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Att bo
•l en
bostadsrätts:förening
- 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 HSB-ledamoten - 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 :fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med och
äger husen och miljön. Du får full insyn i :förvalt::ningoch
ekonomi.

På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar till några av de vanligaste begreppen
som förekommer i en årsredovisning.
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1. Arsredovisning
Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm med
organisations nummer 716417-7995, får härmed avge redovisning för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret 2002-01-01 till 2002-12-31.

Föreningen bildades 1982-04-16 och registrerades 1982-07-05
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2. FörvaltninQsberättelse
Föreningen innehar tomträtten till, samt äger och förvaltar byggnaderna på
fastigheterna kvarteret Bäverkolonin nr 3 i Vantörs församling. Av föreningens 74
lägenheter upplåts samtliga 74 med bostadsrätt.

3. Medlemmar
Föreningen har 102 medlemmar. Under året har 7 överlåtelser skett.

4. Stvrelsen
Föreningsstämman 2002 beslöt att ändra antalet ordinarie medlemmar valda av
stämman från 7 till 5 st.
Efter årsstämma 2002 bestod styrelsen av följande personer:
Glenn Woods Ordförande

Lars Nyblom Vice Ordförande
Marianne Karnehammar Sekreterare
Kerstin Falne Ledamot
Gunnar Samuelsen Ledamot

Lia Karlsen

Björn Larsson

Hans Gunnarsson

Liisa Casserborg
KariSkough-Vuosku

Monica Reisner

HSB ledamot, utsedd av HSB Stockholm
Intill 2002-08-31
Från 2002-09-01

Suppleant
Suppleant
HSB suppleant, utsedd av HSB Stockholm
Intill 2002-08-31
HSB suppleant från 2002-09-01

5. Firmatecknare
Föreningens firma har tecknats av Glenn Woods, Lars Nyblom, Marianne
Karnehammar, Kerstin Falne, två i förening.

6. Revisorer
Revisorer har varit Tekola Worku med Kjell Bergman som suppleant, valda av
föreningen samt BORevision AB, valda av HSB Riksförbund utsedd revisor.

7. ValberedninQen
Valberedningen har utgjorts av Jörgen Nyberg, sammankallande, och Linda Säinas.
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8. Ombud till distriktstämma
Föreningens ombud vid distriktstämman för HSB Stockholm distrikt 32 har varit Glenn
Woods och Ulf Welander. Suppleanter har varit Tina Holmgren och Kerstin Falne.

9. Sammanträden

Extra föreningsstämma 2002-01-21 då Gunnar Samuelsen invaldes som ordinarie
ledamot på fyllnadsval till årsstämman. Ordinarie föreningsstämma hölls 2002-04-25.
Styrelsen har under räkenskapsåret hållit 1 konstituerande möte, 13 protokollförda
ordinarie sammanträden, 4 extra styrelsemöten, 4 protokollförda övriga arbetsmöten.

10. Förvaltnina
Administrativa förvaltningen har skötts av HSB Stockholm
Förvaltare har varit Kari Skoug-Vuosku.
Föreningens fastighetsskötsel har under året skötts av Energihantverkarna.
Föreningens skötsel av yttre och inre gården har genomförts av de egna förenings
och medlemsutskotten.

11.Arvoden

Arvoden till styrelsen, föreningsvärd, revisorer och utskott har utgått
med totalt 93 000 kr enligt beslut av årsstämman 2002-04-25.

12. Arbetsarupper
Föreningsstämman 2002 beslöt att inrätta funktionen Föreningsvärd, samt
föreningsutskott och medlemsutskott.
Därutöver har föreningen haft representant till garagesamfällighet och
sopsugssamfällighet samt representant i projektet Ytterstadssatsningen.

EQ!:,~.QLn.9.~\[~Cc!
Föreningsvärdens tillgänglighet beräknades uppgå till 20 % - motsvarande en dag per
vecka, d.v.s. 8 tim x 4 veckor = 32 timmar. Uppgifterna i stort var:
• Hanterar passerkort, nycklar och portkoder
• Medlemskontakt genom att hälsa nya medlemmar välkomna till föreningen
• Medlemskontakt i frågor om; inre fond, tvättstuga, uthyrningsrum,

grannsamverkan, grannsämja
• Utveckla medlemskap genom ansvar för medlemspärm, medlemsenkät och

