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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. 



Kallelse till ordinarie föreningsstämma i HSB:s i 
Stockholm Brf Blåkråkan 
Det är betydelsefullt att du kommer till föreningens årsstämma. Där och då får du reda 
på vad som hänt under året. Du får också reda på hur föreningens ekonomi och 
utvecklingsplaner ser ut inför kommande verksamhetsår och du får möjlighet att rösta 
fram en kompetent styrelse att förvalta din och dina grannars egendom. 

Tid: Tisdag den 2 februari 2016, kl 19.00. Smörgås och dryck serveras mellan 18.30-
19.00. 

Plats: Elite Hotel Arcadia, Lokal Valhall, Körsbärsvägen 2 

Dagordning 

1. Föreningsstämmans öppnande 
2. Val av stämmoordförande 
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
4. Godkännande av röstlängd 
5. Godkännande av dagordning 
6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 
7. Val av minst två rösträknare 
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning 
10. Genomgång av revisorernas berättelse 
11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 
13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens 

ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av 
stämman 

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter 
17. Presentation av HSB-ledamot 
18. Beslut om antal revisorer och suppleant 
19. Val av revisor/er och suppleant 
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB 
23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda 

ärenden som angivits i kallelsen 
24. Föreningsstämmans avslutande 

Efter avslutad stämma arrangeras frågestund med möjlighet för medlemmar att ställa 
frågor till styrelsen. 

Välkommen önskar styrelsen! 



• • Org Nr: 702000-2064 

Styrelsen för 
HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm 

Org.nr: 702000-2064 

får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 

2014-09-01 - 2015-08-31 



Årsredovisning 
HSB Brf Blåkråkan 

Org. Nr. 702000-2064 

Styrelsen för HSBs Bostadsrättsförening Blåkråkan, Stockholm (org. nr. 702000-2064) får 

härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-09-0 l till 

2015-08-3 l. 

Förvaltnings berättelse 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens fastighet upplåta 

bostadslägenheter för pe1manent boende utan tidsbegränsning och därmed främja 

medlemmarnas ekonomiska intressen. 

Föreningen äger fastigheten Blåkråkan 1 Stockholm som uppfördes 1929. I fastigheten 

upplåts lägenheter och lokaler. Samtliga bostadslägenheter upplåts med bostadsrätt. 

Fastigheten är försäkrad genom Folksam. I den ingår bl a en fullvärdesförsäkring, 

styrelseansvarsförsäkring och försäkring mot ohyra. 

Lägenheter och lokaler 

Antalet lägenheter i fastigheten är 178 stycken. Därutöver upplåter föreningen 4 lokaler. 

Enligt taxeringsbeskedet är totalytan 8 766 m2, varav 8 l 06 m2 utgör lägenhetsyta och 660 

m2 utgör lokalyta. Taxeringsvärdet är 200 359 tkr varav markvärdet är 115 593 tkr och 

byggnadsvärdet är 84 766 tkr. Samtliga uppgifter är oförändrade jämfört med föregående 

verksamhetsår. 

På föreningens fastigheter finns 15 parkeringsplatser. Samtliga är uthyrda till medlemmar. 0~ 



Föreningens lägenheter fördelar sig enligt följande: 

Rok 

2 

3 

4 

Antal 

119 

50 

6 

3 

Ytam2 

4 170 

2 497 

533 

331 

Föreningens lokaler fördelar sig enligt följande: 

Hyresgäst Ändamål 

Hoppetossa AB Förskola 

Estlandssvenskamas kulturförening .Kansli och föreningslokal 

IF FightZone-Stockholm Träningslokal 

EU Casino Aktiebolag Cafärörelse 

Underhållsåtgärder och investeringar 

Yta m2 

280 

-162 

144 

74 

De senaste åren har föreningen gj01i följande större underhållsåtgärder och investeringar i 

fastigheten: 

Byte av undercentral för värmesystemet 

Förbättring av brandskydd 

Stamspolning av samtliga avloppsledningar 

Nya balkonger (49 st) 

Renovering av gårdshus 

Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret 

Underhållsåtgärder 

Inspektion av avloppsrör - Under hösten genomfördes en spolning och filmning av 

fastighetens avloppsrör i gatuplan för att undersöka rörens tillstånd och eventuella behov av 

