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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. 



	
	
Bostadsrättsföreningen	Palladium	i	Solna	
	
	

Välkommen	till	Palladiums	föreningsstämma	2016	
	
Ordinarie	föreningsstämma	äger	rum	tisdagen	den	10	maj	2016	kl	19.00	och	gäller	
räkenskapsåret	2015.		
Plats:	Samlingssalen,	Seniorstaden	Hallen,	Lövgatan	43‒45,	Solna	
	
Dagordning	
	

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

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

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

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

representanter	i	HSB			
23. Av	styrelsen	till	föreningsstämman	hänskjutna	frågor	och	av	medlemmar	

anmälda	ärenden	som	angivits	i	kallelsen.		
24. Föreningsstämmans	avslutande		
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Styrelsen för 
HSB bostadsrättsförening Palladium i Solna 

Org.nr: 769611-3252 

får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 

2015-01-01 - 2015-12-31 
Pr 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2015 

HSB Bostadsrättsförening Pa lladium i Solna, organisationsnummer 769611-3252. 

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Palladium i Solna får härmed avge redovisning för fören ingens 
verksamhet under räkenskapsåret 1 januari 2015-31 december 2015. 
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Föreningen bildades den 28 juni 2004 och registrerades den 2 september 2004. Föreningen är bildad för att 
äga och förvalta fastigheten Filmstaden 18 i Gamla Filmstaden, Solna kommun. Inflyttningen påbörjades 30 
juni 2006. Byggnationen färdigställdes under 2006. Föreningen omfattar 82 lägenheter och en hyreslokal. 
Under året var upplåtelseavtal tecknade för samtliga lägenheter och hyreslokalen. 

MEDLEMMAR 
Vid verksamhetsårets utgång bestod föreningen av 132 boende medlemmar och HSB Stockholm Ekonomisk 

Förening. Under året har sju (7) överlåtelser skett. 

STYRELSE 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2015 haft följande sammansättning: 
Ordförande: Kenneth Hörnqvist 
Sekreterare: 
Ledamöter: 

Suppleant: 

FIRMATECKNARE 

Anna Lawrence 
Christina Sandberg 
Arne Evertsson 
Anita Larsson 
Lars-Erik Vesterlund 
Lars Söderberg (sedan maj 2015) 
Fredrik Malmgren (sedan maj 2015) 
Kerstin Thufvesson, HSB-ledamot 
Inger Andersson, HSB-ledamot 

Föreningens firmatecknare har varit Kenneth Hörnqvist, Lars-Erik Vesterlund, Anna Lawrence och Lars 
Söderberg. 

REVISORER 
Föreningens revisorer har varit Staffan Ahl med Anders Mörtberg som suppleant, valda av föreningen, samt 
BoRevision AB, av HSB Riksförbund utsedd revisionsbyrå . 

VALBEREDNING 
Valberedningen har bestått av Peter Hansen (sammankallande), Ann Lindvall och Hans Tapper. 

SAMMANTRÄDEN 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2015 haft 14 protokollförda sammanträden, varav en extrastämma 
gällande ändring av föreningens stadgar, en föreningsstämma och ett konstituerande sammanträde. 

FÖRVALTNING 
Den ekonomiska förvaltningen har under året skötts av HSB Stockholm och den tekniska 
(fastighetsskötseln) av EFS AB . ~ 



FÖRENINGSSTÄMMA 
Ordinarie föreningsstämma hölls den 19 maj 2015. 30 röstberättigade medlemmar var närvarande. Inga 
fullmakter hade lämnats in. 

REDOVISNING AV UPPDRAG SOM BESLUTADES VID STÄMMAN 2015 
Till årsstämman hade inlämnats fyra motioner. 
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Motion 1: Inköp av 20 st. klappstolar, 3 st. hopfällbara bord och 2 st. klotgrillar att använda gemensamt vid 
gårdsfester osv. 
Stämmans beslut, motion 1: Stämman beslutade att bifalla motion 1. 

Motion 2: Gräsmatta under körsbärsträd återställes för en trevligare miljö. 
Stämmans beslut, motion 2: Stämman beslutade att motionen ansågs besvarad i enlighet med styrelsens 
utlåtande, då EFS vid t illfället för stämman redan hade fått i uppdrag att snygga till gården, klippa buskar 
och beskära träd. 

Motion 3: Beskär buskarna vid gårdsdörren till Dagmar Ebbesens väg 2. 
Stämmans beslut, motion 3: Stämman beslutade att motionen ansågs besvarad i enlighet med styrelsens 
utlåtande, då EFS vid tillfället för stämman redan hade fått i uppdrag att snygga till gården, klippa buskar 
och beskära träd . 

Motion 4: Trädkronorna på gården bör glesas ut. 
Stämmans beslut, motion 4: Stämman beslutade att motionen ansågs besvarad i enlighet med styrelsens 
utlåtande, då EFS vid tillfället för stämman redan hade fått i uppdrag att snygga till gården, klippa buskar 
och beskära träd. 