uppföljningsenkät
• Stödjer och följer entreprenörer vid arbete åt I vid föreningen
• Kontaktperson gentemot avtalsbundna företag
Större ärenden som genomförts;
o Bistod Ragnsells vid stamrensning. De genomförde många mätningar och

justeringar
o Passning och bistånd i samband med stopp isopsug til entreprenör

(heldagsarbete )
o Utarbetande av hiss och tvättkort. (Många under sommarmånaderna).
o Bistå Bergs Lås vid reparation av kortläsare.
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o Stöd till föreningsutskottet vid många tillfällen med nyckelöppning och köp av
utrustning

o Avläsning avel-mätare framförallt till nya medlemmar, vid flera tillfällen
o Bistå entreprenör vid klottersanering.
o Biträda Energihantverkarna.
o Många medlemmar har gjort felanmälan till Föreningsvärd i stället för till

Energihantverkarna
o Stängning och låsning av stora entregrinden
o Bistå vår TV-entreprenör com.hem, vid felsökning. Arbete pågick under en vecka

innan felet kunde avhjälpas
o Bistå medlemmar med lån av grindnyckel samt tillgodose behov av parkeringskort
o Bistå vinterhållnings-team öppning och inköp.

Tidsåtgång per månad har uppgått till 30 - 33 timmar.

M~sJJ~Dl~~t~~Qt!~!
Innan årsstämman utgjordes utskottet av "festkommitten". Festkommitten bestod då
av Liisa Casserborg och Marina Axelsson. På årsstämman bildades medlems
utskottet. Grundtanken med de två bildade utskotten var att styrelsen skulle
få en viss avlastning i sitt arbete men framför allt att utskotten skulle medföra en
utökad föreningspåverkan genom att medlemmarna på ett enkelt och otvunget sätt
aktivt kunde delta i verksamhetsutvecklingen.

Vår uppgift imedlemsutskottet:
Vår huvudsakliga uppgift var och är att handha frågor och bereda ärenden samt att
föreslå åtgärder för att främja, stimulera och utveckla studie samt fritidsaktiviteterna
här i vår bostadsrättsförening.

Det har genomförts på följande sätt under verksamhetsperioden fram till
december 2002:

Månad Aktivitet
Mars

Fritidskommitten genomförde öppet hus den 17:e
Information qenomfördes avseende underhållsplan samt ekonomi och bred band

April

Föreningens vårstäddagar den 14:e och 21;a .
Fika och korvgrillning till föreningens deltagare i städdagen.Biobiljetter utlottades bland deltagarnaArsstämman qenomfördes den 25;e då festkommitten bidraq med förtärinqen.

Maj

Vi undersökte intresset bland de boende att delta i vårt utskott
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Juni Den 2 juni så startade vi upp vår grupp med ett planeringsmöte med styrelsen där vi bl,a
beslutade om riktlinjer och lade grundstommen till det fortsatta arbetet underverksamhetsåret. Vår grupp bestod då av Liisa Casserborg, Marina Axelsson, DorisNyblom, Tina Heed, Eva Holmström och Monica Gehrke. Vi beslutade oss för att MarinaAxelsson skulle vara sammankallare för gruppen.
Vi ordnade en grillfest den 8 juni: Det deltog ett 30tal entusiastiska och grillsugna barn
och vuxna, vi anordnade lekar och fiskdamm på gården, sedan så fylldes gården medhärlig grilldoft.
Första diskussionerna påbörjades med ungdomarna efter att de hade framställt
önskemål om en eQen träfflokal: Deras kontaktman var Sixten Petterson

Juli

Vi tOQsemester och verksamheten vilade.

Augusti

Eva Holmström hade under sommaren valt att lämna oss och byta grupp till
föreningsutskottet, Monica Gehrke valde att lämna vår grupp och Yasemin Lundbergtillkom i vår grupp.
Vi fortsatte även våra diskussioner med Sixten Pettersson om Ungdomsrummet och
författade därefter en skrivelse till styrelsen där alla synpunkter och aspekter fanns med,Den lämnades över till styrelsen för beslut.
Så var det dags för höstens kräftskiva, det var en stor andel kräftsugna som samlades
på vår Qård och Qemensamt mumsade oå medhavda kräftor

September

Höstens första öppet hus gick av stapeln och det hölls till barnens förtjusning utomhus
oå vår nvqjorda qrillolats.

