
HSB BRF MARMORN       

ÅRSREDOVISNING 2015-2016



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 TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2017 

Dag 19 januari 2017, klockan 19.00 
Lokal Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2, Kristinasalen 

Dagordning 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av stämmoordförande 

3. Anmälan av stämmoordförandes val av sekreterare för stämman 

4. Godkännande av röstlängd 

5. Fastställande av dagordning 

6. Val av två justerare tillika rösträknare 

7. Fråga om kallelse behörigen skett 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9. Föredragning av revisorernas berättelse 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

13. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer 

14. Val av styrelsens ordförande på 1 år 

15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 

16. Val av revisorer och revisorssuppleant 

17. Val av valberedning 

18. Val av distriktsombud och suppleanter i HSB 

19. Stadgeenligt inkomna motioner 

20. Stämmans avslutande 

Stockholm den 23 december 2016 

Styrelsen 

HSB Bostadsrättsförening Marmorn i Stockholm 





Org.nr 702001-4085 

Årsredovisning 

Bostads rättsfö reningen 
HSB Bostadsrättsförening Marmorn i Stockholm 

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1september2015 - 31 augusti 2016. 

Förvaltningsberättelse 

Föreningens ändamål 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens 
hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. 

Grundfakta om föreningen 
Bostadsrättsföreningen registrerades 1930-05-17. Föreningens nuvarande ekonomiska plan 
registrerades 1941-03-01 och nuvarande stadgar registrerades 2015-02-06 hos Bolagsverket. 

Föreningen är medlem i Sopsug i Högalid samfällighetsförening, där föreningens andel är ca 8% av 
samfälligheten. Föreningen äger också 25 st andelar i Windy ekonomisk förening som driver ett 
vindkraftverk i Grebbestad. 

Fakta om våra fastigheter 
Föreningens fastigheter har förvärvats enligt nedan: 

Fastighetsbeteckning Kommun Förvärv Adress 
Marmorn 1 Stockholm 1930 Lundagatan 44 A-D 
Marmorn 2 Stockholm 1930 Lundagatan 42 A-B 
Marmorn 4 Stockholm 1931 Lundagatan 36 C-F 
Marmorn 5 Stockholm 1931 Lundagatan 36 A-B 
Marmorn 6 Stockholm 1932 Lundagatan 38 A-B 
Marmorn 7 Stockholm 1939 Lundagatan 40 A-B 

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Brandkontoret. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. 

Byggnadernas uppvärmning sker med fjärrvärme och överskottsvärme från Telias bergrum. 

Byggnadernas ytor 
Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 22 261 kvadratmeter, varav 21 440 kvadratmeter 
utgör lägenhetsyta och 821 kvadratmeter utgör lokalyta. 

Lägenheter och lokaler 
Föreningen upplåter 539 lägenheter med bostadsrätt samt 22 lokaler, 35 p-platser och 12 mc-platser 
med hyresrätt. 
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Lägenhetsfördelning: 

1 rak 2 rak 3 rak 4 rak 5 rak 

I fastigheterna finns även nedanstående gemensamhetsanläggningar: . 

Gemensamhetsanläggning 
Tvättstugor 
Övernattningslägenheter 
Musikrum 
Hobbyrum 
Cykel rum 
Styrelserum 

Byggnadernas tekniska status 

Kommentar 
8 st 
4 st 
2 st 
1 st 
3 st 
1 st 

Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2003 och som uppdaterats 2008 och 2013. 
Ett projekt pågår för en revidering/uppdatering av en mer detaljerad plan. 

Nedanstående har genomförts: 

Genomförd åtgärd År 
Byte fönster/balkongdörrar 2016 
Fasadrenovering 
Takmålning 
Byte vvc-ventiler 
Renovering portar 
Renovering mur/sockel 
Ombyggnad tvättstuga 
Renovering fönster 
Fasadrenovering 
Renovering fönster 
Bergvärmeinstallation 
Bredband, fiberkabel 
Renovering fönster 
Renovering av hissar 
Renovering av balkonger 
Renovering av badrum 
Stambyte badrum 
Stambyte el 
Stambyte kök 

Förvaltning 

Avtal 
lnternetlevera ntör 
Teknisk förvaltning o drift 
Lägenhetsförteckning 
Ekonomisk förvaltning 

2016 
2016 
2015-2016 
2016 
2015 
2015 
2014 
2012 
2009-2011 
2009 
2009 
2005 - 2008 
1998 - 1999 
1996 
1991-1993 
1991-1993 
1991- 1993 
1972-75,1982, 1993 

Leverantör 
Ownit 
Fastighetsskötsel AB 
HSB 
HSB 

Kommentar 
Lundagatan 38 
Lundagatan 38 
Lundagatan 38 
Lundagatan 36-44 
Lundagatan 36-44 
Ut mot Lundagatan 
Lundagatan 38B 
Lundagatan 36 {ej mot gård} 
Lundagatan 40 
Lundagatan 40, Lundagatan 42 
Komplement till fjärrvärme 

Lundagatan 36, 44 
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Föreningen har en heltidsanställd lokalvårdare. 
Medlemmar 
Antalet medlemslägenheter i föreningen är 539 st. Av föreningens medlemslägenheter har 54 st 
överlåtits under året. Under året har styrelsen beviljat 31 st andrahandsuthyrningar. 

Tillstånd för andrahandsuthyrning ges för: 

arbete eller studier på annan ort eller utomlands (max 5 år) 
längre vistelse på sjukhus eller äldreboende (max 5 år) 
fängelsevistelse (max 5 år) 
uthyrning till närstående (max 5 år) 
blivande pensionär som köper lägenhet med avsikt att bosätta sig i den vid 
pensionering (max 2 år) 
förälder som köper lägenhet för barns räkning för boende inom närmaste åren 
(max 2 år) 
vid övertagande av lägenhetgenom arv (max 2 år) 
provsamboende (max 1,5 år) 
militärtjänst (max 1,5 år) 
bostadsrätten är svårsåld på grund av rådande marknadsförutsättningar (max 1 år) 
vistelse på annan ort eller utomlands (min 3 månader - max 1 år) 

Andrahandsuthyrning beviljas för maximalt ett år i taget. Förlängning kan ske efter ny ansökan. 

