
HSB BRF TALTRASTEN 

ÅRSREDOVISNING 2014-2015



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. 



Årsredovisning 

Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Taltrasten i Stockholm får härmed avge redovisning 
för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-09-01 - 2015-08-31. 

Föreningen bildades 1943-09-01 och registrerades 1956-09-29. 

Förvaltnings berättelse 
Föreningen äger och förvaltar fastigheterna Entitan 18, 21 och 27. Föreningen har 104 stycken 
lägenheter, varav 103 upplåts med bostadsrätt och en hyrs ut som tandläkarmottagning. 

Föreningen har 13 lokaler som samtliga upplåts med hyresrätt. Bland dessa lokaler hittar man 
exempelvis en livsmedelsbutik, en frisersalong, ett cafä, en tatueringssalong, ett 

redovisningsföretag samt en förskola. 

Föreningen har en övernattningslägenhet som kan hyras av medlemmarna. Den har under året 
varit uthyrd i genomsnitt 15 nätter per månad. Föreningen har även träningslokal, pingislokal, 
samlingslokal samt hobbyrum. Träningslokalen erbjuder både konditions- och styrketräning 
och används allt mer flitigt av medlemmarna. 

Medlemmar 
Föreningen hade 2015-08-31 155 stycken medlemmar. Under året gjordes 10 
lägenhetsöverlåtelser. 

Styrelse 
Styrelsen har haft följande sammansättning under året: 

Till 2015-02-18 

Ordförande: 

Vice ordförande: 

Sekreterare: 

Ledamöter: 

Karolina Thorell 

Nina Bonnedahl 

Cecilia Sundstrand 

Ellen Kugelberg 

Staffan Dahl 

Petra Källbom ,,, () 
/ lir 
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Jonas Reinsson 

Suppleanter: Torbjörn Onegård 

HSB ledamot: Lena Lindborg, utsedd av HSB Stockholm 

Från 2015-02-18 

Ordförande: Carola Kärrholm 

Vice ordförande: Mattias Ericsson 

Sekreterare: Cecilia Sundstrand 

Ledamöter: Aleksandar Stamenkovic 

Jonas Reinsson 

Staffan Dahl 

Suppleanter: Torbjörn Onegård 

John Granlund 

HSB ledamot: Lena Lindborg, utsedd av HSB Stockholm 

Vid kommande ordinarie föreningsstämma, som hålls den 20 januari 2016, ställer Cecilia 
Sundstrand, Jonas Reinsson och Staffan Dahl upp för omval som ordinarie ledamöter och 
Torbjörn Onegård som suppleant. Aleksandar Stamenkovic och John Granlund utgår ur 
styrelsen. 

Firmatecknare 
Föreningens firma har till 2015-02-18 tecknats av Karolina Thorell, Petra Källhorn, Ellen 
Kugelberg och Nina Bonnedahl, två i förening. Föreningens firma har från 2015-02-18 
tecknats av Carola Kärrholm, Mattias Ericson, Staffan Dahl och Aleksandar Stamenkovic, två 
i förening. 

Revisorer 
Av föreningen vald revisor har fram till årsmötet 2015-02-18 varit Carola Kärrholm och 
därefter Nina Bonnedahl, samt BoRevision AB av HSB Riksförbund utsedd revisor. Jtp 
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Valberedning 
Till valberedning valdes vid årsmötet 2015-02-18 Petra Källbom, Ellen Kugelberg och Jari 
Rus an en 

Ombud till distriktsstämman 
Föreningens ordinarie ombud vid distriktsstämman HSB Stockholm distrikt 5 har till 2015-
02-18 varit Torbjörn Onegård, Petra Källbom samt Nina Bonnedahl och från 2015-02-18 har 
Aleksandar Stamenkovic, Staffan Dahl och Torbjörn Onegård varit ordinarie distriktsombud. 

Sammanträden 
Ordinarie föreningsstämma hölls 2015-02-18. 

