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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. 



HSB - där möjligheterna bor 

HSB bostadsrättsförening Finnboda Pirar i Nacka 

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

Samtliga medlemmar i HSB brf Finnboda Pirar kallas till 
ordinarie föreningsstämma 

Tid: 
Plats: 

Måndagen den 13 maj 2019 kl: 18:30 
Vilans Skola, Danvikshemsvägen 4 

Förtäring serveras från kl: 17:30 

Anmälan till stämman sker genom att ni mejlar er anmälan till: 
info@brf-finnbodapirar.se 
ange: Anmälan i ämnes raden 

DAGORDNING 

1. F öreningsstämmans öppnande 
2. Val av stämmoordförande. 
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare. 
4. Godkännande av röstlängd. 
5. Frågan om närvarorätt vid föreningsstämman 
6. Godkännande av dagordning 
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet. 
8. V al av minst två rösträknare 
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning 
11. Redovisning av produktionskostnad och finansiering 
12. Genomgång av revisorernas berättelse 
13. Beslut om fastställande av resultaträlming och balansräkning 
14. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust 

enligt den fastställda balansräkningen 
15. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
16. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för 

styrelsen ledamöter, revisorer, valberedning och de andra fö11roendevalda som 
valts av föreningsstämman 

17. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
18. Val av styrelseledamöter och suppleanter 



19 Presentation av HSB ledamot 
20. Beslut om antal revisorer och suppleanter 
21. Val av revisor/ er och suppleanter 
22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
24. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter 

iHSB 
25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda 

ärenden som angivits i kallelsen 

a) Motion inkommen från Georges Chahine gällande att styrelsen tar fram en 
en lista på samtliga kända brister i fastigheten, gemensamma utrymmen och 
lägenheter 

b) Motion inkommen från Georges Chahine gällande att styrelsen lägger ut justerat 
protokoll på föreningens hemsida 

c) Motion inkommen från Georges Chahine gällande att styrelsen ska se till att 
nuvarande portkod byts ut, att vaij e port får en egen kod och att portkoder byts ut med 
jämna mellanrum 

d) Motion inkommen från Georges Chahine gällande att vinterunderhåll/snöröjning av 
gång och cykelvägar i området är mycket dåligt utfö11 

e) Motion inkommen från Georges Ghahine gällande måsar som bygger bo, leker och 
lägger ägg på hustaken och går till angrepp mot människor 

f) Motion inkommen från Stefan Boström gällande automtiska dörr öppnare till 
cykelrummen 

g) Motion inkommen från Indra och Andreas Uhmeier gällande den låsta bommen 
mellan Finnboda Kajväg 12 och 14 

h) Motion inkommen från Bertil Flodin förslag till grönare områden på Finnboda Pirar 
i) Motion inkommen från Birgitta Clarke !Genast gällande montering av cykelställ i två 

våningar 

26. Föreningsstämmans avslutande. 



REGLER FÖR RÖSTRÄTTEN 

På föreningsstämman har vmje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt 
har de tillsammans en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans 
en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst 

Medlem som inte betalt förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt 

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är 
medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad 
fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem får 
företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får medföra ett 
valfritt biträde. 

Välkommen till ordinarie föreningsstämma! 

Styrelsen 





Org Nr: 769616-8249 

· Styrelsen för 
HSB bostadsrättsförening Finnboda Pirar i Nacka 

Org.nr: 769616-8249 

får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 

2018-01-01 - 2018-12-31 





Org Nr: 769616-8249 

Förvaltningsberättelse för HSB bostadsrättsförening Finnboda Pirar i Nacka 

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

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

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

Föreningens fastigheter 

Föreningen äger fastigheten Sicklaön 37:66 i Nacka kommun. 

Föreningen har sitt säte i Nacka. 

I föreningens fastigheter finns: 

Objekt 
Bostadsrätter 
Parkeringar och 
garageplatser 

Antal 
92 

41 

Kvm 
7 144 

Föreningens fastighet är byggd 2016 värdeår 2016. 

Föreningen är fullvärdesförsäkrad i Folksam. I försäkringen ingår bostadsrättstillägg samt styrelseansvarsförsäkring. 

Samfällighet/ gemensamhetsanläggning 
Föreningen ingår i följande samfälligheter och gemensamhetsanläggningar: 

Gemensamhetsanläggning Finnboda Kajgarage. Denna gemensamhetsanläggning avser delägarförvaltat garage. 
Övriga delägare är HSB Brf Finnboda Terrass och HSB Brf Finnboda Udde. 

Gemensamhetsanläggning grönyta. Avser yta belägen mellan HSB Finnboda Terrass och HSB Brf Finnboda Udde. 
Övriga delägare är HSB Brf Finnboda Terrass och HSB Brf Finnboda Udde. 

Gemensamhetsanläggning Finnboda Hamngarage. Denna gemensamhetsanläggning avser delägarförvaltat garage. 
Övriga delägare är HSB Brf Finnboda Dockland och HSB Brf Finnboda Hamnplan. 

Övriga gemensamhetsanläggningar: 
En samfällighetsförening bestående av tre gemensamhetsanläggningar är under bildande. Denna kommer 
omfatta ytparkering, ledningar och gator på Finnboda Varvsväg och Finnboda Kajväg. 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 

Årsavgifter 

Under året har årsavgifterna varit oförändrade. 

Genomfört och planerat underhåll 

Inget planerat underhåll har genomförts eftersom det är en nyproducerad bostadsrättsförening. 

Pågående eller framtida underhåll 

Tidpunkt Byggnadsdel 

Tidigare genomfört underhåll 

Tid unkt B nadsdel 

Övriga väsentliga händelser 

Åtgärd 

Inget planerat underhåll pågår eller planeras eftersom det är en 
nyproducerad bostadsrättsförening. 

Åt ärd 

Inget planerat underhåll har tidigare genomföts eftersom det är en 
nyproducerad bostadsrättsförening. 

Bostadsrättsföreningens nya stadgar blev registrerade hos Bolagsverket den 14 augusti 2018~ 
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Förvaltningsberättelse för HSB bostadsrättsförening Finnboda Pirar i Nacka 

Stämma 
Ordinarie föreningsstämma hölls 2018-05-21. Vid stämman deltog 46 röstberättigae medlemmar varav 
fem med fullmakt. 

Vid den ordinarie föreningsstämman beslutades enhälligt att i andra läsningen anta 2011 års-normalstadgar 
version fem för bostadsrättsföreningen. 

Styrelse 

Styrelsen har haft nedan sammansättning fram till ordinarie föreningsstämma den 21 maj 2018 

Ordförande 
Vice ordförande 
Sekreterare 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 

Thomas Karlsson 
Björn Holck-Clausen 
Camilla Brännfors 
Fredrik Berg 
Katarina Helin 
Monica Engfeldt 
Tomas Hansson 
Kjell Friberg 
Tony Axelsson 

Efter föreningsstämman den 21 maj 2018 har styrelsen haft följande sammansättning. 

