
HSB BRF BÄVERN

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. 



KALLELSE 

Medlemmarna i HSB Brf Bävern i Stockholm kallas härmed till 

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018 

Tisdagen den 18 juni 2019 klockan 18.00 
Lokal: Föreningslokalen, Nybrogatan 83-85 

DAGORDNING 

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. V al av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av
rösträknare
7. Fråga om kallelse behörigen skett
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

11. Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa

ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. V al av revisor och suppleant
16. V al av val beredning
1 7. V al av fullmäktigerepresentanter till HSB
18. Inlämnade motioner
19. Avslutning

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt
gemensamt, har de tillsammans endast en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i
föreningen har medlemmen endast en röst.

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Fysiska personer har möjlighet att utöva sin rösträtt vid föreningsstämman genom
ombud. Om ni inte har möjlighet att närvara vid föreningsstämman finns därför
möjlighet att genom fullmakt utöva er rösträtt genom ombud. Endast medlemmens
make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn eller en annan
medlem i föreningen får vara ombud.

Ett ombud får bara företräda en medlem. Om ni önskar vara representerade via ombud
ansvarar ni själva för att kontakta ett ombud.

Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde.

STYRELSEN 





Org Nr. 702000-3161 

Styrelsen för 
HSB Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm 

Org.nr: 702000-3161 

får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 

2018-01-01 - 2018-12-31 
'().~ 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BÄVERN 

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

VERKSAMHETEN 
Föreningen äger och förvaltar fastigheterna kvarteret Räven 18 Nybrogatan 66 - 72, och kvarteret 
Bävern 22 Nybrogatan 81 - 87, båda fastigheterna omfattar gathus och gårdshus. Föreningen är 
ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). 

STYRELSE 
Sedan föregående års föreningsstämma har styrelsen haft följande sammansättning: 

Ordinarie ledamöter 

Oscar Ostlin 
Johan Hansen 
Clea Hovstadius Grandjean 
Maximillian Bonnier 
Karin Asplund 
Herbert Nilsson 
Bo Fristedt 

Ordförande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
HSB ledamot 

Internt Inom styrelsen har arbetet fördelats på följande ansvarsområden: 
Ledning 
Information 
Ekonomi 
Fastighet 
Projekt 

FIRMATECKNARE 
Föreningens firma tecknas av två ordinarie styrelseledamöter i förening. Föreningens firma har 
under verksamhetsåret tecknats av: Oscar östlin, Johan Hansen och Clea Hovstadius Grandjean. 

REVISORER 
Föreningens interna revisor är Anna Maria Koziomtzis och Philippe Johansson som 
revisorssuppleant. Föreningens externa revisor är BoRevislon AB utsedd av HSB:s Riksförbund. 

VALBEREDNING 
Föreningens valberedning utsågs på årsstämman 2018 och utgörs av Monica Marklund och Jonas 
Brlland. 

STÄMMA 
Ordinarie föreningsstämma hölls 2018-06-19. 

SAMMANTRÄDEN 
Ordinarie förenlngsstämma hölls den 19 juni. Konstituerande styrelsemöte hölls samma datum 
därefter. Styrelsen har därutöver under räkenskapsåret hållit 1 O ordinarie protokollförda 
sammanträden. 

ANSTÄLLDA 
Föreningen har inte haft någon anställd under verksamhetsåret. 

FÖRVALTNING 
Den ekonomiska och administrativa förvaltningen har skötts av HSB och den tekniska 
förvaltningen av Tived Fastighetsservice AB. 

'(){ 
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ÖVERLÅTELSER 
Föreningen har 232 lägenheter. Under året har det skett 29 överlåtelser. 

LOKALER 
Styrelsen har sitt säte i Stockholm kommun. 

Föreningen har tio kommersiella lokaler. Av dessa har nio varit uthyrda hela året. En lokal har 
tidigare upplåtits enligt villkor i köpekontraktet, utan ersättning till föreningen, till Savana lnvest AB 
för att nyttjas under pågående vindsprojekt, vilket medfört ett hyresbortfall. Denna lokal är nu 
uthyrd till Cherry AB. 

