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ARSREDOVJSNING

bostadsrä ttsförening

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 (= månadsavgiften, "hyran") täcker föreningens lån, driftskostnader
och fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll.
• Med bostadsrätt "äger" du inte din lägenhet i egentlig
mening. Du är medlem i en förening 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 de 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 HSBledamoten - har hela HSB Stockholms erfarenhet och
kunnande bakom ryggen. HSB erbjuder också fortlöpande 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 med förklaringar till några av de vanligaste begreppen
som förekommer i en årsredovisning.

KALLELSE
Medlemmar

i HSB:s bostadsrättsförening

Snösätra nr 229 i Stockholm

kallas härmed till:

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Tid:

Torsdagen den 25 april 2002 klockan 19:00
Från klockan 18:30 finns lättare förtäring med dryck

Plats:

Hyresgästföreningens

lokal, Bäverbäcksgränd
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DAGORDNING
§1
§2
§3
§4

§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§1l
§12
§13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18

§ 19

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
Fastställande av dagordningen
Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll
Fråga om kallelse behörigen skett
Information; Styrelsens inriktning av verksamheten för år 2002 och framåt
Styrelsens årsredovisning
Revisorernas berättelse
Beslut om fastställande av resultat och balansräkningen
Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen
Fråga om arvoden
Val av styrelseledamöter
och suppleanter
Val av revisor och suppleant
Val av valberedning
Erfoderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter
i HSB
Övriga anmälda ärenden
Stämmans avslutande

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock
tillsammans en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen.
Fysisk person rar utöva sin rösträtt via ombud. Endast medlemmens make, maka, sambo, annan närstående eller
annan medlem rar vara ombud. Ombudet rar bara företräda en medlem. Ombud ska förete skriftlig dagtecknad
fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

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

Styrelsen

VÄLKOMNA

!!!

Verksamhetsberättelse HSB BRF Snösätra 229

Årsredovisning
Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm org nr 746417 - 7995, f'ar
härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2001-01-01 2001-12-31.
Föreningen bildades 1982-04-16 och registrerades 1982-07-05
Förvaltningsberättelse
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 99 medlemmar. Under året har 14 överlåtelser skett.
Styrelsen
Efter årsstämman 2001 bestod styrelsen av följande personer:
Ordförande
Glenn Woods
Vice ordförande
Alexandra Eliasson
Sekreterare
Niklas Prytz
Ledamot
Kerstin Falne
Ledamot
Liisa Casserborg
Hannah Eriksson
Ledamot
Ledamot
Lars Nyblom
Lia Karlsen

HSB ledamot, utsedd HSB Stockholm

Barbara Palm
Mats Kalles
Kari Skogh- Vuosku

Suppleant
Suppleant
HSB ledamot, utsedd av HSB Stockholm

Kari Skogh- Vuosku

Förvaltare, HSB

I december 2000 avgick Sara Hellman på grund av flytt från föreningen. Någon ny ordinarie
ledamot valdes inte in, utan en av suppleanterna kallades in som ordinarie till varje enskilt
möte fram till årsstämman.
Under andra halvåret av 2001 avgick Mats Kallas, Hannah Eriksson, Alexandra Eliasson ,
Niklas Prytz på grund av flytt från föreningen.
Detta föranledde extra stämma 2001-09-16 då Barbara Palm gick upp som ordinarie samt
Marianne Kamehammar valdes in som ny ledamot.