Ordförande 
Vice ordförande 
Sekreterare 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 
Adjungerad 

Thomas Karlsson 
Björn Holck-Clausen 
Camilla Brännfors 
Fredrik Berg 
Katarina Helin 
Åsa-Johansson-Ledder 
Tomas Hansson 
Kjell Friberg 
Tony Axelsson 
Eva Lorentzon 

Thomas Karlsson, ledamot och ordförande i styrelsen avgick ur styrelsen den 16 oktober 2018. 
Till ny ordförande utsågs Fredrik Berg. 

Katarina Helin ~vslutade sin anställning i HSB i november 2018, och avgick då ur styrelsen. 

Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda styrelsemöten. 

Firmatecknare 
Firmatecknare har fram till och med ordinarie föreningsstämma den 21 maj 2018 varit 
Thomas Karlsson, Camilla Brännfors, Björn Holck-Clausen och Monica Engfeldt två i förening. 

Efter ordinarie föreningsstämma den 21 maj har firmatecknare varit Thomas Karlsson, Camilla 
Brännfors, Åsa Johansson-Ledder och Björn Holck-Clausen två i förening. 

Efter den 16 oktober 2018 har firmatecknare varit Fredrik Berg, Camilla Brännfors, Åsa Johansson-Ledder 
och Björn Holck-Clausen två i förening. 

Revisorer 
Monica Engfeldt 
Tobias Sjölund 
Borevision AB 

Föreningsvald ordinarie 
Föreningsvald suppleant 
Av HSB Riksförbund utsedd revisor 

Monica Engfeldt har avgått under året. 

Representanter vid HSB:s fullmäktige 

Föreningens har inte utsett någon repsesentant i HSB:s fullmäktige 

Valberedning 
Valberedningen består av Monica Larsson, Stefan Boström och Björn Holck-Clausen (sammankallande). (p/' 
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Förvaltningsberättelse för HSB bostadsrättsförening Finnboda Pirar i Nacka 

Samarbetskommitten 
Samarbetskommitten har bestått av Björn Holck Clausen, Eva Lorentzon, Hans Haraldsson, 
Jan Lilleborg, Kjell Friberg, Pontus Lundell, Tobias Sjölund och Asa Johansson-Ledder. 
Björn Holck-Clausen har varit utsedd till sammankallande. 

Underhållsplan 

Underhållsplan för planerat periodiskt underhåll har upprättats av styrelsen. Planen ligger till grund för styrelsens beslut om reservering 
till eller ianspråkstagande av underhållsfond. 
Stadgeenlig fastighetsbesiktning genomfördes ej eftersom garantitiden fortfarande gäller. 

Underhållsplanens syfte är att säkerställa att medel finns för det planerade underhåll som behövs för att hålla fastigheterna i gott skick. 
Under året utfört underhåll framgår av resultaträkningen. 

Medlemsinformation 

Medlemmar 
Föreningen hade 148 (147) medlemmar vid utgången av verksamhetsåret 2018 (2017). Under året har 11 (22) överlåtelser skett. 

Ettårsöversikt 

Ekonomisk sammanställning och nyckeltal i bostadsrättsföreningen 
För att göra ekonomin i en bostadsrättsförening enklare att förstå använder sig HSB av ett antal nyckeltal. Dessa nyckeltal kan 
användas för att jämföra nyproducerade bostadsrättsföreningar med varandra och för att följa utvecklingen hos en enskild 
bostadsrättsförening. Syftet är att skapa trygghet och förståelse för dig som medlem, köpare eller övrig intressent. 

Nyckeltal 
Årsavgift, kr/kvm 
Totala Intäkter kr/kvm 
Sparande till underhåll och investeringar kr/kvm 
Belåning, kr/kvm 
Räntekänslighet 
Drift och underhåll kr/kvm 
Energikostnader kr/kvm 

Förklaring av nyckeltal 

Årsavgift 

2018 
620 
797 
235 

10 502 
17% 
412 
141 

Anger hur stor årsavgiften är per kvadratmeter boarea exklusive eventuellt separat debiterade avgifter (el, bredband och liknande). 

Totala intäkter 
Anger föreningens totala intäkter för räkenskapsåret per kvadratmeter boarea och lokalarea. Intäkter utöver årsavgiften ( exempelvis 
garage- och lokalintäkter) inräknas här. 

Sparande till framtida underhåll 
Detta nyckeltal anger hur stort löpande överskott föreningen har per kvadratmeter boarea och lokalarea varje enskilt år som kan 
användas till det framtida underhållet av föreningens fastighet. På lång sikt går pengarna till de planerade underhåll och investeringar 
som behöver göras, antingen genom att överskottet finns placerat på bank eller har använts till amorteringar på föreninges lån och 
därigenom skapat nytt låneutrymme. 

Beräkning av föreningens sparande/överskott visas nedan. 
Belåning, kr/kvm 
Belåningen fördelas på kvm-ytan för bostäder och lokaler då nyckeltalet avser visa hur stor belåning hela bostadsrättsföreningen har. 
För att se hur stor andel en enskild medlem har av föreninens lån ska man utgå från den bostadsrättens andelsvärde. 

Räntekänslighet 
Anger hur många procent bostadsrättsföreningen behöver höja avgiften med om räntan på föreningens samlade lån går upp med en 
procentenhet för att bibehålla samma sparande till framtida underhåll och investeringar. 

Drift och underhåll 
Genomsnittlig drift och underhåll fördelas på ytan för bostäder och lokaler. Beräknas på drift och underhåll exklusive eventuella 
kostnader för planerat underhåll. 

Energikostnader 
Anger värme, vatten- och elkostnader per kvadratmeter boarea och lokalarea för varje räkenskapsår. Nyckeltalet tar hänsyn till de 
kostnader som debiteras medlemmarna och ger därigenom föreningen en intäkt.~ 
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Förvaltningsberättelse för HSB bostadsrättsförening Finnboda Pirar i Nacka 

Övriga nyckeltal 
Nettoomsättning 
Resultat efter finansiella poster 
Soliditet 
(Nyckeltal i tkr om inte annat anges) 

2018 
5 693 

-4 991 
87% 

Föreningens sparande till framtida planerat underhåll och investeringar 

Nedan redovisas föreningens sparande till framtida planerade underhåll och investeringar. Sparandet visar hur mycket likvida 
medel föreningen fått över i den löpande driften under räkenskapsåret. Därför tas avskrivningar (som inte påverkar likviditeten) 
samt årets planerade underhåll bort. 