Oktober

Vi hade en utvärderingskväll med delar av styrelsen, arbetet dittills utvärderades och vi
gick igenom vårt fortsatta arbete och våra tankar runt detta. Tankar om vad styrelsenframöver behövde hjälp med togs även upp.
Höstens städdag genomfördes och vi stod för serveringen av kaffe samt avslutningen av
dagen med grillning. Vi skötte även om utdelningen av vinster i det sedvanliga lotteriet.Denna gång fanns både biobiljetter och böcker med som vinster.
Vi delade ut en enkät till medlemmarna där de kunde svara på frågor om fritidsintressen
och vilket intresse som fanns för kursverksamhet i vår bostadsrättsförening.
I Bävern ytt presenterade vi vårt utskott och oss själva.Övernattninqsrummet samt oentrvt inventerades tillsammans med vår föreninQsvärdNovember

Vi sammanställde medlemsenkäten.

Anordnade ett mindre välbesökt öppet hus där medlemmarna hade möjlighet att träffabåda utskotten och ställa frågor till dem.Vi granskade och lade fram synpunkter på den blivande medlemspärmen. Lade ävenfram förslaQ rörande vår budqet år 2003 till stvrelsen.
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December I Efter förfrågan från styrelsen så bistod vi dem med hjälp att sätta ihop
medlemspärmarna som skulle delas ut till varje hushåll.

Arets luciafirande gick av stapeln. Vi samlades uppe på vår grillplats för att lyssna till
delar av gårdens barn när de sjöng Lucasånger, vi serverade glögg innan alla
gemensamt gick ner i övernattningsrummet för fika. Arets julklapp delades ut till de
närvarande och ett historiskt ögonblick skedde genom att styrelsen delade ut de första
medlemspärmarna.

På vår lott stod i år även att dela ut julklapparna till medlemmar som inte hade deltagit i
luciafirandet.

Vi har inlett samarbete med föreningsutskottet för att ta fram förslag på lekutrustning till
vår inner och yttergård.
Vi har även slagit ihop våra kloka huvuden och börjat arbeta fram aktiviteter som
kommer att ske under senvintern/våren 2003. I det arbetet har vi haft medlemsenkäten

som grund.
Vid utgången av år 2002 så var vår grupp oförändrad.

Målen som medlemsutskottet har arbetat utifrån är fäljande:
• Det ska vara roligt att vara med i vår grupp och var och en deltar efter sin förmåga.
• Vi är lyhörda och respekterar varandras tankar och åsikter, framför allt är inte våra möten

någon långsittning utan vi försöker vara så effektiva som möjligt.
• Vi försöker att ha 1st möte/månad och det protokollförs. Varje deltagare får sitt eget

protokoll samt att det alltid sitter ett ex i vår medlemsutskottspärm. Det innebär att alla i vår
grupp har möjlighet att ha full kontroll över vad som beslutats och avhandlas på våra
möten, Har man av någon anledning inte haft möjlighet att delta i det senaste mötet så vet
man ändå vad som har diskuterats och beslutats.

EQr.~1}Ln.9.~l!tsl<9Jt~t
Efter årsstämman har samordningsansvarig varit Per Rosenvik. Föreningsutskottet har
i stort utgått från tidigare Gårdsgrupps verksamhetsansvar. I och med det nya
verksamhetsåret, utökades gruppen och omorganiserades till fyra undergrupper med
ledare. Undergrupperna består av Inre gården, respektive yttre gården för tillsyn och
underhåll av planteringar och lekanordningar. En växtgrupp för föreningens estetiska
utformning, med anskaffning av och utsättning av lämpliga växter av olika slag, samt
en arbetsgrupp för skötsel av gräsytor och gångvägar genom gräsklippning och
vinterhållning.
Under året har för dessa ändamål byggts ett maskinförråd, inköpts en självgående
gräsklippare samt diverse trädgårdsverktyg och förbrukningsmateriel som soppåsar
mm. Blomiådor har anskaffats som kantstöd i stället för staket på muröverkant runt
kullen.
Gårdens prydnadsträd har beskurits. För våren -03 har planterats 1DO-tals lökar av
skiftande sorter. Det har varit två större städdagar, en vår och en höst, samt extra
insatser för extraarbeten med blomiådor mm. Utlåning av diverse verktyg för skiftande
behov till föreningens medlemmar, bland annat har anskaffats en speciell ställbar
trappstege för bruk i etagevåningar. För vintersäsongen har för halkbekämpning
sanden i lådorna utbytts mot "flis", vilken inte spolas bort när det är töväder. De större
träden på gården har försetts med ljusslingor i samband med jul. Vinterarbetet med
snöröjning har varit planerat med maskininstruktion av snöslunga, som nu är placerad
i maskinförrådet.
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8~PI ~Q~la...9~§gD1fliJtigb~!
Föreningens representant har varit Per Rosenvik. Uppgiften har varit att på uppdrag
av styrelsen bevaka föreningens intressen genom att framföra synpunkter och
önskemål.
Efter sabotage på portar i garaget, främst under år 2001 beslöts att byta
inpasseringssystem och portar samt att vaktbolaget Rapid AB engagerades för
reguljär tillsyn. Tillsynen har fullföljts med förbättrat resultat avseende sabotage.
Beträffande portbyte sköts detta på framtiden och annan lösning godtogs med utbyte
av automatik och drivanordningar. Portarna monterades i januari 2003.
Nya Parkeringsboxar har byggts på plan 1 och flertalet av dessa var uthyrda vid
årsskiftet.