Firmatecknare
Föreningens firma har tecknats av Glenn Woods, Alexandra Eliasson, Niklas Prytz och
Kerstin Falne , två i förening.
Efter extra föreningsstämman den 2001-09-16 har firmatecknare varit Glenn Woods, Lars
Nyblom, Marianne Karnehammar, Kerstin Falne, två i förening.
Revisorer
Revisor har varit Tekola Worku med Kjell Bergman som suppleant, valda av föreningen samt
BoRevision AB, av HSB Riksförbund utsedd revisor.
Valberedningen
Valberedningen har utgjorts av Marianne Kamehammar, Niklas Tempel och Greger
Pettersson, valda av föreningen.
Inför extra stämman den 2001-09-16 avgick Marianne Karnehammar för att istället
väljas in i styrelsen.
Ombud till distriktsstämman
Föreningens ombud vid distriktsstämman för HSB Stockholms distrikt 32 har varit Glenn
Woods och Ulf Welander . Suppleant har varit Tina Holmgren och Anita Prins.
Sammanträden
Ordinarie föreningsstämma hölls 2001-05-15
2 extrastämmor har hållits; 2001-02-25 samt 2001-09-16.
Styrelsen har under räkenskapsåret hållit 11 protokollförda ordinarie sammanträden,
5 extra styrelsemöten, 2 konst.styrelsemöten samt 11 protokollförda AU möten.
Förvaltning
Föreningens fastighets skötsel har fr.o.m 2001-01-01 skötts av Energihantverkarna som från
december även tagit över tvättstugeservicen från Söderkyl. Administrativa förvaltningen
har skötts av HSB. Förvaltare har varit Kari Skogh-Vuosku.
Arvoden
Arvoden till styrelsen samt revisorer har utgått med 62.000 kr.
Arbetsgrupper
Gårdsgruppen har bestått av Doris Nyblom, Tina Heed, Renee Doktar, Eva Holmström,Anita
Prins och UlfWelander. Se bilaga
Fritidskommitte valdes ej på stämman men har bestått av Liisa Casserborg , Monica Gerhke
och Marina Axelsson.
Under verksamhetsåret har fritidskommitten tillsammans med styrelsen ordnat Öppet Hus
vid 4 tillfällen. Tillsammans med gårdsgruppen har man ordnat vår och höststäddagarna.
Vid Öppet hus i december ordnade man traditionsenligt luciakaffe med årets
julklappsutdelning samt ett uppskattat luciatåg med barnen.
Fritidskommitten hoppas på ökat deltagande genom att få ideer, förslag och
synpunkter ifrån medlemmarna för att kunna utveckla trivseln och gemenskapen
inom föreningen.

Föreningens Samfållighetsrepresentant har varit Per Rosenvik.
Han har varit föreningens representant i garagesamfålligheten samt sopsugssamfålligheten.
Uppgiften har varit att på uppdrag av styrelsen bevaka föreningens intressen och framföra
synpunkter och önskemål.
Per har dessutom deltagit vid ytterstads/storsstadssatsningsmöten
och samverkan
Rågsvedsmöten.
Under året har garagedelen omförhandlats beträffande kostnader för grovsophantering.
Efter sabotage på portar i garaget deltagit i beslut att byta inpasseringssystem samt
att vaktbolaget Rapid AB är engagerat för reguljär tillsyn.
Höjda sophanteringsavgifter preliminär höjning från 7,06 till 8,10/pr m2lägenhetsyta.
SL-Syd har accepterat att buss kommer att trafikera Bjursätragatan när trafikarbeten
är genomförda på Rågsvedsvägen.
IT\Bredband
Föreningens IT\Bredbandsgrupp (Niklas Prytz och J-O Pettersson) har haft regelbundna
kontakter med Bredbandsbolaget för att inhämta information om datum för igångsättande av
fastighetsinstallationen. I april gavs besked att fastighetsintallationerna skulle påbörjas i
augusti, den tidsplanen kunde inte Bredbandsbolaget hålla.
Under hösten drogs dock ledningar från Stokab stadsnät till fastigheterna som ett första steg.
Medlemsblad
Bävernytt har utkommit med 8 nummer.
Fastigheterna
Årlig besiktning av fastigheterna har utförts. Fastigheterna bedöms vara i gott skick.Under
året har styrelsen arbetat i enlighet med underhållsplanen som årligen revideras. Utifrån
underhållsplanen av sätts nu erforderliga medel i fortsatta årsbudgetar för att trygga underhållet
av föreningens fastigheter och mark.
Kalendarium över större utförda arbeten och renoveringar
2001
• installation av ytterligare torkskåp i tvättstugan
• OVK besiktning
• Stamrensning
• Utomhus kranar monterade för bevattning
• Genomgripande mark och staketarbeten påbörjade
• Hissbesiktning och reparation
Kalendarium över större planerade arbeten och renoveringar
2002
• åtgärda föranledda arbeten efter OVK besiktning
• påbörjade mark och staketarbeten fortsätter och ska slutföras
• påbörjar trapphusrenovering
• grillplats med någon typ av tak fårdigställs
• innergården kompletteras med bod mellan nr 54 och 68:an
• gården/kullen/entreer görs mjuka med blommor m m

Årsavgifter och hyror
Ingen förändring av årsavgiften har skett under verksamhetsåret.
Avgiftsförändring för 2002 planeras ej.

