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Att bo i en 
Bostadsrättsförening 
- vad innebär det? 

• I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som
tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,
”hyran” gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och
fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll.

• Med bostadsrätt ”äger” du inte din lägenhet i egentlig mening.
Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga
medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt
bostadsrättslagen en ”i tiden obegränsad nyttjanderätt” till din
bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina
skyldigheter. Du bor tryggt.

• Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark
och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en
styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta
föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en
ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och
bostadsrättsföreningen – genom HSB-ledamoten – har hela
HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB
erbjuder också fortlöpande utbildning för nya
styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för
levande boendedemokrati.

Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med 
och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning 
och ekonomi. 

På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar 
till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en 
årsredovisning. 



Org Nr: 716421-1034 

Styrelsen för 
HSB brf Tussmötet nr 322 i Stockholm 

Org.nr: 716421-1034 

får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 

2014-01-01 - 2014-12-31 
•. / 



Förvaltningsberättelse 2014 

Inledning 

HSB Bostadsrättsförening Tussmötet nr 322 i Stockholm, 
org.nr.716421-1034 är en privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen 
(1999: 1229). 
Föreningen bildades 1989-02-10 och registrerades 1989-08-28. 

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tussmötet nr 322 i Stockholm 
redovisar med denna förvaltningsberättelse föreningens verksamhet under 
räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31. 

Fastigheter 

Föreningen äger och förvaltar fastigheten Gamlebo 6 i Stockholm. Samtliga 
34 bostadslägenheter är upplåtna med bostadsrätt. 

Föreningsfrågor 

Ordinarie föreningsstämma hölls 2014-05-05. En extrastämma angående 
gatlyktorna hölls 2014-10-02. 

Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser 

Föreningen hade vid verksamhetsårets utgång 46 medlemmar. Under 
verksamhetsåret har följande överlåtelser skett: 

Lghnr: 
6 
7 
4 

Köpare: 
Erik Pallin 
Camilla Rindeström 
Susanna Kjellander 

Alla nya medlemmar hälsas varmt välkomna till föreningen. 

Händelser /arbeten 

I februari beställdes ett byte av samtliga elmätare till ett fjärravläst system. 
Detta för att säkerställa samt underlätta avläsning och fakturering. 
CEWE Elektronik fick uppdraget och detta avslutades i december. 

Maskinerna i tvättstugan byttes ut i mars efter det att två tvättmaskiner 
krånglat och visat sig orimligt dyra att laga. 

Då vi haft ovälkommet besök ändrades portkoden till samtliga hus. 
Medlemmarna ombeds dock alltid hålla sin ytterdörr låst då koden lätt blir en 
"offentlig hemlighet" / 
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Det Systematiska BrandskyddsArbetet har fortskridit och i september gjordes 
en rondering då överflödigt materiel bortforslades. 
Medlemmarna har visat förståelse för detta arbete och ronderingarna 
kommer att fortgå med jämna intervaller. 

STYRELSE 

Styrelsen har sedan föregående ordinarie föreningsstämma haft följande 
sammansättning: 

Ordförande: 
Vice Ordförande: 
Kassör: 

Övriga Ledamöter: 

Suppelanter: 

Firmatecknare 

Johan Bondeman 
Kjell Pettersson 
Gustav von Schmalensee 

Karin Arbin 
And reas Sjöstrand 
Mats Forsman 

Elisabeth Vought 

Sara Norrgård 
Anna-Karin Axelsson 

(2014-15) 
(2014) 
(2014) 

(2014) 
(t.o.m 15/9-2014) 
(2014) 

(HSB) 

(2014) 
(2014) 

Föreningens firma tecknas av Johan Bondeman, Kjell Pettersson, Gustav von 
Schmalensee och Karin Arbin, två i föreningen. 

Revisorer 

Revisorer har varit Anette Wikström med Karl-Gustav Wikström som 
suppleant, valda av föreningen, samt extern revisor utsedd av HSB:s 
Riksförbund 

Sammanträden 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 11 protokollförda sammanträden 
inklusive konstituerande styrelsemöte. 

Mark & Husunderhåll 

Styrelsen har ordnat med vår- och häststädning tillsammans med 
grannföreningen. / 
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För att hålla föreningens kostnader nere har medlemmar åtagit sig att utföra 
trädgårdsarbetet och snöskottning av gångarna upp till entreerna samt vid 
sophusen och tvättstugan. 

På årsstämman beslöts enhälligt att acceptera ENEX offert avseende 
installation och borrning av bergvärme. 
Denna entreprenad startades på sensommaren och avslutades i slutet på 
november. 
Fortums fjärrvärmeinstallation behålls tills vidare för spetsvärme. 
En uppföljning av temperaturnivån i samtliga lägenheter har gjorts och man 
har i tre lägenheter bytt till större radiatorer för att hålla gränsvärdena. 

