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Att bo
•l en
bostadsrättsC-örening
- vad innebär det?

• I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan
som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månads-
avgiften, "hyran") täcker föreningens lån, driftskostnader
och fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll.

• Med bostadsrätt "äger" du inte din lägenhet, utan du är
medlem i en förening och har därmed enligt bostadsrätts-
lagen 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 över hur före-
ningens mark och gemensamma lokaler ska användas.
Varje år väljer ni en styrelse bland de boende. Styrelsen
har i uppdrag att sköta föreningens förvaltning och eko-
nomi. Med i styrelsen sitter en ledamot från HSB. Det
betyder att styrelsen och bostadsrättsföreningen - genom
HSB-ledamoten - har hela HSB Stockholms erfarenhet
och kunnande bakom ryggen. HSB erbjuder också fortlö-
pande utbildning för nya styrelseledamöter; kunskap är en
viktig förutsättning för levande boendedemokrati.

Ta vara på f'ördelarna m.ed bostadsrätt i HSB.
Du är m.ed och äger husen och m.iljön. Du får
full insyn i f'örvaltning och ekonom.i.

På bakre omslagets insida finns en ordlista medfiirklanngar till några av de vanligaste begreppen somforekommer ien
årsredovisning.

Teckningen på framsidan är gjord av Johan Hesselstrand.



•, KALLELSE

Medlemmar i HS:B:s bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stoekholm kallas härmde till:

Tid:

Plats:

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Tisdagen den l S maj klockan 19,00·
Från klockan 18,30 finns det snacks och gott att dricka.

DAGORDNING

Hyreszästföreningens lokal, Bäverbäcksgränd 17

§ l
§ 2
§3
§4
§5
§6
§7

·~8
§9
§ 10
§11
§ 12
§13
§.14.
§ 15
§ 16
§17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21

Stämrnans öppnande
Val '4V ordförande vid stämman
Upprättande av förtecknlng över närvarande medlemmar
Fastställande 8V dagordningen
Val av två personer att jämte ordförande justera d>lgclIsprotokoll
Fråga om kallelse behOrigen skett
Information; Bredbandsbolaget
Information; Föreningens underhållsplan och medlemspärm
Information; Gårdsgruppens arbetsplan
Styrelsens årsredovisning
Revisorernas berättelse
Beslut om fastställande av res\.\lUit och balansräkningen
Beslut j fråga om ansvarsfrihet rör styrelsen
Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansrä kningen
Fraga Om arvoden
Val av styrelseledamöter och suppleanter
VaJ av revisor eeh suppleant
Val av valberedning
Erfoderligt va} av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter iHSS
Övri2a anmälda ärenden
Stärnrnans avslutande

Medlem som önskar visst-arende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla arendet till
styre.lsen senast fredagen den A maj 200L Sådan anmälan kan lämrias ivita ladan vid tvättstugan.idirekt till
styrelsernedlem eller i brevlådan till styrelserummet, Bäverbäcksgränd 72, 1 trp ner.

Vid·fOreningsstamma.har·vaJje medlem. en röst. Innehar ner medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock
tillsamrnans·eOTöst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen.
Fysisk person får utöva sin.rösträtt via ombud. Endast medlemmens make, maka, sambo, annan närstående eller
annan medlernfår vara ombud. Ombudet tar bara företräda en medlem. Ombud ska förete skriftlig dagtecknad
fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

Medlem tar vid töreningsstämman medföra högst ett biträde, Endast medlemmens make, maka, sambo, annan
närsrående eller annan medlem får vara medlem. Med närstående avses förut make, maka, sambo förälder,
syskon och barn.

Styrclsen

VÄLKOMNA !!!



Verksamhetsberättelse HSB BRF Snösätra 229

Årsredovisning
Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm org nr 746417 - 7995,
får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2000-05-01 
2000-12-31.