,~

Ekonomi
Föreningens ekonomi är idag stark och stabil.Likviditeten är mycket god.
Förutom 683.084 kr på HSB allkonto för löpande betalningar har föreningen 1.900.000
kr i inlåning hos HSB för att motverka räntekostnaderna samtidigt som vi kan vidta större
reparationer utan att ta lån. Vi har även 492.331 kr placerade i obligationer.
Vi har avsatt 719.000 kr till yttre fonden, samtidigt som vi har genomfört periodiskt
underhåll under året med 544.816 kr .
Inga lån har lagts om under 2001, men under nästkommande år kommer 6.000.000 kr att
placeras om. I samband med detta kommer vi också att öka amorteringsbeloppet
från dagens 81.000 till 141.000 . Lånet var placerat till en låg ränta 4,20%. Vi får räkna med
ökad räntekostnad fr o m 2002-03-01 med ca 62.000 kr, samt att våra rörliga räntekostnader
under nästkommande år med stor sannolikhet kommer att öka. Men i dagens läge kommer det
inte att påverka föreningens ekonorni nämnvärt, p.g.a att föreningen har en mycket god
likviditet. Gällande fördelning av kostnader och intäkter ( se bilaga -diagram)
Behandling av årets resultat
Styrelsen föreslår att årets överskott på 2.132 kr överförs till dispositionsfonden.
Ytterligare upplysningar finns vad bekräftar föreningens resultat och ställning
i efterföljande resultat och balansräkning med tillhörande notförteckning.
Föreningens räkenskapsår följer numera kalenderår sedan 2001-01-01.
p .g.a detta kan inte rättvisande jämförelser göras mellan årets bokslut och
föregående års bokslut gällande endast 8 månader.
Förklaring till Bokslutstext;
Noter sid 4Rubrik inkomsskatt: ( gällande föreningens underskott )
Föreningens underskott beräknas enligt följande:
schablonskatt ( 3% av taxeringsvärdet not 7 ) + ränteintäkter - ränteintäkter - ack. underskott.
När föreningens underskott är Obörjar föreningen betala inkomstskatt
vilket är 28% av överskottet.

HSB Brf 229 Snösätra
Gårdsgruppen
Gårdsgruppens
VERKSAMHETSBERÄ TIELSE år 2001
Under året har gårdsgruppens sammansättning utgjorts av följande;
Sammankallande
Lars Nyblom
t o m april
Sammankallande
Ulf Welander
fr o m maj
Tina Heed
t.v
Renee Doktar
t o m april (avflyttat)
Eva Holmström
t.v
Anita Prins
t.v
Doris Nyblom
t.v
.
överst ·kts bes kririvning

av genom f·
or d ver ksam he;t

Datum

Åtoärder

Omfattnino

Anm

Jan

Sambrukaravtal

Sambrukaravtal ar
ännu inte upprättat.

Feb

Vinterhållning
Öppet hus

Mars

Trädfällning

Apr

Upprustningsplan
Vårstädning

Samtal med Familjebostäder avseende
sambruk av bl a kulle mot bjursätragatan
mm
Schema för vinterhållning justeras.
Presentation av förslag till upprustningsplan gård och ytterområde 02-25
Efter erforderlig samverkan bl a med
SISAB genomförs trädfällning och slyrensning på områdets baksida fr; 03-10
Förslag till upprustningsplan överlämnas
till styrelsen 03-31
Föreningens städdag genomfördes 04-

22.
Trädfällning
Maj

Staketområde

Juni

Förrådsbyggnad
Offertbegäran

Juli

Sommarhålining

Kompletterande fällning genomförs på bia
innergård.
Överlämnar förslag till styrelsen avseende
staketbyggnation 05-14.
Överlämnas förslag till förrådsbyggnad
mellan 54 och 68;an
Styrelsen bearbetar med stöd av gruppen
offertförfrågan avseende innergård och
staket till ;
• Bygg o Markplant. * Litsäng AB
* Riksbyggen
• MPJ Saarek
• Energihantverkar. * Axita BYGG
Justering av sommarhållningsplan avseende Klippning ansning av gräsmattor,
buskar mm.
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Gårdsgruppen
Aug
Sep

Offerter

Okt

Markarbeten
Brandsyn

Höststädning

Nov
Dec

Plan vinterhållning
Adventsgran

Fortsatt sommarhålminq
Kompletterande offerarbeten. (Flera avhopp av utlovade offerter.)
Markarbeten påbörjas. Gruppen kompletterar vissa utföranden.
Mht byggnation av förråd - kontaktas
brandmyndighet , vilken genomförs översiktlk; besiktning inför bYQgnation.
Föreningens städdag genomförs 11-11
(Något senare än normalt beroende på
oåqående oårdsarbeten)
Vinterhållningsplan utarbetas I justera.
Förslås att adventsgran ej anskaffas innevarande år p g a markarbeten.
Belysning ljusslingor i tall på kullen anordnas

Styrelsen genomför
kompletterande offertarbeten.

Styrelsen övertar ärendet
mht fortsatt
Kontroll av byggnation.