8~PI ~~_o...Q~l:!g§§9mti:!.1Ugb~.!
Föreningens representant har varit Per Rosenvik. Uppgiften har varit att på uppdrag
av styrelsen bevaka föreningens intressen genom att framföra synpunkter och
önskemål.
Två komplicerade sopstopp har inträffat, vilka var tvungna att avhjälpas av extern
kompetens. Under året har kostnaderna ökat p.g.a. ökning av diverse miljöfarligt gods,
tjuvtippning av byggnadsavfall mm. Kostnadsökningen beräknas fortsätta kommande
år.

8~PI ~Q~lC!9~§9D1fliJtigb~!
Grovsoporna har skötts genom garagesamfälligheten och direkt med Familjebostäder.
Lokal har utgjorts av tillbyggnad vid garaget. Under första halvåret utgjordes de extra
ordinära soporna av TV-apparater, datautrustning, spisar, tvättmaskiner och annan
diverse hemelektronik.
Sophanteringsavgiften under året har varit 8:1Okr per m2 och lägenhet.
(Jmfr 7:06 för år 2001)

8~pI ~Y.!t~lS.!9g§§9.!§D ll}g~D.
Vår representant utgörs av Per Rosenvik vilken bl.a. ingår i trafikgruppen.
Trafikgruppen arbetar med trafikföring för bl.a buss på Bjursätragatan före och under
ombyggnadstiden av nordöstra delen. SL-Syd har accepterat att buss kommer att
trafikera Bjursätragatan när trafikarbeten är genomförda på Rågsvedsvägen i
anslutning till Rågsveds centrum.

13.Medlemsinformation
Samtliga medlemmar har under året erhållit en ny Medlemspärm.
Medlemspärmens innehåll och syfte är att vara en hjälp i boendevardagen och på ett
enkelt sätt beskriva medlemmens möjligheter, rättigheter och skyldigheter i vår
bostadsrättsförening. Pärmen kommer att uppdateras kontinuerligt genom utdelning
av utbytesblad som medlemmen själv byter ut i pärmen. Pärmen skall kvarstanna i
respektive lägenhet.
Bävernytt har utkommit med 6 nummer.
Medlemsmöten har genomförts vid 6 tillfällen.
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14. Kurser och utbildninQ
Under året har ett antal kurser genomgåtts i HSB:s regi:
2 personer har gått introduktion till styrelsearbete, 1 har gått sekreterarkurs samt 1
ordförandekursen. 2 personer har genomgått förvaltning och ekonomi som för övrigt är
en del av de kommande kraven på en styrelse i en certifierad förening. (Resterande
ordinarie styrelsemedlemmar slutför utbildning under 2003). 2 personer har genomgått
valberedningskursen. En person har också deltagit i en kurs om information och
kommunikation.