AKTIVITETER OCH LÖPANDE ARBETE I FÖRENINGEN 
Föreningens lån och avtal har förhandlats om under året och resulterat i räntesänkningar på drygt 1 
procentenhet mot tidigare lån. Styrelsen har med anledning av det gynnsamma ränteläget under 
året bundit ett lån på 4 år (ränta 1,55%) och två lån på 5 år (ränta 1,48% resp. 1,8%). 
Under året beslutade BRF Palladium genom föreningens extrastämma att uppdatera stadgarna, 
enligt HSB:s rekommendationer. 
Ett större arbete vad gäller skötseln av innergården har genomförts, innebärande upphandling av 
entreprenad, som bland annat innefattade att ett antal träd togs ner och kvarvarande träd och 
buskar beskars kraftigt, för att få en trevligare och ljusare gård. 
Under en tid i slutet av 2014 och början av 2015 hade flera lägenheter i föreningen problem med 
strömavbrott. EFS kunde till slut konstatera att huvudsäkringen var fel och denna byttes ut, med 
förre strömavbrott till följd. 
Källaren på Dagmar Ebbesens väg 4 drabbades på försommaren 2015 av översvämning av 
spillvatten. Detta var tredje gången i husets historia. EFS har tillsammans med underentreprenörer 
grundligt gått igenom bland annat avloppsrören, som visade sig vara konstruerade av många 
svängda rör, vilket lett till stopp. Detta har i sin tur medfört översvämningarna. Rören ligger på 
Samfällighetens mark och Samfälligheten bekostar tillsvidare kvartalsvisa spolningar av rören för 
att hålla dem fria. Samfälligheten undersöker möjligheten att byta ut rören . 
Arbetet inför 10-årsbesiktningen av fastigheten påbörjades under året. 10-årsbesiktningen ska ske 
inom 10 år från sista garantibesiktning. Styrelsen undersöker med hjälp av yrkespersoner bland 
annat fuktskador, sprickor i fasader och andra ärenden som boende rapporterat på styrelsens 
anmodan. 
Flera boende har besvärats av kalla lägenheter. Tillsammans med EFS har flera mätningar 
genomförts. Inga lägenheter har i mätningarna hamnat under Miljöverkets rekommendationer på 
en lägsta nivå om 18 grader. Styrelsen har dock förståelse för de svårigheter som de boende 

upplever. 
Brandbesiktningar har genomförts löpande. Styrelsen driver ett systematiskt brandskyddsarbete 
och genomför regelbundna kontroller inom hela fastigheten, samt kontroller av all brandutrustning 
och att rökluckorna i varje trapphus fungerar. 



Avsättning till underhållsfond sker enligt plan . 

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN 
Bostadsrättsföreningen ingår i en samfällighetsförening som förvaltar två gemensamhetsanläggningar. 
Filmstaden Ga:l omfattar fem garage med tillhörande ramper och portar. Filmstaden Ga:2 omfattar 
följande anordningar: 

Grönområden 
Vägar 
Belysning 
Parkeringsplatser på mark 

Kanalisationsrör för data- och telekommunikation 
Ledn ingar för vatten från Solna Vattens förbindelsepunkt i fastighetsgränsen för Filmstaden 15 till 
respektive avstyckad fastighets fastighetsgräns omfattande spillvatten och dagvatten med 
tillhörande fördröjningsmagasin . 

Samfällighetsföreningen genomför löpande möten och fattar beslut om ovan anordningar och åtgärder 
rörande gemensamma ytor. Utöver detta ett pågående arbete kring samordning av insatser, 
entreprenadarbeten och gemensamma förhandlingar. Berörda bostadsrättföreningar informeras löpande 
av Samfällighetsföreningen om aktiviteter och beslut. 

Kenneth Hörnqvist har varit BRF Palladiums styrelserepresentant i Samfällighetsföreni ngen 2015. 

HYRES LOKAL 
I bostadsrättsföreningen finns en hyreslokal på 44 m2

• Lokalen är löpande uthyrd till Filmstadens 
samfällighetsförening. Nuvarande kontraktstid löper till och med 30 september 2019. 

EKONOMI 
Samtliga verksamhetsår, från inflyttningarna 2006 fram till det gångna året 2015, har gett ett ekonomiskt 
överskott, med undantag för året 2012. Avgifterna har hållits oförändrade. 

Under året har föreningen förhandlat och lagt om flera lån med mer förmånliga räntor som följd. 

Omförhandling och sänkt kostnad för Com Hem-abonnemang, vilket trädde i kraft under 2015 och får full 
effekt under 2016. 

Omförhandling av avtalet med Bredbandsbolaget ger föreningens medlemmar högre hastighet t ill samma 
pris. 

ARVODEN 
Enligt beslut på stämman den 19 maj 2015 uppgår styrelsens arvode till två prisbasbelopp att av styrelsen 
fritt fördela mellan ledamöterna. Av föreningen vald revisor erhåller 12% av ett prisbasbelopp och 
valberedningen tilldelas 5% av ett prisbasbelopp. 