Föreningen bildades 1982-04-16 och registrerades 1982-07-05

Fö rvaltningsberättelse
Föreningen innehar tomträtten till, samt äger och förvaltar byggnaderna på fastigheterna
kv. Bäverkolonin nr 3 i Vantörs församling. Av föreningens 74 lägenheter upplåts samtliga 74
med bostadsrätt.

Medlemmar

Föreningen har 98 medlemmar. Under året har 5 överlåtelser skett.

Styrelsen
Efter årsstämman 2000 bestod styrelsen av följande personer:
Glenn Woods Ordförande
Alexandra Eliasson Vice ordförande

Niklas Prytz Sekreterare
Peter Löfvenberg Ledamot
Anette Bornold Ledamot
Liisa Casserborg Ledamot
Sara Hellman Ledamot

Pär Bylund HSB ledamot, utsedd av HSB Stockholm

Barbara Palm

Marianne Holmgren
Kjell Ottosson

Kari Skogh- Vuosku

Suppleant
Suppleant
HSB ledamot, utsedd av HSB Stockholm

Förvaltare, HSB

I december 2000 avgick Sara Hellman på gmnd av flytt från föreningen. Någon ny ordinarie
ledamot valdes inte in, utan en av suppleanterna kallades in som ordinarie till varje enskilt
möte.

Firmatecknare

Föreningens firma har tecknats av Glenn Woods, Alexandra Eliasson, Niklas Prytz och Peter
T "f.. ~J.. " •.• o;.r;;. ~~. "LO vellUerö, Lyal J.vrvlllnö.

Revisorer

Revisor har varit Tekola Worku med Kjell Bergman som suppleant, valda av föreningen samt
BoRevision AB, av HSB Riksförbund utsedd revisor.
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Valberednin2en
Valberedningen har utgjorts av Marianne Karnehammar, Niklas Tempel och Tina Holmberg,
valda av föreningen. Tina Holmberg valde dock att avgå innan årets slut.

Arbets2rupper
Gårdsgrupp valdes på stämman 2000 och Lars Nyblom utsågs till sammankallande. Denna
grupp består av Lars Nyblom, Doris Nyblom, Tina Heed, Renee Doktar, Anita Prins och Ulf
Welander. Se bilaga

Festkommitte valdes ej på stämman men den består av än så länge två personer, Liisa" - " '"

Casserborg och Yasmine Lundberg.
Under verksamhetsåret har festkommitten arrangerat Öppet Hus vid fyra tillfällen. Större fest
i form av kräftskiva arrangerades i augusti med många deltagande medlemmar.

Samfällighetsrepresentant: Per Rosenvik
Han har varit föreningens representant i garage samfälligheten samt sopsugssamfälligheten.
Uppgiften har varit att bevaka föreningens intressen och framföra synpunkter och önskemål.
Dessutom har Per deltagit vid några Ytterstadssatsningen och Samverkan-Rågsved möten.
Under året har skett ett avslut av avtal med Familjebostäder gällande Vivo-butiken.
Större sopsugsreparationer har skett i rörledningen i Rågsvedsparken.

Ombud till distriktsstämman
Föreningens ombud vid distriktsstämman för HSB Stockholms distrikt 32 har varit Glenn
Woods och Peter LöfVenberg. Suppleant har varit Sara Bellman och Liisa Casserborg.

Sammanträden
Ordinarie föreningsstämma hölls 2000-10-10
Inga extrastårnmor har hållits.
Styrelsen har under räkenskapsåret hållit 12 protokoliförda sammanträden samt 7
protokollförda AU möten

Förvaltnin2
Föreningens fastighetsskötsel har tom 31 dec. 00 skötts av HSB Stockholm. Så även den
administrativa förvaltningen. Förvaltare har varit Kari Skogh- Vuosku.

Arvoden och löner
Arvoden, löner och ersättningar till styrelsen samt revisorer har utgått med 62.000 kr.