GENOMFÖRT OCH PLANERAT UNDERHÅLL 2018/2019 

Trapphus och entr6er 

FRAMTIDA UNDERHÅLL 
Underhållsplanen för planerat underhåll håller kontinuerligt på att uppdateras av styrelsen med 
hjälp av HSB. Underhållsplanens syfte är att säkerställa att medel finns för det planerade 
underhållet som behövs för att hålla fastigheterna i gott skick under hela deras livslängd. Styrelsen 
avsikt är att hålla en långsiktigt god ekonomi och i största möjllgt mån klara finansieringen av 
framtida underhåll genom avgifterna. 

Trapphus 
En uppfräschning av trapphusen är planerad där stor vikt kommer ligga vid att bevara 
originaldetaljer. 

Övriga större åtgärder 
Efter ovanstående åtgärder har föreningen väl underhållna fastigheter. Kommande underhåll för 
avloppstammar och ommålnlng av fastigheten ligger sannolikt år 2033 respektive 2035. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER RÄKENSKAPSÅRET 

Årsavgifter och en skuldfri förening 
Föreningen har under vindsprojektet löptid haft avgiftsfritt för medlemmarna. Avgiftsfriheten löpte 
under 24 månader från och med den 1 april 2015 till och med 31 mars 2017. Styrelsen har efter 
detta tagit fram en avgift som är hållbar över lång tid så vi kan förbli en skuldfri förening. 

Förvaltnlng 
Föreningen har fortsatt med HSB som förvaltare under 2018 och har varit nöjda med samarbetet. 

ÖVfianymlal 7018 2017 2016 l015 2014 
Nettoomsättning 6140 4587 2284 2477 6576 
Resulmt efterfinuåela poier -2 066 -4101 -4523 -5124 -2 657 
Soliditet M 97'li 9R 971 9% 
(Nycxeltal I tkr om inte annat anges) 

Y'·'f 
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Förändrtng eget kapital 

Insatser 
!efäpp \!fd Srets mglng 522 300 

Resefvering tiH foml 2018 
Jnnsprlklngnnde av fond 2018 
hlansend i ny rtining 
Uppfltelse lägenheter 
Arets resubt 

0 

Belopp vid alrm slut 522300 

Kommentarer avseende årets bokslut 

Lin 
Föreningen är skuldfri. 

Kassa 

Uppi~ 
avgita 

79 !ffl7 500 

0 

79 907 500 

YttJeuh 
fond 

4 027 543 
,2000 

-164 859 

3954684 

Föreningens likvida medel vid verksamhetsårets slut var 5 935 163 kr. 

Intäkter och kostnader 

Balanserat 
resullat 

4> 858518 
-,2000 
164 8 

-4100 902 

-13886641 

En av föreningens lokaler har dessutom varit outhyrd vilket medfört intäktsbortfall. 

Arets 
resultat 

-4100 902 

4100902 

-20fi6427 
-2066427 

Genom att se över avtal och göra ändringar har föreningens kostnader sänkts med ca 300 tkr. Den 
fulla effekten av detta kommer synas under helåret 2019. 

Drift- och underhållskostnaderna ligger i nivå med tidigare år. Renoveringar och underhåll som har 
skett under året har balanserats och har således inte belastat resultatet. 