Styrelsen 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 

Bo Andersson Ordförande 
Elisabeth Palmgren Vice ordförande 
Maria Eriksson Ledamot 
Björn Johnson Ledamot 
Karl-Axel Jonsson Ledamot 

Thomas Kvaernå Ledamot 
Thomas Thunvik Ledamot 
Tomas Wahl Ledamot 
Anette Ekstrand Ledamot HSB-representant 

Thomas Bergman Suppleant 
Håkan Sjöberg Suppleant 

Mandattiden för följande ledamöter och suppleanter löper ut vid ordinarie föreningsstämma: 
Bo Andersson, Maria Eriksson, Karl-Axel Jonsson, Thomas Thunvik, Tomas Wahl, Thomas Bergman 
och Håkan Sjöberg. 

Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda sammanträden. 

Revisorer 
Toresson Revision AB 
Monica Kroon 
Mats Johnsson 

Valberedning 
Leif Kroon 

Ordinarie extern 
Ordinarie intern 
Suppleant intern 

Sammankallande 
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Annika Marklund 
Lars Malm 
Stämmor 
Ordinarie föreningsstämma hölls 2016-01-26. 

Väsentliga händelser och utförda underhållsarbeten under räkenskapsåret 
. Färdigställande av renovering av sockelfasad och mur mot Lundagatan . 
. Byte och intrimning av VVC-ventiler. 

Renovering av portar. 
Fasadrenovering, nya fönster och balkongdörrar, takmålning 38:an (klart till 90%) 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten 
Färdigställande av projekt 38:an. 
Renovering av fönster och dörrpartier i hyreslokaler mot Lundagatan. 
Målning av tak 40:an 
Ny värmecentral 
OVK-besiktning 
Målning av takkanter 36A-F och 44A-D. 
Reparation av mursläpp på fasader. 
Lagning och bättringsmålning i 4 trapphus. 
Fortsatt förbättringsarbete med belysning på gårdarna. 
Fortsätta med projektet att ta fram en ny och bättre underhållsplan. 

Föreningens ekonomi 
Fördelning intäkter och kostnader: 

lntäktsfördelning 2015-2016 

Årsavgifter 
86% 
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Kostnadsfördelning 2015-2016 

Personal 
6% 

Övr. ext. kostn. 

Fördelning driftskostnader 

3 500 000 

3 000 000 

2 500 000 

2 000 000 

1500 000 

1000 000 

500 000 

0 

Drift 
68% 

• 2015/16 
Tot: 7 969 828 kr 

2014/15 
Tot: 7 609 887 kr 
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Intäkter per kvadratmeter Kostnader per kvadratmeter 
Hyror 1985 kr Drift 358 kr 
Årsavgifter 611 kr Avskrivningar 80 kr 
Övriga intäkter 24 kr Kapitalkostnader 18 kr 

Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 21440 kvm bostäder och 821 kvm lokaler. 

Nyckeltal 15L16 
Årsavgift/kvm bostäder 611 
Lån/kvm bostäder 1825 
Elkostnad/kvm totalyta 20 
Värmekostnad/kvm totalyta 134 
VattenkostnadLkvm totalyta 24 

Flerårsöversikt 

Nyckeltal Brf Marmorn 
Nettoomsättning tkr 
Resultat efter 
finansiella poster tkr 
Soliditet % 

Dispositionsförslag 
Förslag till vinstdisposition 

2016-08 
15 278 

3 687 
33,0 

14L15 
611 
1832 
24 
114 
21 

2015-08 
15120 

3 953 
35,1 

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: 
årets resultat 

13L14 
611 
1833 
31 
111 
20 

2014-08 
14 931 

2 443 
30,4 

balanserad vinst före reservering/ianspråktagande yttre fond 
ianspråktagande yttre fond 
summa balanserat resultat 

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: 
att i ny räkning överförs 

12L13 
611 
1865 
35 
124 
22 

2013-08 
14 750 

1608 
27,8 

3 687 189 
6 710 273 

0 
10 397 462 

10 397 462 

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och 
balansräkning med noter. 

1lL12 
611 
1885 
43 
100 
22 

2012-08 
14 756 

- 687 
25,7 
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HSB Bostadsrättsförening Marmorn i Stockholm 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

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

Rörelseresultat 

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

Årets resultat 

Not 1 

Not 2 
Not 3 
Not 4 

Not 5 
Not 6 

2015-09-01 2014-09-01 
2016-08-31 2015-08-31 

15 277 978 15 119 992 

-7 969 828 -7 609 887 
-698 917 -592 871 
-730 284 -728 948 

-1 790 365 -1 538 883 
-11189 394 -10 470 589 

4 088 584 4 649 403 

84 521 123 861 
-485 916 -820 754 
-401 395 -696 893 

3 687189 3 952 509 
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HSB Bostadsrättsförening Marmorn i Stockholm 

Balansräkning 2016-08-31 2015-08-31 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark Not 7 53 673 815 48 308 596 
Inventarier och maskiner Not 8 100 555 144 623 
Pågående nyanläggningar Not 9 0 199 631 

53 774 370 48 652 850 
Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 10 101 500 101 500 

101 500 101 500 

Summa anläggningstillgångar 53 875 870 48 754 350 

Omsättningstillgångar 
Bostadsrätter Not 11 2 125 000 2 125 000 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 4 307 8 149 
Avräkningskonto HSB Stockholm 1 644 720 1 685 258 
Placeringskonto HSB Stockholm 536 355 1 034 915 
Övriga fordringar Not 12 11420 177 523 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 13 168 318 263 403 