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION 
Stämman har att ta ställning till: 

Årets resultat 
Balanserat resultat 
Summa 

248 498 kronor 
627 875 kronor 
876 373 kronor 

Styrelsen föreslår stämman att ta ställning till följande disposition: 
Avsättning till underhållsfond 380 000 kronor 
Balanserat resultat 496 373 kronor ---
Summa 876 373 kronor~ 
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Avsättningen till underhållsfonden har höjts till 380 000 kr per år (tidigare 330 000 kr per år), för att 
motsvara det beräknade underhållsbehovet under de närmaste 20 åren. 

Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat och ställning finns i bifogad resultat- och 
balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 

Förvaltningsberättelsen fastställd av styrelsen den 31 mars 2016.{'f"' 
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• Org Nr: 769611-3252 

HSB bostadsrättsförening Palladium i Solna 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

Rörelsekostnader 
Driftskostnader 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader och arvoden 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

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

Arets resultat 

Not 1 

Not2 
Not3 
Not4 

Not 5 
Not 6 

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

5 651 832 5 674 003 

-2 247 886 -2 250 316 
-75 171 -69 588 

-119 103 -125 545 
-1439 385 -1439 385 
-3 881 545 -3 884 834 

1770 287 1789169 

10 229 19 518 
-1 532 018 -1773989 
-1 521 789 -1754471 

248498 34698 
fl'.f-
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Org Nr. 769611-3252 

HSB bostadsrättsförening Palladium i Solna 

Balansräkning 

Tillgingar 

Anläggningstillgingar 
Materiella anläggningstillgdngar 
Byggnader och mark 

finansiella anläggningsöl/gdngar 
Andra längfristiga värdepappersinnehav 

summa anläggningstillgångar 

Omsättnlngstillgingar 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 
övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kortfristiga placeringar 

Kassa och bank 

summa omsättningstillgångar 

summa tillgångar 

Not 7 

Nots 

Not9 
Not 10 

Not 11 

Not 12 

2015-12-31 2014-12-31 

253 009 839 
253 009 839 

500 
500 

253 010 339 

12 410 
2 021343 

183 759 
2 217 512 

950 000 

0 

3 167 512 

256177 851 

254 449 224 
254 449 224 

500 
500 

254 449 724 

11208 
1444 821 

203 465 
1659 494 

950 000 

3 443 

2 612 937 

257062 661 
ff 
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• Org Nr. 769611·3252 

HSB bostadsrättsförening Palladium i Solna 

Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser 
vttre underhållsfond 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

summa eget kapital 

Skulder 
LÄngfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörsskulder 
Aktuell skatteskuld 
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 13 

Not 14 

Not 15 

Not 16 

2015-12-31 2014-12-31 

185 465 000 
2 818 684 

188 283 684 

627 875 
248 498 
876 373 

189160 056 

64 930 949 
64 930 949 

1101 576 
206 667 

5 514 
n3089 

2 086 846 

67 017 795 

256177 851 

74 780 000 
74 780000 

Inga 

185 465 000 
2 488 684 

187 953 684 

9231n 
34 698 

957 875 

188 911 559 

66 032 525 
66 032 525 

1101 576 
186 283 

6 839 
823 879 

2 118 5n 

68 151102 

257 062661 

74 780 000 
74 780 000 

Inga 

fY 
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• • Org Nr: 769611-3252 

HSB bostadsrättsförening Palladium i Solna 

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. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009: 1 
årsredovisning för mindre ekonomiska föreningar (K2). Föreningen följer BFNAR 2009: l. 

Avskrivning fastighet 
Principen för K2 är att endast om- och tillbyggnader kan aktiveras. De tidigare aktiverade komponenter som i enlighet med 
god redovisningssed och tidigare normgivning aktiverats som separata avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med 
separata avskrivningsplaner. 

Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med 0,87% av anskaffningsvärdet årligen och total livslängd har 
bedömts till 120 år från färdigställandetiden. 

Fond för yttre underhåll 
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition 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). f!f-
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e Org Nr: 769611-3252 

HSB bostadsrättsförening Palladium i Solna 
2015-01-01 2014-01-01 

Noter 2015-12-31 2014-12-31 

Notl Nettoomsittning 

Arsavgifter 5 290884 5 290 884 
Hyror 61236 60 812 
Ersättning försäkringsbolag n468 42 442 
ÖViiga intäkter 222 244 279 911 
Bruttoomsättning 5 651832 5 674049 

Hyresför1uster 0 -46 
5651832 5 674 003 

Not2 Driftskostnader 

Fastighetsskötsel och lokalvård 334 184 307 902 
Reparationer 268 421 345 420 
B 164 927 145 780 
Uppvärmning 716 722 766191 
Vatten 96186 108 093 
Sophämtning 111 608 110 168 
Fastighetsförsäkring 65 028 61931 
Kabel-lV och bredband 193 937 203 783 
Fastighetsskatt 82 343 824n 
Förvaltningsarvoden 99 733 93482 
ÖViiga driftskostnader 35 796 25 089 
Planerat underhåH 79 001 0 

2 247 886 2 250316 

Not3 övriga externa kostnader 

Förbrukningsinventarier och varuinköp 20189 14 981 
Administrationskostnader 31382 28 500 
Extern revision 9400 9000 
Konsultkostnader 0 2 907 
Medlemsavgifter 14 200 14 200 