På extrastämman den 2/10 - 2014 beslöts att investera i nya gatlyktor. 
Styrelsen hade till dess gjort en liten utredning och funnit att Atelje Lyktan 
hade en armatur som bäst lämpade sig för våra behov avseende estetik, 
ekonomi och teknik. 
Bytet av gatlyktor krävde en bygganmälan som gjordes och vi fick bygglov 
enligt denna. De nya lyktorna placerades närmare gatan. 
Grävandet av fundamenten samordnades med bergvärmeborrningen för att 
minimera skadorna på gräsmattan. 

Planändringsarbetet tillsammans med Besqab har fortskridit enligt plan. Dock 
har Stadens handläggare bytts ut vilket orsakat en senareläggning av 
tidsplanen. 
Eventuellt måste projektet ta några av föreningens p-platser i anspråk och 
arbetsgruppen tillsammans med Besqab utreder möjligheten till 
ersättn ingsplatser. 

Övrigt 

Ingenting väsentligt att rapportera 

Avtal 

Styrelsen arbetar fortlöpande med att bevaka slutna avtal 

Ekonomi 

Föreningen redovisar under det gångna året ett negativt resultat på 
420 046kr, vilket är ungefär 350 000 under budgeterat resultat. Att 
resultatet hamnade under budget kan härledas till de nya 
avskrivningsreglerna, där de nya avskrivningskostnaderna uppgick till 
672 658kr /' 
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Detaljerat information om bindningstider och räntesatser för föreningens lån 
framgår av bokslutet. Föreningens ekonomiska ställning vid årets utgång 
framgår av resultat - och balansräkningen. 

Budgeten för 2015 visar ett beräknat resultat på 302 663:- Månadsavgifterna 
är oförändrade i förhållande till 2014. 

Flerårsöversikt 
2014 

Nettoomsättning, tkr 2 111 

Resultat efter finansiella poster, tkr -420 

Soliditet% 39% 

Genomsnittlig låneränta 2,2% 

Avgift/kvm2 721kr 

Res u ltatd is position 

Stämman har att ta ställning till: 

Balanserat resultat 
Årets resultat 

Styrelsen föreslår följande disposition: 

Uttag ur yttre underhållsfond 
Överföring till fans för yttre underhåll 
Nytt balanserat resultat 

2013 

2 084 

13 

44% 

3,1% 

72 lkr 

3 150 544 
-420 046 

2 730 498 

- 213 375 
100 000 

2 843 873 

2012 

2 069 

-152 

44% 

3,1% 

721kr 

2 730 

2011 

2 115 

157 

44% 

3,3% 

721kr 
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HSB brf Tussmötet nr 322 i Stockholm 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

Rörelsekostnader 
Driftskostnader 
Övriga externa kostnader 
Planerat underhåll 
Personalkostnader och arvoden 

Org Nr: 716421-1034 

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 
Not 3 

Not 4 

Not 5 
Not 6 

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

2 111 795 2 084 354 

. -937 634 -1 084 689 
-48 641 -51 800 

-213 375 -203 557 
-56 576 -44 500 

-672 658 -95 499 
-1 928 884 -1 480 045 

182 911 604 309 . 

2 374 3 960 
-605 331 -594 587 
-602 957 -590 627 

-420 '046 13 682 

/ 
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Org Nr: 716421-1034 

HSB bri Tussmötet nr 322 i Stockholm 

Balansräkning 2014-12-31 2013-12-31 

Tillg_ångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstil!gdngar 
Byggnader och mark 
Inventarier och maskiner 

Finansiella anläggningstil!gdngar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 
Avräkningskonto HSB Stockholm 
Aktuell skattefordran 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 7 
Not 8 

Not 9 

Not 10 
Not 11 

Not 12 

37 423 675 34 856 056 
8 239 10 298 

37 431 914 34 866 354 

500 500 
500 500 

37 432 414 34 866 854 

4 569 0 
789 179 266 352 

3 282 2 640 
541 2 880 

42 226 13 357 
839 797 285 229 
106 208 104 515 

946 005 389 744 

38 378 419 35 256 59/ 
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Org Nr: 716421-1034 

HSB blf Tussmötet nr 322 i Stockholm 

Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Insatser 
Upplåtelseavgifter 
Yttre underhållsfond 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

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

Summa eget kapital och skulder 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 
Summa ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