15.IT I Bredband
Den 27 februari 2002 kallades styrelsen till möte avseende installation av bredband.
Installationen började den 4 mars 2002 och skulle pågå i cirka 2 veckor. En del
förseningar uppstod under installationens början beroende på vissa svårigheter att dra
kablar i de befintliga telefonikanalerna. När installationen genomförts, dröjde det
ytterligare en tid innan uppkoppling kunde ske. Bredbandsbolaget genomförde en del
tester under denna period. I slutet av maj 2002 kunde de första i föreningen börja att
"surfa" på nätet.
En obligatorisk bredbandsenkät utformades och delades ut till samtliga hushåll. Syftet
med enkäten var att kontrollera att Bredbandsbolaget till samtliga delar utfört sitt
uppdrag och genomfört installation i alla lägenheter.
Tyvärr har ännu inte alla enkäter återkommit, trots flera påminnelser och personliga
besök. Någon sammanställning har därför inte kunnat genomföras i syfte att få
eventuella garantiåtaganden gjorda av Bredbandsbolaget.
Installationen var cirka 11 månader försenad i förhållande till utlovad tidpunkt enligt
avtal. Styrelsen har därför undersökt möjligheterna till skadestånd.
Hittills har Bredbandsbolaget informerat om att en sådan kompensation inte kommer
att medges, eftersom bolaget anser sig själv vara drabbade av omständigheter de inte
kunnat råda över. Bredbandsbolaget kommer inte att förhandla med någon enskild
förening.
Det finns viss aktivitet på HSB centralt rörande ersättning I skadestånd och i den
situationen har styrelsen valt att avvakta med enskilda åtgärder, för att eventuellt
begära stöd och ansluta till av HSB centrala åtgärder.
Bredbandsbolaget har under året aviserat att ett s.k tilläggsavtal skulle skickas ut
under juli - augusti för att reglera den del av fastighetsnät som finns mellan våra
huskroppar. En "miss" av bredbandsbolaget som berör många föreningar. I samband
med genomgång av det avtalet skulle föreningen påräkna viss kompensation för
avtalsjustering. Något sådant avtal eller justering föreligger f.n inte och styrelsen
bedömer som mindre sannolikt att någon sådan justering kommer att ske.

Styrelsen har under året anordnat 2 informationsträffar för medlemmar i föreningen
rörande bredband.

För närvarande arbetar styrelsen med att utveckla egen webbplats för föreningen.
Under 2003 utarbetas nya riktlinjer för webbplats och webbinnehåll. Målsättningen är
att HSB Brf Snösätra skall ha en egen aktuell hemsida för medlemmar och omvärld.
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16. Fastiaheterna
Ärlig besiktning av fastigheterna har utförts av styrelsen tillsammans med föreningens
revisor. Fastigheternas allmänna skick bedöms i stort vara i gott skick, dock föreligger
helt naturligt efter 20 års drift, behov av vissa renoveringar och upprustningar. Under
året har styrelsen arbetat i enlighet med reviderad och fastställd underhållsplan.
Utifrån underhållsplanen avsätts erforderliga medel för att fortsatt trygga underhållet
av fastigheter och mark.

~tÖJT~Jl~[l9.mf.Qr9J!.9It>~!~[lJ2~1JJ?.rLQ.~~r:ilJg9I _~QQf

• Installation av bredband i samtliga lägenheter samt hanteringsskåp därtill
• Installation av brandvarnare i samtliga lägenheter
• Maskin och verktygsbod mellan port 54 och 68
• Gångsektion vid rutschbana samt kubbgång
• Trappa på baksida med litet staket och kompletterande gräsmatta
• Utemöbler, cykelställ, mindre stenparti och kompletterande trädfällning
• Kompletteringar med skyddande växtlådor på mur, växter, buskar och blommor.
• Avslutade markarbeten på kullen inkl uteplats/grillplats

(Ovan, kullen med grillplats 2001)
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• Staket, staketgjutning och grindar såväl inre som yttre området
• Utredningsarbeten avseende hiss och ventilationsåtgärder
• Påbörjad översyn avseende säkerhets- och lås- system
• Reparation av hiss



HSB:s Brf Snösätra

-------------------

Resulta träkning 02-01 - 02-1201-01 - 01-12

Nettoomsättning

Not 148606774892 998

Fastighetskostnader
Drift

Not 2-1 775 682-1613362
Planerat underhåll

Not 3-888261-1 128816

Fastighetsskatt

-258 440-225 680

Tomträttsavgäld

-253 000-253 000

Avskrivningar

-155754-151 384

Summa fastighetskostnader

-3331137-3 372242

Bruttoresultat

l 529540l 520756

Jämförelsestörande poster

Not 4O-7669

Rörelseresultat

l 529540l 513 087

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

Not 5121 79068 364

Räntekostnader och liknande resultatposter

Not 6-1 647852-1579319

Summa finansiella poster

-1 526062-1 510955

Resultat efter finansiella kostnader

34782132

Årets resultat

34782132

1(9)
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Balansräkning 2002-12-312001-12-31

Tillgångar AnläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångar
Byggnader och Mark