Styrelsebeslut

= bifall

fl
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Resultaträkning

01-01 - 01-12

Nettoomsättning
Fastighetskostnader
Drift
Planerat underhåll
Fastighetsskatt
Tomträttsavgäld
Avskrivningar
Summa fastighetskostnader

Not 1

4892998

3331324

Not 2
Not 3

-1 613 362
-1 128816
-225 680
-253 000
-151 384
-3 372242

-1 008242
-130000
-224464
-168700
-117 197
-1 648603

1 520756

1 682721

-7669

O

1 513087

1 682721

Bruttoresultat
Jämförelsestörande poster

Not 4

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

00-05 00-12

Not 5
Not 6

68364
-1579319
-1510955

54076
-1 372697
-1 318 621

Resultat efter finansiella kostnader

2132

364 100

Årets resultat

2132

364 100

1(9)
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Balansräkning

2001-12-31

2000-12-31

34303247
9184
34312431

34441 514
22301
34463 815

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och Mark
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

Not 7
Not 8

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

Not 9

Summa anläggningstillgångar

500
500
34312 931

500
500
34464315

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

Not 10
Not 11

Not 12

Kassa och bank
Övrigt
Summa kassa och bank

16532
161 400
188479
683084
1 049495
2392331

29339
29339
3471165

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

37784096

2(9)

21 396
14063
161 364
736550
933 373
1 900000

8202
8202
2841 575
37305890

fl
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Balansräkning

2001-12-31

2000-12-31

4513 100
4513 100

4513 100
4513 100

1 083
2132
3215

-363017
364 100
1 083

Eget kapital och skulder
Not 13

Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatser
Summa Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

4516315

Avsättningar
Fond för yttre underhåll
Summa avsättningar

1247951
1247951

Skulder
Fond för inre underhåll
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

Not 14

4514183
663 951
663951

165060
30819 157
271 996
763617
32019830

198807
30900449
191 839
245509
591 152
32127756

37784096

37305890

31 775000

31 775000

O
Not 15

Poster inom linjen
Ställda panter för skulder till kreditinstitut

155 031

Föreningsavgäld

3(9)

196625
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Noter

2001-12-31

2000-12-31

Redovisnings- och värderingsprinciper
Belopp anges i kronor om inte annat anges.
Föreningen tillämpar årsredovisningslagen.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.
Fastigheter
Avskrivning sker enligt en 75-årig annuitetsplan som grundar sig på anläggningarnas
anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd.
Inventarier
Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserat på inventariernas livslängd
Avsättningar
Avsättningar avser åtagande mot utomstående parter.
Föreningen har valt att även redovisa fond för yttre underhåll som avsättning i
balansräkningen.
Fonden avser reservering för föreningens egna framtida underhållskostnader i enlighet
med underhållsplanen eller fastställd budget. Minimi avsättning regleras i stadgarna.
Inkomsskatt
När det ackumulerade underskottet är förbrukat kommer föreningen att betala
inkomstskatt på överskottet av verksamheten. Föreningens underskott är i år 25 851 465
och har då ökat med 120406 i jämförelse med förra årets underskott vilket uppgick till
25 731 059.
Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelsen
Arvode förtroendevalda 20005-200104
Upplupen arvode 200105-200112
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
Utbildning
Övrigt
Summa
Revisorer
Föreningsvald
BoRevision AB
Summa arvoden, löner, andra ersättningar och
sociala kostnader

4(9)

60000
41 336
O
30330
17 125
100
148 891

59691
O
1 155
17622
O
O
78 468

2000
4625

2000
3670

155 516

84138
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Noter
Not l

Not 2

Not3

Not 4

Not 5

2001-12-31
Nettoomsättning
Årsavgifter
Övriga intäkter
Brutto

4832160
60838
4892998

Avgifts- och hyresbortfall
Nettoomsättning

4892 998

O

Drift
Personalkostnader, upplupen arvode 200105-200112 ingår
Fastighetsskötsel enligt avtal
Reparationer
Taxebundna utgifter och uppvärmning
El
Uppvärmning
Vatten
Fastighetsförsäkring
Kabel-TV
Övriga avgifter
Förvaltningsarvoden
Övrig drift
Summa drift och löpande underhåll

189048
485 601
97960
20301
21 358
3752
126461
137062
1 613 362

Planerat underhåll
Underhåll
Avsättning till fond för yttre underhåll
Avlyft från fond för yttre underhåll
Summa planerat underhåll

544816
719000
-135000
1 128816

Jämförelsestörande poster
Obligationer, förlust vid försäljning under året

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Allkonto
Specialinlåning
Övriga ränteintäkter
Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

5(9)

150891
113 603
267325

2000-12-31

3221 440
116483
3 337923
-6599
3 331 324

87213
57880
108433
100294
227 171
163 109
10900
12717
376
86915
153234
1 008242

37500
130000
-37 500
130000

7669
7669

20235
41 946
6 183
68364

11 720
25486
16870
54076
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Noter
Not 6