2 365 121 3 169 248 

Kortfristiga placeringar Not 14 10 750 000 11 000 000 

Kassa och bank Not 15 41965 40 186 

Summa omsättningstillgångar 15 282 086 16 334 434 

Summa tillgångar 69157 956 65 088 784 
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HSB Bostadsrättsförening Marmorn i Stockholm 

Balansräkning 2016-08-31 2015-08-31 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital Not 16 
Bundet eget kapital 
Insatser 849 750 849 750 
Upplåtelseavgifter 3 428 426 3 428 426 
Yttre underhållsfond 11 849 515 11 849 515 

16 127 691 16 127 691 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 6 710 273 2 757 764 
Årets resultat 3 687 189 3 952 509 

10 397 462 6 710 273 

Summa eget kapital 26 525 153 22 837 964 

Skulder 
Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut Not 17 38 969 216 39 132 096 

38 969 216 39 132 096 
Korfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut Not 18 162 880 162 880 
Levera ntörsskulder 237 961 542 372 
Aktuell skatteskuld 75 803 219 921 
Fond för inre underhåll 276 874 277 415 
Övriga skulder Not 19 61 761 61382 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 20 2 848 308 1 854 753 

3 663 586 3 118 723 

Summa skulder 42 632 802 42 250 819 

Summa eget kapital och skulder 69 157 956 65 088 784 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 66 846 400 66 846 400 
Summa ställda säkerheter 66 846 400 66 846 400 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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HSB Bostadsrättsförening Marmorn i Stockholm 

Kassaflödesanalys 

Löpande verksamhet 
Resultat efter finansiella poster 

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

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

Investeringsverksam het 
Investeringar i fastigheter 
Investeringar i maskiner/inventarier 
Investeringar/försäljningar av finansiella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

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

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

2015-09-01 2014-09-01 
2016-08-31 2015-08-31 

3 687 189 3 952 509 

1 790 365 1 538 883 
5 477 554 5 491 392 

265 029 178 470 
544 863 -837 906 

6 287 447 4 831 956 

-6 911 885 -1 924 356 
0 -47 754 
0 7 800 

-6 911 885 -1 964 310 

-162 880 -162 880 
-162 880 -162 880 

-787 318 2 704 766 

13 760 359 11 055 593 

12 973 041 13 760 359 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto 
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. 
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HSB Bostadsrättsförening Marmorn i Stockholm 

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer 

Belopp anges i kronor om inget annat anges. 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Föreningen tillämpar sig av av årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012: 1(K3). 

Avskrivning fastighet 
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och därmed har 
fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna bedöms vara 
mellan 15 till 120 år. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i vägledning för komponentindelning av 
hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar. 

Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under året skrivits av med 2 % av 
a nskaff ni nq svärdet. 

Avskrivning inventarier och maskiner 
Avskrivning sker med 10-20% på anskaffningskostnaden. 

Fond för yttre underhåll 
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens 
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av styrelsen/stämman. 

Inkomstskatt och underskottsavdrag 
En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltnings
domstolen 2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. 
Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter 
avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag 
enligt inkomstskattelagen (1999: 1229). 
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HSB Bostadsrättsförening Marmorn i Stockholm 
2015-09-01 2014-09-01 

Noter 2016-08-31 2015-08-31 

Not 1 Nettoomsättning 

Årsavgifter 13 107 215 13 108 945 
Hyror 1 629 757 1 579 575 
Övriga intäkter 541 488 431 617 
Bruttoomsättning 15 278 460 15 120 137 

Hyresförluster -482 -145 
15 277 978 15119 992 

Not 2 Driftskostnader 

Fastighetsskötsel och lokalvård 1116 355 1183 016 
Reparationer 744 339 789 342 
El 433 687 536 045 
Uppvärmning 2 997 208 2 528 733 
Vatten 530 351 475 507 
Sophämtning 453 342 476 304 
Fastig hetsförsä kring 152 179 149 729 
Kabel-TV och bredband 185 160 192 553 
Fastighetsskatt 815 202 775 545 
Förvaltningsarvoden 390 687 345 223 
Övriga driftskostnader 151 318 157 890 

7 969 828 7 609 887 

Not3 Övriga externa kostnader 

Hyror och arrenden 180 000 180 000 
Förbrukningsinventarier och varuinköp 166 317 133 515 
Administrationskostnader 126 868 164 586 
Extern revision 30 000 35 000 
Konsultkostnader 130 817 7 813 
Medlemsavgifter 64 915 71 957 

698 917 592 871 

Not4 Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 198 378 176 396 
Revisionsarvode 6 000 6 000 
Övriga arvoden 0 5 000 
Löner och övriga ersättningar 294 815 303 694 
Sociala avgifter 119 749 136 465 
Uttagsbeskattning 95 669 90 740 
Pensionskostnader och förpliktelser 13 130 7 891 
Övriga personalkostnader 2 543 2 762 

730 284 728 948 

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 759 483 
Ränteintäkter HSB placeringskonto 710 4 423 
Ränteintäkter skattekonto 0 786 
Ränteintäkter HSB bunden placering 80 655 105 741 
Övriga ränteintäkter 2 397 12 428 

84 521 123 861 

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader långfristiga skulder 485 403 821 789 
Övriga räntekostnader 513 -1 035 

485 916 820 754 
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HSB Bostadsrättsförening Marmorn i Stockholm 

Noter 

Not 7 

Nots 

Not9 

Not 10 

Not 11 

Not 12 

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 

Inventarier och maskiner 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärde 
Årets investeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Bokfört värde 

Pågående nyanläggningar och förskott 

Ingående anskaffningsvärde 
Om klassificering 
Årets investeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Aktier, andelar och värdepapper 

Windy ek.förening 25 st a 4 040 kr 
Andel i HSB Stockholm 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Andel i HSB Stockholm 

