgångar kan nämnas HSB 
avräkningskonto och andra likvida medel. 

Kortfristiga skulder är skulder som föreningen 
måste betala senast inom ett år, t ex 
leverantörsskulder. 

Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att 
betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor, 
bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra 
bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med 
dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna 
större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten 
tillfredsställande. 

Skulder: Skulder till utomstående; dels sådana 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 säkerställs erforderliga medel 
för att trygga underhållet av föreningens hus. Beslut 
om fondavsättning fattas av föreningsstämman. 

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

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

Ställda panter avser i föreningens fall de 
pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som 
säkerhet för erhållna lån. 
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