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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. 
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ARSREDOVISNING 
Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Marketenteriet i Stockholm (702001-4077) får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01- 2016-08-31. 

FÖRVAL TNI NGSBERÄ TTELSE 

Verksamheten 
Allmänt om verksamheten 

Föreningens ändamål 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens 
fastighet upplåta bostadslägenheter med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Fören ingen är ett 
privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1 229). 

Grundfakta om föreningen 
Bostadsrättsföreningen registrerades 1950-07-22, och nuvarande stadgar registrerades 2006-04-27 
hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1 229) 
och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. 

Styrelsen 
I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa 
föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna 
finansiera kommande underhåll, både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder och därför gör styrelsen 
årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för 
yttreunderhåll anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. 

Pia Hagenmalm 
Jeanette Aggebo 
David Blidberg 
Elin Ekeroth Kjellgren 
Robert Lundin 
Lena Lindell 
Svante Sahlström 
Agneta Hjelmquist 

Firmatecknare 

Ordförande 
Vice ordförande/ekonomi 
Sekreterare 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot/representant utsedd av HSB Sthlm 
Suppleant 
Suppleant 

Föreningens firma har tecknats av Pia Hagenmalm, Jeanette Aggebo, Elin Ekeroth Kjellgren samt 
Robert Lundin, två i förening. 
I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma 2017 är Pia Hagenmalm, Elin Ekeroth Kjellgren, Robert 
Lundin. 

Revisor 
Revisor har varit Lena Moser, vald vid föreningsstämman samt revisor hos Bo Revision AB, av HSB 
Riksförbund utsedd revisor. 

Valberedning 
Valberedningen har varit Agneta Peterz och Patrick Moser (sammankallande). 
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Representanter i HSBs distriktsstämma, Stockholm 
Föreningens representant till Östermalm/Lidingö distriktsstämma har varit Jeanette Aggebo som 
ordinarie, och Elin Ekeroth Kjellgren som ersättare. 

Föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma avhölls 2016-01-25. På stämman deltog 20 medlemmar. Styrelsen har 
under verksamhetsåret haft 12 protokollförda sammanträden, samt ett flertal arbetsmöten och 
kontakter. Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 49 medlemmar varav HSB Stockholm är en 
medlem. 

Fastighetsfa kta 
Föreningen äger fastigheten Marketenteriet 3 i Stockholm, byggår 1951. 

Lägenheter, lokaler och parkeringsplatser 
I föreningen finns 48 lägenheter. Samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. 
Under året har skett 3 överlåtelser. 
Föreningen upplåter med hyresrätt 6 lokaler, 4 mindre förråd samt 5 bilplatser enl igt: 

Antal Benämning Total yta (kvm) 
48 Lägenheter (bostadsrätt) 3624 
6 Lokaler (hyresrätt) 571 
4 Förråd 56 
5 Bil platser 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärdet är 110 061 tkr varav byggnadsvärdet är 38 399 tkr. 

Försäkring 
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Folksam. I försäkringen ingår försäkring mot ohyra samt ett 
kollektivt bostadsrättstillägg. 

Förvaltning 
Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal 

Fastighetsförvaltning, Städning, Dygnet runt jour T& T Förvaltnings AB/ SBC Förvaltn ing i Sthlm AB 

Ekonomisk förvaltning HSB Stockholm Ekonomisk förening 

Grundutbud av TV kanaler samt Bredband Comhem AB 

Takskottning Roger Löfström Bygg & Plåt AB 

Trädgårdsskötsel B Larsson Trädgårdsservice (tom 2016-04-30) 

Trädgårdsskötsel Två Smålänningar (fr 2016-05-01) 

Entremattor Berendsen Textil Service AB 

Hisservice Otis AB 

Hissbesiktning lnspecta AB 

Service av rökluckor Dato Brand AB 

El och fjärrvärme Fortum Markets, Fortum Värme 

Sophantering Stockholm Vatten Avfall AB 

Vatten och avlopp Stockholm Vatten 
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Underhåll 
Underhåll, reparationer samt besiktningar 2015-09-01- 2016-08-31 
Avsättning till fonden för yttre underhåll sker i enlighet med av styrelsen fastställd underhållsplan. 
Under året har genomförts diverse löpande underhåll samt upphandlingsarbeten för kommande 
större underhåll. 

Planerade åtgärder år 2016-09-01--2017-08-31 
Under kommande verksamhetsår planeras följande åtgärder: 

reparation av horisontell spillvattenledning i bottenplattan 
nya ledningar för dagvatten 
reparation av mindre hål och sprickor i fasadputsen 
komplettering/byte av ventiler, skrapgaller, trappsteg mm 
översyn av trädgårdsmiljön i sin helhet 

Framtida underhåll och förväntade åtgärder 
Fasaden 
Styrelsen har under 201S - 2016 låtit göra tre av varandra oberoende besiktningar av fasadputsen 
och det kan konstateras att den, förutom ett antal mindre sprickor och hål, är i mycket gott skick. 
Ingen total fasadrenovering behöver därmed genomföras inom de närmsta fem åren. 
Ny besiktning planeras 2018. 