Fastigheterna
Fastigheterna bedöms vara i gott skick. Styrelsen har i samarbete med HSB Bostadskonsult
gjort en genomgripande och fullständig underhållsplan. Avstämning och ev. mindre
justeringar kan komma att ske efter samråd med Energihantverkarna och Beland Ventilation
samt föreningens aktiva gårdsgrupp. Utifrån underhållsplanen avsätts nu erforderliga medel i
fortsatta årsbudgetar för att trygga underhållet av föreningens fastigheter och mark.

IT\Bredband
Vid årsstämman 10/10 -00 tecknades avtal med Bredbandsbolaget som leverantör av
bredbanduppkoppling mot Internet samt installation av fastighetsnät.

-----



Föreningens IT\Bredbandsgrupp har haft regelbundna kontakter med Bredbandsbolaget för att
inhämta information om datum för igångsättande av fastighetsinstallationen.

Kalendarium över större utförda renoveringar
2000 Några större renoveringar har inte utförts.- "

Kalendarium över större -planerade renoveringar
2001 aVK besiktning kommer att utföras med ev. kompletterande arbeten.

Mark och staketarbeten kommer att utföras.

Årsavgifter och hvror
Ingen förändring av årsavgiften har skett under verksamhetsåret.

Medlemsblad

Snösätra bladet utgavs en gång under verksamhetsåret. Samt två övriga
medlemsinformationer.

Övrigt
Föreningens räkenskapsår följer kalenderår fr.o.m. 2001-01-01. Detta innebär bl.a. att
föreningens årsstämma i fortsättningen inträffar i maj månad.

Ekonomi
Pi'\rpnino-pnll pk-rm()midnl Ilt~l1nino- h~r f()rtll~tt ~tt fi'\rhMtr~ll11nnpr npt o-~no-n~ rilkpnll1c~nll~rpt~ - 0- - - c - - _......-~_ -....,.- -- -- ö ö - -· -r""- - ·
C'~ ~.A.~_ .••;;J:~_..J~ t.~l~_n ~~t. _~n"J4-~4- _"J._: __
010:0 vHIO:OI1VIJaUUlO:OvaletU" Vvlllt;;;"Ullalietl\.lHllc;.

Föreningen har la.brtom lån på c:a 3,3 milj. kr. 000901, med en ränta på 6,32 % och lån på c:a
9,2 milj. kr. 010105 med en ränta på i genomsnitt 5,20 %. Detta innebär en besparing på
c:a 470.000 kr/år under den gångna räkenskapsperioden.
På två år har föreningens räntekostnader minskat med c:a 1,1 milj. kr.
Föreningens ekonomi är idag stark och stabil.

Behandling av årets resultat
Styrelsen föreslår att årets överskott på 364.100 kr överförs till balanserat underskott.
Efter denna överföring är det tidigare underskottet helt avslutat.
Detta innebär att föreningen fLo.m. 1/1 -01 går in i fortsatt budget med balanserat resultat.
Styrelsen föreslår att resterande överskott på 1083 kr överfors till dispositionsfonden.



Brf SNÖSÄTRA 229
GARD SGRUPPEN

Verksamhetsberättelse perioden Oktober 2000 - December 2000

01-02-17

Gårdsgruppen har under perioden genomfört fem (5) möten, varav ett protokollfört och fyra
arbetsrnöten.

Vid uppstart med gårdsgrupp utformades inriktning för gruppens verksamhet:

Gård<;gruppen skall genom aktiv grannsamverkan arbetaför gemensam skötsel, trivsel och
säkerhet av yttre och inre fastighetsområde.

Gårdsgruppen är underställd Bry 229 styrelse och ansvarar inför den för att;
• upprätta långsiktig strategi och upprustningsplan (från Otill 5- 10 års sikt)
• upprätta årsvisa verksamhetsplaner
• hantera såväl vinter- som sommarhållning av områdena
• hållningen inkluderar bl a:

Utsmyckning, Gårdsstädning, Snöröjning, Sly- röjning, Gräsklippning

Gårdsgruppen genof1?för arbetet j enlighet medj av styrelsen fastställd årsplan och
upprustningsplan.
Arbetet skall också leda mot av styrelsenfastställd strategiska/långsiktiga inriktningen.