Rörel sei ntä kter 
Rörelsekostnader 
Finansiella aster 
Årets resultat 

Hvreskomoensation 
Planerat underhåll 
Avskrivningar 
Årets sparande 

+ 
+ 

5 692 779 
10 027 872 

655 555 
-4 990 648 

171800 
0 

6 842 748 

Årets sparande per kvm total vta 

1680 300 

235 

Förändring eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
Reservering till fond 2018 
Ianspråktagande av fond 2018 
Balanserad i ny räkning 
Upplåtelse lägenheter 
Arets resultat 
Belopp vid årets slut 

Upplåtelse-
Insatser avgifter 

531150 000 0 

0 0 

531150 000 0 

Förslag till disposition av årets resultat 

Styrelsens disposition 

Balanserat resultat 
Årets resultat 
Reservering till underhållsfond 
Ianspråktagande av underhållsfond 
Summa till stämmans förfogande 

Stämman har att ta ställning till: 
Balanseras i ny räkning 

-5 616 673 
-4 990 648 

-690 000 
0 

-11297321 

-11297321 

Yttre uh Balanserat Årets 
fond resultat resultat 

699 000 -687 792 -4 928 881 
690 000 -690 000 

0 
-4 928 881 4 928 881 

-4 990 648 
1 389 000 -6 306 673 -4 990 648 

Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande 
tilläggsupplysningar.4,Y" 
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HSB bostadsrättsförening Finnboda Pirar i Nacka 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

Rörelsekostnader 
Drift och underhåll 
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 

Not 1 

Not 2 
Not 3 
Not 4 

Not 5 
Not 6 

2018-01-01 
2018-12-31 

5 692 779 

-2 941 730 
-111 843 
-131 551 

-6 842 748 
-10 027 872 

-4 335 093 

53 235 
-708 790 
-655 555 

Årets resultat ~~-----~--------------~ -4 990 648 

2017-01-01 
2017-12-31 

5 155 070 

-2 447 150 
-125 125 

-70 651 
-6 842 748 
-9 485 674 

-4 330 603 

22 983 
-621 261 
-598 278 

-4928881v 
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HSB bostadsrättsförening Finnboda Pirar i Nacka 

Balansräkning 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstil/gJngar 
Byggnader och mark 

Finansiella anläggningstillgJngar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 
Avräkningskonto HSB Stockholm 
Placeringskonto HSB Stockholm 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kortfristiga placeringar 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 7 

Not 8 

Not 9 
Not 10 

Not 11 

2018-12-31 2017-12-31 

592 896 504 599 739 252 
592 896 504 599 739 252 

500 500 
500 500 

592 897 004 599 739 752 

0 1 594 716 
1 601 627 2 346 761 

203 758 203 555 
5 019 9 865 

350 987 740 239 
2 161 392 4 895 136 

3 800 000 500 000 

5 961 392 5 395 136 

598 858 396 60513488~~ 
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HSB bostadsrättsförening Finnboda Pirar i Nacka 

Balansräkning 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Insatser 
Yttre underhållsfond 

Ansamlad förlust 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 
L§ngfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörssku lder 
Skatteskulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Not 12 

Not 13 

Not 14 
Not 15 

2018-12-31 2017-12-31 

531150 000 531150 000 
1 389 000 699 000 

532 539 000 531 849 000 

-6 306 673 -687 792 
-4 990 648 -4 928 881 

-11 297 321 -5 616 673 

521 241 679 526 232 327 

74 702 750 74 994 450 
74 702 750 74 994 450 

291 700 291 700 
252 187 237 044 

23 078 426 951 
1 392 518 1729470 

954 484 1 222 945 
2 913 967 3 908 110 

77 616 717 78 902 560 

598 858 396 605134888< 
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HSB bostadsrättsförening Finnboda Pirar i Nacka 

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 

lnvesteri ngsverksam het 
Investeringar i fastigheter 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

Fina nsieri ngsverksam het 
Ökning ( +) /minskning (-) av långfristiga skulder 
Inbetalda insatser och upplåtelseavgifter 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets slut 

2018-01-01 2017-01-01 
2018-12-31 2017-12-31 

-4 990 648 -4 928 881 

6 842 748 6 842 748 
1852100 1 913 867 

1 988 814 93 120 218 
-994 143 -174 901 019 

2 846 770 -79 866 934 

0 -164 092 860 
0 -164 092 860 

-291 700 -16 313 850 
0 240 285 000 

-291 700 223 971 150 

2 555 010 -19 988 644 

3 050 316 23 038 960 

5 605 387 3 050 316 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto 
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. ~ 
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HSB bostadsrättsförening Finnboda Pirar i Nacka 

Redovisnings- och värderingsRrinciRer samt övri a bokslutskommentarer 

Föreningen tillämpar sig av årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012: 1(K3). 
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. 
Lån med en bindningstid på ett år eller mindre tas i årsredovisningen upp som långfristiga skulder. 

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 SABOs 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 
anskaffninqsvärdet. 

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. 

Inkomstskatt 
En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag, belastas vanligtvis inte med 
inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % för verksamheter som inte kan hänföras till fastigheten, t ex avkastning på en del 
placeringar. 

Uppskjuten skatt 
Föreningen köpte samtliga aktier i Pirar Mark i Finnboda AB av Viventus Holding AB som ägde fastigheten Nacka Sicklaön 
37:66 för 61 617 140 kr. I slutet av 2014 tog FAR SRS policygrupp för redovisning fram ett uttalande, RedU9 
Bostadsrättsföreningars förvärv av fastighet via bolag. Förvärvet är redovisat i enlighet med RedU9, vilket innebär att 
övervärdet för aktierna förts direkt till fastigheten. 

Fastigheten har ett redovisat anskaffningsvärde som överstiger det skattemässiga värdet med 48 514 000 kr. Föreningen 
har i och med det en uppskjuten skatteskuld . Om föreningen skulle sälja fastigheten uppstår det en skatt. Då föreningen 
inte har för avsikt att sälja fastigheten värderas den uppskjutna skatteskulden till O kr.~ 
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Org Nr: 769616-8249 

HSB bostadsrättsförening Finnboda Pirar i Nacka 
2018-01-01 2017-01-01 

Noter 2018-12-31 2017-12-31 

Not 1 Nettoomsättning 

Årsavgifter 4 428 840 3 992 588 
Årsavgifter el 303 844 169 399 
Årsavgifter vatten 141 316 83 440 
Hyror 414 940 427 943 
Bredband 167 076 151 386 
Övriga intäkter 236 763 330 314 
Bruttoomsättning 5 692 779 5155 070 

Not 2 Drift och underhåll 

Fastighetsskötsel och lokalvård 458 979 384 074 
Löpande underhåll 425 840 181 014 
El 698 516 656 365 
Uppvärmning 489 615 404 053 
Vatten 263 860 146 899 
Sophämtning 120 795 70 705 
Fastighetsförsäkring 57 197 59 295 
Kabel-lV och bredband 188 717 168 816 
Fastighetsskatt och fastighetsavgift 9 177 13 901 
Förvaltningsarvoden 191 225 187 028 
Övriga driftkostnader 37 809 175 000 