75171 69588 

Not4 Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 89 000 88 601 
Revisionsarvode 5340 5 388 
Sociala avgifter 24 763 31 556 

119103 125 545 

NotS Rlnteintlkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkt.er avräkningskonto HSB 5tDckholm 786 1 097 
Ränteintäkter skattekonto 2 23 
Ränteintäkter HSB bunden placering 9 304 18 224 
ÖViiga ränteintäkt.er 137 174 

10229 19518 

Not& Rintekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader långfristiga skulder 1 531 568 1 m526 
ÖViiga räntekostnader 450 463 

1532018 1773 989 

~ 
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Org Nr: 769611-3252 

HSB bostadsrättsförening Palladium i Solna 

Noter 2015-12-31 2014-12-31 

Not7 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Anslcaffningsvärde byggnader 165 779 538 165 n9 538 
Anslcaffningsvärde mark 946n 500 94 Gn 500 
utgående ackumulerade anskaffningsvärden 260457 038 260457038 

Ingående avskrivningar -6 007 814 -4 568 429 
Årets avskrivningar -1439 385 -1439 385 
utgAende ackumulerade avskrivningar -7447199 -6007 814 

UtgJende bokfört värde 253009839 254449 224 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 120 000 000 120 000 000 
Taxeringsvärde byggnad - lokaler 418 000 418 000 
Taxeringsvärde byggnad - garage 16,9% av 15 409 000 2 604121 2 604121 

Taxeringsvärde mark - bostäder 75 000000 75 000 000 
Taxeringsvärde mark - lokaler 120 000 120 000 
Summa taxeringsvärde 198142121 198142121 

Not8 Aktier, andelar och värdepapper 

Ingäende anskaffningsvärde 500 500 
Utgäende ackumulerade anskaffningsvärden 500 500 

Andel i HSB Stockholm 500 500 

Not9 övriga kortfristiga fordringar 

Skattekonto 312 310 
Avräkningskonto HSB Stockholm 2 021 031 1444 511 

2021343 1444821 

NotlO Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 143 918 130 224 
Upplupna intäkter 39 841 73 241 

183 759 203465 

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

Not11 Kortfristiga placeringar 

Bunden placering 3-mån HSB Stockholm 950 000 950 000 
950000 950000 

Not12 Kassa och bank 

Nordea plusgiro avslutat 0 3443 
0 3443 

Pr 
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Org Nr: 769611-3252 

HSB bostadsrättsförening Palladium i Solna 

Noter 

Not13 

Not14 

BeJopp vid årets i~ng 
Resultatdisposi 
Arets resUtat 
Mopp vid lrets slut 

185 465 000 

185465000 

Slculder tlllcreditinstltut 

LJneinstitlJt IJnenummer 
Nordea Hypotek 39788575722 
Nordea Hypotek 39788659896 
Nordea H',1>0te)t 39788659918 
Stad?rtpotl!k 852623 

Ränta 
1,"8% 
1,55% 
1,80% 
4,10% 

Om fem år beräknas nuvarande skulder til kreditinstitut uppgå til 

Not15 

Not16 

ÖVrigll skulder til luedltt1111tttut 

Kortfristig del av långfristig .slaAd 

Upplupna koCnader och fiirulbet.lcla intikt8 

Upplupna rantekastnader 
Rlruttletalda hyror odl avgifter 
ÖVriga upplupna kostnader 

't'ttre uh 
fond 

2488684 
330 000 

2818684 

Rånteändr 
dag 

2020-02-19 
2018-11-21 
2019-11-20 
2017--03-30 

2015-12-31 

Balanserat 
resultat 

923177 
-295 302 

627175 

Belopp 
16290 500 
12 382 791 
21037 644 
16321590 

66032525 

1101 576 
1101 576 

79 576 
447 078 
246435 

773089 

2014-12-31 

Arets resultat 
34 698 

-34 698 
248498 

248498 

Nästa Ars 
amortering 

178 000 
279 000 
475000 
169 576 

1101576 

64930949 

60 524 645 

1101 576 
1101 576 

122 101 
426135 
275 643 

823879 

Ovanstående ~ består av fiirskottsinbeQJda Silålcter avseende kommande räkenslcapsår samt skulder 
som avser innevarande räkeuskaps3r men betalas under nastlwmmande år. 

~m, den \J /1J 2-01~ 

~~ Ju*~ 

Av föreningen vald revisor 
Staffan Ahl 

· z Z. lämnats beträffande dema årsredovisning 

Av HSB Riksforbund förordnad revisor 
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Org Nr: 769611-3252 

Revisionsberättelse 
Tiii föreningsståmman i HSB bostadsrättsfO!Mng Palladium i Solna. arg.nr. 769611-3252 

Rapport om årsredovisningen 

Vi h.ar utfört en revision av årsredovisningen för HSB 
bostadsrätlstörering Paladium i Solna fönäkensk.apsåret 2015-01-
01 -2015-12-31. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen som h.ar ..-.svaret for att uppratt.a en åsredovisring 
som ger en rättvis.ande bild migt årsredovisningsfagen och for den 
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig for att uwrata 
en ilsredovisning som inte innehåller väsentfiga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentigheter eller på fel. 