Ffirslag Ull disposition av Arets resuJtat 

Ea!an~rat r~s,;ltat 
Året$ ri.SlJitat 
Rese I". ering till undertåitsfc'i<I 
!an~pråljagande a) \inderhillsfo~ 
Summa till 5tamrna11g färfog~nde 

Sllnna11 har att ta stlMlg Il: 
Balanseras I rr, rakning 

·13 g5g 500 
·l 066427 

-92 000 
164 859 

-159531Ni8 

-15 953 -· 

Ytterligare upp~jsn!nga< betraffari~e fcrenin~ais resuit~t och stalwn; fv\ns I efterföljande resiltat· och bal11nsr8nfng IMd 
t11~rand~ t1ilaggsu:o:ot;S1ilr;ar f ( 
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HSB Bostadsrättsförening Bävern I Stockholm 

Resultatrlknlng 

Rörelaelntlkter 
Nettoomsättning 

Rörelsekostnader 
Drift och underhAII 
övriga externa kostnader 
Planerat underhåll 
Personalkostnader och arvoden 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

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

Area resultat 

Not 1 

Not2 
Not 3 

Not4 

Nots 
Not6 

2011-01-01 2017-01-01 
2018-12-31 2017-12-31 

6140 245 4 587 480 

-5 567 336 -5 091613 
-320 154 -865 754 
-164 859 -488 996 
-321466 -443 596 

-1839 229 -1829 422 
-8 213 044 -8 719 381 

-2072799 -4131901 

8 593 35 341 
-2 221 -4 342 
6 372 30999 

-2066427 -4100902 

'o.f 
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HSB Bostadsrättsförening Bävern I Stockholm 

Balansrlknlng 

TillgAngar 

Anllggnlngstlllglngar 
Materie/la anläggnlngstll/gAngar 
Byggnader och mark 
Inventarier och maskiner 

Rnansie/la anläggningstil/glngar 
Andra IAngfristiga värdepappersinnehav 

Summa anlåggningstillgAngar 

Omslttnlngstlllglngar 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts·, hyres och andra kundfordringar 
Avråknlngskonto HSB Stockholm 
Placeringskonto HSB Stockholm 
övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kortfristiga placerlngar 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillglngar 

Not7 
Not8 

Not9 

Not 10 
Not 11 

Not 12 

2018-12-31 2017-12-31 

64 769 667 
0 

64 769 667 

500 
500 

64 770 167 

25 304 
5 934 864 

299 
868 

418 959 
6 380 294 

0 

6 380 294 

71150461 

66 073 106 
5 290 

66 078 396 

500 
500 

66 078 896 

12 839 
3 480 335 

299 
35 229 

271334 
3 800 036 

3 000 000 

6 800 036 

72878932 
q, 
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HSB Bostadsrättsförening Bävem i Stockholm 

Balansrlknln9 

Eget kapl~I och akulder 

Eget kapltal 
Bundet eget käplt.al 
Insatser 
UpplAtelseavgifter 
Yttre underhållsfond 

Fritt eget kapitJJVansamlad flJlfust 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Summa eget kapltal 

Skulder 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Skatteskulder 
Fond för inre underhall 
övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa skulder 

Summa eget kapltal och skulder 

Not 13 
Not 14 

2018-12-31 2017-12-31 

522 300 522 300 
79 907 500 79 907 500 
3 954 684 4 027 543 

84 384484 84 457 343 

-13 886 641 -9 858 598 
-2 066 427 -4100 902 

-15 953 068 -13 959 500 

68 431416 70 497 843 

678 408 306 162 
30909 65 842 

182 035 182 035 
659 547 608 512 

1168146 1218 538 
2 719 045 2 381089 

2 719 045 2 381089 

71150461 72878932 
..pr 
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HSB Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm 

Kassafl6desanalys 

Löpande verksamhet 
Resultat efter finansiella poster 

Justering för poster som inte inglr i kassaflödet 
Avskrivningar 
Kassaflöde från löpande verksamhet 

Kassaflöde frln förändringar i r6relsekapltal 
Ökning (-) /minskning ( +) kortfristiga fordringar 
Ökning { +) /minskning {-) kortfristiga skulder 
Kassaflöde från löpande verksamhet 

Investerlngsverksamhet 
Investeringar I fastigheter 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

Finansleringsverksamhet 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid Arets b&jan 

