
HSB BRF FATBURSBRUNNEN

ÅRSREDOVISNING 2018 



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. 





Org Nr: 702002-8192 

Förvaltningsberättelse för HSB Bostadsrättsförening Fatbursbrunnen i Stockholm 

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret: 
2018-01-01 - 2018-12-31 

Verksamheten 

Allmänt om v.erksamheten 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus lfpplåta bostäder till medlemmarna 
med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999: 1229). 

Föreningens fastigheter 

Föreningen äger fastigheterna Fatbursbrunnen 3 och 12 i Stockholms kommun. 

Föreningen har sitt säte i Stockholm. 

I föreningens fastigheter finns: 

Objekt 
Bostadsrätter 
Lokaler 

Antal 
64 
4 

Kvm 
4 221 

81 

Föreningens fastigheter är byggda 1884 värdeår 1969 respektive 1983-

Föreningen är fullvärdesförsäkrad i Stockholms Stads Brandförsäkringskontor. I försäkringen ingår styrelseansvarsförsäkring. 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 

Årsavgifter 

Avgifterna höjs med 5% fr.o.m. 1/4-2019. 

Pågående eller framtida underhåll 

Tidpunkt Byggnadsdel 
Inom 5 år Stammar 

Tidigare genomfört underhåll 

Tidpunkt Byggnadsdel 
Stammar 
Trapphus 
Fasad och fönster 
Tak 

Åtgärd 
Stambyte 

Åtgärd 
Stamspolnlng 
Renovering 
Fasad och fönsterrenovering 
Omläggning och renovering 

2017 
2016-2017 
2013-2014 
2010-2011 
2010 El Individuella mätare för debitering av el till medlemmarna 

Övriga väsentliga händelser 
Avskrivningsplanen har gjorts om för att bättre spegla den verkliga livslängden. 

Då föreningen står inför stora kostnader inom en inte alltför avlägsen framtid I samband med stambytet har styrelsen beslutat om att 
genomföra årliga avgiftshöjningar till dess att avgiftsnivån kommer upp i en rimlig nivå i relation till kommande kostnader. 
Som ett sätt att hålla kostnaderna nere i samband med stambytet fick styrelsen i uppdrag att undersöka om det skulle generera relevanta 
intäkter vid en försäljning av gemensamma lokaler ex. 

Stämma 
Ordinarie föreningsstämma hölls 2018-05-23. Vid stämman deltog 27 medlemmar och 2 via fullmakt. 
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Org Nr: 702002-8192 

HSB Bostadsrättsförening Fatbursbrunnen i Stockholm 
2018-01-01 2017-01-01 

Noter 2018-12-31 2017-12-31 

Not 1 Nettoomsättning 

Årsavgifter 3 102 708 3 102 708 
Årsavgifter el 196 863 158 158 
Hyror 151 845 168 523 
Övriga intäkter 46 098 5 581 
Bruttoomsättning 3 497 514 3 434 970 

Hyresförluster -1 0 
3 497 513 3 434 970 

Not2 Drift och underhåll 

Fastighetsskötsel och lokalvård 184 151 119 419 
Reparationer 358 914 1 014 397 
El 334 981 285 930 
Uppvärmning 574 233 567 371 
Vatten 113 602 88 615 
Sophämtning 85 201 80 438 
Fastighetsförsäkring 55 908 55 455 
Kabel-TV och bredband 160 642 159 221 
Fastighetsskatt och fastighetsavgift 96 905 95 475 
Förvaltningsarvoden 194 361 248 426 
Övriga driftkostnader 17 353 0 

2 176 251 2 714 747 

Not3 Övriga externa kostnacler 

Förbrukningsinventarier och varuinköp 13 061 0 
Administrationskostnader 3 531 102 182 
Extern revision 21 500 21 000 
Konsultkostnader 59 313 34 759 
Medlemsavgifter 25 160 25 160 

122 565 183 101 

Not4 Personalkostnader ocll arvoden 

Arvode styrelse 45 150 90 218 
Revisionsarvode 1 500 0 
Övriga arvoden 12 500 0 
Sociala avgifter 16 719 20 294 

75 869 110 512 

Nots Ränteintäkter och liknancle resultatposter 

Ränteintäkter HSB bunden placering 620 0 
Övriga ränteintäkter 1 076 6 

1 696 6 

Not6 

Räntekostnader långfristiga skulder 195 266 167 577 
Övriga räntekostnader 2 159 0 

197 425 167 577 
o
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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) 





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



