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Attbo
len
bostadsrattsforening
- vad innebar det?

•IHSB bor du till sjalvkostnadspris. Det ar ingen annan
som ~anar pengar pa ditt boende. Arsavgiften (= manads-
avgiften, "hyran") tacker fOreningens lan, driftskostnader
och fondavsattningar fOr t ex reparationer och underhill!.

• Med bostadsratt "ager" du inte din lagenhet, utan du ar
medlem i en fOrening och har darmed enligt bostadsratts-
lagen en "i tiden obegransad nyttjanderatt" till din bostad.
Du kan inte bli uppsagd sa lange du fullgor dina skyldighe-
ter. Du bar tryggt.

• Du och dina grannar bestammer sjalva over hur fOre-
ningens mark och gemensamma lokaler ska anvandas.
VaIje ar valjer ni en styrelse bland de boende. Styrelsen
har i uppdrag att skota foreningens forvaltning och eko-
norni. Med i styrelsen sitter en ledamot fran HSB. Det
betyder att styrelsen och bostadsrattsfOreningen - genom
HSB-ledamoten - har hela HSB Stockholms erfarenhet
och kunnande bakom ryggen. HSB erbjuder ocksa fortlo-
pande utbildning for nya styrelseledamoter; kunskap ar en
viktig forutsattning for levande boendedemokrati.

Ta vara pa fOrdelama med bostldsriitt i HSB. Du ar med
och ager husen och miljon. Du far full insyn i fOtvaltning
och ekonomi.

Pfl bakre omslagets insida finns en ordlista med forklaringar till migra av de vanligaste begreppen sam
forekommer i en arsredovisning.



Tid:
Plats:

Torsdagen den 14 oktober 1999 k1. 19.00
HyresgastfOreningens lokal, Baverbacksgrand 17

Stammans oppnande
Val av ordfOrande vid stamman
Upprattande av fOrteckning over narvarande medlemmar
Faststallande av dagordningen
Val av tva personer att jamte ordforande justera dagens protokoll
Fraga om kallelse behorigen skett
Andring av rakenskapsaret - stadgeandring
Styrelsens arsredovisning
Revisorernas berattelse
Beslut om faststallande av resultatrakningen och balansrakningen
Beslut i fraga om ansvarsfrihet fOr styrelsen
Beslut i anledning av fOreningens vinst eller fOrlust enligt den faststallda
balansrakningen
Fraga om arvoden
Val av styrelseledamoter och suppleanter
Val av revisor och suppleant
Val av valberedning
Erforderligt val av fullmaktige med suppleanter och ovriga representanter
iHSB
Ovriga an maida arenden
Stammans avslutande

Medlem som onskar visst arende behandlat pa ordinarie foreningsstamma, skall skriftligen anmala arendet till
styrelsen fore den I oktober. Sadan anmalan kan lamnas i brevladan till styrelserummet, Baverbacksgrand 72 1tr ned.

Vid foreningsstamman har vad e medlem en rost. Innehar flera medlemmar bostadsratt gemensamt, har de dock
tillsammans endast en rost. Rostberattigad ar endast den medlem som fullgjort sina forpliktelser mot foreningen.

Fysisk person far utOva sin rostratt genom ombud. Endast medlemmens make, samba, annan narstaende eller annan
medlem far vara ombud. Ombud far bara foretrada en medlem. Ombud skall f6rete skriftlig dagtecknad fullmakt.
Fullmakten galler hOgst ett ar fran utfardandet.

Medlem far vid foreningsstamman medfora hogst ett bitrade. Endast medlemmens make, samba, annan narstaende
eller annan medlem far vara bitrade. Med narstaende avses forutom make eller sambo, foraldrar syskon och barn.



Arsredovisning

Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm org nr
716417-7995, får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under
räkenskapsåret 1998-05-01--1999-04-30.

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

Förvaltn ingsberättelse

Föreningen innehar tomträtten till, samt äger och förvaltar byggnaderna på
fastigheterna kv. Bäverkolonin nr 3 i Vantörs församling.

Av föreningens 74 lägenheter upplåts 72 med bostadsrätt och 2 med hyresrätt.

Medlemmar

Föreningen har 98 medlemmar. Detta innebär en minskning med 5 medlemmar
jämfört med föregående räkenskapsår.

Under året har 15 lägenhetsöverlåtelser skett.

Styrelse

Styrelsen har sedan föregående ordinarie föreningsstämma haft följande
sammansättning:

Angela Kempher
Glenn Woods

Greger Pettersson
Ulf Blomqvist
Marianne Holmgren
Britt Warnehed

Suppleanter har varit

Jan-Olof Pettersson

Niklas Pryz
Kjell Ottosson

Ordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Utsedd av HSB Stockholm

Studieorganisatör
Utsedd av HSB Stockholm

I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamoten Glenn Woods
och suppleanten Ulf Blomqvist.