Sopkarusellerna 
Styrelsen har i beaktande att våra sopkaruseller kan sluta att fungera. Det finns i nuläget inga planer 
på att byta ut sopkarusellerna i förtid. Dock har, i förberedande syfte, ett arbete startats för att hitta 
en alternativ sophanteringshanteringslösning. 

Övrigt 
Styrelsen har under året förhandlat och tecknat två nya lokal hyresgästavtal 

Ekonomi 
Föreningen har en god ekonomi och visade en bokföringsmässig vinst på 1 243 113 kr. 
Föreningen har vid räkenskapsårets utgång likvida tillgångar om 4 2S8 762kr. 
Samtliga hyreslokaler är vid årets slut uthyrda. 

Kommentar gällande redovisning av årets resultat nedan: 
Kostnad för översvämningsskada år 2014 i en av våra hyreslokaler belastade förra årets resultat med 
SOS 36Skr. Försäkringsersättningen för denna skada reglerades och utbetalades under innevarande 
år med 428 3S6kr. 

Till styrelsen och förtroendevald revisor har sammanlagt utbetalats 147 991 kr inkl. sociala avgifter. 
O& 
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Flerårsöversikt 

2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 
Nettoomsättning tkr 3 479 2 918 2 765 2 837 2 792 
Rörelseresultat före 1471 502 435 130 -309 
finansiella poster tkr 
Årets resultat efter 1197 205 120 -178 -627 
finansiella poster tkr 
Balansomslutning tkr 12 677 11684 11259 11255 11260 

Årsavgift*, kr/m2 565 564 538 538 538 

Drift*, kr/ m2 345 470 353 403 358 

Belåning, kr/m2 248 248 248 248 248 

Soliditet, kr/m2 24% 15% 13% 15% 19 % 

(Nyckeltal i t kr om inte annat anges) 

*Genomsnittl ig 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 loka ler och beräknas på 
driftskostnader exklusive eventuellt kostnader för planerat underhåll. 

Förslag till resultatdisposition 
Stämman har att ta ställning till: 

Balanserat resultat 
Årets resultat 

Styrelsen föreslår följande disposition: 

Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnader 
Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan 
Balanserat resultat 

787 603 
1197 278 
1984881 

- 39 500 
285 000 

1739381 
1 984 881 

Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande 
resultat- och balansräkning med ti llhörande t illäggsupplysningar. De 
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Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

Rörelsekostnader 
Driftskostnader 
övriga externa kostnader 
Planerat underhåll 
Personalkostnader och arvoden 

Org Nr: 702001-4077 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

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

Arets resultat 

Not 1 

Not 2 
Not 3 

Not4 

Not 5 
Not 6 

2015-09-01 2014-09-01 
2016-08-31 2015-08-31 

3 479 082 2 917 919 

-1514414 -1 998 581 
-98 520 -83 854 
-39 500 0 

-147 991 -126 288 
-207 450 -207 450 

-2 007 875 -2 416 173 

1471207 501746 

1 723 1112 
-275 652 -298 256 
-273 929 -297 144 

1197 278 204 602 
°t--
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Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgdngar 
Byggnader och mark 

Finansiella anläggningstillgdngar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 
Avräkningskonto HSB Stockholm 
Övriga fordringar 

Org Nr: 702001-4077 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 7 

Not 8 

Not 9 
Not 10 

Not 11 

2016-08-31 

8 359 927 
8 359 927 

500 
500 

8 360 427 

300 
2 984 611 

15 
57 965 

3 042 890 
1274151 

4 317 041 

12 677 468 

2015-08-31 

8 567 377 
8 567 377 

500 
500 

8 567 877 

9 019 
1 748 063 

431 
94 398 

1 851 912 
1264901 

3 116 813 

11 684 69002-

6
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Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Insatser 
Upplåtelseavgifter 
Yttre underhållsfond 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 
LJngfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

Korfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Aktuell skatteskuld 
Fond för inre underhåll 
övriga skulder 

Org Nr: 702001-4077 

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 

2016-08-31 2015-08-31 

111 704 
538 467 
401 784 

1 051 955 

787 603 
1197 278 
1984881 

3 036 835 

9 000 000 
9 000 000 

65 020 
10 839 
72 169 

195 856 
296 749 
640 633 

9 640 633 

12 677 468 

10 000 000 
10 000 000 

Inga 

111 704 
538 467 
165 784 
815 955 

819 001 
204 602 

1 023 603 

1839 558 

9 000 000 
9 000 000 

311 552 
3 879 

72 169 
174 880 
282 652 
845 132 

9 845 132 

11684 690 

10 000 000 
10 000 000 
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Kassaflödesanalys 

Löpande verksamhet 
Resultat efter finansiella poster 

Org Nr: 702001-4077 

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 

Fina nsieri ngsverksamhet 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

2015-09-01 2014-09-01 
2016-08-31 2015-08-31 

1 197 278 204 602 

207 450 207 450 
1 404 728 412 052 

45 569 -58 581 
-204 499 221 320 

1 245 797 574 791 

0 0 

0 0 

1245 797 574 791 

3 012 964 2 438173 

4 258 762 3 012 964 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto 
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. D1::: 
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HSB Brf Marketenteriet 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. 