Likvida medel vid Arets slut 

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

-2 066 427 -4100 902 

1839 229 1829422 
-227198 -2 271480 

-125 729 907 967 
337 956 619 466 
-14 971 -744 047 

-530 500 -10 157 530 
-530 500 -10 157 530 

0 0 

-545471 -10901577 

6480634 17 382 211 

5935163 6480 634 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avr11kningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto 
hos HSB Stockholm In I de likvlda medlen. ,/) 

'O·r 
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HSB Bostadsrlttsförenlng Bävern i Stockholm 

Redovisnings- och vlrderl~g•prlnclper samt Ivriga bok81utskommentan1r 

Föreningen tillämpar sig av ärsredovlsnlngslagen och bokföringsnämndens allmänna räd BFNAR 2012:1(1<3). 
Belopp anges I kronor om Inget annat anges. 
Tlllgängar och skulder har värderats t:111 anskaffnlngsvärden om Inte annat anges nedan. 
Fordringar har upptagits tllJ de belopp varmed de beräknas Inflyta. 
LJn med en bindningstid pi ett är eller mindre tas I lrsredovisningen upp som längfrlstlga skulder. 

Avskrivning fastighet 
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt sklfda nyttjandeperioder/avskrivningstider och därmed har 
fastighetens anskaffningsvärcle fördelats pi väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna bedöms vara 
mellan 1S till 120 är. Komponentindelningen har genomförts med ut:gängspunkt i SABOs vägledning ffir komponentindelning 
av hyresfastlgheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar. 

Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under Aret skrivits av med 2% av 
anskaffnlnQsvärdet. 

Avskrivning Inventarier och maskiner 
Avskrivning sker med 20% pi anskaffningskostnaden. 

Fond för yttre underh611 
Reservertng för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition pi basis av ffirenlngens 
underhällsplan. Avsättning och lanspräkstagande frln underhällsfonden beslutas av styrelsen. 

Fastlghetavglft /futlghetllkatt 
Föreningen beskattas genom en kommunal fastlghetsavglft pi bostäder som högst fär vara 0,3 % av taxeringsvärdet för 
bostadsdelen. Föreningens fastlghetsavglft var för räkenskapsäret 1 337 kronor per lägenhet. 

För lokaler betalar förenlnQen statllQa fastlQhetsskatt med 1 % av taxerlnQsvärdet för lokaldelen. 

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

'{l,f 
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HSB Bostadsrlttsförenlng Blvem I Stockholm 
2018-01-01 2017-01-01 

Notar 2018•12•31 2017•12•31 

Not1 Nettaomlllttnlng 

ÅrsavglflEr 3 935 311 2 955 634 
Årsavgifter vatten 936 924 
Hyror 1970 629 1771414 
övriga lnttlkb!r 352 547 117 514 
Bruttoomsättning 6 259 423 4845 486 

Avgifts- och hyresbortfall -119 14'-1 -257 994 
Hyresfflrtuster -34 -12 

6140245 4587480 

Not2 Drtft och unclshlll 

FastlghetsskOtsel och lokalvArd 522 656 597 557 
Reparationer 925962 714 216 
El 279 713 234 449 
Uppvärmning 1946 224 1710 019 
Vatten 257 516 263 452 
Sophllmbllng 287 375 229 381 
Fastlghet:sffirsllkrlng 101522 88 280 
Kabel-lV och bredband 155 288 153 269 
Fastlghetsskatt och fastlghetsavglft: 492184 487080 
Förvaltnlngsarvoden 538 052 522 619 
övriga driftkostnader 60844 91291 

5587331 5091113 

Not3 6vrlga extema kNtnad• 

Bevaknlngskostnader 0 8 907 
Hyror och arrenden 100 12 529 
Ferbruknlngslnventarter och varuinköp 40 551 549 851 
Administrationskostnader 118 061 120 804 
Extern revision 20100 16 863 
KonsulU<ostnader 79261 94 720 
Medlemsavgifter 62080 62080 