Not 13 

Not 14 

Not 15 

2014-12-31 2013-12-31 

10 094 020 
1 885 972 

443 256 
12 423 248 

3 150 544 
-420 046 

2 730 498 

15 153 746 

22 749 345 
181 263 
294 065 

23 224 673 

38 378 419 

25 273 000 
25 273 000 

Inga 

10 094 020 
1885972 

343 256 
12 323 248 

3 236 862 
13 682 

3 250 544 

15 573 792 

19 135 365 
118 Ö27 
429 414 

19 682 806 

35 256 598 

25 273 000 
25 273 000 

Inga 
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Org Nr: 716421-1034 

HSB brf Tussmötet nr 322 i Stockholm 

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 

Investeri ngsverksam het 
Investeringar i fastigheter 
Kassaflöde från i nvesteri ngsverksa m het 

Fi nansieringsverksam het 
Ökning ( +) /minskning (-) av långfristiga skulder 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 

Årets kassaflöde 

Likv.ida medel vid årets början ----

Likvida medel vid årets slut __ 

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

-420 046 13 682 

672 658 95 499 
252 612 109 181 

-31 741 10 350 
-72 113 -34 116 
148 758 85 415 

-3 238 218 0 
-3 238 218 0 

3 613 980 -321 020 
3 613 980 -321 020 

524 520 -235 605 

370 867 606 472 

895 387 370 867 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto 
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen/ 
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Org Nr: 716421-1034 

HSB brf Tussmötet nr 322 i Stockholm 

Redovisnings- och värderingsprinciper 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 inflyta. 

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och 
bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012: l(K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd förutom BFNAR 2008: 1 (K2) och BFNAR 2012: 1 (K3). övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i 
K3:s kapitel 35. Bostadsrättsföreningen klassas som ett mindre företag och kan då välja att inte räkna om jämförelsetalen 
enligt K3:s principer, vilket föreningen använt sig av. Olika redovisningsprinciper har därmed tillämpats för de år som 
presenteras i årsredovisningen, vilket innebär att det finns brister i jämförbarheten mellan åren. 

Avskrivning fa,stighet 
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och därmed har 
fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna bedöms vara 
mellan 15 till 120 år. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i vägledning för komponentindelning av 
hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar. Detta medför en förändring 
gentemot föregående års beräkning av avskrivningskostnader. 

Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under året skrivits av med 1,68% 

Avskrivning inventarier och maskiner 
Avskrivning sker med 10% på anskaffningskostnaden. 

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). 

Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 1 
151938kr. / 
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Org Nr: 716421-1034 

HSB brf Tussmötet nr 322 i Stockholm 
2014-01-01 2013-01-01 

Noter 2014-12-31 2013-12-31 

Not 1 

· Årsavgifter 1892 148 1892 148 
Årsavgifter el 120 718 108 692 
Hyror 87 350 83 725 
Övriga intäkter 11600 6 439 
Bruttoomsättning 2 111 816 2 091 004 

Avgifts- och hyresbortfall -13 -6 650 
Hyresförluster -8 0 

2111 795 2 084 354 

,Not 2 Driftskostnader 

Fastighetsskötsel och lokalvård 87 146 98 798 
Reparationer 30 973 75 242 
El 157 929 165 077 
Uppvärmning 396 434 503 368 
Vatten 62 434 54 000 
Sophämtning 41516 34 687 
Fastig hetsförsäkri ng 23 169 16 544 
Kabel-1V och bredband 25 617 24 464 
Fastig hetsskatt 41378 41140 
Förvaltningsarvoden . 62 156 61 634 
övriga driftskostnader 8 882 9 735 

937 634 1084 689 

Not3 övriga externa kostnader 

Bevakningskostnader 6 165 4 444 
Förbrukningsinventarier och varuinköp 11820 9 549 
Administrationskostnader 7 631 19 682 
Extern revision 7 925 7 625 
Medlemsavgifter 15 100 10 500 

48641 51800 

"Not4 Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 41111 31334 
Revisionsarvode 3 289 3 266 
Sociala avgifter 11113 9 900 
Övriga personalkostnader 1 063 0 

56 576 44 500 

"Not 5 Ränteintäkter och iiknande resultatposter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 420 193 
Ränteintäkter skattekonto 62 9 
Övriga ränteintäkter 1892 3 758 

2 374 3 960 

Not6 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader långfristiga skulder 604 235 593 251 
Övriga räntekostnader 1 096 1336 

605 33'1 
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Org Nr: 716421-1034 

HSB brf Tussmötet nr 322 i Stockholm 

Noter 

Not 7 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Anskaffningsvärde byggnader 
Anskaffningsvärde mark 
Årets investeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående bokfört värde 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 
Taxeringsvärde byggnad - lokaler 

