
HSB BRF TRÄDGÅRDSSTADEN 

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. 



KALLELSE 

Medlemmarna i HSB:s Brf Trädgårdsstaden nr 192 i Stockholm kallas härmed till 
ordinarie föreningsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 19.00. 
Plats: Akalla by 

Dagordning 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 
4. Godkännande av röstlängd 
5. Fastställande av dagordning 
6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet och tillika fungera 

som rösträknare 
7. Fråga om kallelse behörigen skett 
8. Styrelsens årsredovisning 
9. Revisorernas berättelse 
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
11. Beslut i anledning av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen 
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
13. Fråga om arvoden för styrelse och revisor för mandatperioden till nästa ordinarie 

stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter 
14. Val av styrelseledamöter och -suppleanter 
15. Val av revisor och -suppleant 
16. Val av valberedning 
1 7. Erforderligt val av representation i HSB 
18. Anmälda ärenden 
19. Avslutning 

Vid stämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har 
de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina 
förpliktelser gentemot föreningen. 

Annan medlem än juridisk person får utöva sin röst genom ombud endast genom 
make/maka, med medlemmen varaktigt sammanboende närstående eller annan medlem. 
Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad 
fullmakt. 

MEDTAG BOSTADSRÄ TTSBEVIS ELLER ÖVERLÅTELSEA VT AL!! 
Kista i maj 2016/Styrelsen Uppsättes 16-05-06 





• • Org Nr: 716416-6527 

Styrelsen för 
HSB bostadsrättsförening Trädgårdsstaden i Stockholm 

Org.nr: 716416-6527 

får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 

2015-01-01 - 2015-12-31 
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HSB bostadsrättsförening Trädgårdsstaden 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 

27 333 963 27 493 938 . 

-18 358 263 -18 460 760 
-1 076 579 -1 065 221 

-540 566 -2 268 362 
-435 357 -365 556 

-1 726 540 -1294465 
-22 137 305 -23 454 364 

5 196 657 4 039 574 

4 580 48 631 
-908 075 -1121 306 
-903 496 -1 072 674 

4 293 162 2 966 900 
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FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE FÖR HSB 
BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRÄDGÅRDSSTADEN I STOCKHOLM 

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 Imatra nr 4-8, i kvarteret Nykarleby nr 1-5 och i kvarteret 
Bislet nr 3 i Stockholms kommun. 

I föreningens fastigheter finns: 

Objekt 
Bostadsrätter 

Parkering och 
garageplatser 

Antal 
421 

0 
3 

328 

Kvm 
34 283 

0 
. 2 098 

Föreningens fastigheter är byggda 1973-1974. 

Föreningens lokaler består av förskolorna Nykarlebygatan 5 samt Nykarlebygatan 163 som hyrs av 
Stockholms Stadsdelsförvaltning samt en lokal som hyrs av BEAB AB. 

Föreningen har också 26 mindre förråd för uthyrning till medlemmar boende i Brf Trädgårdsstaden. 

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Gjensidige Försäkring ASA, Norge och styrelsen har 
styrelseansvarsförsäkring i AIG Försäkringsbolag. 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 

Arsavgifter 
Under året har årsavgifterna varit oförändrade. 

Genomfört och planerat underhåll 
Förskolorna Nyk 5 och Nyk 163 är färdigrenoverade både ut- och invändigt. En stor sättningsskada på 
Nyk 5 är åtgärdad under 2015. Gård 5 är fasadrenoverad och klar 2015. Nytt staket har monterats runt 
båda förskolorna. Besiktning av lekutrustning på förskolor och gårdar är genomförd och samtliga 
allvarliga fel har åtgärdats. Övriga, ej allvarliga fel åtgärdas under 2016 
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Pågående eller framtida underhåll (enbart större åtgärder) 
Tidpunkt Byggnadsdel Åtgärd 
2016 Tak Taksäkerhet P.å samtliga byggnader klara ril 2016 
2016 Gård 6 Fasadrenovering genomförs under 2016 

Tidigare genomfört underhåll (enbart större åtgärder) 
Tidpunkt Byggnadsdel Åtgärd 
2015 Gård 5 Fasadrenovering 

Föreningen har under 2015 fortsatt fasadrenoveringen som en del i föreningens underhåll av 
fastigheterna. Under renoveringen uppstår störningar i nyttjanderätten av uteplatser och till viss del 
även av gårdarna. Arbetet med fasadrenoveringen genomförs av en gård per år. 