2 941730 2 447150 

Not3 Övriga externa kostnader 

Förbrukningsinventarier och varuinköp 9 338 15 524 
Administrationskostnader 76 385 93 601 
Extern revision 8 000 8 000 
Medlemsavgifter 18 120 8 000 

111843 125 125 

Not4 Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 91 000 44 800 
Övriga arvoden 9 100 8 960 
Sociala avgifter 31451 16 891 

131551 70 651 

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 540 2 262 
Ränteintäkter HSB placeringskonto 204 3 432 
Ränteintäkter HSB bunden placering 14 754 12 074 
Övriga ränteintäkter 37 738 5 215 

53 235 22 983 

Not6 Räntekostnader och liknande resultat~oster 

Räntekostnader långfristiga skulder 708 790 481 592 
Övriga räntekostnader 0 139 669 

708 790 62126~ 
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Org Nr: 769616-8249 

HSB bostadsrättsförening Finnboda Pirar i Nacka 

Noter 

Not7 

Nots 

Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Anskaffningsvärde byggnader 
Anskaffningsvärde mark 
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 

Ingående anskaffningsvärde 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Andel i HSB Stockholm 

Skattekonto 
övriga fordringar 

2018-12-31 

496 450 860 
110 131140 

0 
606 582 000 

-6 842 748 
-6 842 748 

-13 685 496 

592 896 504 

121 000 000 
4 344 000 

46 000 000 
0 

171344 000 

500 
500 

500 

1 583 
3 436 

5 019 

2017-12-31 

332 358 000 
110 131140 
164 092 860 

606 582 000 

0 
-6 842 748 

-6 842 748 

599 739 252 

121 000 000 
4 344 000 

46 000 000 
0 

171344 000 

500 
500 

500 

815 
9 050 

9 865 

N_o_t_l_0~_F_o_·r_utbetalda kostnader och upplupna intäkter_--------------------~ 

Not 11 

Not 12 

Förutbetalda kostnader 
Upplupna intäkter 

207 275 
143 712 

350 987 

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

Kortfristiga placeringar 

Bunden placering 3 månader HSB Stockholm 

Skulder till kreditinstitut 

Låneinstitut 
Swedbank 
Swedbank 
Swedbank 

Lånenummer 
2857611525 
2857611566 
2858904721 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 

Ränta 
1,00% 
1,40% 
0,37% 

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 

Ränteändr 
dag 

2019-04-19 
2021-04-20 
2019-01-28 

3 800 000 
3 800 000 

Belopp 
25 150 000 
24 712 450 
25 132 000 

74 994 450 

79 860 000 

223 610 
516 629 

740 239 

500 000 
500 000 

Nästa års 
amortering 

0 
291 700 

0 
291 700 

74 702 750 

73 535 950 

79 860 000~ 
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Org Nr: 769616-8249 

HSB bostadsrättsförening Finnboda Pirar i Nacka 

Noter 
Not 13 Skulder till kreditinstitut ,__ ___ _ 

Kortfristig del av långfristig skuld 

Not 14 __ o_··_vr_ig, a skulder 

Not 15 

Momsskuld 
Garagekompensation år 2-10 
Övriga kortfristiga skulder 

Ut?P,lu na kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Förutbetalda hyror och avgifter 
övriga upplupna kostnader 

2018-12-31 

291 700 
291700 

18 118 
1374400 

0 
1392 518 

121179 
406 408 
426 897 

954 484 

2017-12-31 

291 700 
291 700 

80 232 
1 546 200 

103 038 
1729 470 

119 604 
406 100 
697 241 

1222945 

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

Not 16 Väsentliga händelser eft_e_r_å_re_ts_ s_lu_t ________________________ _ 

Inga väsentl iga händelser har skett efter årets slut 

a /t)1 ~ 21 a'>?r;7h 
Camilla Brännfors 

___ _,,Våi:-r-evisiQRs0eFättelse-har /'i. -() L--\ - l L\. lämnats beträffande denna årsredovisning 
'? 

JoaklmHII 
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i HSB Brf Finnboda Pirar i Nacka, org.nr. 769616-8249. 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf Finnboda 
Pirar i Nacka för år 2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 
december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

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

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 
Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar och Den 
föreningsvalda revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansv r 

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta. 

Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar 

Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en 
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanqen, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre 
kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat. 

Den fören ingsvalda revisorns ansvar 

Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt 
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning . .y' 
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Rapport om andra krav enligt lagar, andra 
författningar samt stadgar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för HSB Brf Finnboda Pirar i 
Nacka för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust. 

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

Grund för utta landen 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har i övrigt fullgjort 
sitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen 
av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse 
att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldig het mot 
föreningen, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, 
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, 
årsredovisnings lagen eller stadgarna. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med bostadsrättslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag 
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt 
med bostadsrättslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på revisorn utsedd av 
HSB Riksförbunds professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 

Stockholm den \ lt / ', -2019 

Joakim Häll 

BoRevision AB 
Av HSB Riksförbund 
utsedd revisor 

14



-Finnboda Pirar 
brf 

ÅRS RED OVIS NI N G 

HSB bostadsrättsförening Finnboda Pirar i Nacka, organisationsnummer, 769616-8249. 

BILAGA TILL FÖRV ALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2018 

VERKSAMHETEN 

Allmänt om verksamheten 
Bostadsrättsföreningen Finnboda Pirar bildades den 24 maj 2007 och registrerades hos 
Bolagsverket den 18 juni 2007. Föreningen bildades för att äga och förvalta fastighet inom 
Finnboda Varv, Nacka kommun. 

Bostadsrättsföreningen Finnboda Pirar är ägare till fastigheten Sicklaön 37:66 i Nacka kommun. 
Fastigheten färdigställdes under år 2016/2017. Den första inflyttningen var den 17 oktober 2016 och 
den sista ägde rum den 22 mars 201 7. 

Projektet 
Finnboda Pirar (Piren och Bryggan) är unikt på så vis att det är uppfört på två pirar i Saltsjön. 
Pirarna består av 92 lägenheter, samtliga med generösa balkonger eller uteplatser/terrasser i två 
väderstreck med tillhörande förråds- och cykelutrymmen. Arkitektturen är tänkt att associera till de 
tidiga fartygen och varvsverksamheten. 

Lägenheterna är fördelade på: 
26 lägenheter med två rum och kök (60,5 - 68,0 kvm) 
28 lägenheter med tre rum och kök (73,5 - 78,5 kvm) 
38 lägenheter med fyra rum och kök (83,0- 106,5 kvm) 

Styrelsen 
Vid denna föreningsstämma kommer HSB Stockholm avlämna bostadsrättsföreningen. 
Detta innebär att utsedda tjänstemän från HSB Stockholm avgår ur styrelsen och att styrelsen 
därefter enbart består av boendeledamöter och suppleanter samt en ledamot utsedd av 
HSB Stockholm. 