Höstens arbetsrnöten har därvid inneburit förberedelser inför utarbetande av långsikts- och

verksamhetsplan. Inriktning är att förelägga styrelsen sådana planer senast 2001-04-01.
Arbetsrnöten har omfattat;

dokumentation av yttre och inre gårdsområde
bearbetning / granskning av tidigare upprustningsplan
bearbetning och kontakt med SISAB, Vantörs stadsdelsförvaltning och
Familjebostäder i syfte att upprätta sambruksav1al för gemensamma ytor
upprättande av vinterhållnings schema

Genomförda åtgärder;
under perioden har höststädning av yttre och inre område genomförts
upp- och nedmontering av adventsgran

Kommande planerade åtgärder, vilka föreslås och föreläggs styrelse för beslut:
sly-röjning genomförs under mars
e.v trädfällning genomförs under mars
långsikts och verksamhetsplan - 01-04-01
yttre förråd mellan 54;an och 68;an - 01-03-13
(för förvaring av skrymmande utrustning ex; gräsklippare mm)
flytta av cykelställ 54 - 68 - 01-03-13
upprättande av ytterliga uteplats med bänk/bord - 01-03-13
vårstäddag genomförs 01-04-22 (reserv 29)

långsikts- och verksamhetsplan presenteras vid öppna hus dagar och i
samband med vårstäddag.



HSB:s Brf Snösätra

Resultaträkning 00-05 - 00-1299-05 - 00-04

Nettoomsättning

Not 133313245212 411

Fastighetskostnader
Personalkostnader

-87213-83 609

Drift och löpande underhåll

Not 2-921 029-1 448702
Planerat underhåll

Not 3-130000-285235

Fastighetsskatt

-224464-355401

Tomträttsavgäld

-168700-253 000

Avskrivningar

Not 4-117 197-179284

Summa fastighets kostnader

-1 648603-2605 231

Bruttoresultat

1 6827212607180

Rörelseresultat

16827212607180

Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Not 55407653 841

Räntekostnader och liknande resultatposter

Not 6-1372697-2084150

Summa finansiella poster

-1 318 621-2030309

Resultat efter finansiella kostnader

364100576871

Årets resultat

364100576871

1(1)



8 HSB:s Brf Snösätra

Balansräkning

2000-12-312000-04-30

Tillgångar AnläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångar
Byggnader

Not 73444151434540848
Inventarier

Not 82230132371

Summa materiella anläggningstillgångar
34463 81534573219

Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar och värdepapper

Not 9500500
Summa finansiella anläggningstillgångar

500500

Summa anläggningstillgångar

3446431534573719

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar

21 39679391

Övriga fordringar
Not 1014063O

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Not 11161 36488 873

Summa kortfristiga fordringar
196823168264

Kortfristiga placeringar

Not 121 900000900000

Kassa och bank Avräkningskonto HSB

7365501 289663

Övrigt
82024000

Summa kassa och bank
7447521 293 663

Summa omsättningstillgångar

2841 5752361927

Summa tillgångar

3730589036935646

1(2)



fl HSB:s Brf Snösätra

Balansräkning

2000-12-312000-04-30

Eget kapital och skulder Eget kapital

Not 13

Bundet eget kapital
Insatser

4513 1004513 100

Summa Bundet eget kapital
4 513 1004513 100

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

-363 017-939888
Årets resultat

364 100576871

Summa fritt eget kapital

1 083-363 017

Summa eget kapital

45141834150083

Skulder UnderhållsfonderFond för yttre underhåll

663951571 451
Fond för inre underhåll

198 807231 705

Summa underhållsfonder

862758803 156

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Not 143081914930921 407

Summa l!1ngfristiga skulder

3081914930921 407

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Not 1481 3008000
Leverantörsskulder