Taxeringsvärde mark - bostäder 
Taxeringsvärde mark - lokaler 
Summa taxeringsvärde 

Not 8 Inventarier och maskiner 

1Not9 

,Not 10 

Not 11 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärde 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Bokfört värde 

Aktier, andelar och värdepapper 

Ingående anskaffningsvärde 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Andel i HSB Stockholm 

Övriga kortfristiga fordringar 

Skattekonto 
Övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader och ups>lupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 
Upplupna intäkter 

2014-12-31 

36 563 402 
761 540 

3 238 218 
40 563 160 

-2 468 886 
-670 599 

-3 139 485 

37 423 675 

27 000 000 
0 

14 200 000 
0 

41200 000 

59 969 
59 969 

-49 671 
-2 059 

-51 730 

8 239 

500 
500 

500 

541 
0 

541 

42 226 
0 

42 226 

· Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt 
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår. 

Not 12 Kassa och bank 

SBAB 106 208 
106 208 

2013-12-31 

36 563 402 
761 540 

0 
37 324 942 

-2 375 446 
-93 440 

-2 468 886 

34 856 056 

27 000 000 
0 

14 200 000 
0 

41200000 

59 969 
59 969 

-47 612 
-2 059 

-49 671 

10 298 

500 
500 

500 

479 
2 401 

2 880 

12 415 
942 

13 357 

104 515 
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Org Nr: 716421-1034 

HSB brf Tussmötet nr 322 i Stockholm 

Noter 2014-12-31 2013-12-31 
Not 13 Förändring av eget kapital 

Uppi. Yttre uh Balanserat 
Insatser avgifter fond resultat . Årets resultat 

Belopp vid årets ingång 10 094 020 1885 972 343 256 . 3 236 862 13 682 
Resultatdisposition 100 000 -86 318 -13 682 
Årets resultat -420 046 
Belopp vid årets slut 10 094 020 1885972 443 256 3 150 544 -420 046 

Not 14 Skulder till kreditinstitut 

Ränteändr Nästa års 
Låneinstitut Lånenummer Ränta dag amortering 
SBAB 13587671 3,55% 2015-03-04 5 187 500 250 000 
Stadshypotek 18860 1,93% 2015-01-13 350 000 0 
Stadshypotek 32183 2,07% 2015-09-30 7 444 533 0 
Stadshypotek 35986 1,90% 2015-09-30 1 254 500 0 
Stadshypotek 42644 1,54% 2015-10-30 313 625 0 
Stadshypotek 52174 1,41% 2015-12-30 484 187 0 
Stadshypotek 938857 3,08% 2016-06-30 7 000 000 0 

981971 2,13% 2015-01-26 715 000 0 
22 749 345 250 000 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 22 499 345 

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 21 499 345 

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 53 033 77 451 
Förutbetalda hyror och avgifter 161 302 176 727 
Övriga upplupna kostnader 79 730 175 236 

294 065 429 414 

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

Stockholm, den.l. .. .... ::::: ... !.:.0.:-

Elisabeth Vougt 'Jotiari"i30i1Cieman· ..................................... . 

.. K)eii .. Pette'rsson .................. ................. . 

Vår revisionsberättelse har Zd) _ ot.( -1 lämnats beträffande denna årsredovisning 

................................... .... . 

Av föreningen vald revisor 

...... ...... 

Av HSB Riksförbund förordnad revisor 
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Org Nr: 716421-1034 

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i HSB brf Tuss mötet nr 322 i Stockholm, arg.nr. 716421-1034 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB brf Tussmötet 
nr 322 i Stockholm 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 Pl <> c.v innebär detta att denne har utfört 
revisionen enligt lnternauonal 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 att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för fö(eningen. 

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 brf Tussmötet nr 
322 i Stockholm 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 det 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 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 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 I - tof S' 

Av föreningen vald 
revisor 

MW-Ct-t> 

. / 
Av HSB Riksförbund 
förordnad revisor 
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Fullmakt 

Varje medlem har en röst. 
Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst 
tillsammans. 
Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne ändå bara en 
röst. 

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. 
Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, annan 
närstående(=förälder, syskon eller barn) eller annan medlem får vara ombud. 

Ombud får bara företräda en medlem. 

Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet. 

Ort ……………………………………….       Datum ……………………..... 

Fullmakt för ……………………………………………………………………… 

att företräda bostadsrättshavaren ………………………………………………… 

Lägenhetsnummer ………..……….. i brf ………………………...……………... 

Bostadsrättshavarens egenhändiga namntäckning: 

……………………………………………………………………………………. 

(Namnförtydligande) ………………………………………………….................. 

(Fullmakten behöver inte vara bevittnad) 
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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. 