Efter att bostadsrättsföreningen avlämnats kommer HSB Stockholm bjuda in den nya styrelsen till 
utbildning. Styrelsen kommer att få information om grundläggande juridik, garantifrågor, 
föreningsverksamhet och styrelsens ansvar. 

Vid årets föreningsstämma kommer en redovisning av produktionskostnad och finansiering ske. 

1 
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Samarbetskommitten 

Vid föreningsstämman den 21 maj 2018 utökades Samarbetskommitten med 3 medlemmar till totalt 
8 medlemmar. Vi har haft 15 protokollförda möten. Dessa möten har till stor del förberett ärenden 
till styrelsen avseende ekonomi, förvaltningsadministration och produktionsfrågor, men även 
långsiktiga strategiska föreningsfrågor, förhandling, avtal m.m. Dessutom förberedande möten med 
samtliga bostadsrättsföreningar inom Finnboda Varv inför bildande av samfällighetsförening och för 
förvaltning av gemensamma garage och markytor. 

Det har varit stort fokus på akuta felanmälningar samt uppföljning och åtgärder av besiktningar i 
föreningens fyra huslaoppar på Finnboda Pirar. 

För att säkerställa kunskap inom samarbetskommitten har vi även deltagit i utbildningar som 
fastighetsägaransvar, lag och rätt i Brf, HSB ekonomi, att arbeta i styrelse mm. 

En annan del som vi haft fokus på är information till alla medlemmar i föreningen, att på ett enkelt 
sätt nå alla med information från styrelsen och samarbetskommitten. 

Boendegruppen 
Uthyrning av föreningslokalen till boende har fungerat mycket bra under året, hittills har det varit 
ett 40-tal uthyrningsnätter. Nu när lokalen är avgränsad med bl.a. en inglasad uteplats blir den 
säkert ännu mer attraktiv att hyra framöver. Vi arbetar vidare med att få en enklare nyckelhantering 
och bokningssystem, som ska hantera både lokalen och tvättstugan. Lokalen har också utrustats 
med WiFi, samt med TV-skärm för att underlätta dokumenthantering vid möten m.m. 

Under sommaren införskaffades fyra planteringstunnor, två till varje pir, som har planterats med 
växter och päronträd för att på så sätt få in lite grönt i vår närmiljö. 

För att tydliggöra föreningens gatuadresser har fasadsiffrorna 12 respektive 14 satts upp på 
fasaderna mot Kajvägen. 

Föreningen har under året skaffat en egen domän info@brf-finnbodapirar.se och därigenom kunnat 
skicka nyhetsbrev på mail till de som så önskar. Vi har nu över 80 prenumeranter vilket är en 
utmärkt informationsmöjlighet och en styrka vid akuta situationer. Avsikten är att info-bladet ska 
komma ut 3 gånger på våren och 3 gånger på hösten. Info-bladet kommer även fortsättningsvis 
alltid finnas på föreningens hemsida/intranät. 

Fastighetsgruppen 
Inglasning av balkonger och uteplatser mot söder. Efter beviljat bygglov har ett 20-tal balkonger 
inglasats, fler är på gång under våren. Bygglovet gäller för start av ny inglasning t.o.m. 2021. 

Ytterligare 2 medlemmar har knutits till fastighetsgruppen med fastighetsspecifika kunskaper. 
Fastighetsgruppen bevakar och följer upp produktionsfrågor inför 2-års garantibesiktning, som äger 
rum under hösten 2019. Gruppen arbetar också med att skapa bra rutiner för underhåll och framtida 
fastighets frågor. 

El-laddning av bilar är ett projekt som pågår tillsammans med andra föreningar i närområdet. En 
enkät beträffande behov av elladdning har gått ut bland boende och vi fick en mycket positiv 
respons på den, fortsättning följer. 

Portombudsgruppen 
Portombud finns i varje port, som en länk för portspecifika frågor, samt information till nytillkomna 
medlemmar. Gruppen har haft 2 möten på hösten och kommer att ha 2 möten på våren. 
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Medlems möten 
Den 3 juni 2018 inbjöds alla medlemmar in till föreningens första "Städdag", som syftade till att 
med gemensamma laafter sköta om våra allmänna ytor samt att få gemenskap och lära känna 
varandra. 

Samma dag på eftermiddagen inbjöds till mingel vid vår gemensamma "grönyta", med 
tipspromenad och fika tillsammans med BrfFinnboda Terrass och BrfFinnboda Udde. 

Den 15 december 2018 inbjöd portombuden in till "Glöggmingel" i föreningslokalen, en välbesökt 
och glad tillställning som under 2 timmar besöktes av ca 40-50 minglande medlemmar. 

Gemensamhetsanläggningar där HSB Brf Finnboda Pirar ingår 

GA 112 Finnboda Hamngarage och GA 128 Finnboda Kajgarage 
Finnboda Hamngarage ligger under HSB BrfFinnboda Hamnplan, samt Finnboda Kajgarage ligger 
under HSB Brf Finnboda Udde, där vi ingår i var sin delägarförvaltad gemensamhetsanläggning. 
Vilket innebär att det är fler delägare som delar på garagen vad gäller skötsel, kostnader, intäkter 
och ansvar. Fördelning görs genom andelstal/andelar som Lantmäteriverket fastställt. Förutom HSB 
Brf Finnboda Pirar är HSB Brf Finnboda Hamnplan och HSB Brf Finnboda Docklands delägare i 
Hamngaraget och i Finnboda Kajgarage är förutom HSB BrfFinnboda Pirar också HSB Brf 
Finnboda Terrass och HSB Brf Finnboda Udde delägare. 

Köhantering, avtal och uthyrning av parkeringsplatser i Hamn- och Kajgaraget hanteras av 
Corepark som hyr garagen. Intäkterna för P-platserna är reglerade enligt avtal och fördelas enligt 
andelstal mellan de tre delägarna för respektive garage. 

Föreningen har genom Samarbetskommitten haft gemensamma garagemöten för båda garagen, då 
garagen har likartade frågor och förvaltning. Vid dessa anläggningsmöten har diskuterats och 
beslutats om uppföljning av beläggning, skötsel och utveckling av service, samt ekonomi och 
säkerhet. 

GA 129 Grönyta 
Grön ytan som HSB Brf Finnboda Pirar är delägare i är belägen mellan HSB Brf Finnboda Terrass 
och HSB BrfFinnboda Udde, vilka också är delägare. 

Övriga gemensamhetsanläggningar 
Lantmäterimyndigheten i Nacka arbetar på att bilda gemensamhetsanläggningar för skötsel av 
gemensamma ytor, gatuparkering, teknik, skyddsrum och bergslänter m.m. inom Finnboda Varvs 
område. 
Föreningen har genom Samarbetskommitten tillsammans med samtliga 11 bostadsrättsföreningar, 5 
kommersiella lokaler, samt HSB haft ett antal möten för diskussioner och förberedelse för bildandet 
av gemensamhetsanläggningar och en övergripande samfällighetsförening med egen styrelse och 
egna stadgar. 