Not 15191 83994390
Skatteskulder

245509284 113

Övriga kortfristiga skulder
O-2046

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 16591 152676542

Summa kortfristiga skulder

1 1098001 060999

Summa skulder

32791 70732785562

Summa eget kapital och skulder

3730589036935645

Poster inom linjen Ställda panter för fastighetslån
Ställda panter

31 775 00031 775000

Ansvarsförbindelser
Föreningsavgäld

196625226875

2(2)



Noter

HSB:s Brf Snösätra

Redovisnings- och värderingsprinciper

2000-12-31 2000-04-30

Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Innevarande år Föregående år

Förtroendevalda

Arvode förtroendevalda

Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader

Summa

Revisorer

Föreningsvald
BoRevision AB

Summa

59691

1 155

17622
78 468

2000

3670
5670

60000

O

17 397
77 397

2000
3563

5563

Summa arvoden, löner, andra ersättningar och
sociala kostnader

84 138 O82960

Not 1

Nettoomsättning
Årsavgifter

3221 4404784680

Hyror
O129578

Övriga intäkter
116483298 159

Brutto
33379235212417

Avgifts- och hyres bortfall

-6599O

Hyresförluster
O-6

Nettoomsättning
33313245 212411

Not2

Drift och löpande underhåll
Fastighetsskötsel och städ

57 88058766

Reparationer
108433275 160

Taxebundna utgifter och uppvärmning El
100294179215

Uppvärmning
227171428781

Vatten
163 109206779

Fastighetsförsäkring
1090014402

Kabel-TV
1271718 504

Övriga avgifter
3763872

Förval tningsarvoden
86915110088

Övrig drift
153234153 135

Summa drift och löpande underhåll

921 0291 448702

1(5)



HSB:s Brf Snösätra

----

Noter 2000-12-312000-04-30-
Not3

Planerat underhåll
Underhåll

37 50085235

Avsättning till fond för yttre underhåll

130000200000

Avlyft från fonden

-37 500O

Summa planerat underhåll

130000285235

Not 4

Avskrivningar
Byggnader

70464102 123

Om- och tillbyggnad

2887043 303
Inventarier

17 86333 858

Summa avskrivningar

117 197179284

Not 5

Övriga ränteintäkter och likn. resultatposter
Allkonto

11 72010618

Specialinlåning

2548621 416

Övriga ränteintäkter
168702] S07

Summa övriga ränteintäkter och 1ikn. resultatposter

5407653 841

Not 6

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader långfristiga skulder

1 3424472038775

Föreningsavgäld

3025045375

Summa räntekostnader och liknande resultatposter

1 372 6972084 150

Not 7

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader
Anskaffn ings-

ÅretsAvskrivningsAckumuleradeBokfört värde
värde

avskrivningprocentavskrivningar

Byggnad

35 021 00070464enl. plan-98471934036281
35021 000

70464 -98471934036281

Ombyggnader

Anskaffnings-

ÅretsAvskrivningsAckum uleradeBokfört värde
värde

avskrivningprocentavskrivningar

Antennanläggning

113 434O-113434O

Tvättstuga

291 06597025%-67914223 151

Fjärrvärme

287 50019 16810%-105418182082

691 999

28870 -286766405233

Taxeringsvärde

2000-12-31

2000-04-30

Byggnader

2800000028000000
Mark

84000008400000
36400000

36400000

2(5)



HSB:s Brf Snösätra

Noter 2000-12-31

Not 8 Inventarier
Anskaffnings- Årets Avskrivnings Ackumulerade

värde avskrivning procent avskrivningar

. '~

Trädgårdsmöbler
Gräsklippare
Snöslunga
PC Paket
Portkådlås
Portkådlås
Lekutrustning
Dataprogram
Kopiator
Fax

