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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: 702001-0919 

Styrelsen för 
HSB Brf Karolinerna i Stockholm 

Org.nr: 702001-0919 

får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 

2014-01-01 - 2014-12-31 



ÅRSREDOVISNING 
Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Karolinerna i Stockholm avger härmed 
redovisning för verksamhetsåret 1januari2014- 31 december 2014. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Föreningen bildades och registrerades år 193 8. 

Föreningens fastigheter 
Föreningen äger och förvaltar tre fastigheter- Karolinerna 20, 21 och 22 -med adress 
Lidnersgatan 12, 10 och 2 - 8, med organisationsnummer: 702001-0919. 

Föreningens 252 lägenheter upplåts med bostadsrätt. 

I fastigheterna Lidnersgatan 10 och 12 finns 4 lokaler, varav 2 i källare, om sammanlagt 358 
kvadratmeter. Dessa hyrs ut till SSEAH Sweden AB, föreningen SVEROK Stockholm och 
Bengt Sundqvist. SSEAH har sagt upp avtalet inför 2015. 

Medlemmar 
Föreningen har 303 (302) medlemmar. 

Under verksamhetsåret har 42 (36) lägenheter överlåtits. 

Årsavgifter och intäkter 
Årsavgifter för bostäder, lokaler samt övriga intäkter har under året uppgått till 

9 282 297 kr (9 219 330). 

Underhåll och förvaltning 
De stora nederbördsmängderna sommaren 2014 gick föreningens fastigheter omärkt förbi 
tack vare det goda förebyggande underhållet av tak, markytor och dränering. 

Källarstammarna är fortsatt i dåligt skick och måste renoveras inom 1-2 år. Detta arbete är 
inte en del av underhållsplanen men ingår i den ekonomiska planeringen för de kommande 
tre åren. 

Under de kommande tre åren måste föreningens hissar renoveras. Byte av hissar är ett 
större arbete och ingår i underhållsplanen. Under året har löpande renoveringsarbeten 
utförts på flera av hissarna. 

Anm. Siffrorna inom ( ) avser föregående räkenskapsår vilket avser 12 månader. 
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.. .. 
STYRELSE OCH OVRIGA FUNKTIONARER 

UNDER VERKSAMHETSÅRET 

STYRELSE 
Ledamöter: 

Suppleanter: 

Ilj a Hall berg 

Michael Steinberg 

Bengt Edling 

Karin Halvarsson 

Joakim Lindkvist 

Maria Lembke 

Daniel Thomasson 

Hampus Hårdeman 

Shivanti Erdman 

Ordförande 

Vice ordförande 

Utsedd av HSB Stockholm 

Anm: I tur att avgå vid 2015 års ordinarie foreningsstämma är Hampus 
Hårdeman, Karin Halvarsson, Bengt Edling, Michael Steinberg. 

REVISORER 
V eronica Frey 

Ewa Boden 

Ordinarie 

Suppleant 

Revisor hos BoRevision AB, utsedda av HSB:s riksförbund 

VALBEREDNINGSKOMMITTE 
Fredrik Simberg Sammankallande 

FIRMATECKNING 
Föreningens firma har tecknats, förutom av styrelsen, av Ilja Hallberg, 
Michael Steinberg, Hampus Hårdeman och Karin Halvarsson. Två i förening. 

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
Ordinarie föreningsstämma ägde rum den 24 maj 2014, hos Studio Tranan, 

Adlerberthsgatan 21, Fredhäll. Särskild kallelse med ärenden utdelades i laga tid. 
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Föreningsverksamhet 
Under året som gått har styrelsen hållit 13 (14) protokollförda sammanträden och en 
ekonomikonferens under en heldag. 

Årsstämman hölls den tjugofjärde maj hos Studio Tranan, Adlerbethsgatan 21, Fredhäll. 

Vår- och höststädningar genomfördes av medlemmarna i föreningen. Dessa har varit 
populära och frejdiga tillställningar där många trevliga medlemmar varit med och arbetat 
med föreningens lokaler och trädgård, efter arbetet har vi avslutat med gemensam mat och 
dryck. 