320154 8&5754 

Not4 Penonallcmtnader och arvoden 

Arvode styrelse 239610 401894 
Revlslonsarvode 5 000 5 000 
L.Oner och OVr1ga ersättningar 0 -8 269 
Sodala avgifter 76 856 44971 

3214&& 44359& 

Not5 Rlntelntlkter och llknllnde nNIUbtpwblr 

Ränteintäkter avrllknlngskon1:o HSB 51Dckholm 2 329 2 058 
Ränteintäkter HSB plaoerlngskonto 0 0 
Räntelntakter HSB bunden placering 4 500 32 542 
övrtga rlntelnttlkll!r 1764 741 

8593 35341 

Not& Rlntlllmltnader och llknllnde r.ultatpoller 

Ovr1ga rantekostnader 2 221 4342 
2221 4342 

one 
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HSB Bostadsrlttsföranlng Blvam i stockholm 

Notllr 

Not7 

Not8 

Nott 

NotlO 

Not11 

2018•12•31 

■ngnader och maric 

Ackumulerade an11caffnlngsvlrden 
Anskaffnlngsvarde byggnader B9 741 796 
Anskaffnlngsvärde mark 290 880 
Arets Investeringar 530 500 
Utglende ackumulerade anlkaffnlngsvlrden 90563176 

Ingående avskrivningar -23 959 570 
Arets avskrivningar -1B33939 
Utglende ackumulerade avskrivningar ·25 713 509 

Utglende bokflirt vlrda 64769167 

TaxertnglVllrcle 
Taxeringsvärde byggnad - bostlder 136 000 000 
Taxeringsvärde byggnad - lokaler 8 200 000 

Taxeringsvärde mark - bostader 224 000 000 
Taxeringsvärde mark - lokaler 10 000 000 
summa t.axertngsvlrde 378200000 

lllftntarter och ma81dner 

Ackumulerade an1kaffnlngllvlrdan 
Inglende anskaffnlngsvarde 88 798 
Ut:glende ackumulerade anskaffnlnpvlrdan 88798 

Ackumulerade IIVlkrhmlngar enllgt plan 
IngAende avskrivningar -83 508 
Årets avskrivningar -S 290 
Utglende ackumulerade ankrtvnlngar -88798 

Bokflirt vlrde 0 

Andra llngfrlltlga vlrdepappel'llnnehav 

Ing&ende anskaffnlngsvärde 500 
Utglende ackumulerade anskaffnlngsvärden 500 

Andel I HSB Stockholm 500 

Ovrtp lrortfrfnlga fordrfngar 

Skattl!konto 868 
övriga fordringar 0 

868 

FOrullMltalda lmltnader och upplupna lntllår 

Förutbetalda kostnader 228 B79 
Upplupna lnttlkll!r 190 0BO 

418959 

OVanstiende poster best8r av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt 
lntllkl:sforclr1ngar fflr Innevarande räkenskapsår. 

V\( 

2017-12•31 

7490B 678 
290 880 

14833118 
90 032176 

-22146 851 
-1812 719 

.23 959 570 

61073106 

136 000 000 
8200000 

224 000 000 
10 000 000 

378200000 

88 798 
88798 

-66 805 
-16 703 

-83 508 

5290 

500 
500 

500 

1550 
33 679 

35 229 

26B 334 
3 000 

271334 
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HSB Bostadsrättsförening Blvem I Stockholm 

Noter 
Nat12 

Not13 

Not14 

Kortfristiga pllc:arlngar 

Bunden placerlng 3 mlnader HSB Stxx:kholm 

Ovrlga akuldar 

Depositioner 
Momsskuld 
Källskatt 

Upplupna kostnader och fOrutbetalcla lntlkter 

Förutbetalda hyror och avgifter 
övriga upplupna kosb"lader 

2018-12-31 2017-12-31 

0 
0 

469 740 
189 807 

0 
159547 

443 654 
724 492 

1118148 

3 000 000 
3000 000 

494 740 
66823 
46949 

108512 

446032 
n2so6 

1218538 

OVanstAende poster bestAr av förskot:tslnbetalda Intäkter avseende kommande rllkenskapslr samt skulder 
som avser Innevarande räkenskapslr men betalas under nästkommande lr. 

