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ÅRSREDOVISNING 2015



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. 



HSB - där möjligheterna bor HSB Brf Korsriddaren 

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2016 
HSB Brf Korsriddaren kallar samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma 

Datum/tid: 2016-04-14 kl 18.30 

Plats: Föreningslokalen, Hägerstensvägen 165C 

Dagordning 

Föreningsstämmans öppnande 

Val av stämmoordförande 

1 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

2 Godkännande av röstlängd 

3 Godkännande av dagordning 

4 Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 

5 Val av minst två rösträknare 

6 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

7 Genomgång av styrelsens årsredovisning 

8 Genomgång av revisorernas berättelse 

9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

10 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

12 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens 

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

föreningsstämman 

13 Beslut om antal styrelseledamöter 

14 Val av styrelseledamöter 

15 Presentation av HSB-ledamot 

16 Beslut om antal revisorer och suppleant 

17 Val av revisor/er och suppleant 

18 Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
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19 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 

20 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB 

21 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda 

ärenden som angivits i kallelsen 

22 Föreningsstämmans avslutande 

Välkommen! 

Styrelsen 

Rösträtt, ombud och biträde 

Enligt föreningens stadgar§ 18 gäller följande: 

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt 
gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i 
bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst. 

Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt 

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den 
som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. 

Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och 
gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem. 

Medlem får på föreningsstämma medföra ett biträde. 
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Org Nr: 702001-1891 

Styrelsen för 
SB Bostadsrättsförening Korsriddaren i Stockholrr 

Org.nr: 702001-1891 

får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 

2015-01-01 - 2015-12-31 
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Org Nr: 702001-1891 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR HSB 2059 

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 
2015-01-01- 2015-12-31. 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens 
fastighet upplåta bostadslägenheter med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningen är ett 
privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen ( 1999: 1229). 
Föreningens fastigheter 
Föreningen äger fastigheterna i kvarteret Främlingen 1-7 i Stockholms kommun. 
I föreningens fastigheter finns: 

Objekt Antal Kvm 
Bostadsrätter 1 73 9915 

Lokaler 22 819 

Föreningens fastighet är byggd 1945. Värdeår är 1956. 
Föreningen är fullvärdesförsäkrad i Folksam. I försäkringen ingår bostadsrättstillägg samt 
styrelseansvarsförsäkring. 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 
Ars avgifter 
Årsavgifterna höjdes med 1,5 % fr.o.m. 15-01-01. 
Årsavgifterna höjdes ytterligare med 1,5 % fr.o.m. 16-01-01. 

Genomfart och planerat underhåll 
Planering och projektering för stö1Te underhåll av trapphus, målning översyn/byte av belysning och 
installation av nya portar. Isolering av huskroppar. 

Pågående eller framtida underhåll (enbart större åtgärder) 
Tidpunkt Byggnadsdel Atgärd 
2015 Entreer Byte av radiatorer 
2015 Lght OVK 
2015 Lght Termostatbyte 
2015 Tvättstugor Byte av torkskåp 

Tidigare genomfört underhåll (enbart större åtgärder) 
Tidpunkt Byggnads del Atgärd 
2001 Bredbandsinstallation 
2002 Renovering trapphus, tvättstugor 
2004/05 Fönster Renovering 
2009 Brandsyn genomförs 
2011 Tvättstugor 10 st nya tvättmaskiner 
2012 Tak/fasad Borttagande av takfönster o nya stuprör 
2014 Trapphus Byte av radiatorer 
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Org Nr: 702001-1891 

Övriga väsentliga händelser 
Från 197 4 sedan underhållsplan infördes av har bl a fasadrenovering genomförts 197 4, installation av 
gemensamt tv-nät, byte av elledningar, stambyte 1990/91, nya större balkonger 195/96 samt 
renovering av tak, 1997 fönstermålning och iordningställande av gemensamhetslokaler 1998/99. 

Stämma 
Ordinarie föreningsstämma hölls 205-04-12. Vid stämman deltog 49 medlemmar, som var 
röstberättigade. 

Extra stämma 
En extrastämma hölls 2015-10-01 för slutligt beslut om införande av HSB 2011 års stadgar. Vid 
stämman deltog 20 medlemmar, som var röstberättigade. 