Vårt ansvar är att uttala oss om t.sredovisningen på grundval av 
vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För 
revisan utsedd av HSB Riksförbund innebär detta all denne har 
utfört revisiooen enligt lntemational Sl.andartls on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder l<räver att revisorn Wier 
yr1cesetisk.a krav samt panerar och utfor revisionen for att uppnå 
riniig säkerhet att årsredovisningen inte innehåler väsentliga 
felaktigheter. 

En revision innefattar att genom dika åtgäder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i års
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, ~ 
annat genom att bedöma riskerna for väsentliga fel.aktigheler i 
årsredovisningen. vce sig dessa beror på oegenlligheler eler på 
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de del.ar av den 
interna kon1rollen som år reiw..rta for hur fflreningen l4lPf'ålla' 
årsredovisningen for all ge en rättvisande bid i syfte att utforma 
grillSkningsålgäder som är åldam~ med hänsyn !il 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i föreningens interna kontråL En revision innefattzr 
också en utvärdering av :.idainålsermghelen i de 
redovisningsprinåper som har använts och av rimtighelen i 
styrelsens uppskatlningar i redovisningen. fiksorn en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisninge. 

Vi alSer att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckiga och 
ändamålseriga som grund för våra uttalalden. 

utlalanden 

Enligt vår !Wattning har årsredovisningen uppråttats i righet 
med ålsredovisningsagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande Diet av föreningens filansiela ställning per 2015-12-31 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner belrälfC11de föreningens vinst 
eler förlust samt styrelsens förvaltning for HSB 
bostadsrättslOring Paladium i Solna for räkenskapsået 2015-01-
01 - 2015-12~1 . 

Styrelsens ansvar 

Det år styrelsen som har Cl1SVaet for fäslaget til dispositioner 
beträffande föreningens vilst eler förlust, och det är styrelsen som 
har ansvaret for förvallringen enligt bost.adsrattslagen. 

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

Som undel1ag för vårt ullåande om styrelsens förslag till 
<ispositioner beträffande föreningens llinst eller förlust har vi 
granska! om förslaget är föredigt med bostadsråltstagen. 

Som lS1derlag för vårt uttalande om ansvcrsfrihet har vi utäVer vår 
revision av åsredovisningen granskat väsentflga beslut, åtgärder 
och förhålanden i fä"eningen for att kunna bedöma om någon 
styre!seledamot är ersättningsskyldig nd föreningen. Vi har åYen 
ganska( om någon styrelseled.amci på annat såll har hanclat i strid 
med åsredovisniogslagen eler föreningens stadgar. 

Vi anser att de revisionsbevis \'i har inhämtat är tilråddiga och 
ändamålsenfiga som grund for våra uttal.anden. 

Uttalanden 

Vi tilstyrker all föreningsstä'nlTlal behandlar resultatet enigt 
förslaget i forvahning:sberålle!ser och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockham den f"B' I ~ 'ZOl 6-0'1-ZZ 

och av dess finansiåla resultat för året enfigt åsredovisningslagen. --7 <ML. { 
Fooaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga ,......~=_ f Vv 
delar. 

Vi tillsty!ker dälför att föreningsstämman faslslåler 
result.alräl<ningen och balansräkningen för föreningen. Staffan Ahl 

föron!nad revisor 
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Org Nr. 769611-3252 

HSB bostadsrättsf'örening Palladium i Solna 

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 

lnvesteringsverksamhet 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

Finansieringsverksamhet 
Ökning ( +) /minskning (-) av lån till kreditinstitut 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid Arets början 

Likvida medel vid Arets slut 

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

248 498 34 698 

1 439 385 1 439 385 
1 687 883 1 474 083 

18 502 -30 822 
-31 731 -21 726 

1674654 1421 535 

0 0 

-1101 576 -776 576 
-1101 576 -n6 576 

573 078 644959 

2397954 1752 995 

2 971031 2397 954 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto 
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. /r 
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Org Nr. 769611-3252 

HSB bostadsrättsförening Palladium i Solna 

Totala kostnader 

Räntekostnader 
28% 

Perwnalkostnader 
2% 

Avskrivningar 
27% 

Drift 
42% 

övriga externa kostnader 
1% 

Fördelning driftkostnader 

• Ar2015 aAr 2014 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	2015 

HSB	Bostadsrättsförening	Palladium	i	Solna,	organisationsnummer	769611-3252. 

Styrelsen	för	HSB	Bostadsrättsförening	Palladium	i	Solna	får	härmed	avge	redovisning	för	föreningens	
verksamhet	under	räkenskapsåret	1	januari	2015‒31	december	2015. 

Föreningen	bildades	den	28	juni	2004	och	registrerades	den	2	september	2004.	Föreningen	är	bildad	för	att	
äga	och	förvalta	fastigheten	Filmstaden	18	i	Gamla	Filmstaden,	Solna	kommun.	Inflyttningen	påbörjades	30	
juni	2006.	Byggnationen	färdigställdes	under	2006.	Föreningen	omfattar	82	lägenheter	och	en	hyreslokal.	
Under	året	var	upplåtelseavtal	tecknade	för	samtliga	lägenheter	och	hyreslokalen.	 