Not15 Vlsentllga hlndalNr efter lrats alut 

Inga vllsentllga händelser har skett efter Arets slut 

SIDddlolm, den_).,W4::::.;}...~L~ 

---~:-;-:-;&ff/t-;; &!,_ ~~-tf..-• ~ --? -
Bo Frist Oea Hovstadlus GrandJean il Herbert NIisson 

Vllr revlslonsberättelse har~fll'f-Ob •3/ lämnats betrlffande denna lrsredovisnlng 

---n~~;ta: 
--fl'j,M,\t.L. ~ ""-~t(~7ö.,, 

Av föreningen vald revisor Av HSB Riksförbund förordnad revisor 

~evlslonsberlttelaen avviker 
från standardutformningen. 



Revisionsberättelse 
Till forenlngastämman i HSB Brf Bävern I Stockholm, org.nr. 702000-3161. 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av lrsradovlsnlngen för HSB Brf Bävern i 
Stockholm för Ar 2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprtttats I enllghal 
med Arsredovlsnlngslagen och ger en I alla vlsenUlga avaeenclen 
rättvisande bild n föreningens finansiella ställning per den 31 
december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
Arat enligt årsredovlanlngalagen. F6rvaltnlngsberättelaen är 
förenlig med årsredovisningens 6vrlga delar. 

Vi tillstyrker dlrför att förenlngsstAmman faststller 
reaultatriknlngen och balanarlknlngen för föreningen. 

Grund fOr uttalandtn 

Vi har ulf6rt revisionen enligt god revisionssed I Sverige. 
Revlaoremaa ansvar enligt denna sed beskrivs nännare I avsnitten 
Revisorn utsedd av HSB Rlksfflrbunds ansvar och Den 
hung11whJa relllsoms 8118V8f. 

Vi lir oberoende I förhållande till föreningen enllgt god revlsorsaed I 
Sverige. Revlaom utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt 
yrkesetiska ansvar enligt deBsa krav. 

VI anser att de revlsionsbevls vi har Inhämtat ar Ullräckllga och 
iindamllsenliga som grund för vira uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret f6r att lrsradovisnlngen 
upprtltas och att den ger en rättvisande blid enligt 
hedovlsnlngslagen. Styrelsen ansvarar även för den Interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprltta en 
årsredovisning som Inte innehlller några vasenlllga felaktigheter, 
vare sig dessa beror pA oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen ffir 
bedömningen av f6renlngens förmåga att fortsåtta verksamheten. 
Den upplyser, n(r så ar Ullämpligt, om förhållanden som kan 
påverta förmåga, att fortsAtta verksamheten och att använda 
antagandal om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tlllAmpas 
dock Inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med 
V8/ksamhelen eller inte har något realistiskt allematlv tlll att göra 
nlgot av detta. 

Rev/som utsedd av HSB RlksftJrbunds ansvar 

Jag har utffirt revisionen enligt lntematlonal Standards on AudHlng 
(ISA) och god revisionssed I Sverige. Mitt mål Ar att uppnå en 
rimlig grad av alkerhet om huruvida lrsredovlanlngen som helhet 
Inte Innehåller några väsentliga felakllgheler, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revlslonsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig sAkerhet är en hög grad av 
aAkerhet, men är Ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltld kommer att upptäcka en 
vbenUlg felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsenUiga om 
de enskilt eller tillsammans rlmllgen kan förvlntas pAverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund I 
lrsredovlanlngen. 