Bostadsrätter 

Bostadsrättslokal Brf Marmorn 

Övriga kortfristiga fordringar 

Skattekonto 
Övriga fordringar 

2016-08-31 

77 055 914 
423 190 

7 111 516 
84 590 620 

-29 170 508 
-1 746 297 

-30 916 805 

53 673 815 

181 000 000 
6 400 000 

332 000 000 
6 600 000 

526 000 000 

706 865 
0 

706 865 

-562 242 
-44 068 

-606 310 

100 555 

199 631 
-199 631 

0 
0 

101 000 
500 

101 500 

500 

2 125 000 
2125 000 

10 920 
500 

11420 

2015-08-31 

75 331189 
423 190 

1724725 
77 479104 

-27 611499 
-1 559 009 

-29 170 508 

48 308 596 

194 000 000 
5 400 000 

251 000 000 
5 400 000 

455 800 000 

659 111 
47 754 

706 865 

-582 368 
20 126 

-562 242 

144 623 

0 
0 

199 631 
199 631 

101 000 
500 

101500 

500 

2 125 000 
2125 000 

177 023 
500 

177 523 
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Org Nr: 702001-4085 

HSB Bostadsrättsförening Marmorn i Stockholm 

Noter 
Not 13 

Not 14 

Not 15 

Not 16 

Not 17 

Not 18 

Not 19 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 
Upplupna intäkter 

2016-08-31 

155 831 
12 487 

168 318 

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

Kortfristiga placeringar 

Bunden placering 3-mån HSB Stockholm 

Kassa och bank 

Handkassa 
Handelsbanken 
Nordea 

Förändring av eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
Resultatdisposition 
Årets resultat 
Belopp vid årets slut 

Skulder till kreditinstitut 

Låneinstitut Lånenummer 
Nordea Hypotek 39788672175 
Nordea Hypotek 39788672507 
Nordea Hypotek 39788672558 
Nordea Hypotek 39788697275 
Nordea Hypotek 39788697283 
Nordea Hypotek 39788697291 
Stadsh}:'.QOtek 480927 

Insatser 
849 750 

849 750 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 

Uppi. 
avgifter 
3 428 426 

3 428 426 

Ränta 
0,16% 
0,77% 
0,97% 
0,66% 
0,24% 
0,24% 
3,59% 

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 

Yttre uh 
fond 

11 849 515 
0 

11849 515 

Ränteändr 
dag 

2016-10-03 
2017-03-15 
2018-03-21 
2017-11-15 
2016-09-01 
2016-09-01 
2016-09-30 

10 750 000 
10 750 000 

5 284 
16 450 
20 231 

41965 

Balanserat 
resultat 
2 757 764 
3 952 509 

6 710 273 

BelOQQ 
7 000 000 
4 000 000 
3 500 000 
5 850 000 
9 928 096 
1 500 000 
7 354 000 

39132 096 

Lån i Nordea med nr 39788672175 omsattes 2016-10-03 till ränta 0,187% bundet till 2017-01-02 
Lån i Nordea med nr 39788697283 omsattes 2016-09-01 till ränta 0,161 % bundet till 2016-12-01 
Lån i Nordea med nr 39788697291omsattes2016-09-01 till ränta 0,161 % bundet till 2016-12-01 
Lån i Stadshypotek med nr 480927 omsattes 2016-09-30 till ränta 0,85% bundet till 2019-09-16 

Övriga skulder till kreditinstitut 

Kortfristig del av långfristig skuld 

Övriga skulder 

Depositioner 
Källskatt 
Övriga kortfristiga skulder 

162 880 
162 880 

55 566 
3 275 
2 920 

61 761 

2015-08-31 

245 972 
17 431 

263 403 

11000000 
11000 000 

4 597 
15 358 
20 231 

40186 

Årets resultat 
3 952 509 

-3 952 509 
3 687 189 

3 687189 

Nästa års 
amortering 

0 
0 
0 

60 000 
102 880 

0 
0 

162 880 

38 969 216 

38 317 696 

162 880 
162 880 

54 566 
4 772 
2 044 

61382 
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Org Nr: 702001-4085 

HSB Bostadsrättsförening Marmorn i Stockholm 

Noter 
Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Förutbetalda hyror och avgifter 
Övriga upplupna kostnader 

2016-08-31 

1 275 731 
1 572 577 

2 848 308 

2015-08-31 

1 265 554 
589 199 

1854 753 

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

~~ -~~t~;U 
................................................................... ~ .......................................................................... . 
Thomas Kvaernå Thomas Thunvik 

~ I rfi1lLa.5 lJqj{ 
·yan:ias··währ··················································· 

Vår revisionsberättelse har 'J.D1 ' -12. -1 'f nna årsredovisning 

~l-~ 
·Ä-v··före·ii·i·n9eil"vä"iCr·r·evisar······ 
Monica Kroon 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening 
Marmorn i Stockholm, org.nr 702001-4085. 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har reviderat årsredovisningen för HSB Bostadsrätts
förening Marmorn i Stockholm för räkenskapsåret 
1 september 2015 - 31 augusti 2016. 

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

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. Den standarden kräver att vi följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Vi väljer vilka åtgärder som skall utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
vi de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utf 01ma granskningsåtgärder som 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 
föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

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

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens 
ställning per den 31 augusti 2016 och av dess finansiella 
resultat för räkenskapsåret enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat 
förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust samt styrelsens förvaltning för HSB Bostadsrätts
förening Marmorn i Stockholm för räkenskapsåret 
1 september 2015 - 31 augusti 2016. 

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

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

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av 
underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med bostadsrättslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma 
om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med 
bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens 
stadgar. 

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

Uttalanden 
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar den balanserade 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

en 14 december 2016 

~L 
Monica Kroon 
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Motion 1 
Föreningen har ett knappt fyrtiotal parkeringsplatser som det tyvärr är lång kötid till. 

Föreningens gällande regler för hyra är att den ska följa Stockholms avgift för boendeparkering. 