Styrelsen har under räkenskapsåret 2014-2015 haft 11 protokollförda ordinarie sammanträden, 
varav ett även var konstituerande. 

Arvoden 
Arvodet för styrelse och revisor fastställdes vid föreningsstämman till: 

Styrelsearvode: 2,0 basbelopp att fördelas inom styrelsen. 

Revisorsarvode: 0, 1 basbelopp. 

Projektarvode vid exempelvis större projekt till styrelse och/eller medlemmar: 1,0 basbelopp. 

Ersättning för förlorad inkomst: genomsnittlig timlön, max 40 timmar/år, för varje 
styrelsemedlem. Intyg från arbetsgivare på löneavdrag skall kunna uppvisas. 

Milersättning: skattefri milersättning max 100 mil/år för varje styrelsemedlem. 

Styrelsemiddag: 7 000 kr att användas till restaurangbesök eller annan social verksamhet för 
styrelsens medlemmar. 

Avstämning och utbetalning efter ordinarie stämma. 

Anställda 
Föreningen har inga anställda. 

Förvaltningsuppdrag 
Den ekonomiska förvaltningen har skötts av HSB Stockholms förvaltningsavdelning. 
Missnöje med hur arbetet har utförts tidigare har framförts ett flertal tillfällen och detta 
resulterade i att den ekonomiska förvaltaren byttes ut under innevarande räkenskapsår. ~ e 
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Fastighetsförvaltare har varit Pernilla Wiik vid HSB Stockholm. 

För skötsel av byggnader och tomtmark har följande entreprenörer anlitats: 

F astighetsskötsel: AB Energibevakning 

Städning: NSF Städ AB 

Markskötsel: AB Energibevakning 

Snöröjning: Svea Park 

Försäkring 
Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar. 

Ekonomi och budgetarbete 
Föreningens nettoomsättning har sjunkit med ca 3% under året jämfört med föregående år. 

Då likviditeten trots lägre nettoomsättning är god, har styrelsen under året placerat pengar till 

en bunden ränta hos HSB, för att få en bättre avkastning än att ha de på avräkningskonto. 

Under verksamhetsåret 2014-2015, och även innevarande år, har BRF Taltrasten haft höga 

kostnader av engångskaraktär, bla för iordningsställande av hyreslokaler där skicket varit 

eftersatt. Översvämningar har kostat mycket pengar pga av återställande av källarutrymmen 

etc. 

I och med att ett omfattande renoveringsarbete nu kommer att börja hoppas styrelsen att det 

dräneringsarbete som kommer att genomföras inom detta kommer att påverka såväl 

boendemiljö som ekonomiskt i och med att vi slipper höga kostnader av akut karaktär i 

samband med översvämningar, att förskolegården inte blir en lerpöl när det regnar eller att det 
rinner in vatten i källarförråden. 

Styrelsen har också påbörjat en större genomgång och uppföljning av den underhållsplan som 

finns för att få ett bra underlag att använda vid budgetarbete och resultatanalyser. 

I samband med översyn av hyreskontrakt för kommersiella lokaler kommer intäkterna att öka 

kommande räkenskapsår jämfört med tidigare budgeterade. 

Kostnader för löpande underhåll, el, uppvärmning och övriga driftskostnader har sjunkit med 

knappt 3% jämfört med föregående år. 

Däremot har det planerade underhållet ökat med nästan 45%, vilket till större delen beror på 

våra OVK-åtgärder. 

Räntekostnaderna har sjunkit jämfört med föregående år. Till stor del beroende på att ett av 

lånen, motsvarande 20% av alla våra lån, har en rörlig ränta. 1vf 
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I samband med tecknande av nya lån för renovering har styrelsen för avsikt att även se över 

hela lånesituationen för föreningen. 