Styrelse 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Rosemarie W esterlund 
Jan-Erik Lindqvist 
Tord Åkesson 
Edvin Lindsten 
Jennifer Englund 
Araz Malekian 
Mickaela Sundqvist 
Mikael Kjellström 
Lennart Rönnestig 

Ordförande, sekreterare 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
HSB-ledamot 

Jennifer Englund avgick vid styrelsemöte 2015-06-15 och Edvin Lindsten 2015-09-22. 

I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är 
Rosemarie Westerlund, Jan-Erik Lindqvist, Tord Åkesson, Edvin Lindsten, Jennifer Englund 

Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda styrelsemöten. 

Firmatecknare 
Firmatecknare har varit Rosemarie Westerlund, Jan-Erik Lindqvist och Araz Malekian. Teckning sker 
två i förening. 

Revisorer 
Kristina Åkerman 
Jeanette Klangefeldt 
Bo Revision AB 

F öreningsvald ordinarie 
Föreningsvald suppleant 
Av HSB Riksförbund utsedd revisor 

Representanter i HSB:s fullmäktige 
Föreningens representant i HSB:s fullmäktige har varit Rosemarie Westerlund 

Valberedning 
Valberedningen består av Marianne Uhlinder och Jannes Grudin. 

Underhållsplan 
Underhållsplan för planerat periodiskt underhåll har upprättats av styrelsen. Planen ligger till grund för 
styrelsen/föreningsstämmans beslut om reservering till eller i anspråkstagande av underhållsfond. 

Stadgeenlig fastighetsbesiktning genomfördes 2015-05-20. O~ 
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OrgNr: 702001-1891 

Underhållsplanens syfte är att säkerställa att medel finns för det planerade underhållet som behövs för 
att hålla fastigheterna i gott skick. Under året utfört underhåll framgår av resultaträkningen. 

Medlemsinformation 
Medlemmar 
Föreningen hade 232 (232) medlemmar vid utgången av verksamhetsåret 2015. Under året har 22 (23) 
överlåtelser skett. 

Flerårsöversikt 
Nyckeltal 2015 
Nettoomsättning 7 796 
Resultat efter 
finansiella poster -1 165 
Årsavgift*, kr/kvm 659 
Drift**, kr/kvm 7 4 3 
Belåning, kr/kvm 1 462 
Soliditet, % 22 

(Nyckeltal i tkr om inte annat anges) 

2014 
7 743 

267 
644 
626 

1 614 
25 

2013 
7 753 

484 
644 
564 

1 815 
23 

2012 
7 759 

333 
644 
552 

1 815 
21 

2011 
7 569 

-1 500 
648 
617 

1 815 
20 

*Genomsnittlig årsavgift kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder och beräknas på årsavgifterna 
exklusive eventuellt separat debiterade konsumtionsavgifter (el, kabel-TV och liknande). 
**Genomsnittlig drift kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder och lokaler och beräknas på 
driftskostnader exklusive eventuellt kostnader för planerat underhåll. 

Förslag till disposition av årets resultat 

Styrelsens disposition 

Balanserat resultat 
Årets resultat 
Reservering till underhållsfond 
I anspråkstagande av underhållsfond 
Summa till stämmans förfogande 

Stämman har att ta ställning till: 

Balanseras i ny räkning 

-268 841 
-1 165 092 

-486 000 
308 837 

-1 611 096 

-1 611 096 

Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat
och balansräkning med tillhörande tilläggs upplysningar. 0 C:-
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Antagen kostnadsutveckling 

Lån och räntor 

Föreningens lån är fördelade enligt nedan och med räntor från februari 2016. 

Kapitalskuld Ränta% Räntetyp Ränteändringsdag 

2 500 000,00 0,97 Rörlig 2016-02-23 

1 000 000,00 0,97 Rörlig 2016-02-28 

2 000 000,00 2,92 Fast 2017-09-25 

4 000 000,00 2,92 Fast 2017-09-25 

5 000 000,00 2,92 Fast 2017-09-25 

14 500 000,00 

Föreningens fastigheter 

Byggår Antal lägenheter Area bostäder Area lokaler 

1946-1947 173 9991 m2 1144 rn2 = 22 st 

Redovisning av föreskriven information har lämnats till medlemmarna 

Skriftlig medlemsinformation enligt krav delas ut till delägarna. 

Skriftlig information lämnas till medlemmarna minst två veckor om året. 

Medlemsmöte utöver föreningsstämma hölls gårdsmöte/städdag vår och höst. 