Staden har, som ett led i sin trafikpolitik, från och med l:a september 2016 höjt avgiften för 

boendeparkering till 1100 kr/mån., varvid föreningen gjort motsvarande höjning. 

Emellertid har föreningen inget skäl till att driva trafikpolitik och en koppling av föreningens hyra för 

parkeringsplatser till Stockholms avgifter för boendeparkering saknar rationell, ekonomisk (och 

eventuellt laglig) grund. 

Det är tveksamt ur flera aspekter om det är rätt att föreningen gör vinst på uthyrning av 

parkeringsplatserna till medlemmar. Förening ska naturligtvis inte heller subventionera hyran för 

parkeringsplatser. Aktuella aspekter är principerna om likabehandling av medlemmar i 

bostadsrättsförening och bostadsrättsföreningar som icke vinstdrivande associationer. 

Jag föreslår primärt att stämman beslutar att föreningens hyra för parkeringsplatserna sätts utifrån 

självkostnadsprinciper. 

Om stämman ej beslutar enligt föregående proposition så föreslår jag att stämman ger styrelsen i 

uppdrag att med retroaktiv verkan till nästa stämma utreda principerna för hyra för medlemmar av 

parkeringsplatser som ägs/disponeras av föreningen och återkomma med ett eventuellt till 

självkostnadsprincipen alternativt förslag. 

//Carl E. Lundberg, lgh 367, 36 B 

Styrelsens kommentar: Styrelsens uppfattning är att då antalet parkeringsplatser inte på långa vägar 

täcker efterfrågan (ca 10 års kötid) så är det enda rimliga att priset är marknadsmässigt anpassat och 

då till det billigaste tillgängliga parkeringsalternativet, dvs boendeparkeringen. 

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. 

Motion 2 
Jag tycker att det vore bra om vi som inte har balkonger också kunde få köpa till det. Det skulle 

förbättra livskvaliten mycket för då kan man sitta där på sommaren och få lite ljus och värme. Många 

som är äldre har inte möjlighet att få så mycket ljus om de inte orkar gå ut tex och det är inte bra för 

dem, för det ökar depressioner och gör livet mycket svårare. Man blir inlåst på ett ohälsosamt sätt. 

På vintern kan man ställa ut varma saker som man lagat utan att riskera att förstöra kylskåpet. Och 

de som är äldre kan även gå ut på vintern och få en nypa frisk luft utan att ta sig ut i backen och 

riskera bryta lårbenshalsen i halkan. 

Mitt förslag är att föreningen undersöker möjligheten att få bygga balkonger. 

//Lotta Sandström, lgh 140, 40 B. 



Styrelsens kommentar: Marmorn är kulturminnesskyddad och våra fastigheter och gårdar har den 

högsta graden av klassificering; blå. 

"Blå klassificering är den högsta klassen och innebär att bebyggelsens kulturhistoriska värde 

motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i Kulturminnes/agen. Kulturminnes/agen är den 

starkaste lag som finns i Sverige för skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse." 

Marmorn har alltså samma klassificering som bland annat Gamla Stan och Stadshuset. Rent konkret 

innebär det att vi inte hur som helst kan göra förändringar på fasaden. 

Styrelsen föreslår att motionen avslås då den strider mot kulturminnesskyddet. 

Motion 3 
Fönstren är gamla, icke energieffektiva och i dåligt skick, likaså fönsterkarmarna. Värme försvinner 

snabbt genom rutorna när utomhustemperaturen sjunker, vilket leder till höga 

uppvärmningskostnader i längden för föreningen. Ljud utomhus tränger också igenom fönstren i 

mycket högre utsträckning jämfört med ett nya fönster, vilket kan upplevas som störande. 

Förslag: Byte av fönster till mer energieffektivare och isolerade, samt byte av fönsterkarmar. 

//Jonas Pettersson, lgh 461, 408 

Styrelsens kommentar: Vi har nyligen i samband med fasadrenoveringen i 38:an bytt alla fönster och 

karmar. De nya fönstren/karmarna är energieffektivare och monteringen är utförd på ett välisolerat 

sätt. Motsvarande fönsterbyten/reparationer är en punkt som kommer att inarbetas i vår nya och 

omarbetade underhållsplan. 

Styrelsen anser därmed motionen besvarad. 

Motion 4 
Hissen i hus 40 är sliten och med eftersatt underhåll. Färgen är på många ställen bortskavd och träet 

är repigt. 

Förslag: Rusta upp hissens standard genom att vidta nödvändiga åtgärder för att hissen återigen ska 

få ett fräschare utseende. 

//Jonas Pettersson, lgh 461, 408 

Styrelsens kommentar: Vi håller med motionären om att hissen i hus 40, och i övriga hus, är slitna. 

Därför anlitade vi redan i november ett företag för att renovera hissen i 44D. Då renoveringen utföll 

till vår belåtenhet har vi nu bestämt att gå vidare med företaget och renovera samtliga hissar. 

Styrelsen anser därmed motionen besvarad. 



Motion 5 
Dörrblad och karmar i tvättstugan i 44D är väldigt slitna. 

Föreslår en enklare bättringsmålning i avvaktan på en eventuellt större renovering av lokalerna. 

11 Ingela Sand, lgh 33, 44D 

Styrelsens kommentar: Vi håller med motionären och vill därför initiera renoveringsarbete i form av 

målning och eventuell förstärkning i form av stållistbeklädnad på dörrkarmarna i tvättstugan 44B. 

Åtgärden kommer att läggas in i den nya och omarbetade underhållsplanen. 

Styrelsen anser därmed motionen besvarad. 

Motion 6 
Motion angående bevarande av Marmorn som kulturhistoriskt värde. 

Denna motionsrubrik låter kanske väl dramatisk och svulstig när den "bara" handlar om renovering 

av lägenheter. 

Motionen innehåller två delar - en kortsiktig del och en mer allvarlig och långsiktig policydel. 

Överallt någonstans och nästan hela tiden pågår i Marmorn renovering av lägenheter. Jag tänker då 

inte på den stora fasadrenoveringen av uppgång 38. 