Not 734161 15134303247

Inventarier

Not 8179009 184

Summa materiella anläggningstillgångar

34 17905134312431

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 9500500

Summa finansiella anläggningstillgångar

500500

Summa anläggningstillgångar

3417955134312931

Oms ättn ingstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar

13 29816 532

Övriga fordringar

Not 102038161 400

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not Il310648188479

Avräkningskonto HSB Stockholm

464202683 084

Summa kortfristiga fordringar

790 186l 049495

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

Not 1224923312392 331

Kassa och bank Stadshypotek

49583

Handkassa

4000

HSB Bank

301 01929339

Summa kassa och bank

35460229339

Summa omsättningstillgångar

36371193471165

Summa tillgångar

3781667037784096

2(9)
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111.

Balansräkning

2002-12-312001-12-31

Eget kapital och skulder Eget kapital

Not 13

Bundet eget kapital
Insatser

4513 1004 513 100

Summa Bundet eget kapital

4513 1004 513 100

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

3 2151 083

Årets resultat
34782 132

Summa fritt eget kapital

66933 215

Summa eget kapital

45197934516315

Avsättningar Fond för yttre underhåll

1 3579511 247951

Summa avsättningar

13579511247951

Skulder
Fond för inre underhåll

152919165 060

SImlder till kreditinstitut

Not 143069286530819157

Leverantörsskulder

245 572271 996

Skatteskulder

18 821O

Övriga skulder

Not 15508O

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 16828 241763 617

Summa skulder
31 93892632019830

Summa eget kapital och skulder

3781667037784096

Poster inom linjen Ställda panter för skulder till kreditinstitut

31 77500031 775000

Föreningsavgäld

109 656155 031

3(9)
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Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

2002-12-31 2001-12-31

Belopp anges i kronor om inte annat anges.

Föreningen tillämpar årsredovisningslagen.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.

Avskrivning på byggnader
Avskrivning sker enligt en 75-årig annuitetsplan och grundar sig på anläggningens

anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd.

Inventarier

Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserat på inventariernas livslängd

För övriga anläggningar sker avskrivning per år med 3 % resp 6 %

Avsättningar
Avsättningar enligt årsredovisningslagen 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. Minimiavsättning regleras i stadgarna.

Inkomstskatt

När det ackumulerade underskottet är förbrukat kommer föreningen att betala statlig

inkomstskatt. Inkomsten är schablonmässigt beräknad från fastighetens taxeringsvärde och

finansiella poster. Föreningens underskott är i år 26284724 och har då minskat/ökat med
185 084 i jämförelse med föregående års underskott.

Förmögenhetsvärde
Föreningens gemensamma förmögenhetsvärde fördelas efter bostadsrättens fördelningstal.

Detta värde tas upp i respektive medlems deklaration.

4(9)
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Noter 2002-12-312001-12-31

Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsen

Förlorad arbetsinkomst
5795O

Arvode förtroendevalda
2065960000

Upplupen arvode 2002-05-01 2003-04-30

5700041 336

Bilersättningar skattefria

2889O

Sociala kostnader
2458930330

Övrigt

O100

Utbildning

1225017125
Summa

123 182148 891

Revisorer
Föreningsvald

2002-05-01 2003-04-30 30002000

BoRevision AB

46004625

Summa

76006625

Summa arvoden, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

130782155516

Not 1

Nettoomsättning
Årsavgifter

4832 1604832160

Hyror

O134628

Övriga intäkter

28 51760 838

Brutto

48606775 027626

Avgifts- och hyres bortfall

O-134628

Nettoomsättning

48606774892 998

Not2

Drift
Personalkostnader

126 182150891

Fastighetsskötsel och städ

86607113 603

Reparationer

191 469267325

Taxebundna utgifter och uppvärmning El

185 304189048

Uppvännning

503 403485 601

Vatten

15036097960

Sophämtning

74367O

Fastighetsförsäkring

2677120301

Kabel-TV

2846921 358

Övriga avgifter

43063752

Förvaltningsarvoden

128 418126461

Övrig drift

270026137062

Summa drift och löpande underhåll

l 7756821 613 362

5(9)
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Noter 2002-12-312001-12-31