MEDLEMMAR	 
Vid	verksamhetsårets	utgång	bestod	föreningen	av	132	boende	medlemmar	och	HSB	Stockholm	Ekonomisk	
Förening.	Under	året	har	sju	(7)	överlåtelser	skett.	 

STYRELSE 
Styrelsen	har	under	verksamhetsåret	2015	haft	följande	sammansättning: 
Ordförande:	 Kenneth	Hörnqvist 
Sekreterare:	 Anna	Lawrence		
Ledamöter:	 Christina	Sandberg 

Arne	Evertsson	 
Anita	Larsson	 
Lars-Erik	Vesterlund	
Lars	Söderberg	(sedan	maj	2015)	
Fredrik	Malmgren	(sedan	maj	2015) 
Kerstin	Thufvesson,	HSB-ledamot	

Suppleant:	 Inger	Andersson,	HSB-ledamot 

FIRMATECKNARE 
Föreningens	firmatecknare	har	varit	Kenneth	Hörnqvist,	Lars-Erik	Vesterlund,	Anna	Lawrence	och	Lars	
Söderberg.	 

REVISORER 
Föreningens	revisorer	har	varit	Staffan	Ahl	med	Anders	Mörtberg	som	suppleant,	valda	av	föreningen,	samt	
BoRevision	AB,	av	HSB	Riksförbund	utsedd	revisionsbyrå.	 

VALBEREDNING 
Valberedningen	har	bestått	av	Peter	Hansen	(sammankallande),	Ann	Lindvall	och	Hans	Tapper.	

SAMMANTRÄDEN 
Styrelsen	har	under	verksamhetsåret	2015	haft	12	protokollförda	sammanträden,	varav	ett	konstituerande	
sammanträde.	Dessutom	hölls	en	extrastämma	gällande	ändring	av	föreningens	stadgar	utöver	ordinarie	
föreningsstämma.	 

FÖRVALTNING 
Den	ekonomiska	förvaltningen	har	under	året	skötts	av	HSB	Stockholm	och	den	tekniska	
(fastighetsskötseln)	av	EFS	AB.	
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FÖRENINGSSTÄMMA 
Ordinarie	föreningsstämma	hölls	den	19	maj	2015.	30	röstberättigade	medlemmar	var	närvarande.	Inga	
fullmakter	hade	lämnats	in. 
	  
REDOVISNING	AV	UPPDRAG	SOM	BESLUTADES	VID	STÄMMAN	2015 
Till	årsstämman	hade	inlämnats		fyra	motioner.	 
 
Motion	1:		Inköp	av	20	st.	klappstolar,	3	st.	hopfällbara	bord	och	2	st.	klotgrillar	att	använda	gemensamt	vid	
gårdsfester	osv.	 
Stämmans	beslut,	motion	1:	Stämman	beslutade	att	bifalla	motion	1. 
 
Motion	2:	Gräsmatta	under	körsbärsträd	återställes	för	en	trevligare	miljö. 
Stämmans	beslut,	motion	2:	Stämman	beslutade	att	motionen	ansågs	besvarad	i	enlighet	med	styrelsens	
utlåtande,	då	EFS	vid	tillfället	för	stämman	redan	hade	fått	i	uppdrag	att	snygga	till	gården,	klippa	buskar	
och	beskära	träd.		 
 
Motion	3:	Beskär	buskarna	vid	gårdsdörren	till	Dagmar	Ebbesens	väg	2. 
Stämmans	beslut,	motion	3:	Stämman	beslutade	att	motionen	ansågs	besvarad	i	enlighet	med	styrelsens	
utlåtande,	då	EFS	vid	tillfället	för	stämman	redan	hade	fått	i	uppdrag	att	snygga	till	gården,	klippa	buskar	
och	beskära	träd.		 
 
Motion	4:	Trädkronorna	på	gården	bör	glesas	ut.	 
Stämmans	beslut,	motion	4:	Stämman	beslutade	att	motionen	ansågs	besvarad		i	enlighet	med	styrelsens	
utlåtande,	då	EFS	vid	tillfället	för	stämman	redan	hade	fått	i	uppdrag	att	snygga	till	gården,	klippa	buskar	
och	beskära	träd.		 
 
AKTIVITETER	OCH	LÖPANDE	ARBETE	I	FÖRENINGEN 

• Föreningens	lån	och	avtal	har	förhandlats	om	under	året	och	resulterat	i	räntesänkningar	på	drygt	1	
procentenhet	mot	tidigare	lån.	Styrelsen	har	med	anledning	av	det	gynnsamma	ränteläget	under	
året	bundit	ett	lån	på	4	år	(ränta	1,55%)	och	två	lån	på	5	år	(ränta	1,48%	resp.	1,8%).		 

• Under	året	beslutade	BRF	Palladium	genom	föreningens	extrastämma	att	uppdatera	stadgarna,	
enligt	HSB:s	rekommendationer.	 