åtgärder. Inspektionen visade att rören är i dåligt skick med generellt mycket påbyggnader, 

vissa delar är trasiga och 1iskerar läcka samt att det finns risk för ohyra. Styrelsens 

uppfattning är att ett utbyte av rören är den långsiktigt bästa lösningen för föreningen och 

har gett HSB konsult i uppdrag att ta in anbud för att få en uppfattning om omfattningen på 

arbetet. 0 :t_-
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Inventering av radiatorer - Under året har diskussioner förts i styrelsen avseende 

vännesystemets skick, efter de tidigare årens många vattenskador, bl.a. till följd av läckande 

radiatorer. Korrosionsundersökning har under året gjo1ts av 2 st radiatorer samt 

vätmeledningsrör. Undersökningen visade på begränsad förekomst av korrosion. Styrelsen 

har för avsikt att undersöka ytterligare ett antal radiatorer samt värmeledningsrör i 

föreningen för att få en bättre bild av värmesystemets skick och ev behov av åtgärder. 

Utbyte av cirkulationspump- Cirkulationspumpen som förser husets radiatorer med 

varmvatten havererade under sommaren och byttes under hösten 2015 ( 46 tkr). 

Årets planerade underhåll - Inköp av 2 nya torkskåp ( 103 tkr), tätning av en terrass 

(97 tkr) samt anpassning av en lokal (79 tkr) har skett. 

Fastighetsbesiktning - Stadgeenlig fastighetsbesiktning utfördes av styrelsen den 25:e juni. 

Underhållsplan - Styrelsen uppdaterar årligen underhållsplanen. De närmsta åren planerar 

styrelsen för följande större åtgärder: 

Renovering av avloppstammar i fastighetsgrunden 

Renovering av balkonger 

Renovering av fönster 

Renove1ing av hissar 

Entre/trapphusmålning 

Planerade åtgärder ska finansieras med i första hand underhållsfonden. 

SBA - Systematiskt brandskyddsarbete 

Föreningen har sedan hösten 2015 ett pågående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA). 

SBA är ett lagstadgat krav i syfte att öka säkerheten och vidta förebyggande 

brandskyddsåtgärder i fastigheten. I detta arbete har föreningen anlitat Täby 

Brandskyddsteknik AB. 

Källsorteringsrum 

Källsortetingsrummet har fått sig en uppfräsclming med grovrengöring och ommålning av 

golv och dörr. Även golvet utanför källargången, mellan källsorteringsrummet och entren på 

gaveln har målats. Nya dönskyltar har satts upp på källsorteringsrummets dörr och dörrar i 

anslutning till tvättstugan.Dl-



På föreningsstämman den 3 februari 2014 röstades en motion igenom med förslaget att 

installera övervakningskameror för att komma till rätta med de långvariga problemen med 

felaktigt lämnade grovsopor i och utanför källsmteringsrummet. Styrelsen har undersökt 

frågan närmare både juridiskt och tekniskt och ett beslut om lösning samt efterföljande 

installation väntas ske senast januaii 2016. 

Ekonomi 
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Årsavgifterna för bostäder, exklusive årsavgifter för värme och gas, uppgick under året till i 

genomsnitt 539 kr/m2 bostadslägenhetsyta. Till följd av ökade kostnader för föreningen, bl.a. 

till följd av vattenskador och planerade investeringar, genomfördes en höjning av årsavgifter 

för bostäder med 10 % fr.o.m. 1 oktober 2014. 

Lokalhyrorna har va1it oförändrade under året. 

Föreningens banklån uppgår på bokslutsdagen till 21 926 669 kr. 

Styrelsen intention är att am01iera ner skulderna för att ha bättre utrymme att finansiera 

framtida underhållsbehov med nya lån. I syfte att begränsa riskerna har föreningen bundit 

lånen på olika bindningstider. 

Året uppvisar ett positivt resultat på 281 692 kr samt ett positivt kassaflöde på 471 142 kr. 