Övriga väsentliga händelser 

Energibesparing 
Föreningen planerar en övergripande energiövervakning för att spara energi och säkerställa att alla 
boende har en innetemperatur på ca 21-22 grader. Upphandling av ett energiövervakningsystem har 
skett under 2015 och kommer att införas under 2016. 

Föreningens stadgar 
Under 2015 genomfördes vid två stämmor ändringar i föreningens stadgar. Därigenom har föreningen 
i stort sett HSB: s standardstadgar. 

Stämma 
Ordinarie föreningsstämma hölls 2015-05-26. Vid stämman deltog 65 medlemmar, 2 fullmakter var 
inlämnade och 67 var röstberättigade. 

En extrastämma hölls 2015-03-17. Vid stämman deltog 33 medlemmar varav 1 med fullmakt. 

Styrelse 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Sven Ohlsson 
Gun-Britt Nordstrand Andersson 
Stefan Rydell 
Annica Haglund-Rodrigez 
Dan Lindblad 
Torbjörn Rosen 
Soheila Mashhadighasem 
Johan Engvall 
Sirpa Sori 

Ordförande 
Ledamot, sekreterare 
Ledamot, vice ordförande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 
Suppleant 

I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Torbjörn Rosen, Annica Haglund-Rodrigues, Stefan 
Rydell, Soheila Mashhadighasem, Johan Engvall och Sirpa Sori. 

Styrelsen har under året hållit 13 protokollförda styrelsemöten. 
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Firmatecknare 
Firmatecknare har varit Sven-Peter Olsson, Stefan Rydell, Gunbritt Nordstrand-Andersson och Annika 
Haglund-Rodrigues. Teckning sker två i förening. 

Revisorer 
Annelie Morefelt 
BoRevision AB 

Valberedning 

F öreningsvald ordinarie 
Av HSB Riksförbund utsedd revisor 

Valberedningen består av Lena Moberg, Michael Diamant och Cecilia Tuncer. 

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 fastighets besiktning har genomförts under 2015. 

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 567 medlemmar vid utgången av verksamhetsåret 2015. Under året har 52(45) 
överlåtelser skett. 

Flerårsöversikt 
Nyckeltal 2015 2014 2013 2012 2011 

: Nettoomsättning 27 334 27 494 27 072 26 932 
Resultat efter 
finansiella poster 4293 2 967 2 258 -805 
Årsavgift*, kr/kvm 660 660 660 660 
Drift**, kr/kvm 594 582 607 613 

Belåning, kr/kvm 1143 1 049 982 996 
Soliditet, % 48 47 47 45 
(Nyckeltal i tkr om inte annat anges) 

*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. 

26 614 

2074 
653 
610 

1 010 
46 
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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 

5 685 382 
4 293 162 

- 2 000 000 
540 566 

8 519 110 

8 519 110 

Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat-
och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. Pf 
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HSB bostadsrättsförening Trädgårdsstaden i Stockholm 

Balansräkning 2015-12-31 2014-12-31 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgJngar 
Byggnader och mark Not 7 78 652 419 65 777 699 
Inventarier och maskiner Not 8 175 000 262 500 
Pågående nyanläggningar Not 9 8 104 286 12 850 356 

86 931 705 78 890 555 
Finansiella anläggningstillgJngar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 10 10 700 10 700 

10 700 10 700 

Summa anläggningstillgångar 86 942 405 78 901 255 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 366 713 12 387 
Avräkningskonto HSB Stockholm 4 156 038 5 249 185 
Övriga fordringar Not 11 264 063 217 784 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 12 1 285 147 926 824 