Under våren och försommaren 2016 renoverades bara i uppgång 44 C och D tre lägenheter nästan 

samtidigt. Lägenheter slås ihop, lägenheter slås isär, det borras, sopor slängs, det skräpas ner 

inomhus och utomhus och det målas. Det känns ibland som att bo på en byggarbetsplats. Hela 

sommaren borrades det i en av lägenheterna i 44 D. Jag bifogar foto hur det såg ut under 

midsommarhelgen detta år mellan 44 C och D. 

Det verkar som om de personer som köper lägenheter i Marmorn tycker om miljön här, men inte 

lägenheterna. Kanske skulle dessa personer bo någon annanstans där det är modernt och vitt och 

fräscht. För vad som händer här vid alla dessa renoveringar är att ett unikt kulturhistoriskt värde går 

förlorat. Tanken bakom funkis-modellen är just ett funktionellt boende i rumsindelning, planlösning 

och formgivning. 

Jag är väl medveten om att en viss förnyelse måste göras, men denna skövling av lägenheterna är 

helt onödig. Som jag ser det. 

Vad är då görligt att göra för att i möjligaste mån bevara vår unika inom - och utomhusmiljö? Jag 

skulle vilja att styrelsen var "försiktig" med att bevilja stora renoveringar där Marmorns unika och 

kulturminnesmärkta formgivning går förlorad. 

Mitt förslag är således: Jag föreslår att stämman måtte uppdra åt styrelsen att utarbeta en policy i 

renoveringsfrågan som går i denna motions anda. 

11 Inga Lantz, lgh 31, 44D 



Styrelsens kommentar: Marmorn har en kulturminnesmärkt formgivning vad avser fasader och 

trapphus. I dessa två hänseenden har styrelsen en strikt policy om hur renoveringar skall utföras. 

Denna policy har till dags dato följts till punkt och pricka och kommer även så att göras i framtiden. 

Vad avser invändiga renoveringar påverkar dessa inte den kulturminnesmärkta formgivningen. Mot 

bakgrund av detta kan inte styrelsen ha synpunkter på invändiga renoveringar än inom andra 

områden än de rent byggnadstekniska {bärande konstruktioner och VVS). 

Styrelsen anser därmed motionen besvarad. 

Motion 7 
Ta bort eller flytta avspärrningarna mellan källarförråden det har inte haft nåt bevisbar effekt och är 

bara till stor olägenhet för lägenhetsinnehavarna, 

Är det ens godkända av brandmyndigheten? Utrymningsskyltarna pekar ju nu åt fel håll. 

11 Roland MilberglChristina Moline, lgh 2911292, 36D 

Styrelsens kommentar: Vi förstår att avspärrningarna kan leda till olägenheter för vissa medlemmar, 

men då vi inte haft något inbrott sedan förändringen talar detta för att de har gjort nytta. I samband 

med förändringen tog vi hjälp av en brandingenjör för att uppfylla kraven på brandsäkerhet, och vi 

kan därför inte se annat än att avspärrningarna är utförda på ett godkänt sätt. 

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen men ge styrelsen i uppdrag att se över 

utrymningsskyltarna. 

Motion 8 
Gästerna som använder gästlägenheter ofta behöver använda Internet {t.ex. om de kommer på 

besök från ett annat land och inte har 3l4G här i Stockholm). Det vore väldigt användbart att ha ett 

wifi nätverk tillgängligt för gästerna. Det skulle kunna fungera med aktiveringskoder som hämtas 

samtidigt som man hämtar nycklarna. 

Förslag: Att föreningen installerar wifi i gästlägenheter. 

11 Laura M'Baye, lgh 359, 36B 

Styrelsens kommentar: Wifi för gäster finns redan i gästlägenheterna i 36F. Utifrån en fråga på 

senaste hästmötet har vi nyligen tittat på möjligheten att även erbjuda det i 44:ans gästlägenhet. 

Där finns dock inte samma tekniska förutsättningar och vi valde därför att inte gå vidare. Om man 

behöver komma åt internet finns både datatrafik via mobil och i de flesta fall möjlighet att använda 

internet hos medlemmen som bokat lägenheten. 

Styrelsen anser därmed motionen besvarad. 



Motion 9 
Jag inser att få gäster som bor i gästlägenheter i 36F använder köket. Oftast delar gästerna måltider 

med deras vän/familj som har lägenhet i föreningen. Jag tycker att det som gästerna behöver mest 

är att kunna duscha. En lösning kan vara att bygga om köket i 36F till ett gemensamt badrum. 

Förslag: Att föreningen bygger en gemensam dusch för gästlägenheter i 36F. 

//Laura M'Baye, lgh 359, 36B 

Styrelsens kommentar: När dessa tre gästlägenheter projekterades gjordes en utredning huruvida 

man kunde bygga ett duschrum i anslutning till lägenheterna. Denna utredning gav vid handen, och 

ett beslut fattades, att det som idag är köksutrymmet inte utan mycket stora kostnader kunde 

omvandlas till ett våtutrymme då utrymmet bland annat härbärgerar större rörstammar som inte 

kan flyttas. Dessutom är det mycket stora svårigheter att göra ett avloppssystem och en 

våtrumsisolering som krävs för ett certifierat våtutrymme. 

Styrelsen anser därmed motionen besvarad. 

Motion 10 
Vi uppskattar att föreningen arrangerar träffar för medlemmar. Jag tycker att vi behöver fler såna. 

Förslag: Att föreningen arrangerar fler event såsom årlig kräftskiva eller utomhusbio i trädgården på 

sommaren. 

//Laura M'Baye, lgh 359, 36B 

Styrelsens kommentar: Styrelsen är mycket positiva till att olika event inom föreningen ordnas. 