Reglering av vattenskador 

Under verksamhetsåret har föreningen råkat ut för en vattenskada i en lägenhet. Året har 

således varit ett mindre skadedrabbat år vilket är glädjande. Däremot har föreningen tre 

kvarstående skadeärenden från föregående verksamhetsår som ännu inte är reglerade hos 

försäkringsbolaget. Anledningen till detta har dels varit förseningar i hanteringen på 

förvaltningssidan men också att försäkringsbolaget anmärkt på inlämnat fakturaunderlag 

från anlitad entreprenör. Föreningen har ca 500 tkr att inhämta i ersättning från dessa 

skadeärenden, vilka beräknas kunna regleras i början av 2016. 

En förlikning gjordes med Estlandssvenskamas förening som inkommit med krav gentemot 

föreningen efter de vattenskador som tidigare drabbade verksamhetens lokaler. Förlikningen 

innebar att Estlandssvenskamas förening ersattes med ett belopp om ca 25 000 kr för 

skadorna, vilket reglerades via föreningens försäkring hos Folksam. O-t-



Avgift för andrahandsuthyrning 

Styrelsen beslutade att införa en avgift för andrahandsuthyrning, i enlighet med föreningens 

nya stadgar, för ansökningar inlämnade efter 1oktober2015. Avgiften motsvarar 10 % av 

prisbasbeloppet per år och debiteras för den tid lägenheten hyrs ut. 

Förvaltning 

Såväl ekonomisk- som fastighetsförvaltning har under året skötts av HSB Stockholm till en 

total kostnad av 439 199 ( 433 102) kr. Under året utsågs Sefkan Halbori som ny ansvarig 

förvaltare från HSB. 

Interbranch sköter alltjämt föreningens huvudsakliga fastighetsskötsel och inre renhållning. 

Kostnaden för fastighetsskötsel och ime renhållning uppgick under året till 365 809 

(342 837) tkr. 

Fastighetsreparationer har gjorts till ett belopp av 1 428 tkr (2 063 tkr) under året. 

Lokalhyresavtal och lokaler 

Översyn av lokalhyresavtal - En översyn görs av befintliga lokalhyresavtal med syfte att 

modernisera avtalen samt marknadsanpassa villkoren. Avtalet med Cafä Koppen har sagts 

upp för omförhandling av villkor. Övriga avtal kommer att sägas upp för omförhandling av 

villkor i takt med att de löper ut. 

Hyresgästen FightZone har ensidigt sagt upp hyresavtalet utan att överlåta avtalet till ny 

hyresgäst. Analys pågår kring hur vi kan kräva in upplupna hyror och bränsleavgifter. 

Styrelsen har under året föit diskussioner om den långsiktiga imiktningen vad gäller 

föreningens lokalanvändning och uthyrning, såsom vilken typ av verksamhet som 

föreningen önskar ha i lokalerna samt ekonomiska villkor. 

Överlåtelser och andrahandsuthyrningar 
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Av föreningens 178 medlemslägenheter har under året genomfötts 25 (25) överlåtelser, 2 arv 

och 2 gåvoöverlåtelser. Under året har 11 (10) andrahandsuthyrningar beviljats av styrelsen. o-c-



Antal medlemmar 

Vid årets utgång hade föreningen 220 medlemmar. Anledningen till att medlemsantalet 

överstiger antalet bostadsrätter i föreningen är att mer än en medlem kan bo i samma 

lägenhet. Dock skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst oavsett antalet 

innehavare. HSB Stockholm innehar även ett medlemskap i föreningen. 

Antal medlemmar vid ingång av året 222 

Antal medlemmar vid årets slut 220 

Aktiviteter 
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En städdag genomfördes den 9 maj 2015 då också en container för grovavfall fanns tillhands 

för medlemmarna. Även i år arrangerades ett deltagarlotteri med middagar som vinster. 

Föreningsfrågor 

Ordinarie föreningsstämma avhölls den 3 februari 2015. På stämman deltog 37 (29) 

medlemmar. 

Extrastämma angående beslut om nya stadgar hölls 14 april 2015, där 12 röstberättigade 

medlemmar var representerade. De nya stadgarna som antogs av extrastämman innebär bl.a. 

följande förändringar: 

• Avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut av styrelsen. 

Bostadsrättsföreningen får ta ut avgift för andrahandsupplåtelse av 

bostadsrättshavaren med högst 10 procent av prisbasbeloppet per år. 

• Bostadsrättsföreningen får ta ut överlåtelseavgift av bostadsrättshavaren med högst 

3,5 procent (tidigare 2,5 procent) av prisbasbeloppet. 