6 071 961 6 406 180 

Kortfristiga placeringar Not 13 557 557 

Kassa och bank Not 14 3 071 752 3 157 869 

Summa omsättningstillgångar 9 144 270 9 564 606 

Summa tillgångar 96 086 675 88 465 861 
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HSB bostadsrättsförening Trädgårdsstaden 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 
LJngfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

Korfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Lev era ntörssku lder 
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 
Not 19 

2015-12-31 

21 375 400 
14 656 306 
36 031 706 

5 685 382 
4 293 162 
9 978 544 

46 010 250 

40 972 780 
40 972 780 

620 000 
3 176 431 
1 450 768 

69 856 
3 786 589 
9 103 644 

50 076 424 

96 086 675 

73 369 200 
73 369 200 

Inga 

2014-12-31 

21 375 400 
14 924 668 
36 300 068 

2 450 121 
2 966 900 
5 417 020 

41 717 089 

37 607 780 
37 607 780 

590 000 
2 744 054 
1 441 866 

62 402 
4 302 671 
9 140 993 

46 748 773 

88 465 861 

73 369 200 
73 369 200 

Inga 
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HSB bostadsrättsförening Trädgårdsstaden 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 

Investeringsverksamhet 
Investeringar i fastigheter 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

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

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

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

4 293 162 2 966 900 

1 726 540 1 294 465 
6 019 702 4 261 365 

-758 928 120 251 
-67 348 780 939 

5 193 426 5 162 555 

-9 767 690 -8 640 960 
-9 767 690 -8 640 960 

3 395 000 2 470 000 
3 395 000 2 470 000 

-1179 264 -1008 406 

8 407 611 9 416 017 

7 228 347 8 407 611 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto 
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. 
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HSB bostadsrättsförening Trädgårdsstaden 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 1,4 % av 
a nskaff ni nqsvä rdet. 

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 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). 

Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 
16 842 882 kr. 
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HSB bostadsrättsförening Trädgårdsstaden i Stockholm 
2015-01-01 2014-01-01 

Noter 2015-12-31 2014-12-31 

Not 1 Nettoomsättning 

Årsavgifter 22 619 688 22 619 412 
Årsavgifter el 1 593 086 1 661 952 
Hyror 2 974 734 3 022 210 
Bredband 87 660 86 670 
Övriga intäkter 281 291 316 470 
Bruttoomsättning 27 556 459 27 706 714 

Avgifts- och hyresbortfall -27 112 -17 311 
Hyresförl uster 0 -80 
Avsatt till inre fond -195 385 -195 385 

27 333 963 27 493 938 

Not 2 Driftskostnader 

Fastighetsskötsel och lokalvård 2 020 819 2 046 245 
Reparationer 1 930 117 2 425 220 
El 2 122 030 2 092 897 
Uppvärmning 4 522 306 4 633 708 
Vatten 956 898 889 845 
Sophämtning 597 941 622 614 
Fastighetsförsäkring 535 563 432 828 
Kabel-TV och bredband 612 122 608 395 
Fastig hetsskatt 2 291 280 2 335 215 
Förvaltningsarvoden 1110 228 1 008 689 
Tomträttsavgäld 1 498 217 1 225 798 
Övriga driftskostnader 160 742 139 307 

18 358 263 18 460 760 

Not3 Övriga externa kostnader 

Bevakningskostnader 523 743 506 514 
Hyror och arrenden 130 665 102 498 
Förbrukningsinventarier och varuinköp 154 404 147 793 
Administrationskostnader 186 667 202 016 
Extern revision 28 000 26 700 
Konsultkostnader 0 21 600 
Medlemsavgifter 53 100 58 100 

1076 579 1065 221 

Not4 Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 249 230 213 600 
Revisionsarvode 11 220 11 000 
Övriga arvoden 57 100 36 000 
Löner och övriga ersättningar 10 750 41 500 
Sociala avgifter 68 669 62 723 
Övriga personalkostnader 38 388 733 