Som del av en revision enllgt ISA anvirlder jag profeaslonellt 
omdöme och har en profeaalonellt skeptisk Inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskema för väsentliga 
felaktigheter I årsredovisningen, vare sig dessa beror pi 
oegentligheter eller på fel, utfonnar och utför 
gransknlngsltgärder bland annat utlfrAn dessa risker och 
Inhämtar revlalonsbevls som är tlllrlckllga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att Inte uppticka en vlsentllg felaktighet till ff'>ljd av 
oegentligheter ar högre än för en vlsentllg felaktighet som 
beror på fel, efteraom oegenUlgheter kan Innefatta agerande I 
maskopi, ffirfalsknlng, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
Information eller lsldodttande av lntem kontroll. 

• skaffar jag mig en förslAelse av den dal av föreningens 
Interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utfolma gransknlngsåtgårder som år IAmpllga med hänsyn tlll 
omständigheterna, men Inte för att uttala mig om 
efl'ektlvltsten i den lntama kontrollen. 

• utvlrderar Jag lämpligheten i de redovlanlngsp~nciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i ~ 

redovisningen och llllhörande upplysningar, 

• drar Jag en slutsats om lllmpllghelan i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprattandet av 
årsredovisningen, Jag drar också en slutsats, med grund I de 
lnhlmtade revisionsbevtaen, om huruvida del finna någon 
visentlig osikerhetafaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsåtta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsenUlg oaikerhetsfaktor, miste 
jag i revlalonsberättelsan fista uppmiirksamheten pA 
upplysnlngama I lrsredovisnlngen om den vlsentllga 
osllkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är 
oUllrickllga, modifiera uttalandet om lrsredovlsnlngen. Mina 
slutsatser baseras på de revlalonsbevia som lnhlintas fram 
Ull datumet fflr revlalonaberittelsan. Dock kan framtida 
händelser eller f&hållanden göra att en förening Inte längre 
kan fortslta verksamheten. 

• utvärderar Jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet I årsredovisningen, dårlbland upplysningarna, 
och om lrsradovlsningen llerger de underliggande 
transaklionema och håndelsema pi ett sitt som ger en 
rättvisande blld. 

Jag måste Informera styrelsen om bland annat revisionens 
plillerade omfattning och Inriktning samt tidpunkten för den. Jag 
måste också Informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, dlrlbland de eventuella betydande brister I den Interna 
kontrollen aom Jag identifierat. 

Den flJ,an/ngsvalda revisorns 111$\tlr 

Jag har utfört en revision enllgt revlslonslagen och dånned enligt 
god revisionssed I Sverige. Mitt mAI är att uppnå en rlmllg grad av 
slkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats I enlighet 
med nradovisnlngslagen och om årsredovisningen ger en 
riltvisande bild av föreningens resultat och ställning. 

~ 



Rapport om andra krav enligt lagar, andra 
författn ingar samt stadgar 

Utt,landen 

Utöver vAr revlslon 8)1 årsredovisningen har vi även utfOrt en 
revision av styrel88ns förvaltning för HSB Btf Bävem I Stockholm 
för år 2018 samt av förslaget ttll dlsposltlonar beträffande 
föreningens vinst ellerförtust. 

VI flllstyrker att torenlngsstämman behandlar resultatet enllgt 
förslaget I förvaltnlngsberåttelsen ooh beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet får räkenskapsåret. 

Grund f6r uttaf,ndon 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed I Sverige. VArt 
ansvar enllgt denna beskrivs nännare I avsnittet Revlsoms ansvar. 
VI är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revlsorssed I 
Sverige, Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har I övrigt fullgjort 
sitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi an981' att de revlslonsbevis vi har inhämtat är fälräckllga ooh 
ändarnAlsenllga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslage1 Ull dispositioner 
betriffande föreningens vinst er1er f5rlust. Vid förslag till utdelning 
Innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen år 
försvarlig med hänsyn till de krav som förenlngB11s verksamhetsart, 
omfattning och risker stlller på stor1eken av föreningens egna 
kapital, konsolidetingsbehov, llkvldltet och stållning I övrlgt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organlaatlon och förvaltnlngen 
av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse 
. ett föreningens organlsa11oo är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltnlngen och föreningens ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggende sått. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av fötvaltnlngen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet är att lnhämta revisionsbevls för au 
med en rfmllg grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsenHlgt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
föraummelse som kan föranleda ersåttnlngsskyldlghet mot 
föreningen, eller 

• på något annat sätt handlat I strid med bostadsråttslagen, 
OIIAmpllga delar av lagen om ekonomiska föreningar, 
ksredovlsningslagen eller stadgarna. 