Slutord 
Arbetet har varit intensivt för samarbetskommittens medlemmar med många möten och dokument, 
avtal, m.m. Men även trevliga möten och samtal med medlemmar som rört både roliga och mindre 
roliga händelser, vilket gett energi till arbetet med föreningen. 
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Vad har hänt med de beslut som fattades vid stämman den 21 maj 2018 

Motioner 

1. Tydlig markering mellan cyklister och gångtrafikanter 

Motionären pekar på vikten av att öka säkerheten för gång- och cykeltrafikanter inom Finnboda 
kajer. 

Dagsläget 

HSB Industrifastigheter HB som ansvarar för gång- och cykelbanor har i samband med 
uppsättande av vägbommen mellan Kajvägen och Varvsvägen, också separerat gång och 
cykelvägen runt kajen med tydliga markeringar i vägbanan och avgränsningar med suggor o 
betongräcken för biltrafiken. I och med bommens placering har genomfartstrafiken upphört. 
Samarbetskommitten anser att det nu är tryggare för gång och cykeltrafikanter. 

2. Trivselregler för Piren 

Motionären pekar på faktorer som har betydelse för att känna trygghet och stolthet inför sitt 
bostadsområde genom skyltning. Dels för att begränsa fart och trafik, dels information om privat 
område och också uppmaning om hänsyn, t.ex. att rastning av hundar undanbedes. 

Dagsläget 
För begränsning av fart och trafik finns i dagsläget skyltat med "gångfartsområde" vilket betyder 
max 10 km/tim. 

Samarbetskommitten är mycket positiv till informationsskyltning typ "BrfFinnboda Pirar", det 
finns också en tidigare motion om skyltning, men inser svårigheten med placering av skyltar 
speciellt vid Finnboda Kajväg 12 som har ett flertal ingångar. Samarbetskommitten vill gärna ha 
kreativa förslag på hur detta ska lösas. 

När det gäller uppmaningar och regler leder för mycket skyltning oftast inte till måluppfyllelse, 
istället bör sunt förnuft råda. 

3. Fler grönområden 

Dagsläget 

Planteringstunnor med växter och päronträd har placerats ut på respektive piren och bryggan, fler 
"krukor" kommer att placeras ut under 2019. 

Övriga frågor under stämman 
• Bildande av trädgårdsgrupp 
Trots uppmaningar har inga trädgårdsentusiaster anmält sig, men Portombuden har tagit upp 
frågan om inköp och planteringar av ytterligare "krukor". 
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HSB STOCKHOLM 

REDOVISNING AV 

PRODUKTIONSKOSTNAD OCH FINANSIERING 

FÖR 

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING FINNBODA PIRAR I NACKA 

Produ~tionskostnad enligt ekonomisk plan 
Byggnadskostnad: 
Markkostnad och anslutningsavgifter: 

Produktionskostnad brutto: 

Produktionskostnad netto: 

Slutlig produktionskostnad 
Kontrakts summa: 
Tilläggs beställning 
Produktionskostnad brutto: 

Finansiering enligt ekonomisk plan 

Lån, Ränta 1,00 %, bunden tom 2019-04-20 

Amortering 0 kr 
Lån, Ränta 1,40 %, bunden tom 2021-04-20 

Amortering 291 700 kronor 
Lån, rörlig bindningstid ränta 0,88 % 

Summa lån: 

Insatser: 
Återvunnen moms 
Summa finansiering: 

Nuvarande finansiering 

Lån 

Swedbank, Ränta 1,00%, bunden tom 2019-04-19 
Amortering 0 kr 

Swedbank, Ränta 1,40%, bunden tom 2021-04-20 · 

Amortering 291 700 kr 

Swedbank, Ränta 0,37% bunden tom 2019-01-28 
Amortering 0 kr 

Total summa lån: 

Insatser: 

Summa nuvarande finansiering: 

sid 1 (1) 

597 171 000 
3 951 000 

601122 000 

601122 000 

601 122 000 

9 351 000 

610 473 000 

25 150 000 

25 150 000 

25 132 000 

75 432 000 

531150000 
3 891 000 

610 473 000 

25 150 000 

24 712 450 

25 132 000 

74 994 450 

531 150 000 

606144 450 
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111 
Finnboda Pirar 
brf 

Motioner 2019 

Motioner och yttrande till Brf Finnboda Pirars årsstämma 13 maj 2019 

Motion 001 
Nuläge 
Efter att ha läst informationsbladen och lyssnat på ett antal medlemmar i föreningen kan jag 
konstatera att Finnboda Pirar som byggts och levererats av NCC är långt ifrån perfekt. Det är 
snarare behäftat med många brister, en del är synliga och andra dolda för oss vanliga 
medlemmar. 
Motionen: 
Jag föreslår att Brf Finnboda Pirars styrelse tar fram en lista på samtliga kända brister i 
fastigheten, gemensamma utrymmen och lägenheterna. 
En sådan lista måste även innehålla vilka åtgärder, som har vidtagits eller kommer att vidtas för 
att avhjälpa dessa brister samt om möjligt vad dessa kan ta för tid och andra resurser i anspråk 
innan de är åtgärdade. 
En sådan lista bör vara klar under 2019 i god tid före den planerade 2 års garantibesiktningen och 
bör offentliggöras och kommuniceras med medlemmarna i föreningen. 

Motionär Georges Chahine, Finnboda kajväg 14C, daterad 2018-11-23. 

Styrelsens utlåtande över motion 001 
Motionären pekar på att det finns synliga och dolda brister i produktionsutförandet och föreslår 
att det upprättas en lista på brister både i gemensamma utrymmen och i samtliga lägenheter. 
Styrelsen delar motionärens oro för brister och fel i fastigheten som ännu inte är åtgärdade. I 
styrelsen pågår ett arbete tillsammans med Samarbetskommitten att färdigställa en lista gällande 
produktionsfel, ( dock ingår inte samtliga lägenhetsanmälda fel) som bör åtgärdas före 2 års 
garantibesiktning. 

Finnboda Pirars styrelse föreslår föreningsstämman besluta 
att - styrelsen fortsätter på den inslagna vägen med arbetet att få fram en lista från HSB (bostad) 
på brister och fel innan 2 års garantibesiktning. 
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Motion 002 
Nuläget 
Jag och många andra medlemmar i föreningen är inte nöjda med den information som styrelsen 
kommunicerar via kontakt-/samarbetskommitten och informationsbladet. Vi vet för lite och för 
sent om vad som händer i föreningen, vilket lämnar utrymme för spekulationer, rykten och 
missförstånd. 
Transparens, tidig och saklig information ökar förtroende för styrelsemedlemmarna, 
samarbetskommittens medlemmar samt portombuden. 
Motionen: 
Jag föreslår att Finnboda Pirars styrelseprotokoll, så snart det är justerat, läggs ut på föreningens 
webbsida. 
Protokollet ska, i de delar som inte är sekretessbelagda, visa samtliga tagna beslut, vilka 
styrelsemedlemmar som har närvarat vid sammanträdet, samt i förekommande fall reservationer 
på tagna beslut. 