435 357 365 556 

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 1 051 1 822 
Ränteintäkter skattekonto 2 344 2 329 
Övriga ränteintäkter 1185 44 480 

4 580 48 631 

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader långfristiga skulder 906 900 1119 552 
Övriga räntekostnader 1175 1 754 

908 075 1121306 
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HSB bostadsrättsförening Trädgårdsstaden i Stockholm 

Noter 

Not 7 

Nots 

Not9 

Not 10 

Not 11 

Not 12 

Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Anskaffningsvärde byggnader 
Årets investeringar 
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 

Pågående nyanläggningar och förskott 

Ingående anskaffningsvärde 
Årets investeringar 
Omklassificering Fasadrenovering gårdar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Aktier, andelar och värdepapper 

Ingående anskaffningsvärde 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Andel i HSB Stockholm 
Andel i Fonus 
Andel i Akalla Husby Nätort AHN 

Övriga kortfristiga fordringar 

Skattekonto 
Skattefordran 
Övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 
Upplupna intäkter 

2015-12-31 

103 087 676 
14 513 760 

117 601436 

-37 309 977 
-1 639 040 

-38 949 017 

78 652 419 

150 576 000 
0 

154 928 000 
0 

305 504 000 

437 500 
437 500 

-175 000 
-87 500 

-262 500 

175 000 

12 850 356 
9 767 690 

-14 513 760 
8104 286 

10 700 
10 700 

500 
200 

10 000 

13 663 
249 108 

1292 
264 063 

1 285 147 
0 

1285147 

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

2014-12-31 

101 220 773 
1 866 903 

103 087 676 

-36 103 012 
-1 206 965 

-37 309 977 

65 777 699 

144 636 000 
0 

166 726 000 
0 

311362 000 

437 500 
437 500 

-87 500 
-87 500 

-175 000 

262 500 

6 076 299 
6 774 057 

0 
12 850 356 

10 700 
10 700 

500 
200 

10 000 

11 319 
205 173 

1292 
217 784 

920 265 
6 559 

926 824 
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• • Org Nr: 716416-6527 

HSB bostadsrättsförening Trädgårdsstaden i Stockholm 

Noter 

Not 13 

Not 14 

Not 15 

Not 16 

Not 17 

Not 18 

Not 19 

2015-12-31 2014-12-31 

Kortfristiga placeringar 

Medlemskonto i Fonus 557 557 
557 557 

Kassa och bank 

Handkassa 10 000 10 000 
Nordea 3 043 035 3 143 035 
Nordea plusgiro 18 717 4 834 

3 071752 3157 869 

Förändring av eget kapital 
Yttre uh Balanserat 

Insatser fond resultat Årets resultat 
Belopp vid årets ingång 21375400 14 924 668 2 450 121 2 966 900 
Resultatdisposition -268 362 3 235 262 -2 966 900 
Årets resultat 4 293 162 
Belopp vid årets slut 21375 400 14 656 306 5 685 382 4 293162 

Skulder till kreditinstitut 

Ränteändr Nästa års 
Låneinstitut Lånenummer Ränta dag Belo1212 amortering 
Nordea Hypotek 39788336817 1,33% 2020-03-18 4 681 250 175 000 
Nordea Hypotek 39788387993 3,05% 2016-09-21 7 930 000 180 000 
Nordea Hypotek 39788388000 2,20% 2019-08-21 4 636 530 40 000 
Nordea Hypotek 39788465315 '' 1,75% 2019-10-16 4 950 000 120 000 
Nordea Hypotek 39788528333 1,30% 2017-10-18 2 955 000 30 000 
Nordea Hypotek 39788538657 1,42% 2020-01-22 4 455 000 45 000 
Nordea Hypotek 39788681751 0,85% 2017-06-21 2 985 000 30 000 
Nordea Hypotek 39788682154 1,80% 2020-06-17 4 000 000 0 
Stadsht12otek 434498 4,68% 2016-03-30 5 000 000 0 

41592 780 620 000 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 40 972 780 