• Bostadsrättsföreningen får ta ut pantsättningsavgift av bostadsrättshavaren med högst 

1,5 procent (tidigare 1 procent) av p1isbasbeloppet. 

• Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande 

• Valberedningen lämnar förslag till föreningsstämman avseende arvode för styrelsens 

ledamöter och revisorer 0-t-



Styrelsens sammansättning 

Johan Börjesson 

Lars Göran Sundström 

Adrine A vanesiyan 

Anders Palm 

Inger Boman 

Johan Wahlberg 

Suppleanter 

Anna Eriksson 

Jessica Scharpff 

Philip Lagerdahl 

ordförande 

vice ordförande 

sekreterare 

ekonomiansvarig 

ledamot 

ledamot 

Styrelsemedlemmar i tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Lars Göran Sundström 

och Adrine Avanesiyan. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 10 (10) protokollförda 

möten. 

Revisor 

Revisor har va1it Johannes Kandell med Daniel Camerud som suppleant, valda vid 

föreningsstämma samt BoRevision AB, av HSB Riksförbund utsedd revisor. 

Valberedning 

Valberedningen har fram till stämman varit Jenny Undin samt Emma Andersson. Vid 

stämman i febrna1i valdes Tobias Höglund, som sitter på 2 år. Emma Andersson sitter fram 

till stämman 2016. 

Medlemsinformation 

Styrelsen har under året gett ut 2 nummer av nyhetsbrevet "Blåkråkan informerar" . 

Nyhetsbrevet delas ut i fysisk fonn till medlemmar som inte valt att få nyhetsbrevet digitalt. 

Många ko1iare notiser av sporadisk art har skickats ut och anslagits i entreerna som 

komplement. 
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HSBs nya system för publicering av hemsidor har implementerats och styrelsen har under 

perioden bötjat arbeta aktivt för att hålla hemsidan uppdaterad med relevant infonnation och 

funktioner för att underlätta föreningslivet. 0-2:-
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Flerårsöversikt 

2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011 2011/2010 

Nettoomsättning, kr 6 825 885 6 012 591 5 736 368 5 635 066 5 568 713 

Årets resultat, kr 281 692 -1420942 -679 920 -289 908 183 223 

Balansomslutning, kr 31 275 525 31 444 192 32 797 522 33 384 753 34 877 341 

Fond yttre underhåll, kr 3 081 543 3 018 697 3 182 534 3 416 078 3 003 417 

Belåning, kr/m2 2 705 2 71 4 2 723 2 732 

Årsavgiftsnivå *, kr/m2 539 493 493 493 

Soliditet, % 27% 26% 29% 31% 

*Årsavgifter för bostäder, exklusive årsavgifter för värme och gas. 

Av avgiften från en snittlägenhet går ca 2 275 kr/månad åt till att betala föreningens 

driftkostnader. Av avgiften från en snittlägenhet går ca 290 kr/månad åt till att betala 

föreningens räntekostnader. Resterande del av det som betalas in används till att på lång sikt 

underhålla fastigheten eller med andra ord att betala för fastighetens förbmkande. 

Resultatdisposition 

Stämman har att ta ställning till: 

Balanserat resultat 

Årets resultat 

Styrelsen föreslår följande disposition: 

Uttag ur yttre underhållsfond 

Överföring till yttre underhållsfond 

Balanserat resultat 

- 1 673 821 kr 

281 692 kr 

- 1 392 129 kr 

- 279 857 kr 

437 000 kr 

- 1 549 272 kr 

- 1392129 kr 

Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat

och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 
0 

:C-

2 737 

493 

30% 
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Org Nr: 702000-2064 

HSB Bostadsrättsförening Blåk.råkan i Stockholm 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

Rörelsekostnader 
Driftskostnader 
Övriga externa kostnader 
Planerat underhåll 
Personalkostnader och arvoden 
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 

2014-09-01 2013-09-01 
2015-08-31 2014-08-31 

6 825 885 6 012 591 

-4 859 182 -5 479 728 
-90 967 -82 671 

-279 857 -374 154 
-125 473 -125 473 
-573 946 -680 401 

-5 929 425 -6 742 428 

896 460 -729 836 

4 030 23 205 
-618 798 -714 311 
-614 768 -691106 

281692 -1420 942 O?-
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Org Nr: 702000-2064 