Tack vare föreningens illustra trädgårdsgrupp har vi fått njuta av blommor i krukor och 
planteringar kring våra hus. Föreningens bastu fortsätter att vara populär tack vare den 
eminenta bastugruppen. 

Föreningens övemattningslägenhet har fortsatt vara välnyttjad av föreningens medlemmar. 

Finansiell redogörelse. 
Föreningens ekonomi har under året utvecklats enligt den långsiktiga plan som slagits fast. 
Prioriterade områden har under året varit kassaflödet samt planera likviditeten för de 
kommande underhållen i föreningen. 

Kassaflödet under året har varit 1 559 198 kr, likvida medel och kortfristiga placeringar var 
vid årsslutet 5 488 332 kr. Föreningens avsättning till yttre underhållsfond är 1 400 000 kr. 
Avsättningen görs för att föreningen skall kunna genomföra underhållsplanen utan att 
påverka den långsiktiga ekonomin negativt. 

Föreningen amorterade under året ca 1 400 000 kr, vilket är planerad långsiktig årlig 
amortering. 

Den långsiktiga låneplaneringen är att ge föreningen stabil kostnadsutveckling samt att 
eftersträva förutsägbarhet för framtida kostnader. 

Ekonomin styrs i stor utsträckning av föreningens lån. Bortsett från kostnadsökningar för 
drift och underhåll, samt risken för framtida höjningar av räntenivån, känner vi idag inte till 
några faktorer som på kort sikt kan göra större förändringar på föreningens avgifter. 

Under verksamhetsåret fattades beslut om en avgiftshöjning om 1,75 procent som 
genomfördes den första januari 2015. 

Föreningens långsiktiga ekonomiska planering syftar till att genom amorteringar minska 
lånestocken till 30-35 miljoner kronor senast år 2030. 