• Ett	större	arbete	vad	gäller	skötseln	av	innergården	har	genomförts,	innebärande	upphandling	av	
entreprenad,	som	bland	annat	innefattade	att	ett	antal	träd	togs	ner	och	kvarvarande	träd	och	
buskar	beskars	kraftigt,	för	att	få	en	trevligare	och	ljusare	gård.	 

• Under	en	tid	i	slutet	av	2014	och	början	av	2015	hade	flera	lägenheter	i	föreningen	problem	med	
strömavbrott.	EFS	kunde	till	slut	konstatera	att	huvudsäkringen	var	fel	och	denna	byttes	ut,	med	
förre	strömavbrott	till	följd.		

• Källaren	på	Dagmar	Ebbesens	väg	4	drabbades	på	försommaren	2015	av	översvämning	av	
spillvatten.	Detta	var	tredje	gången	i	husets	historia.	EFS	har	tillsammans	med	underentreprenörer	
grundligt	gått	igenom	bland	annat	avloppsrören,	som	visade	sig	vara	konstruerade	av	många	
svängda	rör,	vilket	lett	till	stopp.	Detta	har	i	sin	tur	medfört	översvämningarna.	Rören	ligger	på	
Samfällighetens	mark	och	Samfälligheten	bekostar	tillsvidare	kvartalsvisa	spolningar	av	rören	för	
att	hålla	dem	fria.	Samfälligheten	undersöker	möjligheten	att	byta	ut	rören.	 

• Arbetet	inför	10-årsbesiktningen	av	fastigheten	påbörjades	under	året.	10-årsbesiktningen	ska	ske	
inom	10	år	från	sista	garantibesiktning.	Styrelsen	undersöker	med	hjälp	av	yrkespersoner	bland	
annat	fuktskador,	sprickor	i	fasader	och	andra	ärenden	som	boende	rapporterat	på	styrelsens	
anmodan.	

• Flera	boende	har	besvärats	av	kalla	lägenheter.	Tillsammans	med	EFS	har	flera	mätningar	
genomförts.	Inga	lägenheter	har	i	mätningarna	hamnat	under	Miljöverkets	rekommendationer	på	
en	lägsta	nivå	om	18	grader.		Styrelsen	har	dock	förståelse	för	de	svårigheter	som	de	boende	
upplever.		
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• Brandbesiktningar	har	genomförts	löpande.	Styrelsen	driver	ett	systematiskt	brandskyddsarbete	
och	genomför	regelbundna	kontroller	inom	hela	fastigheten,	samt	kontroller	av	all	brandutrustning	
och	att	rökluckorna	i	varje	trapphus	fungerar.	 

• Avsättning	till	underhållsfond	sker	enligt	plan. 
 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN 
Bostadsrättsföreningen	ingår	i	en	samfällighetsförening	som	förvaltar	två	gemensamhetsanläggningar.	
Filmstaden	Ga:1	omfattar	fem	garage	med	tillhörande	ramper	och	portar.	Filmstaden	Ga:2	omfattar	
följande	anordningar:	 

• Grönområden 
• Vägar 
• Belysning 
• Parkeringsplatser	på	mark 
• Kanalisationsrör	för	data-	och	telekommunikation 
• Ledningar	för	vatten	från	Solna	Vattens	förbindelsepunkt	i	fastighetsgränsen	för	Filmstaden	15	till	

respektive	avstyckad	fastighets	fastighetsgräns	omfattande	spillvatten	och	dagvatten	med	
tillhörande	fördröjningsmagasin. 

 
Samfällighetsföreningen	genomför	löpande	möten	och	fattar	beslut	om	ovan	anordningar	och	åtgärder	
rörande	gemensamma	ytor.	Utöver	detta	ett	pågående	arbete	kring	samordning	av	insatser,	
entreprenadarbeten	och	gemensamma	förhandlingar.	Berörda	bostadsrättföreningar	informeras	löpande	
av	Samfällighetsföreningen	om	aktiviteter	och	beslut.	 
 
Kenneth	Hörnqvist	har	varit	BRF	Palladiums	styrelserepresentant	i	Samfällighetsföreningen	2015.	
 

HYRESLOKAL 
I	bostadsrättsföreningen	finns	en	hyreslokal	på	44	m².	Lokalen	är	löpande	uthyrd	till	Filmstadens	
samfällighetsförening.	Nuvarande	kontraktstid	löper	till		och	med	30	september	2019. 
 
EKONOMI	
Samtliga	verksamhetsår,	från	inflyttningarna	2006	fram	till	det	gångna	året	2015,	har	gett	ett	ekonomiskt	
överskott,	med	undantag	för	året	2012.	Avgifterna	har	hållits	oförändrade.	 
Under	året	har	föreningen	förhandlat	och	lagt	om	flera	lån	med	mer	förmånliga	räntor	som	följd.	 
Omförhandling	och	sänkt	kostnad	för	Com	Hem-abonnemang,	vilket	trädde	i	kraft	under	2015	och	får	full	
effekt	under	2016.		

Omförhandling	av	avtalet	med	Bredbandsbolaget	ger	föreningens	medlemmar	högre	hastighet	till	samma	
pris.	 
 