Firmatecknare

Föreningens firma har tecknats av Angela Kempher, Glenn Woods,
Greger Pettersson och Marianne Holmgren, två i förening.

Revisorer

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

Valberedning

Valberedningen har utgjorts av Ingela Löfenberg (sammankallande), Alexandra
Johansson och Johanna Adler.

Ombud till distriktsstämman

Föreningens ombud vid distriktsstämman för HSB Stockholms distrikt 32 har varit
Angela Kempher och Glenn Woods. Suppleanter till dessa har varit Ulf Blomqvist och
Jan-Olof Pettersson.

Sammanträden

Ordinarie föreningsstämma hölls 1998-10-08.
Styrelsen har under räkenskapsåret hållit 12 protokollförda sammanträden.

Anställda

Vicevärd har varit Britt Warnehed. Föreningens fastighetsskötsel har genom avtal
skötts av HSB Stockholm.

Arvoden och löner

Arvoden, löner och ersättningar till styrelsen har utgått med kr 62.000:-.

Fastigheterna

Fastigheterna bedöms vara i gott skick.

Kalendarium över större utförda renoveringar

1996 målning av fastigheterna
1997 upprustning/ombyggnad av tvättstuga

Kalendarium över större planerade renoveringar

2000 trapphusmålning

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i HSB Försäkrings AB.

-



Arsavgifter och hyror

Inga förändringar av årsavgiften har genomförts under verksamhetsåret.

Medlemsblad

Snösätrabladet har utgivits tre gånger under året.

Ekonomi

Föreningens ekonomiska ställning har avsevärt förbättrats under räkenskapsåret, se
efterföljande resultat- och balansräkning.

Av föreningens lån har ca 18,4 miljoner omplacerats. Den tidigare räntan på dessa
var 8,60 % och efter omläggningen var snitträntan 4,29 %, fördelat på både fast och
rörligt lån. Detta innebär att föreningen får uppemot 790.000 kr/året i minskade
räntekostnader om det låga ränteläget håller i sig.

Ytterligare ca 3,3 miljoner kommer att omplaceras i september år 2000. Detta lån
löper med en ränta om 10,70 % och om nuvarande låga ränteläge håller i sig
kommer detta att medföra ytterligare en markant förbättring för föreningens ekonomi.

Behandling av årets resultat

Styrelsen föreslår att årets överskott överförs till dispositionsfonden.

~



HSB:s Brf Snösätra

-

Resultaträkning 9805-99049705-9804

Intäkter

Not 25 6525804723 693

Fastighetskostnader

Drift

Not 3-1 404 196-1 513917

Underhåll

Not 4 ~-244024-106407

Fastighetsskatt

-402 164-458 280

Tomträttsavgäld

-253 000-253 000

Avskrivningar

Not 5-168011-158738

-2471 395

-2490342

Bruttoresultat

3 181 1852233 351

Administrationskostnader

-58 567-3 100

Rörelseresultat

3 1226182230251

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Not 67679282330

Räntekostnader och liknande resultatposter

Not 7-2745111-2876329

-2668319

-2793 999

Resultat efter finansiella kostnader

454299-563 748

Årets resultat

1 (1)

454299 -563 748
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Balansräkning 1999-04-301998-04-30

Tillgångar Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader

Not 83468627434828247
Inventarier

Not 84279257580

34729066

34885 827

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, andelar och värdepapper

Not 9500500
500

500

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar

8002926 116

Övriga fordringar

Not 1040004000

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 11223 561142284
307590

172 400

Kortfristiga placeringar

Not 121 250000896324

Kassa och bank
Avräkningskonto HSB

279330970376

279330

970376

SUMMA TILLGÅNGAR

3656648636925427
,

'---'

1(2)
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Balansräkning 1999-04-301998-04-30

Eget kapital och skulder Bundet eget kapital

Not 13
Insatser

4513 1004513 100
4513 100

4513 100-
Fritt eget kapital

Not 13
Balanserat resultat

-1 394 187-830439

Dispositionsfond

OO

Årets resultat
454299-563 748

-939 888

-l 394 187

Avsättningar till underhållsfonder
Fond för yttre underhåll

371 451271 451

Fond för inre underhåll

241 046273 943

612497

545394

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Not 143083737830956228

30837378

30956228

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Not 1410760094447

Leverantörsskulder

Not 15170015290631

Skatteskulder

422064478 191

Övriga skulder

Not 16323027241 783

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 175206931 199840

\-.,../

1 543 3992304892

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

POSTER INOM LINJEN

Ställda panter för fastighetslån
Ansvarsförbindelser

2(2)

36566486

31 775000

272 250

36925427

31 775000

317625



Noter

Not 1

HSB:s Brf Snösätra

1999-04-30 1998-04-30

Redovisnings- och värderingsprinciper

Från och med 1998 tillämpas den nya ED-anpassade årsredovisningslagen.