Anm. SifForna inom ( ) avser föregående räkenskapsår vilket avser 12 månader. 
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Flerårsöversikt 
~~~~~~~~~~~ 

12014 

Nettoomsättning (tusen kr) 1~~82 
Resultat efter finansiella poster (tusen kr) 12419 

2013 

9219 

1343 

13,6 

2012 

9001 

-3488 

15,4 

2011 

8832 

1422 

16,9 Soliditet (procent) . I 16,6 
·~-~~~~~~~~----~-------~ 

Resultat, finansiering och ekonomisk ställning 
Föreningens resultat och ekonomiska ställning framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning. 

Förslag till resultatdisposition 

Stämman har att ta ställning till: 

Balanserat resultat 
Årets resultat 

5 266 522 
2 419 465 
7 685 987 

Styrelsen föreslår följande disposition: 

Uttag ur yttre underhållsfond 
Överföring till fond 
Balanserat resultat 

0 

1400000 
6 285 987 
7 685 987 

Anm. Siffrorna inom ( ) avser föregående räkenskapsår vilket avser 12 månader. 
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HSB Brf Karolinerna i Stockholm 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

Rörelsekostnader 
Driftskostnader 
Övriga externa kostnader 
Planerat underhåll 
Personalkostnader och arvoden 

Org Nr: 702001-0919 

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 

9 282 297 9 219 330 

-3 410 013 -3 774 923 
-135 519 -154 093 

0 -516 414 
-163 338 -150 977 
-737 800 -907 097 

-4 446 669 -5 503 504 

4 835 628 3 715 826 

28 124 6 406 
-2 444 287 -2 378 305 
-2 416 163 -2 371 899 

2 419 465 1343 927 
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HSB Brf Karolinerna i Stockholm 

Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 
Aktuell skattefordran 
Övriga fordringar 

Org Nr: 702001-0919 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 7 

Not 8 

Not 9 
Not 10 

Not 11 

Not 12 

2014-12-31 

70 732 373 
70 732 373 

500 
500 

70 732 873 

79 960 
0 

3 619 677 
135 797 

3 835 434 

1 500 000 

368 655 

5 704 088 

76 436 962 

2013-12-31 

71470173 
71470173 

500 
500 

71 470 673 

399 
30 801 

3 585 064 
226 531 

3 842 795 

0 

312 929 

4 155 724 

75 626 397 
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HSB Brf Karolinerna i Stockholm 

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 
Fond för inre underhåll 
Övriga skulder 

Org Nr: 702001-0919 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 

Ansvarsförbindelser 

Not 13 

Not 14 

Not 15 
Not 16 

2014-12-31 2013-12-31 

1174 850 1174 850 
3 814 536 3 230 950 
4 989 386 4 405 800 

5 266 522 4 506 181 
2 419 465 1 343 927 
7 685 987 5 850 108 

12 675 373 10 255 908 

61 719 630 63 119 570 
215 006 424 792 

27 771 0 
479 236 484 199 

65 647 12 969 
1 254 298 1 328 959 

63 761 589 65 370 489 

76 436 962 75 626 397 

94 279 000 94 279 000 

Inga Inga 
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HSB Brf Karolinerna i Stockholm 

Kassaflödesanalys 

Löpande verksamhet 
Resultat efter finansiella poster 

Org Nr: 702001-0919 

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 

Fi nansieringsverksamhet 
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 

2 419 465 1 343 927 

737 800 907 097 
3 157 265 2 251 024 

6 058 -39 410 
-208 961 -111 204 

2 954 362 2 100 410 

0 0 

-1 399 940 -1 399 880 
-1 399 940 -1 399 880 

1554 422 700 530 

3 897163 3 196 633 

5 451585 3 897163 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto 
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. 
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Org Nr: 702001-0919 

HSB Brf Karolinerna 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. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen 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 
avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med separata avskrivningsplaner. 

Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med 1,04 % 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). 

Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 
26 166 175 kr. 
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Org Nr: 702001-0919 

HSB Brf Karolinerna i Stockholm 
2014-01-01 2013-01-01 

Noter 2014-12-31 2013-12-31 

Not 1 Nettoomsättning 

Årsavgifter 8 836 344 8 662 992 
Hyror 288 504 404 004 
övriga intäkter 137 637 154 190 
Bruttoomsättning 9 262 485 9 221186 

Avgifts- och hyresbortfall 20 812 -1 848 
Hyresförluster -1 000 -8 

9 282 297 9 219 330 

Not2 Driftskostnader 

Fastighetsskötsel och lokalvård 586 413 576 760 
Reparationer 406 178 660 854 
El 153 972 162 567 
Uppvärmning 1 015 287 1 057 230 
Vatten 181 323 166 550 
Sophämtning 322 890 295 943 
Fastighetsförsäkring 98 985 88 514 
Kabel-TV och bredband 0 159 047 
Fastighetsskatt 354 544 352 780 
Förvaltningsarvoden 290 421 254 678 

3 410 013 3 774 923 