Drift och underhåll 
Styrelsen har beslutat om upphandling av tjänster för renovering och upprustning av tak, 
fasader, dränering och yttre miljön för de byggnader och mark som ingår i BrfTaltrasten. 
Upphandlingen har genomförts och själva arbetet planeras att starta kring februari mars 2016. 

Föreningen har också rustat upp samtliga entretak på Vapengatan och Hägerstensvägen med 
plåt. Dessutom har alla entredörrar målats om. 

Hyreslokaler 
Förhandlingar med några hyresgäster har pågått under året för att anpassa hyresavtalen till 
mer moderna förhållanden. I samband med detta har föreningen fortsatt arbetet med att 
renovera och göra hyreslokalerna mer attraktiva. 

Styrelsens planeringsmöte 
Då upphandling av den omfattande renovering som nämns ovan ej blev klar förrän i slutet av 
2015, hade styrelsen inget formellt budgetmöte innan dess. Ett första budgetmöte avser att 
hållas den 4 januari 2016. Styrelsen arbetar också med att ta fram en detaljerad budget för en 
längre tidsrymd, för att bättre kunna följa upp kostnader och intäkter framöver. 

Nyhetsbrev, Hemsida, HSBportalen, Öppet Hus 
Styrelsen har sammanställt och delat ut nyhetsbrevet tre gånger under året. Brevet är en viktig 
kommunikationskanal mellan styrelsen och medlemmarna för att informera både om 
styrelsens arbete och vad som pågår i den närmaste omvärlden. 

Separat information har distribuerats ett par gånger angående kommande renoveringsarbeten. 

Styrelsen använder hemsidan (www.taltrasten.se) samt nyhetsbreven som sin främsta 
kommunikationskanal med medlemmarna. På hemsidan kan man bland annat läsa om aktuella 
händelser inom föreningen samt boka övernattningslägenheten Styrelsen arbetar också aktivt 
med att få hemsidan ännu mera levande och innehållsrik, för att medlemmarna och andra skall 
kunna använda den som första alternativ när man söker information angående BRF Taltrasten. 

Som boende såväl som mäklare eller spekulant. 

Styrelsen har också börjat använda HSBs elektroniska tjänster i högre grad än tidigare. Nu 
finns avtal av olika slag, protokoll, statusrapporter, ritningar mm samlade på ett ställe, 
"molnet", och är tillgängliga för sittande styrelseledamöter och förvaltaren. Detta underlättar 

mycket i det löpande arbetet och är en säkerhet för att dokumentation bevaras. ~vv1 
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För att ge de boende en möjlighet att på ett enkelt sätt ställa frågor och prata med 
styrelseledamöter och valberedningens ledamöter bjöds det in till öppet hus i december 2015. 

Städdagar 
Föreningen har anordnat de ordinarie städdagarna en gång per termin. Att medverka vid 
städdagarna är frivilligt, men brukar vara ett populärt inslag med stor uppslutning. Under 
städdagarna har medlemmarna bland annat tömt det tidigare styrelserummet, städat i 
träningslokalen, rensat i gemensamma utrymmen, tvättat täcken tillhörande 
övernattningslägenheten, planterat blommor och rensat i rabatter. Vid höstens städdag 
öppnades och tömdes oanvända förråd som nu kan användas av behövande boende istället. 

Årsavgift 
Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften med 2 procent för medlemmarna fr.o.m. 2016-04-
01. Detta för att matcha de årliga uppräkningarna av de löpande kostnaderna samt för att ta 
höjd för kommande underhållskostnader. 

På gång inom föreningen 
Arbete har skett under året för att åtgärda fel hos hyresgäster kopplat till den obligatoriska 
ventilationskontrollen (OVK) som genomfördes 2014. I början på 2016 kommer arbetet 
slutföras med rensning och åtgärder även av medlemmars ventilation. 