Motionär: Georges Chahine, Finnboda kajväg 14C, daterad 2018-11-23. 

Styrelsens utlåtande över motion 002 
Motionären föreslår förändringar i tillgängligheten av styrelsens protokoll. 
Styrelsens protokoll är inte en offentlig handling och det ingår i styrelsens vårdnadsplikt att se 
till att ingen utom styrelsens medlemmar samt revisorer har tillgång till protokollen. Vissa delar 
ur protokollen kan visas utanför styrelsen efter föregående styrelsebeslut. 

Finnboda Pirars styrelse föreslår stämman: 
att - styrelsen för vissa allmänna frågor som rör hela föreningen, kan ta beslut om att utdrag ur 
protokollen kan göras tillgängliga. 

Motion 003 
Nuläget 
I vår bostadsrättsförening finns 12 portar försedda med lås, låssystemet möjliggör för de boende 
att, dygnet runt, komma in i huset mha nyckel, bricka eller kod. För besökande, brevbärare eller 
tidningsbud är det bara möjligt att komma in i huset genom att använda en portkod. 
Den nuvarande portkoden, som är över 1 år gammal, är densamma för samtliga 12 portar. Koden 
är känd för hundratals personer som har bott eller arbetat på området. En gammal portkod, som 
är dessutom gemensam för samtliga portar är oförenlig med ett säkert och tryggt boende. 
Motionen: 
Jag föreslår att Brf Finnboda Pirars styrelse snarast ska se till: 

• att nuvarande portkod byts ut, 
• att varje port får en unik portkod, 
• att portkodema byts ut med jämna mellanrum. 

Motionär: Georges Chahine, Finnboda kajväg 14C, daterad 2018-11-23. 
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Styrelsens utlåtande över motion 003 
Motionären pekar på vikten av trygghet och säkerhet för låsning av portar, bl.a. att portkoder 
byts ut oftare. Det är styrelsens intention att portkoder byts minst 1 ggr/år. Vid senaste kodbytet 
den 15 mars 2019, har vi för att få bort viss risk med att koder sprids, beslutat att ta bort koder i 
cykelrum, barnvagnsrum, förråd m.m. där bara tagg kan användas. Det finns också möjlighet att i 
vårt taggsystem använda porttelefon för att släppa in gäster, bud m.m, men då krävs tillstånd av 
var och en (GDPR) att lämna ut sitt telefonnummer för programmering i porten. 

Finnboda Pirars styrelse föreslår föreningsstämman besluta 
att Finnboda Pirars styrelse får i uppdrag att utreda vad som ytterligare krävs för att kunna nyttja 
porttelefonerna samt att systemet införs under år 2019. 
att koder även fortsättningsvis byts en gång/år och är samma i alla portar. 

Motion 004 
Nuläget 
Vinterunderhåll/snöröjning av gång- och cykelvägar i området framför och runt Finnboda kajväg 
12 och 14 är mycket dåligt. 
Förutom att ta bort snöhögar verkar entreprenören nöja sig med att då och då sanda genom att 
sprida ut grus på gång- och cykelvägar. Boende, gäster och andra passerande går, springer, kör 
barnvagn eller rullator, rastar sina hundar eller cyklar på dessa vägar. Under gruset ligger i 
många fall ett ojämnt, halt och tjockt istäcke. 
Att gå till och från fastigheten eller till och från sopbehållarna på sådant underlag är förenat med 
risk för halka och skador som följd om man inte har dubbade vinterskor. 
Värt att notera att gruset som används till sandning av gång- och cykelvägar verkar vara vassa 
krossade stenar i stället för vanligt grus, som är skonsamt för både människor och hundar. 
Motionen: 
Jag föreslår Brf Finnboda Pirars styrelse träffar leverantören och diskuterar med denne det 
befintliga vinterunderhållsavtalet samt kräva leverans i tid och med god kvalitet. 
Skulle det visa sig att vårt avtal om vinterunderhåll är undermåligt ber jag styrelsen att undersöka 
om möjligheten att uppgradera det, alternativt att säga upp avtalet och söka efter annan 
leverantör efter avtalets utgång. 

Motionär: Georges Chahine, Finnboda kaj väg 14C, daterad 2019-01-19. 

Styrelsens utlåtande över motion 004 
Styrelsen är väl medveten om problemen med mark-/snöröjning på pirarna och har därför 
underhand tagit upp frågan med leverantören Tingvalla, men då inget blivit bättre har styrelsen 
sagt upp avtalet. Samarbetskommitten har utarbetat en ny upphandlingsmall och har för avsikt att 
förhandla med andra leverantörer när avtalet går ut under år 2019. Detta avser även städavtalet 
med HSB-städ. 

Finnboda Pirars styrelse föreslår föreningsstämman besluta 
att styrelsen upphandlar ny leverantör för mark- och snöavtal, samt ny leverantör för städavtal. 
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Motion 005 
Nuläge 
Varje vår får Finnboda kajväg 12 och 14 besök av dussintals måsar. Dessa invaderar våra hustak 
och stannar ända fram till slutet av augusti. De använder taken för att bygga bo, leka, lägga ägg 
och föda upp måsungar till dess de kan flyga. De använder vattnet, vägarna och trottoarerna 
kring våra hus samt våra balkonger och uteplatser som lekplats. 

De drar sig inte för att ibland gå till angrepp när folk går till och från fastigheten. 
Man saknar lugnet på dagarna och kvällarna. Ostörd sömn om nätterna är det bara att drömma 
om. 

Måsarna är för oss boende på Finnboda kajväg 12 och 14 en sanitär olägenhet. 
Det man hittills har gjort är att då och då picka sönder måsarnas ägg på hustaken. Resultatet blev 
lite färre måsungar utan att nämnvärt förändra situationen för oss boende. 

Motionen: 
Jag föreslår att Brf Finnboda Pirars styrelse ger ett uppdrag till ett företag som både kan sanera 
taken på våra fastigheter och anlägga fysiska hinder så att måsarna inte år efter år använder våra 
hustak som bo- och lekplats. 

Motionär: Georges Chahine, Finnboda kajväg 14C, daterad 2019-01-19 

Styrelsen utlåtande över motion 005 
Motionären pekar på problem med måsar som en sanitär olägenhet och lämnar förslag på hur 
man kan komma tillrätta med problemen, genom att anlägga fysiska hinder. Problemet är också 
att bor inte måsarna på våra tak, så tar de sin tillflykt till grannens. I sjönära lägen måste man 
acceptera att det bor sjöfåglar. Däremot kan man försvåra genom att ta bort gamla bon och också 
sanera när nya bon tillkommit. 