Not3 övriga externa kostnader 

Förbrukningsinventarier och varuinköp 26 247 3 931 
Administrationskostnader 75 809 90 024 
Extern revision 2 063 18 363 
Konsultkostnader 0 14 375 
Medlemsavgifter 31400 27 400 

135 519 154 093 

Not4 Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 111 244 96 000 
Revisionsarvode 8 500 8 500 
övriga arvoden 8 000 8 000 
Sociala avgifter 35 144 31 027 
Pensionskostnader och förpliktelser 450 450 
Övriga personalkostnader 0 7 000 

163 338 150 977 

Nots Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 3 342 5 768 
Ränteintäkter skattekonto 412 -165 
Ränteintäkter HSB bunden placering 23 501 0 
övriga ränteintäkter 869 804 

28124 6406 

Not6 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader långfristiga skulder 2 441 778 2 378 305 
övriga räntekostnader 2 509 0 

2 444 287 2 378 305 
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Org Nr: 702001-0919 

HSB Brf Karolinerna i Stockholm 

Noter 2014-12-31 2013-12-31 

Not7 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Anskaffningsvärde byggnader 91079983 91 079 983 
Anskaffningsvärde mark 641 350 641 350 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 91721333 91 721333 

Ingående avskrivningar -20 251160 -19 344 063 
Ärets avskrivningar -737 800 -907 097 
Utgående ackumulerade avskrivningar -20 988 960 -20 251160 

Utgående bokfört värde 70 732 373 71470 173 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 116 000 000 116 000 000 
Taxeringsvärde byggnad - lokaler 2 583 000 2 583 000 

Taxeringsvärde mark - bostäder 104 000 000 104 000 000 
Taxeringsvärde mark - lokaler 2 203 000 2 203 000 
Summa taxeringsvärde 224 786 000 224 786 000 

Nots Aktier, andelar och värdepapper 

Ingående anskaffningsvärde 500 500 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 500 500 

Andel i HSB Stockholm 500 500 

Not9 Övriga kortfristiga fordringar 

Skattekonto 35 747 830 
Avräkningskonto HSB Stockholm 3 582 930 3 584 234 
övriga fordringar 1 000 0 

3 619 677 3 585 064 

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 133 297 226 531 
Upplupna intäkter 2 500 0 

135 797 226 531 

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

Not 11 Kortfristiga placeringar 

Bunden placering 3-mån HSB Stockholm 1 500 000 0 
1500 000 0 

Not 12 Kassa och bank 

Handkassa 12 000 10 000 
Handelsbanken 19 683 19 651 
Nordea 1401 1397 
Nordea plusgiro 335 571 281 881 

368 655 312 929 

Not 13 Förändring av eget kapital 
Medlemsinsatser Yttre uh Balanserat 

Insatser Upel avgifter fond resultat Ärets resultat 
Belopp vid årets ingång 450 450 724 400 3 230 950 4 506 181 1 343 927 
Resultatdisposition 583 586 760 341 -1 343 927 
Ärets resultat 2 419 465 
Belopp vid årets slut 450 450 724400 3 814 536 5 266 522 2 419 465 
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Org Nr: 702001-0919 

HSB Brf Karolinerna i Stockholm 

Noter 
Not 14 

Not 15 

Not 16 

Skulder till kreditinstitut 

Låneinstitut 
Stadshypotek 
Stadshypotek 
Swedbank hypotek 

Lånenummer 
386714 
484926 
2854133861 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 

Ränta 
3,78% 
4,06% 
3,85% 

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 

Övriga skulder 

Momsskuld 
Reg leri ngskonto 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Förutbetalda hyror och avgifter 
Övriga upplupna kostnader 

Ränteändr 
dag 

2015-10-30 
2019-09-30 
2023-09-27 

2014-12-31 

Belopp 
19 073 310 
23 573 070 
19 073 250 

61719630 

9 595 
56 052 

65 647 

352 932 
685 253 
216 113 

1254 298 

2013-12-31 

Nästa års 
amortering 

699 940 
0 

700 000 
1399 940 

60 319 690 

54 719 930 

12 969 
0 

12 969 

353 583 
714 392 
260 984 

1328 959 

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

Vår revisionsberättelse har / ~~ 2C~ lämnats beträffande denna årsredovisning 

Ye1'.ID.~.'1.t~M ..... . 
Veronica Frey····· ··············J 

Av föreningen vald revisor 

~ · 

-~;;.:.2::;,Ar-
HanS Kypengren ~~ 

BoRevision AB 
Av HSB Riksförbund förordnad revisor 
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~ Org Nr: 702001-0919 
. .,, 
Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i HSB Brf Karolinerna i Stockholm, arg.nr. 702001-0919 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf 
Karolinerna 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 från BoRevision AB innebär detta att denne har utfört 
revisionen enligt lnternational 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 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 HSB Brf Karolinerna 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 / / IS--

Av föreningen vald 

revisor 

-8~~ 
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) 



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. 