Styrelsen lägger fortsatt ner mycket tid på att se över befintliga avtal med föreningens hyres
gäster. Detta arbete har två syften: dels att anpassa hyrorna till marknadsmässiga nivåer, dels 
att utforma avtalen på ett mer modernt sätt. 

Som tidigare informerats kommer arbetet med renovering och upprustning av tak, fasader, 
dränering och yttre miljön att praktiskt inledas i början av 2016. 

I slutet av sommaren föll en av våra två gamla fina ekar vid gaveln Vapengatan 13. I samband 
med detta beslöts efter besök av arborist att även den andra skulle tas ned, främst av 
säkerhets skäl. Det visade sig efter fällning av träden drabbats av röta så fällningen var 
nödvändig. Då de två pilarna bredvid ekarna även var utdömda pga sjukdom så togs de ner 
enligt plan samma vecka. Nytt kommer att planteras men inget är bestämt och detta kommer 
att ske i samarbete med BRF Rödstjärten, då träden stod precis på tomtgränsen. 7Vf 
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Behandling av årets resultat 
Stämman har att ta ställning till: 

Balanserat resultat 

Årets resultat 

Styrelsen föreslår följande disposition: 

2 844 725 

162 185 

Uttag ur fond motsvarande årets kostnad 0 

Överföring till yttre fond 2 000 000 

Balanserat resultat 1 006 911 

Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat

och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 

STYRELSEN FÖR BRF TALTRASTEN ·ptf 
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Org Nr: 702002-2971 

Styrelsen för 
HSB Brf Taltrasten i Stockholm 

Org.nr: 702002-2971 

får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 

2014-09-01 - 2015-08-31 
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• • HSB Brf Taltrasten i Stockholm 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

Rörelsekostnader 
Driftskostnader 
Övriga externa kostnader 
Planerat underhåll 
Personalkostnader och arvoden 

Org Nr: 702002-2971 

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 

7 065 400 7 285 167 

-4 364 690 -4 500 461 
-79 483 -152 302 

-889 064 -617 208 
-133 621 -133 008 
-804 804 -853 971 

-6 271 662 -6 256 951 

793 739 1028 216 

8 251 12 079 
-639 804 -770 790 
-631 553 -758 711 

162186 269 505 

1'if 
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• • HSB Brf Taltrasten i Stockholm 

Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstil!g§ngar 
Byggnader och mark 
Inventarier och maskiner 

Finansiella anläggningstillg§ngar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

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

Org Nr: 702002-2971 

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 

2015-08-31 2014-08-31 

27 044 650 27 766 448 
172 484 255 490 

27 217 133 28 021 937 

700 700 
700 700 

27 217 833 28 022 637 

14182 0 
3 486 711 1 535 353 

9 768 1 300 000 
58 655 134 949 

2 266 626 2 585 453 
5 835 942 5 555 756 

470 470 

163 118 156 409 

5 999 529 5 712 634 

33 217 363 33 735 272"11!~ 
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• • HSB Brf Taltrasten i Stockholm 

Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Insatser 
Yttre underhållsfond 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörsskulder 
Fond för inre underhåll 
Övriga skulder 

Org Nr: 702002-2971 

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 14 

Not 15 

Not 16 
Not 17 

2015-08-31 

183 015 
1 892 698 
2 075 713 

2 844 725 
162 186 

3 006 911 

5 082 624 

26 823 190 
72 787 

141 211 
182 633 
914 919 

28 134 739 

33 217 363 

31 778 500 
31778500 

Inga 

2014-08-31 

183 015 
1 909 906 
2 092 921 

2 558 013 
269 505 

2 827 517 

4 920 438 

27 641 850 
70 955 

136 776 
184 096 
781156 

28 814 834 

33 735 272 

31 778 500 
31778500 

Inga~ 
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~ -HSB Brf Taltrasten i Stockholm 

Kassaflödesanalys 

Löpande verksamhet 
Resultat efter finansiella poster 

Org Nr: 702002-2971 

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 maskiner/inventarier 
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 