Grundunderlag 

Nuvarande kostnader 
Befintliga lån (specificeras i årsredovisningens noter) 
Styrelsens strategi och planering för föreningens förvaltning 
Underhållsplan som visar vilket år planerat underhåll och nyinvesteringar bör utföras. 
Dessutom visar underhållsplanen vad varje åtgärd beräknas kosta. 
Låneränta 

7



Bilaga till Förvaltningsberättelse 2015 

Ekonomisk plan 2016 - 2020 

Planerade avgiftsförändringar 

Styrelsen beräknar kommande årsavgifts-förändringar 

Ar 2016 2017 2018 2019 2020 

Avgiftsförändring (%) 1,5* 0 1,5* 0 1,5* 

*Notera att beräkning för avgiftshöjning beror på om vi kan och får isolera våra byggnader och vi 
beslutar om solceller och/eller bergvärme. 

Planerat underhåll och nyinvesteringar 

Beräknade kostnader för underhåll och nyinvesteringar 

Ar Större underhåll och nyinvesteringar Kostnad kr 

2017 Målning av fönster 1.500.000 

2017 Ytterbelysning, förnyas 500.000 

2018 Målning av torkrum 23.000 

2019 Radiatorer byts i lägenheter 2.500.000 

2016 Smidesräcken målas 6.000 

Nya entredörrar 

Ny belysning, ledningar i trapphus 

Isolering av huskroppar 9.000.000 

Restaurering trapphus, målning 

Solceller/bergvärme 10.000.000 

Underhåll toaletter 

Eventuella nyinvesteringar och större underhåll finansieras med lån. 

Inventarier Brf Korsriddaren har inga inventarier. 

Uppgifter om underhållsplan 
Vid den årliga fastighetsbesiktningen var två ledamöter närvarande från styrelsen. 

Underhållsplanen innehåller alla markanläggningar, byggnader och byggnadsdelar samt alla 
installationer som bostadsrättsföreningen har underhållsansvar för. 

Efter fastighetsbesiktning har digital underhållsplan uppdaterats. 
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• Org Nr: 702001-1891 

HSB Bostadsrättsförening Korsriddaren 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 

2015-01-01 2014-01-01 
2015-12-31 2014-12-31 

7 796 455 7 742 591 

-7 365 207 -6 207 600 
-156 553 -127 184 
-308 837 0 
-234 734 -196 662 
-532 216 -532 216 

-8 597 547 -7 063 662 

-801 092 678 929 ' 

4 582 23 175 
-368 582 -434 535 
-364 000 -411 360 

-1165 092 267 568 . . ' ' . •· 0-t-
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• Org Nr: 702001-1891 

HSB Bostadsrättsförening Korsriddaren i Stockholm 

Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillg§ngar 
Byggnader och mark 
Inventarier och maskiner 
Pågående nyanläggningar 

Finansiella anläggningstillg§ngar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

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

Kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 7 
Not 8 
Not 9 

Not 10 

Not 11 
Not 12 

Not 13 

Not 14 

2015-12-31 2014-12-31 

18 186 008 18 713 882 
13 024 17 366 

500 000 0 
18 699 032 18 731 248 

700 700 
700 700 

18 699 732 18 731 948 

2 985 1 770 
1 573 398 3 103 645 
2 113 618 2 110 680 

399 379 
375 857 540 794 

4 066 257 5 757 268 

498 476 

140 0 

4 066 894 5 757 744 

22 766 626 24 489 6920-c--
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HSB Bostadsrättsförening Korsriddaren i Stockholm 

Balansräkning 

~ Eget kapital och skuldc;!r . .. 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Insatser 
Yttre underhållsfond 

Fritt eget kapital/ansamlad förlust 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 
L§ngfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

Korfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Aktuell skatteskuld 
Fond för inre underhåll 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa skulder 

Summa skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 
Summa ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

Not 15 

Not 16 

Not 17 
Not 18 

2015-12-31 

217 449 
6 339 747 
6 557 196 

-268 841 
-1165092 
-1 433 933 

5 123 263 

14 500 000 
14 500 000 

1724239 
14 656 

149 875 
149 952 

1104 641 
3 143 364 

17 643 364 

22 766 626 

26 169 050 
26169 050 

Inga 

2014-12-31 

217 449 
5 953 231 
6 170 680 

-149 893 
267 568 
117 675 

6 288 355 

15 998 881 
15 998 881 

715 771 
19 950 

153 020 
63 068 

1 250 647 
2 202 456 

18 201 337 

24 489 692 

26 169 050 
26169 050 
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HSB Bostadsrättsförening Korsriddaren 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 ngsverksamhet 
Investeringar i fastigheter 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

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

Årets kassaflöde 

ul<Vicla medel vid årets början . 