Vårt mål betraffande revisionen av förslaget tfll dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust, ooh därmed vårt uttalande om detta, 
år att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget ir förenligt 
med oostadsråttslagen. 

Rimllg sAkerhet är en hög grad av säkemet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed I SVer1ge alltid 
kommer att upptåå<a åtgärder eller fö18ummelser som kan 
föranleda ersåttningsskyldlghet mot föraningen, eller att ett förslag 
tlll disposttioner al/ föreningens vinst ellerf&tust Inte är förenligt 
med bostadsrättslag8tl. 

Som en del av en revisJon enllgt god revisionssed I Sverige 
använder revisorn utsedd av HSB Riksförbund professlonellt 
omd&ne och har en professionellt skeptisk Inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen och ffusl~ till 
dlspoeltloner av föreningens vinst eller förlust grundar alg främst på 
revisionen av tikenekapema. Vilka tlllkommande 
gransknlngsltgärder som utförs baseras på revisorn utsedd av 
HSB Rlksffifbunds professlonella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsenUighet. Det Innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtg~er, områden och förhållanden som är våsentllga för 
verksamheten och dår avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för föreningens situation. Vi går Igenom oct1 prövar 
fattade besluli beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är reJevanta för värt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag Ull 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller fOrf ust har vi 
granskat om förslaget år förenligt med bost8::lsrättslagen. 

Anmllrlmingar 

Enligt föreningens stadgar ska avgfftema täcka föreningens 
kostnader samt avsättningar ~Il fonder. Av Årsredovisningen 
framgår att avglftsuttaget Ar IAgre än vad som erfodras enligt 
föreningens stadgar. 

Stockholm den 31 maj 2019 

n .. , , 
.. .~ . \:_t Ui)-(1 
Daniel Ybusif · ,, 

BoRevlBlon AB 
Av HSB RiksfOrbund 
utsedd revisor 

~' .................. : ... ; ...... ~ 
Al,¼W- ~AA "- w:~-;:; 
Av föreningen vald revisor 



Motion balkongbygge 

Hej! 

Jag önskar att på stämman ta upp röstning om godkännande för att ansöka om bygglov 
för balkong, inritad på ritningen nedan. Ansökan avser lägenhet #34, Nybrogatan 70 
gårdshus österläge (mot Sibyllegatan). För fasadens symmetri bör röstningen även avse 
fransk balkong för lägenheten under, #8. 

Jag har enbart haft tillgång till ritning från den första bygglovsansökan för balkonger dvs 
vindslägenheterna är inte inritade. 

Med vänlig hälsning 
Marie Ekelund 
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Motion för upprustning av vår Bastu 

En pågående uppfrächning av våra entreer är utmärkt men i föreningen finns en Bastu, som är i 

behov av upprustning. Den byggdes på 80-talet, del av ytan användes till förråden men kvar finns en 

god lokal, 

enligt uppgift finns en arkitektritad plan, som borde visas på Årsmötet. 

Bastun är i behov av en grundlig rengöring av lavar och golv, skyddet kring bastukaminen är 

bristfälligt osv 

En uppfrächning av vår Bastu skulle locka fler badare och öka värdet på våra bostadsrätter. Bastubad 

är dessutom hälsobefrämjande och avstressande, mycket nyttigt kort sagt ... 

med detta hälsar Boris Blomster, 

Jan Bohman och ytterligare badare 



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. 