Styrelsen har haft som tradition att ordna en sommar/hästfest varje år. De senaste åren har dock 

det anmälda deltagarantalet inte varit på en nivå som motiverat detta arbete och denna kostnad. Vi 

kommer även fortsättningsvis försöka att ordna denna fest under förutsättning att deltagarantalet 

ligger på en acceptabel nivå. Det står motionsingivaren eller någon annan fritt fram att bilda en 

intressegrupp, typ trädgårdsgruppen, och med denna som arbetsstyrka låta genomföra olika event, 

dock efter styrelsens godkännande. 

Styrelsen anser därmed motionen besvarad. 

Motion 11 
Idag förväntas hemsidor vara mobilanpassade (Surfplattor/Mobiler). Föreslår att Marmorn 

mobilanpassar hemsidan så att den blir responsiv. 

Marmorn använder Wordpress som publiceringsverktyg. En mobilanpassningen är ganska enkelt att 

åstadkomma för den som kan lite om Wordpress och behöver inte kosta pengar för Marmorn. 

// Per Liss, lgh 484, 38A 

Styrelsens kommentar: Vi håller med motionären, både om förväntningar kring mobilanpassning 

och om möjligheterna hos Wordpress. 



Styrelsen föreslår stämman att ge styrelsen i uppdrag att utreda och om möjligt mobilanpassa 

föreningens webbplats. 

Motion 12 
Gångarna på gårdarna behöver förbättras. 

Den breda spruckna, lappade, håliga och tråkiga asfaltsytan är ful i jämförelse med den ursprungliga, 

mer varierade beläggning av gatsten och plattor. 

Om det inte är ekonomiskt försvarbart att helt rekonstruera gångarna, skulle en stor förbättring vara 

att mot gräsmatta och hus lägga en ca 4 stenar bred kant med gatsten. Det skulle ge gångarna ett 

smalare intryck och hindra asfaltskanten från att spricka. 

Infarterna är särskilt viktiga för helhetsintrycket. 44:ans sluttande infart skulle helt kunna kläs i 

gatsten vilket här var den ursprungliga beläggningen. Kärlen för tidningsinsamling och sand skulle 

behöva avsatser för att stå horisontellt. 

Förslag: Förbättra gångar och infarter på gårdarna enligt ovanstående. Börja gärna med 44:ans infart 

o gångar då de är i sämst skick. 

11 Helena Ekström, lgh 52, 44C 

Styrelsens kommentar: Underhåll av gångar och vägar kommer att läggas in i nya omarbetade 

underhållsplanen. Vid genomförande av åtgärder kommer en bedömning att göras i vilken 

utsträckning motionärens önskemål kan genomföras. 

Styrelsen anser därmed motionen besvarad. 



HSB Bostadsrättsförening Marmorn i Stockholm 

Budget 2016/2017 
Budget Bokslut Budget 

2015/ 2016 2015/ 2016 2016/ 2017 

Intäkter 
r 

Hyresintäkter lokaler 1160 000 1176 962 1170 000 
Hyresintäkter biluppstplats 388 500 395 335 472 500 
Hyresintäkter övriga objekt 15 400 
Årsavgifter bostäder 13 108 080 13 107 215 13 109 886 
Hyror, föreningslokal 
Hyres- o avgiftsförluster -482 
Fakturerad fastighetsskatt 12 960 12 960 12 960 
Övriga avgifter 20 400 29 100 25 000 
Avgift andrahandsupplåtelse 140 859 130 000 
Hyror gästrum 100 000 130 350 100 000 
Hyra förråd 

Andrahandsavgifter 50 000 
Indrivning/Inkasso 3 340 
Överlåtelseavgift 70 000 93 242 80 000 
Pantförskrivningsavgifter 70 000 138 683 80 000 
Försäkringsersättningar 22 200 
Övriga rörelseintäkter 12 814 5 000 

Nettoomsättning 14 979 940 15 277 978 15 185 346 

Fastighetskostnader 

Driftskostnader 
Personalkostnader 
Löner till kollektivanställda -300 000 -280 513 -275 000 
Semesterlöner kollektiv anställda -6 000 -14 302 -6 000 
Arvoden förtroendevalda -220 000 -198 378 -220 000 
Arvoden revisorer -6 000 -6 000 -6 000 
Arvoden övriga -5 000 
Arbetsgivaravgifter löner/ersättningar -157 414 -119 749 -157 414 
Särskild löneskatt -2 543 -3 000 
Uttagsbeskattni ng -100 000 -95 669 -100 000 
Övriga personalkostnader 
Arbetsmarknadsförsäkring kollektivanställda -11 000 -13 130 -11 000 
Arbetsmarknadsförsäkring tjänstemän -10 000 
Kostn för konferenser -10 000 
Summa personalkostnader -810 414 -730 284 -793 414 

Fastighetsskötsel och lokalvård 
Fastighetsskötsel byggnad -775 000 -773 212 -830 000 
Fastighetsskötsel mark -225 000 -223 004 -230 000 
Serviceavtal, extra tilläggsarbeten -10 000 
Städ -39 100 
Städ, extra ~31 300 -28 800 -30 600 
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 

Snörenhållning -125 000 -52 239 -100 000 
Summa fastighetsskötsel och städ -1166 300 -1116 355 -1190 600 



HSB Bostadsrättsförening Marmorn i Stockholm 

Budget 2016/2017 
Budget Bokslut Budget 

2015/2016 2015/2016 2016/2017 

Reparationer 
Löp underhåll, byggnad -1 000 000 -91 396 -1 000 000 
Löp underhåll, dörrar -12 228 
Löp underhåll, V A -72 318 
Löp underhåll, tvättutrustning -47 825 
Löp underhåll, sop- / miljöanläggning -31 098 
Löp underhåll, sopsug -62 242 
Löp underhåll, gemensamma utrymmen 
Löp underhåll, ws sanitet 3 124 
Löp underhåll, värme -25 193 
Löp underhåll, ventilation -2 988 
Löp underhåll, el -104 505 
Löp underhåll, hiss -132 749 
Löp underhåll, avloppsrör -33 000 
Löp underhåll, fasad 
Löp underhåll, fönster -656 
Löp underhåll, balkong -13 545 
Löp underhåll, tak 
Löp underhåll, markytor -22 997 
Löp underhåll, garage 
Löp underhåll, p-platser -9 086 
Löp underhåll, nycklar/låssystem -73 776 
Skador och självrisker 
Vattenskador 
Skadegörelse -8 473 
Löp underhåll, övrigt -3 388 
Summa reparationer -1000 000 -744 339 -1000000 