ARVODEN 
Enligt	beslut	på	stämman	den	19	maj	2015	uppgår	styrelsens	arvode	till	två	prisbasbelopp	att	av	styrelsen	
fritt	fördela	mellan	ledamöterna.	Av	föreningen	vald	revisor	erhåller	12%	av	ett	prisbasbelopp	och	
valberedningen	tilldelas	5%	av	ett	prisbasbelopp. 
 
FÖRSLAG	TILL	RESULTATDISPOSITION		 	  
Stämman	har	att	ta	ställning	till:									 
Årets	resultat			 							 								248	498	kronor 
Balanserat	resultat		 	 								627	875	kronor	
Summa	 	 	 								876	373	kronor	 						 	
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Styrelsen	föreslår	stämman	att	ta	ställning	till	följande	disposition:																																 
Avsättning	till	underhållsfond		 					380	000	kronor	 
Balanserat	resultat		 	 					496	373	kronor		 
Summa	 	 						 					876	373	kronor 

Avsättningen	till	underhållsfonden	har	höjts	till	380	000	kr	per	år	(tidigare	330	000	kr	per	år),	för	att	
motsvara	det	beräknade	underhållsbehovet	under	de	närmaste	20	åren.		
	
Ytterligare	upplysningar	vad	beträffar	föreningens	resultat	och	ställning	finns	i	bifogad	resultat-	och	
balansräkning	med	tillhörande	tilläggsupplysningar. 
 
Förvaltningsberättelsen	fastställd	av	styrelsen	den	31	mars	2016. 
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VALBEREDNINGENS	FÖRSLAG,	FÖRENINGSSTÄMMA	10	MAJ	2016	
	
Under	verksamhetsåret	2015	har	valberedningen	bestått	av	Peter	Hansen	
(sammankallande),	Ann	Lindvall	och	Hans	Tapper.		

FRÅGA	OM	ARVODE	FÖR	STYRELSE	OCH	REVISORER	
Valberedningens	förslag	är	samma	som	förra	året	och	innebär	att	styrelsen	tilldelas	två	
basbelopp	i	arvode	att	fritt	fördela	inom	sig,	att	revisorn	erhåller	12%	av	ett	basbelopp	
samt	att	valberedningen	tilldelas	5%	av	ett	basbelopp.		

FRÅGA	OM	ANTAL	STYRELSELEDAMÖTER	OCH	SUPPLEANTER	
Styrelsen	ska	bestå	utav	lägst	tre	och	högst	elva	ledamöter	med	högst	fyra	suppleanter.	
Valberedningens	förslag	är	att	styrelsen	ska	omfatta	9	ledamöter	och	1	suppleant,	totalt	
10	personer.	Av	dessa	utgörs	8	ledamöter	av	föreningens	medlemmar	samt	en	ledamot	
och	en	suppleant	utsedda	av	HSB.	

FÖRSLAG	TILL	ORDFÖRANDE	2016-2017	
Valberedningens	till	ordförande	för	en	mandatperiod	om	2	år	2015-2016:	
Kenneth	Hörnqvist	(Dagmar	Ebbesens	väg	8),	omval	

FÖRSLAG	TILL	STYRELSELEDAMÖTER	2016	
Vid	föreningsstämman	2015	valdes	följande	personer	som	styrelseledamöter	med	
mandatperiod	2015-2016:	
Anna	Lawrence	(Dagmar	Ebbesens	väg	4),	sittande	
Fredrik	Malmgren	(Mauritz	Stillers	väg	14),	sittande	
Lars	Söderberg	(Dagmar	Ebbesens	väg	2),	sittande	
De	fortsätter	sin	mandatperiod	och	omfattas	ej	av	årets	val.	
	
Valberedningens	förslag	är	att	följande	personer	väljs	till	styrelseledamöter:		
med	en	mandatperiod	om	2	år	(2015-2016)	
Christina	Sandberg	(Mauritz	Stillers	väg	14),	omval	
Lars-Erik	Vesterlund	(Dagmar	Ebbesens	väg	8),	omval	
Stefan	Holm	(Mauritz	Stillers	väg	12),	nyval	
Hans	Hopstadius	(Mauritz	Stillers	väg	12),	nyval	

	
Utöver	detta	utser	HSB	en	ledamot	och	en	suppleant	att	ingå	i	styrelsen	med	en	
mandatperiod	på	1	år.	

REVISOR	OCH	REVISORSUPPLEANT	
Till	revisorer	för	föreningen	utser	HSB	Riksförbund	en	revisor.		
Därutöver	föreslår	valberedningen	mötet	att	utse	en	ordinarie	revisor	och	en	suppleant.		
	
Valberedningen	föreslår:		
Staffan	Ahl,	ordinarie,	(Mauritz	Stillers	väg	12),	omval	
Anita	Larsson,	suppleant,	(Dagmar	Ebbesens	väg	4),	nyval	
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NY	VALBEREDNING	
2015	års	valberedning	(Ann	Lindvall,	Peter	Hansen	och	Hans	Tapper)	ställer	sig	till	
förfogande	för	omval.		
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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