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 38 492 780 

Övriga skulder till kreditinstitut 

Kortfristig del av långfristig skuld 620 000 590 000 

Övriga skulder 

Depositioner 33 600 36 000 
Momsskuld 26 756 25 795 
Inre fond utbetalning 2 000 0 
Källskatt 7 500 607 

69 856 62402 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 67 379 69 972 
Förutbetalda hyror och avgifter 2 571 744 2 556 871 
Övriga upplupna kostnader 1147 466 1 675 828 

3 786 589 4 302 671 

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder 
som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år. 
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Org Nr: 716416-6527 

HSB bostadsrättsförening Trädgårdsstaden i Stockholm 

Noter 

"TorEiJörri .. R:os~·r; ................................ . 

Vår revisionsberättelse harZO/b - 0 S - 11 lämnats beträffande denna årsredovisning 

Av föreningen vald revisor Av HSB Riksförbund förordnad revisor 

2015-12-31 2014-12-31 
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Al!tii - Org Nr: 716416-6527 

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i HSB bostadsrättsförening Trädgårdsstaden i Stockholm, org.nr. 716416-6527 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB 
bostadsrättsförening Trädgårdsstaden i Stockholm för 
räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Granskningen har utförts enligt god 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 
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 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB 
bostadsrättsförening Trädgårdsstaden i Stockholm för 
räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som 
har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen 
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. 

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

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även 
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid 
med årsredovisnings lagen 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 I I S - 2 016 

rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 2015-12-31 Vi( 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt (); '/l~A- ,~ '/,_t 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med /'1

1
__,/l,,1 ~ / f p &l{/J .. 

årsredovisningens övriga delar. ~ ~lf!_~_ · _ . _ ~n~u~ ~tormskolg 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

' Av föreningen vald A HSB Riksförbund 
revisor · rordnad revisor 

Anneli Morefält 
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Org Nr: 716416-6527 

Till Revisorn i HSB bostadsrättsförening Trädgårdsstaden i Stockholm 

Uttalande från styrelsen 

Detta uttalande lämnas i anslutning till er revision av årsredovisningen för HSB bostadsrättsförening Trädgårdsstaden i Stockholm för det räkenskapsår 
som avslutas 2015-12-31 . 

Uttalandet syftar till att ge uttryck för vår uppfattning att årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisnings lagen och därmed ger en rättvisande bild 
av föreningens ekonomiska ställning per balansdagen samt av resultatet av verksamheten för räkenskapsåret enligt god redovisningssed. 

Styrelsen är medveten om att ert uppdrag är att utföra granskning enligt god revisionssed i Sverige vilket innebär att granskningens omfattning 
anpassats till ändamålet att uttala er om föreningens årsredovisning i stort. 

Vi bekräftar att vi är ansvariga för att årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och kompletterande normgivning. 

Vi bekräftar, utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, följande: 

• Det har enligt vår kännedom inte förekommit några oegentligheter där styrelsen, eller någon annan med betydelsefull roll i fråga om 
redovisningssystem och system för intern kontroll är inblandade, som skulle kunna ha påverkat årsredovisningen väsentligt. 

• Vi har gett er tillgång till allt räkenskapsmaterial och all underliggande dokumentation, alla protokoll från räkenskapsårets stämmor och styrelsemöten 
samt alla väsentliga avtal och överenskommelser. 

•Alla föreningens transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i årsredovisningen. 

• Föreningen har uppfyllt alla sådana avtalsvillkor som skulle kunna ha påverkat årsredovisningen väsentligt om de inte hade uppfyllts. 

•Styrelsen har informerat revisorn om eventuella transaktioner med och/eller saldon mot närstående parter (definierade enl. ÅRL 5:12a). Dessa har 
bokförts på ett korrekt sätt, tillräcklig information har lämnats i årsredovisningen och eventuell jävs problematik har beaktats vid beredning och beslut 

• Föreningen kan styrka sin äganderätt till alla tillgångar på ett tillfredställande sätt, och det finns inga panträtter eller andra inteckningar i föreningens 
tillgångar förutom vad som framgår av årsredovisningen. 