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, 7 % av 
anskaffningsvärdet. 

Avskrivning inventarier och maskiner 
Avskrivning sker med 20% på anskaffningskostnaden. 

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

Inkomstskatt och underskottsavdrag 
En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltnings
domstolen 2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. 
Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter 
avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag 
enligt inkomstskattelagen (1999: 1229).0-t:-
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Noter 

Not 7 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Anskaffningsvärde byggnader 
Anskaffningsvärde mark 

Org Nr: 702001-4077 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Arets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående bokfört värde 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 
Taxeringsvärde byggnad - lokaler 

Taxeringsvärde mark - bostäder 
Taxeringsvärde mark - lokaler 
Summa taxeringsvärde 

Not 8 Aktier, andelar och värdepapper 

Ingående anskaffningsvärde 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Andel i HSB Stockholm 

Not 9 övriga kortfristiga fordringar 

Not10 

Skattekonto 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 
Upplupna intäkter 

2016-08-31 

12 259 141 
378 000 

12 637141 

-4 069 764 
-207 450 

-4 277 214 

8 359 927 

34 000 000 
4 399 000 

67 000 000 
4 662 000 

110 061 000 

500 
500 

500 

15 
15 

57 145 
820 

57965 

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

2015-08-31 

12 259 141 
378 000 

12 637141 

-3 862 314 
-207 450 

-4 069 764 

8 567 377 

36 000 000 
4 124 000 

49 000 000 
4 361 000 

93 485 000 

500 
500 

500 

431 
431 

93 922 
476 

94398 
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HSB Brf Marketenteriet i Stockholm 

Noter 

Not11 

Not12 

Not13 

Not14 

Not15 

Kassa och bank 

Handelsbanken 

Förändring av eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
Resultatdisposition 
Arets resultat 
Belopp vid årets slut 

Skulder till kreditinstitut 

Låneinstitut 
Stads hypotek 
Stadshypotek 
Stads hypotek 

Lånenummer 
702512 
901079 
901080 

Insatser 
111 704 

111 704 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 

Uppi. 
avgifter 

538 467 

538467 

Ränta 
4,05% 
1,10% 
1,10% 

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 

Yttre uh 
fond 
165 784 
236 000 

401784 

Ränteändr 
dag 

2021-12-01 
2016-11-25 
2016-11-25 

2016-08-31 

1274151 
1274151 

Balanserat 
resultat 

819 001 
-31 398 

787 603 

Belopp 
6 000 000 
2 000 000 
1 000 000 

9 000 000 

195 075 
781 

195 856 

21 384 
234 309 
41 056 

296 749 

2015-08-31 

1264901 
1264 901 

Arets resultat 
204 602 

-204 602 
1197 278 

1197 278 

Nästa års 
amortering 

0 
0 
0 
0 

9 000 000 

9 000 000 

174 880 
0 

174880 

22 107 
220 480 

40 065 
282 652 

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

Stockholm, den.................. .. ............................ .. 

~. v~u ,/ 
~ ........................... ~L----

c- ···!r) 
..._o~~~ 
...-lfnäTröav·· ........................... . 

Org Nr: 702001-4077 

Vår revisionsberättelse J,tl/b_ ;/J_o{,Olåmnats bet!"' 

11/~ ~j(;;} 
Le/1,,. !21oscr 

Av föreningen vald revisor 

Olena Zozulyak 

2016-08-31 2015-08-31 
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i HSB Brf Marketenteriet i Stockholm, arg.nr. 702001-4077 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf 
Marketenteriet i Stockholm för räkenskapsåret 2015-09-01 - 2016-
08-31. 

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 utför1s enligt god revisionssed. För 
revisorn från BoRevision innebär detta att denne har utfört 
revisionen enligt lntemational Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i års
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar 
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 2016-08-31 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi ti llstyrker 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 Marketenteriet i 
Stockholm för räkenskapsåret 2015-09-01 - 2016-08-31. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget ti ll 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 ti ll 
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 beslu~ 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 bostadsrättslagen, tillämpliga delar av lagen om ekonomiska 
föreningar, 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. 

Olena Zozufyak 
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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. 
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