162 186 269 505 

804 804 853 971 
966 990 1 123 476 

380 940 931 490 
138 565 100 528 

1 486 495 2 155 494 

0 -30 798 
0 -30 798 

-818 660 -668 660 
-818 660 -668 660 

667 835 1456 036 

2 992 232 1536 196 

3 660 067 2 992 232 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto ~vf 
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. 
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~ -HSB Brf Taltrasten i Stockholm 

Org Nr: 702002-2971 

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer 

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

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och 
bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012: 1(K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd förutom BFNAR 2009: 1 (K2) och BFNAR 2012: 1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i 
K3:s kapitel 35. Bostadsrättsföreningen klassas som ett mindre företag och kan då välja att inte räkna om jämförelsetalen 
enligt K3:s principer, vilket föreningen använt sig av. Olika redovisningsprinciper har därmed tillämpats för de år som 
presenteras i årsredovisningen, vilket innebär att det finns brister i jämförbarheten mellan åren. 

Avskrivning 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. Detta medför en förändring 
gentemot föregående års beräkning av avskrivningskostnader. 

Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under året skrivits av med 1,77 % på 
;::inc;k;::iffninnc;v;:irrlPt_ 

Avskrivning inventarier och maskiner 
Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd cirka 3-10 år. 

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

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

Föreningens skattemässiga underskott har ökat med 8 tkr från föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret 
till i.240 tkr. -rvr 
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HSB Brf Taltrasten i Stockholm 

Noter 

Not 1 Nettoomsättning 

Årsavgifter 
Årsavgifter el 
Hyror 
Övriga intäkter 
Bruttoomsättning 

Avgifts- och hyresbortfall 
Hyresförluster 
Avsatt till inre fond 

Not 2 Driftskostnader 

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

Not 3 Övriga externa kostnader 

Hyror och arrenden 
Förbrukningsinventarier och varuinköp 
Administrationskostnader 
Extern revision 
Medlemsavgifter 

Not 4 Personalkostnader och arvoden 

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

Org Nr: 702002-2971 

Not 5 Ränteintäkter och liknande re$ultatposter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 
Ränteintäkter HSB placeringskonto 
Ränteintäkter HSB bunden placering 
Övriga ränteintäkter 

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader långfristiga skulder 
Övriga räntekostnader 

2014-09-01 
2015-08-31 

4 512 436 
412 129 

1 885 381 
298 606 

7 108 552 

-34 618 
-1 314 
-7 219 

7 065 400 

591 915 
800 209 
551 875 

1136 667 
136 779 
188 311 
65 824 

196 704 
238 539 
416 451 
41416 

4 364 690 

0 
16 330 
31953 

9 868 
21332 

79483 

88 800 
4 440 
6 000 

0 
31181 

450 
2 750 

133 621 

1 023 
2 379 
3 188 
1 661 

8 251 

639 732 
72 

639 804 

2013-09-01 
2014-08-31 

4 431 420 
410 262 

2 329 981 
227 622 

7 399 285 

-105 430 
-28 

-8 661 
7 285167 

638 514 
811 013 
505 075 

1124 126 
137 434 
141 412 
61183 

234 667 
235 861 
484 677 
126 500 

4 500 461 

28 094 
47 369 
26 131 
9 775 

40 933 
152 302 

89 000 
4 450 
6 000 
1416 

31 692 
450 

0 
133 008 

2 355 
7 894 

0 
1829 

12079 

770 714 
76 

110190·1'V'P 
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Org Nr: 702002-2971 

HSB Brf Taltrasten i Stockholm 

Noter 

Not 7 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Anskaffningsvärde 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 

Nots Inventarier och maskiner 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärde 
Årets investeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Bokfört värde 

Not9 Aktier, andelar och värdepapper 

Ingående anskaffningsvärde 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Andel i HSB Stockholm 
Andel i Fonus 