Not 3

Planerat underhåll
Underhåll

778261544 816

Avsättning till fond för yttre underhåll

450000719000

Avlyft från fond för yttre underhåll

-340 000-135 000

Summa planerat underhåll

8882611 128816

Not 4

Jämförelsestörande poster
Obligationer, förlust vid försäljning under året

O7669
O

7669

Not 5

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Allkonto

783220235

Specialinlåning

85 39741 946

Övriga ränteintäkter

28 5616 183

Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

121 79068364

Not 6

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader till kreditinstitut

1 6024771537725

Föreningsavgäld

45 37541 594

Summa räntekostnader och liknande resultatposter

1 647 8521 579 319

Not 7

Byggnader och Mark

Byggnader Anskaffnings-

ÅretsAvskrivningsAckumuleradeBokfört värde

värde
avskrivningprocentavskrivningar

Byggnad

35 021 000113 226enl plan-120734233 813658

35 021 000

113 226 -1 20734233813658

Anskaffnings-

ÅretsAvskrivningsAckumuleradeBokfört värde

Ombyggnad
värdeavskrivningprocentavskrivningar

Antennanläggning
113 434 113 434

Tvättstuga

291 06597023,00%87 317203 747

Fjärrvärme

28750019 1686,00%143 754143 746

691 999

28870 344506347493

Taxeringsvärde

Byggnader
Mark

6(9)

2002-12-3]

39760000
11 928000

51688000

200]-]2-31

34720000
10416000

45 136000
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Noter 2002-12-31

NotS

Inventarier

Anskaffnings-

ÅretsAvskrivningsAckumuleradeBokfört värde

värde
avskrivningprocentavskrivningar

Trädgårdsmöbler

6000 6000

Gräsklippare

3045 3 045

Snöslunga

15333 15 333

pe Paket

17 539 17 539

Portkodlås

104931 104 931

Portkodlås

83751 393 8375

Lekutrustning

11 250 11 250

Dataprogram

234375 194 23 437

Kopiator

50001 666 5000

Fax

2793931 2793

Data

2237544755 år447517900

220078

13 659 202 17817900

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar
Andelar HSB

Not 10 Övriga fordringar
Skattekonto

Summa övriga fordringar

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Energihantverkarna

Fastighetsförsäkring

Tomträttavgälld
Kabel TV

Ekonomiförvaltning
Telefon

Administrativa förvaltning
Fordran Fortum

Upplupna ränteintäkter

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7(9)

500
500

2038

2038

15 848

37 584

63250

7387

16443

232

16619

113718

39567

310648
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Noter

Not 12 Kortfristiga placeringar
Specialinlåning 3-mån HSB Stockholm
Specialinlåning 12-mån HSB Stockholm
Summa kortfristiga placeringar

Obligationer

Kortfristiga placeringar

Anskaffningsvärde

492331
492331

Marknadsvärde

507208
507208

2002-12-31

1 000000
1 000000
2000000

Bokfört värde

492 331

492 331
2492 331

Not 13 Eget kapital

Insatser

Balanserad vinstÅrets resultat

Ingående balans 2002-01-01

4513 100 l 0832 132

Disposition enl.
stämmobeslut

2 132-2 132

Årets resultat

3478

Utgående balans
2002-12-31

4513 100 32153478

Not 14

Skulder till kreditinstitut

Låneinstitut

RäntesatsRänteändringBelopp

Nordea
39788 321 909 5,44%2004-03-015 955 000

Stadshypotek

5195775,38%2005-12-304593 850

Stadshypotek

519 5785,02%2003-12-304 593 850

Stadshypotek

4293184,90%rärlig6378510

Stadshypotek

4293205,07%2007-03-016000000

Stadshypotek

501 4486,32%2005-09-012226 127

Stadshypotek

501 4496,32%2005-09-01 945 528

Summa skulder till kreditinstitut

30692 865

Med nuvarande amorteringstakt blir amorteringen ca 141 292 per år de kommande fem åren.

Not 15 Övriga skulder
Källskatt

8(9)
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Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förskottsbetalda avgifter och hyror

Upplupen ränta

Fjärrvärme
Vatten

Konsultarvode

Utbildning
Lås
Telefon

Porto

Kontorsmaterial

Stege

Ersättning vattenskada

Grovsophantering
Revision

Upplupna arb giv avgifter
Markarbeten Saarek

Arbetskostnad, Energihantverkarna
Brandvarnare

Upplupen arvode + soc avgifter 2003-01-01 2003-04-30

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

315432

93 339

66 181

80257

54456

10000

926

426

775

1649

6927

982

23110

3337

473

60000

21280

9000

79692

828242

Stockholm

w2

~\l.............................
Marianne Karnehammar

Vår revisionsberättelse har 2003-0;)vab

~~L .