Taxebundna utgifter 
El, fastighet -725 000 -433 687 -600 000 
Fjärrvärme -2 700 000 -2 997 208 -2 800 000 
Vatten -485 000 -530 351 -557 000 
Sophämtning -9 044 
Sopsuganläggning -323 000 -280 668 -353 000 
Grovsopor -130 000 -103 658 -120 000 
Källsortering/Returpapper -40 000 -59 972 -so 000 
Summa taxebundna utgifter -4403 000 -4 414 588 -4480 000 

Övriga avgifter 
Fastighetsförsäkringar -155 000 -152 179 -157 000 
Bevakni ngskostnader 
Kabel-TV -184 000 -183 672 -187 000 
Datakommunikation, ex bredband -2 000 -1488 -2 000 
Summa övriga avgifter -341000 -337 339 -346 000 

Förvaltningsarvoden 
Ekonomiförvaltning -364 000 -366 912 -361 000 
Administrativ förvaltning 
Övriga köpta tjänster -20 000 -23 775 -20 000 

Summa förvaltningsarvoden -384 000 -390 687 -381000 



HSB Bostadsrättsförening Marmorn i Stockholm 

Budget 2016/2017 
Budget Bokslut Budget 

2015/2016 2015/2016 2016/2017 

Övrig drift 
Tomträttsavgäld 0 
Hyror och arrenden -180 000 -180 000 -180 000 
Förbrukni ngsi nventarier -55 000 -30 173 -55 000 
Inköp verktyg och handredskap 
Datakostnader, övriga -5 000 -2 236 -5 000 
Varuinköp för förbrukning -100 000 -133 908 -120 000 
Övriga bilkostnader 
Möteskostnader stämma -20 000 -16 397 -20 000 
Möteskostnader styrelse -15 000 -2 367 -15 000 
Möteskostnader övriga -3 000 -3 000 
Föreningsverksamhet -30 000 -19 956 -30 000 
Informationsmaterial 
Kostnad för årsredovisning -25 000 -25 000 
Gästlägenhet -10 000 -7 489 -10 000 
Övriga driftskostnader -5 000 -5 000 
Representation/Uppvaktning 
Gåvor -3 000 -450 -3 000 
Kontorsmateriel -5 000 -9 008 -10 000 
Trycksaker -45 000 -38 626 -45 000 
Kopiering -2 113 -3 000 
Telefon -22 500 -17 232 -22 500 
Post -3 000 -403 -3 000 
Betalningsföreläggande 
Långtidsbevakning inkasso -5 000 -3 027 -5 000 
Juristarvode -10 000 -7 650 -10 000 
Konstaterade kundförluster 
Överlåtelseavgift -70 000 -62 525 -80 000 
Pantavgift -70 000 -88 793 -80 000 
Revision -35 000 -30 000 -35 000 
Övr adm kostnader -1250 
Bolagsverket, avg -2 700 -900 -2 700 
Konsultkostnad -116 817 
övriga externa tjänster -14 000 -15 000 
Tidningar, tidskrifter och facklitteratur 
Medlemsavgifter HSB -60 600 -60 136 -67 290 
Medlemsavgifter, övriga -6 000 -4 779 -7 000 
Summa övrig drift -785 800 -850 235 -856 490 

Summa driftskostnader -8 890 514 -8 583 827 -9 047 504 

Planerat underhåll 
Planerat underhåll, byggnader 
Planerat underhåll, bygg tvätt 
Planerat underhåll, gem utrymmen 
Planerat underhåll , bygg fönster 
Planerat underhåll, markytor 
Planerat underhåll, övrigt -210 000 
Summa planerat underhåll 0 0 -210 000 



HSB Bostadsrättsförening Marmorn i Stockholm 

Budget 2016/2017 
Budget Bokslut Budget 

2015/ 2016 2015 / 2016 2016/ 2017 

Fastighetsskatt 
Fastighetsskatt -108 000 -130 000 -108 000 

Justering fastighetsskatt föreg. år -1 750 

Kommunal fastighetsavgift -670 000 -683 452 -683 000 

Summa fastighetsskatt -778 000 -815 202 -791 000 

Avskrivningar 
Avskrivning på byggnader -1 343 965 -1 746 297 -1 343 964 

Avskrivning på om- och tillbyggnader -441 429 0 -738 033 

Avskrivning på maskiner och inventarier -5 718 -44 068 -44 068 

Summa avskrivningar -1 791112 -1 790 365 -2 126 065 

Summa fastighetskostnader -11459 626 -11189 394 -12174 569 

Finansiella J!Oster 

Ränteintäkter 
Ränteintäkter från HSB Avräkningskonto 200 758 

Ränteintäkter från HSB Placeringskonto 1800 709 

Ränteintäkter från hyres- och kundfordringar 2 396 

Ränteintäkter 3-mån inlåning 78 000 80 655 68 250 

Skattefria ränteintäkter 
Vinst avyttring obl o övr värdepapper 

Summa ränteintäkter 80 000 84 518 68 250 

Räntekostnader 
Räntekostnader fastighetslån -625 000 -485 913 -375 000 

Räntekostnader dröjsmålsränta 
Summa räntekostnader -625 000 -485 913 -375 000 

Summa finansiella kostnader -545 000 -401395 -306 750 

Avlyft från yttre fond 0 0 210 000 

Årets resultat 2 975 314 3 687189 2 914 027 



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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