•Samtliga bankkonton och likvida medel finns redovisade som tillgång. 

• Vi har på lämpligt sätt bokfört eller lämnat upplysningar om samtliga skulder, tvister och ansvarsförbindelser. Inga andra rättsliga skadeståndskrav, 
som kan medföra väsentliga kostnader för föreningen, har tagits emot eller förväntas . 

• Det finns inga spärrade medel eller konton med liknande begränsningar. Om det förekommer SWAP-avtal så har detta angivits i årsredovisningen. 

• Vi intygar att vi i förvaltnings berättelsen har redogjort för alla kända omständigheter som är nödvändiga när det gäller att bedöma föreningens 
förmåga till fortsatt verksamhet. 

•Vi har på ett riktigt sätt bokfört och lämnat upplysning i årsredovisningen om föreningen är att betrakta som oäkta bostadsrättsförening. 

• Samtliga affärs händelser har registrerats i bokföringen som ligger till grund för årsredovisningen. Årsredovisningen innehåller inga väsentliga 
felaktigheter och inga väsentliga uppgifter har utelämnats. 

• Bortsett från vad som beskrivits i förvaltningsberättelsen har det inte förekommit några händelser efter räkenskapsårets slut som kräver ändring eller 
upplysning i årsredovisningen. 

• Ingen av styrelsens ledamöter eller företrädare för föreningen är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning (PEP) enligt Lag (2009:62) om 
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 
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Org Nr: 716416-6527 

HSB bostadsrättsförening Trädgårdsstaden i Stockholm 

Totala kostnader 
R.. k /ersonalkostnader 

Avskrivningar ante ostna er 2% 
4% 7% 

Planerat underhåll 
2% 

Övriga externa kostnader 
5% 

Drift 
80% 

Fördelning driftkostnader 

• Ar 201 s DÅr 2014 
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Inkomna motioner till Årsstämma 2016 

Motion 1: Ang förslag för att återställa papperskorg och cykelställ. 
Inlämnad av Susanne Holmene, Imatragatan 218 

Styrelsen förslår stämman att avslå motionen då cykelstället är borttaget pga att det 
upprepade gånger blev påkört av bilar. 
Papperskorgen togs bort pga att det ideligen kastades hushållssopor i den vilket inte är 
tillåtet och boende intill klagade. 

Motion 2: Ang Container kontra grovsoprum 
Inlämnad av Susanne Holmene, Imatragatan 218 

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen då vi redan har haft grovsoprum istället 
för container och det 
fungerade mycket dåligt med stora olägenheter för föreningen med osorterat avfall. 
Vi har nu en fungerande hämtning av grovsopor var 14:e dag vilket är mycket generöst 
och uppskattat bland våra boende. 
Elektroniksopor, vilket klassas som miljöfarligt avfall har var och en skyldighet att 
hantera själ va 
(=åka med till en återvinningscentral eller se till att leverantören av ev ny vara tar med 

sig den gamla i retur). 

Motion 3: Ang Tvättstugetider 
Inlämnad av Merja Louka, Nykarlebygatan 156 

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen då denna fråga om tvättider var uppe förra 
året och stämman röstade igenom nuvarande tider. 

Motion 4: Ang bokning av tvättidsbokningar 
Inlämnad av Merja Louka, Nykarlebygatan 156 

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen då frågan redan är löst. 

Motion 5: Ang Störande renoveringsarbeten 
Inlämnad av Caroline Engman Nykarlebygatan 140, Gunweig Karlsson Nykarlebygatan 
136, Merja Louka Nykarlebygayan 156 

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen. 

Motion 6: Avgång av styrelseledamot 
Inlämnad av Susanne Holmene Imatragatan 218, Elisabeth Carlsson Imatragatan 220, 
Bengt Persson Imatragatan 224, 
Kerstin Byl und-Paulsson Imatragatan 222 

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen då det är stämman som väljer 
styre! seledamöter. 
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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