,Likvida medel vid årets slut 

2015-01-01 2014-01-01 
2015-12-31 2014-12-31 

-1 165 092 267 568 

532 216 532 216 
-632 876 799 784 

163 702 -97 614 
940 908 123 387 
471 734 825 557 

-500 000 0 
-500 000 0 

-1 498 881 -2 001 119 
-1 498 881 -2 001 119 

-1527 147 -1175 562 , 

5 214 800 . ... 6390362 : 

3 687 653 5 214 800 ' 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto 
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. Or 
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HSB Bostadsrättsförening Korsriddaren i Stockholm 

• Redovisn.ings- 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. 

Föreningen tillämpar sig av av årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012: l(K3). 

Avskrivning fastighet 
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. 

Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under året skrivits av med 1,5 % 

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 styrelsen/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). {)c 
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• Org Nr: 702001-1891 

HSB Bostadsrättsförening Korsriddaren i Stockholm 

Noter 

'Not2 

Not3 

.Not4 

Nöts 

Nettoomsattning 

Årsavgifter 
Årsavgifter el 
Hyror 
Bredband 
Övriga intäkter 
Bruttoomsättning 

Avgifts- och hyresbortfall 
Hyresförluster 

· Driftskostnader · 

Fastighetsskötsel och lokalvård 
Reparationer 
El 
Uppvärmning 
Vatten 
Sophämtning 
Fastighetsförsäkring 
Kabel-TV och bredband 
Fastighetsskatt 
Förvaltningsarvoden 
Övriga driftskostnader 

Övriga . externa kostnader 

Bevakni ngskostnader 
Förbrukningsinventarier och varuinköp 
Administrationskostnader 
Extern revision 
Konsultkostnader 
Medlemsavgifter 

Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 
Revisionsarvode 
Övriga arvoden 
Löner och övriga ersättningar 
Sociala avgifter 
Pensionskostnader och förpliktelser 
övriga personalkostnader 

R.änteintäkt:er och. likriaride resultatposter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 
Ränteintäkter HSB placeringskonto 
Övriga ränteintäkter 

. Räntekostna~er och lik.nande resultatposter 

Räntekostnader långfristiga skulder 
Övriga räntekostnader 

2015-01-01 
2015-12-31 

6 536 319 
457 095 
544 617 
259 500 
111 744 

7 909 275 

-110 216 
-2 604 

7 796 455 

1 091467 
2 096 778 

695 984 
1 748 708 

244 108 
199 493 
100 845 
308 397 
243 799 
555 527 

80 101 
7 365 207 

1 740 
29 951 
58 712 
14 900 

0 
51250 

156 553 

137 407 
4450 

29 076 
11100 
47 042 

159 
5 500 

234 734 

1123 
2 938 

521 
4 582 

368 239 
343 

368 582 

2014-01-01 
2014-12-31 

6 383 553 
528 537 
505 312 
259 500 
111 168 

7 788 070 

-45 125 
-354 

7 742 591 

848 178 
1 345 333 

610 982 
1704709 

261 476 
199 550 
96 043 

312 227 
239 301 
525 118 
64 683 

6 207 600 

0 
12 224 
39 806 
14 613 
10 791 
49 750 

127184 

135 000 
4400 

0 
13 320 
39 000 

-58 
5 000 

196 662 

4 407 
18 301 

467 
23175 

434 358 
177 
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Org Nr: 702001-1891 

HSB Bostadsrättsförening Korsriddaren i Stockholm 

Noter 

Not7 

'Nots 

'Not9 

'. Not 10 

· Byggnader och mar~ . · 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Anskaffni ngsvärde byggnader 
Anskaffningsvärde mark 
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 

Inventarier och maskiner 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärde 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Bokfört värde 

· · ·· i>ägäenCle ~vC1riia99nfrt9är oC:t.}örs~ott 

Årets investeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Aktier, ai:idelar och värdepapper 

Ingående anskaffningsvärde 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Andel i HSB Stockholm 