6DOO

3045
15 333
17539

104931
8375

11 250
23437

5000
2793

197703

o
O

O

O

6995
558

2500
5212
1 667

931
17 863

10%
10%
3 år
3 år
3 år
3 år

-6000
-3 045

-15333
-17 539

-101432
-6424

-10000
-13 031

-1 667
-931

-175402

Bokf6rt värde

o
O

O

O

3499
1 951
1 250

10406
3 333
1 862

22301

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar
HSB Stockholm

Summa tinasiella anläggningstillgångar

Not 10 Övriga fordringar
HSB Stockholm

Summa kortfristiga fordringar

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Tomträttsavgäld jan-mars 2001
Fastighetsskötsel jan-april 2001

Föreningsavgäld jan-april 2001
Com Hem kabel TV jan-mars 2001
HSB Eknomiförvaltn. Jan-mars 2001

Ber. Ränteintäkt Obligationer Stadshypotek

Ber. Ränteintäkt specialinlåning 6.mån
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 12 Kortfristiga placeringar

Specialinlåning 6-mån HSB Stockholm

Stadshypotek Obligationer
Summa kortfristiga placeringar

Not 13 Eget kapital

500

500

14063
14063

63250

19 583
15 125
5054

15 694
20514
22 144

161 364

1 400000

500000
1 900000

Insatser Upplåtelseavgifter Balanserad förlust Årets resultat

Ingående balans
2000-05-01

Disposition enl.
stämmobeslut

Årets resultat

Utgående balans

2000-12-31

4513 100

4513 100

3(5)

O

O

-939 888
576871

-363017

576871
-576871

323 300

323 300



" HSB:s Brr Snösätra

Noter 2000-12-31

Not 14 Skulder till kreditinstitut
Låneinstitut

Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Summa skulder till kreditinstitut

Avgår l års amortering

Summa

Not 15 Leverantörsskulder
AB Beland Ventilation-Plåtslageri
Canon Svenska AB
Stockholm Energi Marknad AB
Gatu och Fastighetsförvaltning
HSB Bostad AB
HSB Stockholm
Com Hem AB
Bergs Låsverkstad AB

Summa leverantörsskulder

Räntesats
4J)5%
4,20%
5,07%
6,32%
6,32%
5,38%
5,02%

Ränteändring
rörlIgt

2002-03-01
2007-03-01
2005-09-01
2005-09-01
2005-12-30
2003-12-30

Belo§p637 510
6000000
6000000
2369367

964872
4593 850
4593 850

30900449
-81 300

30819149

3297
1 896

39 835
63250
37688
37423

5054
3396

191 839

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förskottsbetalda avgifter och hyror
HSB Stockholm
Söderkyl AB
Birka Energi AB
Vivo Mat Dags Hagsätra
Familjebostäder (beräkn. Löp.underhåll värme jan-dec 2000)
Familjebostäder (beräkn. Kostnad vattenjuli-dec 2000)
Beräknad revisionsarvode
Beräknad räntekostnad

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

280 114
7014
2344

58097
358

45 000
106000

3600
88625

591 152

~ Stockholm . I 200 l . .,t
H'HH~Jd..A7.~ ~~H/{~~H.eH?:Glenn ~U~ Alexandra EliassonJAnstrell Niklas Prytz

.~ ...~~.
Anette Bornold c.{~.~.'h .. ~~Lusa Casserborg (/ Peter Löfvenberg
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Revisions berä ttelse

Till föreningsstämman i HSB:s Bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm

Org.m 746417-7995

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen, samt styrelsens förvaltning i HSB:s
Bostadsrättsförening Snösätra m 229 i Stockholm för räkenskapsåret 2000-05-01 - 2000-12- 31.
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är
att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna
och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i
årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är
ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt
har handlat i strid med årsredovisningslagen, bostadsrättslagen eller föreningens stadgar. Vi anser
att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i
Sverige.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen, samt att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den2b/f 2001

7J leJ~.A~
Tekola Worku

Av föreningen vald revisor



Ordlista
Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovis-
ningen som i text förklarar verksamheten kallas för-
valtningsberättelse (ibland verksamhetsberättelse el-
ler styrelseberättelse).
Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft upp-
drag i föreningen, vad som i huvudsak förekommit
samt redovisar en del fakta om antalet anställda mm.