Finnboda Pirars styrelse föreslår föreningsstämman besluta 
att låta ta bort gamla bon i vårt närområde, samt att sanering sker samtidigt med en viss 
kontinuitet i hela Finnboda genom HSB:s försorg. 

Motion 006 
Nuläge 
Vi önskar automatiska dörröppnare till cykelrummen. Likadana som vi idag har till 
barn vagnsrummen. 
Våra döttrar klarar inte av att hålla upp den tunga ståldörren samtidigt som de skall ta ut eller in 
sin cykel. Det är även problem för oss vuxna då ståldörren är tung och krånglig att hålla upp 
samtidigt som man för in eller ut sin cykel. 
Vi önskar att styrelsen beslutar om att köpa in och montera automatiska dörröppnare till 
cykelrummen. 

Motionär: Stefan och Camilla Boström, Finnboda kajväg 12F, daterad 2019-03-18. 
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Styrelsens utlåtande över motion 006 
Motionären tydliggör svårigheten med att hålla upp den tunga ståldörren och samtidigt ta in eller 
ut sin cykel ur förrådet. Motionären ger också förslag på hur man kan underlätta detta genom 
automatiska dörröppnare i cykelrummen. Automatiska dörröppnare är inte bara dyra att köpa in 
utan måste dessutom besiktigas årligen av en utomstående entreprenör (EU-direktiv). 

Finnboda Pirars styrelse föreslår föreningsstämman besluta 
att styrelsen undersöker vad det finns för möjligheter att tillgodose motionärens önskemål eller 
godtagbar alternativ lösning, allt till en rimlig kostnad. 

Motion 007 
Nuläge 
Den låsta bommen mellan Finnboda kajväg 12 och 14 skapar mycket onödig bilkörning i 
området då vi som bor på Finnboda kajväg 14 måste köra runt hela Finnboda för att kunna köra 
bilen till porten och hämta/lämna tungt bagage. Omvägen är 1,5 km lång enkel väg, och då man 
både ska hämta och lämna vid porten blir det alltså 3 km omväg. Detta är inte ekologiskt 
hållbart. 

I nuläget har medlemmar med garageplats möjlighet att öppna bommen med sin tagg, men de 
som använder bilpoolen Sunfleet eller parkerar sin bil på gatan kan inte öppna bommen. 

Jag föreslår att samtliga medlemmar som så önskar ska kunna öppna bommen. 

Motionär: Indra och Andreas Uhmeier, Finnboda kajväg 14F, daterad 2019-03-18. 

Styrelsens utlåtande över motion 007 
Bommen är uppsatt av HSB Industrilokaler HB för att begränsa genomfartstrafiken i området. 
I samband med beslut att sätta upp en bom, togs beslut om vilka som ska ha tagg till bommen. 
Det är "likaprincipen" för alla brf-föreningar i närområdet, att endast de som bor på ena sidan 
bommen och har parkeringsplats på andra sidan bommen har tagg till bommen. 

Finnboda Pirars styrelse föreslår föreningsstämman besluta 
att avslå förslaget att alla medlemmar får möjlighet att öppna bommen med sin tagg. 

Motion 008 
Nuläge 
Förslag till grönare område på Finnboda Pirar. 
Mitt förslag: Kaj väg 14: Krukor i cortenstål som passar väl in i varvsområdet. Rektangulära 
eller halvcirkelformade mitt för varje entre. Yttre kanten i linje med insidan av lyktorna. 
Kajväg 12: Gångvägen utanför entreerna är för smala för krukor. Föreslår därför att de placeras 
utanför landgången. Runda krukor i cortenstål som bryter mot de rektangulära betongpelarna. På 
dessa pelare föreslås klätterväxter på två sidor. 
Innehåll: krukorna har avrinningshål i botten. Först lecakulor sedan jord. Materialet är av rostat 
järn men det blir ingen järnutfällning till jorden. 
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Växter i krukorna: Ett träd eller buske, något vintergrönt, perenner, lökar, sommarblommor. 
Total kostnad: uppskattningsvis kommer det totalt att kosta 10 000 -15 000 kronor per port. 
Underhåll: Jag föreslår att vi köper bevattningshjälp. Ett alternativ är att varje port ansvarar för 
bevattning. (Bilaga skiss på placering). 

Motionär: Marianne Flodin, Finnboda kajväg 14E, daterad 2019-03-30. 

Styrelsens utlåtande över motion 008 
Motionären föreslår ytterligare inköp av krukor inklusive plantering kring piren och bryggan, 
samt har även förslag på placeringar. Samarbetskommitten har tidigare överlåtit till portombuden 
att komma med kostnadsförslag för planteringar och placeringar av ytterligare krukor, samt även 
kostnader för skötsel. 

Finnboda Pirars styrelse föreslår föreningsstämman besluta 
att överlåta till styrelsen/portombuden att komma med förslag för inköp och kostnader 
gemensamt med motionären. 

Motion 009 
Nuläge 
Våra cykelförråd är oftast överfulla och det är svårt att få ut sin cykel ibland. Jag använder min 
cykel regelbundet under den torra delen av året och uppskattar att åtminstone 80 % av cyklarna i 
det cykelrum jag använder används mer sällan. Det kan också vara svårt att låsa sin cykel emot 
ett ställ, då dessa är begränsade. 
Jag föreslår att föreningen ser över möjligheten att montera cykelställ i två våningar. På detta sätt 
kanske de som sällan eller aldrig använder sina cyklar kan använda de övre ställen. Det borde i 
vart fall innebära fler cykelställ per cykelrum och ökade möjligheter att kunna låsa fast cykeln 
och på så vis försvåra stöld. 
Brf Finnboda Terrass samt föreningen BrfK.ajhusen (där jag bodde tidigare) på Kvarnholmen 
har installerat tvåvåningsställ och kanske kan ge referenser och rekommendationer. 

Motionär: Birgitta I<ienast, Finnboda kajväg 12C, daterad 2019-03-31. 

Styrelsens utlåtande över motion 009 
Motionären pekar på begränsningarna i föreningens cykelförråd. Vi har 4 cykelförråd, men bara 
62 ställplatser i förråden och 25 ställplatser utomhus, vilket är mindre än 1 ställplats per 
lägenhet. Det finns dock utrymme i cykelförråden utan ställ, vid en inventering fanns 101 cyklar 
i förråden kl 12 en vardag och 12 cyklar utomhus. 

Finnboda Pirars styrelse föreslår föreningsstämman besluta 
att styrelsen undersöker möjligheter och kostnader för att utöka antalet cykelplatser. 
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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. 
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