Not 7

Räntekostnader
och liknande resuItatposter
Räntekostnader till kreditinstitut
Föreningsavgäld
Summa räntekostnader och liknande resultatposter

Byggnader

2001-12-31

2000-12-31

l 537725

l 342447

41 594
1579319

30250
l 372697

och Mark

Byggnader
Anskaffningsvärde

Byggnad

Ombyggnader
Antennanläggning
Tvättstuga
Fjärrvärme

35 021 000
35 021 000
Anskaffningsvärde

113434
291 065
287 500
691 999

Årets
avskrivning

109397
109397
Årets
avskrivning

O
9702
19 168
28870

Avskrivnings
procent

enl plan

Avskrivnings
procent

5,00%
10,00%

Ackumulerade
avskrivningar

-l 094 116
-1 094 116
Ackumulerade
avskrivningar

-113434
-77616
-124586
-315636

Bokfört värde

33 926884
33 926 884
Bokfört värde

O
213 449
162914
376363

Taxeringsvärde
2001-12-31

Byggnader
Mark

NotS

34720000
10416000
45 136000

2000-12-31

28000000
8400000
36400000

Inventarier
Anskaffningsvärde

Trädgårdsmöbler
Gräsklippare
Snöslunga
re Paket
Portkodlås

Portkodlås
Lekutrustning
Dataprogram
Kopiator
Fax

6000
3045
15 333
17539
104931
8375
11 250
23437
5000
2793
197703

Årets
avskrivning

3499
558
1 250
5212
1 667
931
13 117

6(9)

Avskrivn ings
procent

7%
4 år
3 år
3 år

Ackumulerade
avskrivningar

-6000
-3 045
-15 333
-17 539
-104931
-6982
-11 250
-18243
-3 334
-1 862
-188519

Bokfört värde

O
O
O
O
O
1 393
O
5 194
1 666
931
9 184

HSB:s Brf Snösätra
Noter
Not 9

Not 10

Not 11

Not 12

2001-12-31
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar HSB

500
500

Övriga fordringar
Skattefordringar
Summa övriga fordringar

161 400
161 400

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter
Skötsel byggnader
El
Fastighetsförsäkringar
Kabel TV
Ekonomiförvaltning
Teknisk förvaltning
Tomträttsavgälld
Telefon
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

27 160
15 313
16625
26771
7084
16 119
15724
63250
432
188478

Kortfristiga placeringar
Specialinlåning 6-mån HSB Stockholm
Specialinlåning 12-mån HSB Stockholm
Summa specialinlåning

900000
1 000000
1 900000
Anskaffningsvärde

Marknadsvärde

492 331
492331

Obligationer

508 147
508 147

Kortfristiga placeringar

Not 13

Bokfört värde

492331
492331
2392 331

Eget kapital
Insatser
Ingående

Upplåtelseavgifter

Balanserad

vinst

Arets resultat

balans

4513 100

2001-01-01
Disposition

O

-363 017

364 100

364 100

-364 100

enl.

stämmobeslut

2 132

Arets resultat
Utgående balans
2001-12-31

O

4513 100

7(9)

1 083

2 132
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Noter
Not 14

2001-12-31
Skulder till kreditinstitut
Låneinstitut

Räntesats

4,40%
4,20%
5,07%
6,32%
6,32%
5,38%
5,02%

Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Summa skulder till kreditinstitut
Not 15

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förskottsbetalda avgifter och hyror
Porto
Fjärrvärme
Arvode
Besiktning hiss
Revision
Kursavgift
Löpande underhåll
Löpande underhåll el
Upplupna räntekostnader
Vatten
Upplupen arvode förtroendevalda + sociala avgifter
Grovsopor
Periodisk underhåll grovsopor
Periodisk underhåll markytor
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

8(9)

Ränteändring

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

Belopp

6378 510
6000000
6000000
2297747
955200
4593 850
4593 850
30819 157

269071
281
62805
1 624
3458
3600
1 250
3397
1 549
83974
82272
54836
10000
13000
172500
763 617
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Stockholm