,Not 1~ · ()vriga kortfristiga for~ringar 

Skattekonto 
Skattefordran 

2015-12-31 

34 899 738 
500 000 

35 399 738 

-16 685 856 
-527 874 

-17 213 730 

18186 008 

83 000 000 
2 424 000 

71000000 
452 000 

156 876 000 

327 703 
327 703 

-310 337 
-4 342 

-314 679 

13 024 

500 000 
500 000 

700 
700 

500 

399 
0 

399 

2014-12-31 

34 899 738 
500 000 

35 399 738 

-16 157 982 
-527 874 

-16 685 856 

18 713 882 

83 000 000 
2 424 000 

71 000 000 
452 000 

156 876 000 

327 703 
327 703 

-305 995 
-4 342 

-310 337 

17 366 

0 
0 

700 
700 

500 

379 
0 

379 0-?::-
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HSB Bostadsrättsförening Korsriddaren i Stockholm 

Noter 
Not 12 

Not 13 

Not 14 

Not 15 

Not16 

Not 17 

Not 18 

2015-12-31 2014-12-31 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 
Upplupna intäkter 

254 458 
121399 

375 857 

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

Kortfristiga placeringar 

Fonus 498 
498 

Kassa och bank 

Swedbank 140 
140 

Förändring av eget kapital 
Uppi. Yttre uh Balanserat 

Insatser avgifter fond resultat 
Belopp vid årets ingång 217 449 0 5 953 231 -149 893 
Resultatdisposition 209 353 58 215 
Resultatdisp enl styrelsebeslut 177 163 -177 163 
Årets resultat 
Belopp vid årets slut 217 449 0 6 339 747 -268 841 

Skulder till kreditinstitut 

Ränteändr 
Låneinstitut Lånenummer Ränta dag Beloee 
Swedbank 2658075581 0,97% 2016-01-30 2 500 000 
Swedbank 2659752287 0,97% 2016-02-28 1000000 
Swedbank 2756204927 2,92% 2017-09-25 2 000 000 
Swedbank 2757282328 2,92% 2017-09-25 4 000 000 
Swedbank 2757282336 2,92% 2017-09-25 5 000 000 

14 500000 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 

övriga skulder 

Depositioner 103 068 
Källskatt 46 884 

149 952 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 54 347 
Förutbetalda hyror och avgifter 609 366 
Övriga upplupna kostnader 440 928 

1104 641 

404 769 
136 025 

540 794 

476 
476 

0 
0 

Årets resultat 
267 568 

-267 568 

-1165 092 
-1165 092 

Nästa års 
amortering 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

14 500 000 

14 500 000 

63 068 
0 

63 068 

56 981 
617 121 
576 545 

1250 647 

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 2015-12-31 2014-12-31 

Stockholm, den ...... i..9..~.~ .. ~.Qk\} 

t}f;iilrJ~ 
.. MikaEiiK]OiiSi ö '!/fa..( }(/ .............. . U!i;.JM~~~: 

~- 'WtmlJJ ~te.ri'u·ii·a ... ......... . 
ö' 

~tal~~ cltu_~ae&.i Sb.!.1J 1W,5b 
Sundquist Mickaela ~v..':': .. '11.1.f .. 

7 

,/J, . . ~J~ 
~ ............. ....................... ... .................. . .......... .. .. .... .. ............ .. ............................. ..... )?! 

0-Jo;-df)/t 
Av föreningen vald revisor 
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--BoRevision--

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i HSB Brf Korsriddaren i Stockholm, arg.nr. 702001 -1891 

Rapport om årsredovisn ingen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf 
Korsriddaren i Stockholm för år 2015. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en års
redovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings
lagen 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 revisionssed. För 
revisorn utsedd av HSB Riksförbund 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 fel
aktigheter. 

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 redovisnings
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens upp
skattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den över
gripande 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 den 
31 december 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen för föreningen . 

Rapport om andra krav en ligt lagar och andra 
författn ingar 

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 Korsriddaren i 
Stockholm för år 2015. 

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 0)- 2016 

t) 

-~.~J~ .............. . 
Av föreningen vald 
revisor 

www.borevision.se 
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HSB Bostadsrättsförening Korsriddaren i Stockholm 

Totala kostnader 
.. Per.sonalkostnader 

AvskrivningJ?antekostnaaer 0 

6% 4% 3% 

Planerat underhåll 
.. 3% 
Ovriga externa kostnader 

2% 

82% 

Fördelning driftkostnader 

11 Ar 2015 oAr 2014 
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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 namnteckning: 

……………………………………………………………………………………. 

(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. 




	Tom sida