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm 

Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgtingar 
Byggnader och mark 

Finansiella anläggningstillgtingar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

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

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 7 

Not 8 

Not 9 
Not 10 

Not 11 

2015-08-31 2014-08-31 

27 727 455 
27 727 455 

500 
500 

27 727 955 

42 331 
3 201 754 

94 526 
3 338 611 

208 959 

3 547 570 

31275 525 

28 301401 
28 301401 

500 
500 

28 301 901 

1 230 
2 732 441 

201 583 
2 935 254 

207 037 

3 142 291 

31 444 192 cJ~ 
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Org Nr: 702000-2064 

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm 

Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser 
Yttre underhållsfond 

Fritt eget kapital/ansamlad förlust 
Balanserat resultat 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörsskulder 
Aktuell skatteskuld 
Fond för inre underhåll 
Övriga skulder 
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 12 

Not 13 

Not 14 
Not 15 

2015-08-31 2014-08-31 

6 701 302 
3 081 543 
9 782 845 

-1 673 821 
281 692 

-1392129 

8 390 716 

21 926 669 
78 114 
13 003 

105 785 
90 406 

670 833 
22 884 810 

31275525 

35 236 000 
35 236 000 

Inga 

6 701 302 
3 018 697 
9 719 999 

-190 033 
-1 420 942 
-1610 975 

8 109 024 

22 000 637 
198 167 

8 375 
108 158 
128 061 
891 771 

23 335 168 

31444192 

35 236 000 
35 236 000 

Inga0 ?-
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Org Nr: 702000-2064 

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm 

Redovisnings- och värderingsprlnciper samt övriga bokslutskommentarer 

Belopp anges i kronor om inget annat anges. 
Tillgångar och skulder har värderats t ill anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med ärsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 
årsredovisning för mindre företag/ekonomiska föreningar (K2). År 2014 är det första året som fören ingen 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 t ill 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 1,64 % av anskaffningsvärdet ärligen och total livslängd har 
bedömts till 120 är frän färdigställandetiden. 

Övriga komponenter skrivs av linjärt mellan 5 och 10 är. 

Avskrivning inventarier och maskiner 
Inventarier är fullt avskrivna 

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

I nkomstskatt 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) . ():(:-
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HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm 
2014-09-01 2013-09-01 

Noter 2015-08-31 2014-08-31 

Not 1 Nettoomsättning 

Årsavgifter 4 367 492 3 997 920 
Årsavgifter, gas 239 053 248 001 
Årsavgifter värme 361 686 546 997 
Hyror 1176 921 1172 331 
övriga Intäkter 718 314 321 771 
Bruttoomsättning 6 863 466 6 287 020 

Avgifts- och hyresbortfall -37 549 -272 938 
Hyresförluster -32 -1491 

6 825 885 6012 591 

Not 2 Driftskostnader 

Fastighetsskötsel och lokalvård 365 809 342 837 
Reparationer 1428 401 2 063 238 
El 106 864 122 370 
Uppvärmning 1471 716 1 415 194 
Vatten 138 205 165 435 
Sophämtning 305 446 312 674 
Fastighetsförsäkring 76 303 113 844 
Kabel-1V och bredband 151 503 149 259 
Fastighetsskatt 304 844 300 216 
Förvaltningsarvoden 439 199 433 102 
övriga driftskostnader 70 892 61 560 

4 859182 5479728 

Not3 Övriga externa kostnader 

Bevakningskostnader 158 5 213 
Förbrukningsinventarier och varuinköp 7 728 4 221 
Administrationskostnader 41 234 36 729 
Extern revision 14 438 13 900 
Konsultkostnader 3 609 141 
Medlemsavgifter 23 800 22 467 

90967 82671 

Not4 Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 88 800 88 800 
Revisionsarvode 6 675 6 675 
Sociala avgifter 29 998 29 998 

125 473 125 473 

Nots Ränteintäkter och likn11nde resultatposter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 1427 1330 
Ränteintäkter HSB placeringskonto 35 167 
Ränteintäkter skattekonto 0 -77 
övriga ränteintäkter 2 569 21 784 

4030 23205 

Not6 Räntekostnader och liknande resultatposte r 

Räntekostnader långfristiga skulder 611 612 709 120 
övriga räntekostnader 7186 5 191 