/
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2002

~~~dM.~~4:~~'<r=>
Marianne Karnehammar

Liisa Casserborg

Vår revisionsberättelse har 2002-o.l-2~

<»:«:
/
~ ..

.
Palm

avgivits beträffande denna årsredovisning

.

Av föreningen vald revisor

Av BoRevision AB förordnad revisor
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RESULTATRÄKNING

20011231

Medlemsavgifter
Drift
Planerat underhåll
Fastighetsskatt + Tomträttsavgäld
Avskrivningningar
Ränteintäkter + Räntekostnader
Resultat

4892998
-1613362
-1128816
-478680
-151384
-1518624
2132

RESULTATRÄKNING 20011231
D Medlemsavgifter

I_ Drift
D Planerat underhåll
D Fastighetsskatt +

Tomträttsavgäld
• Avskrivningningar
D Ränteintäkter +

Räntekostnader

BRF SNÖSÄ TRA

Fördelning driftkostnader
Personal kostnader
Fastighetsskötsel enl avtal
Löpande reparationer
EI+Värme+VA
Förvaltning genom HSB
Övriga kostnader
Underhåll

samt underhåll under 2001

150891
113603
267325
772609
126461
182473
544816

FÖRDELNING DRIFTKOSTNADER OCH
UNDERHALL
EJ Personalkostnader
1111
Fastighetsskötsel
avtal

enl

D Löpande reparationer
D EI+Värme+VA
• Förvaltning genom
HSB
D Övriga kostnader
• Underhåll

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB:s Bostadsrättsförening

Snösätra nr 229 i Stockholm

Org. nr 716417-7995
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB:s
Bostadsrättsförening Snösätra m 229 i Stockholm för år 2001.
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. Ien 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 redovisnings sed 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 den

Z1-r~ 2002

<i.:«:
Tekola Worku
Av föreningen vald revisor

~

Ola Trane
BoRevision AB

HSB Brf 229 Snösätra
Valberedningen

Valberedningens förslag
till Föreningsstämma 2002-04-25

Härmed överlämnas valberedningens förslag.

d;/!7/
NiCklasT~
Sammankallande Valberedningen

HSB Brr 229 Snösätra
Valberedningen

Valberedningens förslag till stämman 2002-04-25
Val av styrelseledamöter
Ordinarie

Mandatperiood

Lars Nyblom

2002 - 2004

Ersättare

Hans Gunnarsson
Liisa Casserborg

2002 - 2003
2002 - 2003

Revisorer

Tekola Worku

2002 - 2003

Revisor ersättare

Kjell Bergman

2002 - 2003

Förutom val till ovanstående platser så ingår följande personer i styrelsen:
(Inget val skall göras)

Glenn Woods
Marianne Karnehammar
Kerstin Falne
Gunnar Samuelsen

2001
2001
2001
2001

-

2003
2003
2003
2003

Valberedningen har bestått av;
Gregor Pettersson

Nicklas Tempel

7493336

99 1569

HSB Brf 229 Snösätra
STYRELSEN

Förtydligande avseende innebörd av valberedningens f6rslag
Styrelsen har under senaste arbetsåret bestått av 8 st ordinarie ledamöter varav
7 st väljs av föreningsstämman och 1 utses av HSB såsom HSB representant.
Styrelsen har dessutom 3 st suppleanter varav två väljs av stämman och 1 utses av
HSB som HSB suppleant. Totalt tio (10) medlemmar.
Enligt stadgarnas 14 § skall styrelsen bestå av lägst tre och högst elva ledamöter
med lägst två och högst fyra suppleanter. Av dessa utses en ledamot och en
suppleant för denna av styrelsen för HSB; övriga ledamöter och suppleanter väljs på
föreningsstämma.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs för högts två år. Ledamot och suppleant kan
väljas om.
Enligt stadgarnas 15 § utser styrelsen - inom sig - ordförande, vice ordförande och
sekreterare. Styrelsen utser också organisatör för studie- och fritidsverksamheten i
föreningen.
Valberedningens förslag
Förslaget innebär att antalet ledamöter valda av stämman föreslås bli fem (5) samt
en (1) HSB ledamot utsedd av HSB. Totalt sex (6) st ledamöter. Antalet suppleanter
kvarstå varvid två (2) suppleanter utses av stämman och en (1) av HSB.
Motiv till förslag
Förslaget baseras på att styrelse har för avsikt att utveckla föreningsverksamhetens
bedrivande, genom att åstadkomma;

• Två tydliga "arbetsgrupper" som medför en utökad
förenings påverkan genom att medlemmarna på ett enkelt,
lätt och otvunget sätt, aktivt kan delta i oertesamheteutvecklingen.
• En utökad medlemsservice, genom arvodering av egen
föreningsvärd
• Tydligare och mer genomarbetade styrelsebeslut - genom
en "liten" och "nära" styrelse somfår mer tid att arbeta
med "kärnfrågor" för föreningens bästa.

HSB Brf 229 Snösätra
STYRELSEN
Beskrivning

• Två tydliga "arbetsgrupper" som medför en utökad
förenings påverkan genom att medlemmarna på ett enkelt,
lätt och otvunget sätt aktivt kan delta i verksamhetsutvecklingen.