Av föreningen vald revisor

9(9)

avgivits beträffande denna årsredovisning

6S'(J!LH.Av B~on AB förordnad revisor
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FÖRDELNING bRIFTKOSTNADER OCH UNDERHALL

20Q1

Personal k6stnader

Fastig~ett~skötsel enl avtal
Löpanqe' repar41tipner
EI+Värme+VA
Förvaltning genom HSB
Övriga kostnaqer
Underhåri

2002

Person~lkostn~der
Fastighetssköt$el enl avtal
Löpand~ reparationer
EI+Värme+VA

Förvaltning genom HSB
Övriga kostnader
Underhåll

150891 1%
113603 5%

2673~5 12%
772609 37%
126461 6%
182473 8%
544816 25%

1261~2 5%
86607 3%

191469 7%
839067 34%
128418 5%
403939 16%
778261 30%

)

2001

2002

) )

LI P~rsonalkostnader

I[JFastighetsskötsel
enl aytal

D Löpande
reparationer

D EI+Värme+VA

IIFörvaltning genom
HSB

D Övriga kostnader

CJ Underhåll

D Personalkostnader

Im Fastighetsskötsel
enl avtal

D Löpande
repar$tioner

p EI+V~rme+VA

III Förvaltning genom
HSB

D Övriga kostnader

D Underhåll



Revisi o os berä ttelse

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 nr 229 i Stockholm för räkenskapsåret 2002-0 l-O 1 - 2002-12-31.
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 denJt/3 2003

<)j~~
Tekola Worku

Av föreningen vald revisor BoRevision AB



Ordlista

Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen
som i text förklarar verksamheten kallas förvaltnings-
berättelse (ibland verksamhetsberättelse eller styrelse-
berättelse ) .
Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft upp-
drag i föreningen, vad som i huvudsak förekommit samt
redovisar en del fakta om antalet anställda m m.

Den ekonomiska redovisningen följer i de flesta fall
den nya och EV-anpassade årsredovisningslagen. Re-
dovisningen består av resultaträkning, balansräkning
och noter. I resultat- och balansräkningarna redovisas
klumpsummor. Noterna innehåller mer detaljerad in-
formation.

Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive kost-
nader föreningen har haft under året. Intäkter minus
kostnader = åtets 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 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 (tillgångs-
sidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På
tillgångssidan redovisas föreningens anläggningstill-
gångar i form av fastigheter och inventarier samt för-
eningens omsättningstillgångar i form av t ex kontan-
ter och andra likvida medel.
På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital och
årets resultat, lån på fastigheter och kortfristiga skul-
der, 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 in-
ventarier minskar på grund av förslitning. Detta redo-
visassom en kostnad för avskrivning i resultaträkningen
varje år. Det värde som står som tillgång i balansräk-
ningen är värdet efter alla avskrivningar.

Omsättningstillgångar är andra tillgångar än anlägg-
ningstillgångar. Omsättningstillgångar kan i allmänhet
omvandlas till kontanter inom ett år. Bland omsätt-
ningstillgångar kan nämnas HSB allkonto och andra
likvida medel.

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

Likviditet är bostadrättsföreningens förmåga att betala
sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, löner, bränsle).
Likviditeten erhålls genom att jämföra bostadsrätts-
föreningens omsättningstillgångar med dess kortfris-
tiga skulder. Är omsättningstillgångarna större än de
kortfristiga skulderna, är likviditeten tillfredsställande.

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

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.

Fond för inre underhåll: I de bostadsrättsföreningar
som har en inre underhållsfond, regleras avsättningen
till fonden i bostadsrättsföreningens stadgar. Fond-
beloppet enligt balansräkningen utvisar den samman-
lagda behållningen av samtliga bostadsrätters tillgodo-
havanden. Fondens fördelning på respektive lägenhet
framgår av den avispecifikation som följer inbetalnings-
korten varje kvartal.

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

FöreDingsavgäld: För att tillgodose erforderlig kapi-
talbildning inom HSB-föreningen betalar bostadsrätts-
föreningen avgäld, om en sådan bestämmelse finns i
stadgarna. Avgälden utgår med 2,5% av produktions-
kostnaden för föreningens hus och erläggs under en
tjugoårsperiod. Ännu ej erlagd avgäld redovisas under
ansvarsförbindelser.

Ställda panter avser i föreningens fall de pantbrev Ifas- .
tighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för er-
hållna lån.
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