Not 10 Övriga kortfristiga fordringar 

Skattekonto 
Skattefordran 

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 
Upplupna intäkter 

2015-08-31 

40 614 435 
730 000 

41344 435 

-13 577 988 
-721 798 

-14 299 786 

27 044 650 

52 000 000 
8 000 000 

45 000 000 
3 051 000 

108 051000 

490 389 
0 

490 389 

-234 899 
-83 006 

-317 905 

172 484 

700 
700 

500 
200 

24 955 
33 700 

58 655 

2 265 488 
1138 

2 266 626 

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

Not 12 Kortfristiga placeringar 

Medlemskonto Fonus 470 
470 

2014-08-31 

40 614 435 
730 000 

41344 435 

-12 807 477 
-770 511 

-13 577 988 

27 766 448 

52 000 000 
8 000 000 

45 000 000 
3 051 000 

108 051000 

459 591 
30 798 

490 389 

-151 439 
-83 460 

-234 899 

255 490 

700 
700 

500 
200 

98 571 
36 378 

134 949 

2 576 320 
9 133 

2 585 453 

470 

470411\7 
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• • Org Nr: 702002-2971 

HSB Brf Taltrasten i Stockholm 

Noter 

Not 13 

Not 14 

Not 15 

Not 16 

Not 17 

Kassa och bank 

Handkassa 
Nordea 

Förändring av eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
Resultatdisposition 
Årets resultat 
Belopp vid årets slut 

Skulder till kreditinstitut 

Låneinstitut 
Nordea Hypotek 
SE-Banken Bolån 
SE-Banken Bolån 
SE-Banken Bolån 
SE-Banken Bolån 

Lånenummer 
39788357857 
33135203 
35977066 
35977104 
35977139 

Insatser 
183 015 

183 015 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 

Uppi. 
avgifter 

0 

0 

Ränta 
2,65% 
3,10% 
0,91% 
0,97% 
3,06% 

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 

Övriga skulder 

Depositioner 
Momsskuld 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Förutbetalda hyror och avgifter 
Övriga upplupna kostnader 

Yttre uh 
fond 

1909906 
-17 208 

1892 698 

Ränteändr 
dag 

2017-01-08 
2019-01-28 
2015-09-16 
2017-02-28 
2018-01-28 

2015-08-31 

11213 
151 905 

163118 

Balanserat 
resultat 
2 558 013 

286 713 

2 844 725 

Belopp 
3 990 000 
6 700 000 
5 377 726 
5 377 727 
5 377 737 

26 823190 

47 377 
135 256 

182 633 

537 744 
377 175 

914 919 

2014-08-31 

5 000 
151 409 

156 409 

Årets resultat 
269 505 

-269 505 
162 186 

162186 

Nästa års 
amortering 

100 000 
200 000 
172 888 
172 888 
172 884 

818 660 

26 004 530 

22 729 890 

47 377 
136 719 

184 096 

423 508 
357 648 

781156 

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder -y1 ~ 
som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år. VQ 
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Org Nr: 702002-2971 

HSB Brf Taltrasten i Stockholm 

Noter 
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BoRevision AB 
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2015-08-31 2014-08-31 
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tran standardutformningen. 
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i HSB Brf Taltrasten i Stockholm, arg. nr. 702002-2971 

Rapport om årsredovisn ingen 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf 
Taltrasten i Stockholm för räkenskapsåret 2014-09-01 - 2015-08-
31 . 

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 

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av 
min revision . Jag har utfört revisionen enligt lnternational 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att jag 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 redovisnings
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens upp
skattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den över
gripande presentationen i årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 
31 augusti 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt års
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års
redovisningens övriga delar. 

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB Brf Taltrasten 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 

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen 
på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver 
min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag 
har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har 
handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Uttalanden 

Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Övrig Upplysning 

Då internrevisorn var styrelseledamot vid räkenskapsårets inledning 
har jag valt att lämna en egen revisionsberättelse. 