Styrelse
med
AU
Arbetsutskott

FU
Föreningsutskott
Cirka 5 - 8 medlemmar
Handhar frågor, bereder ärenden
och föreslår åtgärder för att
utveckla fastighet, mark, lokaler
och andra för föreningen viktiga
projekt.
(Gårdsgruppen - kan sägas vara
grunden att bygga vidare på )

Glenn Woods
Marianne
Kamehammar
Gunnar Samuelssen

Lars Nyblom
Kerstin Falne

Liisa Casserborg

Hans Gunnarsson

MU
Medlemsutskott
Cirka 5 - 8 medlemmar
Handhar frågor , bereder ärenden
och förslår åtgärder för att främja
och utveckla studie- och
fritidsverksamheten. Här ingår att
hantera information och
informationsmateriel som
Bävernvtt mm

Grunder för hur grupperna skall arbeta tillsammans - kommer att utarbetas i
samverkan.
Dock torde det bli aktuellt med exempelvis ett (1) eller två (2) "större" mötestillfällen
för att gemensamt bygga vidare på av styrelsen lagd strategisk inriktning.
Under mottot; "Det skall vara enkelt och otvunget att kunna delta i föreningsverksamheten", kommer föreningen att erfara att frågor behandlas seriöst, att
förslagen blir bearbetade, att beslutsunderlagen blir väl förankrade bland
medlemmarna, att informationen blir riktig och kommunikationen stimulerande.

HSB Brf 229 Snösätra
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• En utökad medZemsservice genom arvodering av egen
jöreningsvärd
En egen Föreningsvärd som bor inom föreningen - kan avsevärt öka
medlemsservicen , även om uppgiften innebär 20% verksamhet.
(20% motsvarar att föreningen har tillgång till en person en dag per vecka).
Föreningsvärdens verksamhet genomförs utom I utanför styrelsen.
Föreningsvärden anställs inte utan arvoderas av föreningen.
Nedan redovisas preliminär beskrivning av Föreningsvärdens
Roll:

Ansvar:

uppgifter mm;

Företräder styrelsen som kontaktperson för medlemmar.
Företräder föreningen som kontaktperson avseende vardagliga
fastighetsärenden. Rapporterar direkt till Ordförande.
Deltar som adjungerande vid styrelsemöten.
Har det fulla ansvaret för att säkerställa god kontakt med medlemmar
Har ansvaret för att följa upp, kontakta och stödja företag vilka
genomför fastighetsåtgärder i någon form för föreningen.
Har ansvar för att vara tillgänglig för föreningens medlemmar enligt
separat överenskommelse.

Uppgifter:
•
•
•
•
•
•
•

Leder hanteringen av passerkort, nycklar och portkoder
Första medlemskontakt genom att hälsa nya medlemmar
välkomna
Kontaktperson gentemot medlemmar i frågor som rör; inre fond
tvättstuga, uthyrningsrum, grannsamverkan, grannsämja
Utvecklar medlemskap genom medlemspärm, medlemsenkät inkl
uppföljningsenkät
Utvecklar fastighetsunderhållsåtgärder genom stödjande och
uppföljande åtgärder avseende entreprenörer
Stödjer sekreteraren i registerfrågor, främst medlemsregister.
Kontaktperson gentemot avtalsbundna företag

Befogenheter:
Att ha tillträde till samtliga utrymmen i föreningen .
(EJ bostadsutrymmen)
Att hantera alla förekommande system för att kunna lösa uppgift.
Att agera inom tilldelad ekonomisk ram.
Att lämna förslag till styrelsen på förbättrande åtgärder.

HSB Brf 229 Snösätra
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• Tydligare och mer genomarbetade styrelsebeslut - genom
en "liten" och "nära" styrelse somfår mer tid att arbeta
med "kärnfrågor" får fåreningens bästa.
SB

Föreningsvärd

FÖRVALTARE

Xxxxxx

Kari
Skoug Vousku

Styrelse

)()()()(XXXXXXXXXX

,,
,

/
/

Sekreterare

/
/
/
/
/
/
/
/

HSB
Ledamot
Lia Karlsen

/

/

/
/
/

,,

Vice
Ordförande

/
/
/
/
/
/
/
/
/

Ordförande

Suppleant

Organisatör

Ledamot

Med fem (5) ordinarie styrelseledamöter och två (2) suppleanter inom
föreningsboendet - uppnås "närhet" och "mer genomarbetade" handläggningar och
styrelsebeslut.
Med två stödjande arbetsgrupper och föreningsvärd - avlastas styrelsen av sådant
arbete som kan vara omfattande, men som normalt sett inte kräver styrelsebeslut och
styrelseagera nde.
Detta innebär i sin tur att mer för styrelsen aktuella uppgifter - som underhållsplanering, långsiktiga ekonomiska planer mm hinner bearbetas mera.
Några exempel - genom utdrag ur några av stadgarna;
Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter

för permanent boende och

och därmedfrämja medlemmarnas
ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål attfrämja studie- och
fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose
gemensamma intressen och behov.främja serviceverksamhet med anknytning till
boendet.
lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning

Underhållsplan

ID ID

§ 31

Styrelsen skall upprätta underhållsplan

för genomförande av underhållet av föreningens

hus och årligen budgetera samt genom beslut om årsavgiftens storlek säkerställa erforderliga
medel för att trygga underhållet av föreningens hus. Styrelsen skall varje år besiktiga
föreningens egendom.

HSB Brf 229 Snösätra
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Försöka - första steget mot förbättring.
Som medlem inser Du säkert fördelarna med en föreningsvärd och förstår betydelsen
av att värden har den där rätta inställningen och attityden och glädjen till Dig som
medlem.
Du funderar kanske; Har vi någon som är intresserad?
Det finns flera olika alternativ till bemanningslösning . De förslagen I möjligheterna
presenteras muntligen vid stämman den 2S;e.
Du funderar kanske; Tänk om det blir fel?
Om något inte går som det var tänkt - då måste vi fatta nya beslut! Men vi vet inte
förrän vi har försökt under en eller flera perioder. Försök kan avbrytas, eller
förlängas, allt eftersom utvärdering sker.
Försöksperiod
Ovan beskrivna organisation och arbetsstätt införs på försök längst intill nästkommande
årliga föreningsstämma. Försöket skall kontinuerligt utvärderas såväl inom styrelsen som
genom enklare medlemsenkät.
Vidförkortad {avbruten} jorsöksperiod påkallas extrastämma.

Arvoderingsförslag;
Styrelsen hemställer till föreningsstämman

om ett totalt arvode om 90 000;- .

Styrelsen hemställer därvid att styrelsearvode utgår med oförändrat 60 000:och att belopp om 30 000:- fördelas av styrelsen till Föreningsvärd och
arbetsgrupper, med fördelning 20 000;- avsett för föreningsvärd och 10000:- till
arbetsgrupper.
Arvoderingsfördelning
extrastämma.

kan förändras m h t utfall av försök och därvid påkallad

!.

r
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Arvoderingsförslaget

innebär;

Styrelseervode

60000:-

Oförändrat

Förenings värd

20 000:-

Nytt

Arbetsgrupperna

10000:-

Nytt

Totalt

90000:-

. ,,~,

Glenn Woods
Ordförande

Lars Nyblom
Vice Ordförande

Ordlista
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 anställda m m.

skulder är skulder som föreningen
måste betala senast inom ett år; t ex leverantörsskulder.
Kortfristiga

Förvaltningsberättelse:

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

är bostadrättsföreningens förmåga att
betala 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.

Likviditet

skulder är sådana skulder som bostadsrättsföreningen ska betala först efter ett eller
flera år, ofta enligt särskild amorteringsplan, t ex
fastighetslån.

Långfristiga

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 f'ör yttre underhåll:

Resultaträkningen
visar vilka intäkter respektive
kostnader föreningen har haft under året. Intäkter
minus kostnader = årets överskott. Skulle kostnaderna vara större än intäkterna har man haft ett
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 (överskott eller eventuellt underskott) ska hanteras.

visar föreningens tillgångar
(tillgångssidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På tillgångs sidan 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 och
årets resultat, lån på fastigheter och kortfristiga skulder, t ex leverantörsskulder.
Balansräkningen

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.
Fond f'ör inre

fastighet: Kontot redovisar den t0tala (under årens lopp) värdeminskningen av föreningens fastighet på grund av ålder och nyttjande.

Avskrivning

är åtaganden för föreningen
som inte bokats som kort- eller långfristig skuld. Kan
vara borgensförbindelser eller avtalsenligt åtagande,
som avgäld.

Ånsvarsf'örbindelser

För att tillgodose erforderlig
kapitalbildning inom HSB-föreningen betalar bostadsrättsföreningen avgäld, om en sådan bestämmelse
finns i stadgarna. Avgälden utgår med 2,5% av produktionskostnaden för föreningens hus och erläggs
under en tjugoårsperiod. Ännu ej erlagd avgäld redovisas under ansvarsförbindelser.
Föreningsavgäld:

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

Anläggningstillgångar

Orneärtsringsfiflgångar- är andra tillgångar än
anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar kan i
allmänhet omvandlas till kontanter inom ett år. Bland
omsättningstillgångar kan nämnas HSB allkonto
och andra likvida medel.

Ställda panter avser i föreningens fall de pantbrev /
fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för
erhållna lån.

HSB Stockholm