618 798 114 311a:t-
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Noter 

Not 7 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Anskaffningsvärde byggnader 
Anskaffningsvärde mark 
Utgäende ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingäende avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgäende ackumulerade avskrivningar 

Utgäende bokfört värde 

Taxeringsvärde 
Byggnader 
Mark 
Summa taxeringsvärde 

Not 8 Aktier, andelar och värdepapper 

Andelar i HSB Stockholm 

Not 9 Övriga kortfristiga fordringar 

Not10 

Skattekonto 
Avräknlngskonto HSB Stockholm 
Placeringskonto HSB Stockholm 
övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 
Upplupna Intäkter 

2015-08-31 

38 150 527 
323 200 

38473 727 

-10 172 326 
-573 946 

-10746 272 

27 727 455 

84 766 000 
115 593 000 

200359 000 

500 
500 

710 
3 161 264 

13 888 
25 892 

3 201754 

93 679 
847 

94526 

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

Not11 KasSll och bank 

Handelsbanken 208 959 
208959 

Not 12 Förändring av eget kapital 
Medlemslnsatser Yttre uh Balanserat 

Insatser U~~I avgifter fond resultat 
Belopp vid årets ingång 245 400 6 455 902 3 018 697 -190 033 
Resultatdisposition 
Årets resultat 

62 846 -1 483 788 

Belopp vid årets slut 245 400 6455 902 3 081543 -1673 821 

2014-08-31 

38 150 527 
323 200 

38473 727 

-9 491 925 
-680 401 

-10172 326 

28 301401 

84 766 000 
115 593 000 

200 359 000 

500 
500 

616 
2 692 165 

13 768 
25 892 

2 732 441 

54 483 
147 100 

201583 

207 037 
207 037 

Årets resultat 
-1 420 942 
1420 942 

281 692 
281 692 o-e:-
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Noter 

Not 13 

Not14 

Not 15 

Skulder till kreditinstitut 

Ulnelnstltut 
Stads hypotek 
Stads hypotek 
Stads hypotek 
Stadshypotek 

Lånenummer 
515962 
638703 
744155 
834386 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 

Ränta 
4,43% 
2,81% 
1,00% 
2,17% 

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 

Övriga skulder 

Depositioner 
övriga kortfristiga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda Intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Förutbetalda hyror och avgifter 
övriga upplupna kostnader 

Ränteändr 
dag 

2017-01-30 
2016-03-30 
2015-10-30 
2025-03-30 

2015-08-31 2014-08-31 

Belopp 
7 137 910 
4 299 119 
5 289 640 
5 200 000 

21926 669 

90 406 
0 

90406 

72 215 
480 250 
118 368 

670 833 

Nästa års 
amortering 

73 968 
0 
0 
0 

73968 

21 852 701 

21 556 829 

90 406 
37 655 

128 061 

72 529 
397 954 
421 288 

891771 

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

Stockholm, den .... Lid.:~ ........ :§1..~ /:;--

~······· #2 -
~ ......... ·-----·--

20 15-08-31 2014-08-31 

~l/lfld'l@JJ1itllM_, 
Inger Boll{1n 

~•-•• ••n••••••••••••••n•••-•--n• 
Lars-Gör Sundström 
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm, arg.nr. 702000-2064 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB 
Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm för räkenskapsåret 
2014-09-01 - 2015-08.J1' 

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 alt 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 20·15-08-31 
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 
Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm för räkenskapsåret 
2014-09-01- 2015-08-31. 

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 14 I / l 
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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 (-) /minskn ing ( +) 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 

2014-09-01 2013-09-01 
2015-08-31 2014-08-31 

281 692 -1 420 942 

573 946 680 401 
855 638 -740 541 

65 862 -102 703 
-376 391 141 581 
545 110 -701 664 

0 0 

-73 968 -73 968 
-73 968 -73 968 

471142 -775 632 

2 912 970 3 688 602 

3 384111 2 912 970 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto 
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. 
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Avskrivningar 
9% 

Planerat underhåll 

4% 
Övriga externa kostnader 

1% 

Totala kostnader 
Personalkostnader 

Räntekostnader 2% 
10% 

Fördelning driftkostnader 

• Ar 2015 DÅr 2014 

Drift 
74% 



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. 