Stockholm den 12 /1 

Karin Pettersson 

BoRevision i Sverige AB 

2016 

Av HSB Riksförbund utsedd revisor 
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Fullmakt 

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

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

Ombud får bara företräda en medlem. 

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

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

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

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

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

Bostadsrättshavarens egenhändiga namntäckning: 

……………………………………………………………………………………. 

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

(Fullmakten behöver inte vara bevittnad) 
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Ordlista 
 
Årsredovisning: Består av en förvaltningsberättelse 
samt den ekonomiska redovisningen. 
 
Förvaltningsberättelse: Den del av 
årsredovisningen som i text förklarar verksamheten 
kallas förvaltningsberättelse (ibland 
verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse). 
Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft 
uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak 
förekommit samt redovisar en del fakta om antalet 
medlemmar m m. 
 
Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer 
den EU-anpassade årsredovisningslagen. 
Redovisningen består av resultaträkning, 
balansräkning och noter. I resultat- och 
balansräkningarna redovisas klumpsummor. Noterna 
innehåller mer detaljerad information. 
 
Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive 
kostnader föreningen har haft under året. Intäkter 
minus kostnader = årets överskott/underskott. 
För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få 
så stort överskott som möjligt, utan istället att 
anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord 
ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de 
kostnader (inklusive avsättning till fonder) som man 
väntar ska uppkomma. Föreningsstämman beslutar 
efter förslag från styrelsen hur resultatet ska 
hanteras. 
 
Balansräkningen visar föreningens tillgångar 
(tillgångssidan) och hur dessa finansieras 
(skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens 
anläggningstillgångar i form av fastigheter och 
inventarier samt föreningens omsättningstillgångar i 
form av t ex kontanter och andra likvida medel. 
På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital 
som innehåller medlemmarnas insatser, balanserat 
resultat och yttre fonden. Övriga poster på 
skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t 
ex leverantörsskulder. 
 
Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda 
för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste 
anläggningstillgången är föreningens fastighet med 
mark och byggnader. 
 
Avskrivningar: Värdet på fastigheterna och inköpta 
inventarier minskar på grund av förslitning. Detta  
 

 
 
 
 
redovisas som en kostnad för avskrivning i 
resultaträkningen varje år. Det värde som står som 
tillgång i balansräkningen är värdet efter alla 
avskrivningar. 
 
Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas 
till kontanter inom ett år. Bland 
omsättningstillgångar kan nämnas HSB 
avräkningskonto och andra likvida medel. 
 
Kortfristiga skulder är skulder som föreningen 
måste betala senast inom ett år, t ex 
leverantörsskulder. 
 
Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att 
betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor, 
bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra 
bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med 
dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna 
större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten 
tillfredsställande. 
 
Skulder: Skulder till utomstående; dels sådana som 
ska betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut. 
 
Fond för yttre underhåll: Styrelsen ska upprätta 
underhållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten 
ska medel avsättas för underhållet. Genom beslut om 
årsavgiftens storlek säkerställs erforderliga medel 
för att trygga underhållet av föreningens hus. Beslut 
om fondavsättning fattas av föreningsstämman. 
 
Fond för inre underhåll: I de 
bostadsrättsföreningar som har en inre 
underhållsfond, regleras avsättningen till fonden i 
bostadsrättsföreningens stadgar. Fondbeloppet enligt 
balansräkningen utvisar den sammanlagda 
behållningen av samtliga bostadsrätters 
tillgodohavanden. Fondens fördelning på respektive 
lägenhet framgår av den avispecifikation som följer 
inbetalningskorten varje kvartal. 
 
Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen 
som inte bokats som kort- eller långfristig skuld. 
Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt 
åtagande, som avgäld. 
 
Ställda panter avser i föreningens fall de 
pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som 
säkerhet för erhållna lån. 
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