Den ekonomiska redovisningen följer i de flesta
fall den nya och EU -anpassade årsredovisningslagen.
Redovisningen består av resultaträkning, balansräk-
ning och noter. I resultat- och balansräkningarna
redovisas klumpsummor. Noterna innehåller mer
detaljerad information.

Resultaträkningen: Visar vilka intäkter respek-
tive kostnader föreningen har haft under året. Intäk-
ter minus kostnader = årets överskott. Skulle kostna-
derna vara större än intäkterna har man haft ett
underskott.
För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att la så
stort överskott som möjligt, utan istället att anpassa
intäkterna till kostnaderna. Med andra ord ska årsav-
gifterna beräknas så att de täcker de kostnader (inklu-
sive avsättning till fonder) som man väntar ska upp-
komma. Föreningsstämman beslutar efter förslag från
styrelsen hur resultatet (överskott eller eventuellt un-
derskott) ska hanteras.

Balansräkningen: Visar föreningens tillgångar
(tillgångssidan) och hur dessa finansieras (skuldsi-
dan). På tillgångssidan redovisas föreningens anlägg-
ningstillgångar 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 och
årets resultat, lån på fastigheter och kortfristiga skul-
der, t ex leverantörsskulder.

Anläggningstillgångar: Tillgångar som är avsedda
för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste
anläggningstillgången är föreningens fastighet med
mark och byggnader.

Omsättningstillgångar: Andra tillgångar än an-
läggningstillgångar. Omsättningstillgångar kan i all-
mänhet omvandlas till kontanter inom ett år. Bland
omsättningstillgångar kan nämnas HSB allkonto
och andra likvida medel.

Kortfristiga skulder: Skulder som föreningen
måste betala senast inom ett år, t ex leverantörsskul-
der.

Likviditet: Bostadrättsföreningens förmåga att be-
tala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, löner,
bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra
bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med
dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna
större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten
tillfredsställande.

Långfristiga skulder: Skulder som bostadsrätts-
föreningen ska betala först efter ett eller flera år, ofta
enligt särskild amorteringsplan, t ex fastighetslån.

Fond rör 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.

Fond ror inre underhåll: I de bostadsrätts-
föreningar som har en inre underhållsfond, regleras
avsättningen till fonden i bostadsrättsföreningens
stadgar. Fondbeloppetenligt balansräkningen utvisar
den sammanlagda behållningen av samtliga
bostadsrätters tillgodohavanden. Fondens fördelning
på respektive lägenhet framgår av den avispecifi-
kation som följer inbetalningskorten varje kvartal.

Avskrivning fastighet: Kontot redovisar den to-
tala (under årens lopp) värdeminskningen av före-
ningens fastighet på grund av ålder och nyttjande.

Ansvarsrörbindelser: Åtaganden för föreningen
som inte bokats som kort- eller långfristig skuld. Kan
vara borgensförbindelser eller avtalsenligt åtagande,
som avgäld.

Förenings avgäld: För att tillgodose erforderlig
kapitalbildning inom HSB-föreningen erlägger
bostadsrättsföreningen avgäld enligt bestämmelse i
stadgarna. Avgälden utgår med 2,5% av produk-
tionskostnaden för föreningens hus och erläggs under
en tjugoårsperiod. Ännu ej erlagd avgäld redovisas
under ansvarsförbindelser.

Ställda panter: Avser i föreningens fall de säkerhe-
ter, pantbrev /fastighetsinteckningar som lämnats som
säkerhet för erhållna lån.



HSB Stockholm
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