Denna har för föreningen främst inneburit förändringar i uppställningen av resultat

och balansräkningen. Jämförelseårets resultat- och balansräkning har också
anpassats enligt de nya reglerna.

Medelantal anställda

O

Män

Kvinnor

Summa

Innevarande år Föregående år
O

O

O

Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Förtroendevalda

Styrelsearvode enligt stämmobeslut

Revisionsarvode enligt stämmobeslut

Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader

Summa

Totalt

1(6)

54892

O

6000

17067
77959

77959

O

O

O

O

O

o

'f-
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Noter 1999-04-301998-04-30

Not 2

Nettoomsättning
Årsavgifter

46825494547300

Hyror

289359151 692

Övriga intäkter

71521729048

Brutto

5 687 1254728040

Avgifts- och hyresbortfall

-34 545-4 347

Nettoomsättning

56525804723693
"-

Not3

Drift
'----'

Fastighetsskötsel och städ 100 161114640

Reparationer

211 530289758

Taxebundna utgifter och uppvärmning El

168468163 038

Uppvärmning

414408481 596

Vatten

206000208800

Övriga avgifter

3606332786

Förvaltningsarvoden

106390106650

Övrig drift

161 176116649

1 404 196

1513917

Not 4

Underhåll
Underhåll

14402473407
"---/

Avsättning till fond för yttre underhåll 100000100000

Disposition ur fond för yttre underhåll

O-67000

244024

106407

,.../
Not 5Avskrivningar

Byggnader

9867081 800

Om- och tillbyggnad

43 30354650

Inventarier

2603822288

168 011

158 738

Not 6 Övriga ränteintäkter och likn. resultatposter
HSB räntor

Stadshypotek Privatobligationer
Skattemyndigheten

2(6)

43 106

32826

860

76792

45967

36363

O

82 330



,tJ HSB:s Brf Snösätra

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader långfristiga skulder

26997362830954

Föreningsavgäld

4537545375

2745111
2876329

Not 8

Materiella anläggningstillgångar

Anskaffnings-

ÅretsAvskrivn ingsAckumuleradeBokfört värde

värde
avskrivningprocentavskrivningar

Byggnader
35 021 00098670enl. plan812 13234208868

Värdeminskning sker fLo.m 980501 enligt en 75- årig avskrivningsplan. Taxeringsvärde

1999-04-301998-04-30

Byggnader

2363400023634000

Mark

44240004424000

28058000

28 058 000

Anskaffnings-

ÅretsAvskrivningsAckumuleradeBokfört värde

Ombyggnader värdeavskrivningprocentavskrivningar

Antennanläggn.
113434O 113434O

Tvättstuga

291 065145535%43 659247406

Fjärrvärme

2875002875010%57500230000

691 999

43 303 214593477406

Anskaffnings-

ÅretsAvskrivningsAckumuleradeBokfört värde
Inventarier värdcavskrivningprocentavskrivningar

Trädgårdsmöbl.
6000O 6000O

Gräskli ppare

3045O 3045O

Portkodlås
1049311049310%8394420987

Portkodlås
837583810%50283347

Snöslunga

153335 1113 år102225 111

pe Paket
17 53958463 år11 6925847

Lekutrustning

11 25037503 år37507500

166473

26038 123 68142792

Not 9

Finansiella anläggningstillgångar 1999-04-301998-04-30

HSB Stockholm
500500

Not 10

Övriga fordringar

Handkassa Marianne Holmgren

40004000

4000

4000

3(6)

---'---
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Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
HSB Fastighetsförvalning 9905-9908

14700

HSB Fastighetsskötsel Byggnad 9905-9908

19600

HSB Adminstrativ Förvaltning 9905-9906

10400

Tomträttsavgäld 9905-9906

42200
Kabel TV 9905-9906

3000

HSB Medlemsavgifter 9905-9912

6300

HSB Försäkring 9905-9912

9000

Sthlm Energi 990501-990517

7500

Familjebostäder

94796
207496

Ränteintäkt allkontot

2490

Ränteintäkt specialinl. 3- mån

2261

Ränteintäkt specialinl. 6- mån

3614

Ränteintäkt Obligationer Stadshypotek

7700
16065

Not 12

Kortfristiga placeringar
Obligationer Stadshypotek

500000496324

HSB Specialinl. 3- mån

350000O

HSB Specialinl 6-mån

400000400000
1 250000

896324

Not 13

Eget kapital
Ingående balans

InsatserBalanserad förlust DispositionsfondÅrets resultat

1998-05-01

-4513 100830439 O563748

Disposition en!.

563748 -563 748
stämmobeslut Årets resultat

-454299

Utgående balans 1999-04-30

-4513 100l 394 187 O-454299

Not 14 Skulder till kreditinstitut
Låneinstitut

Stadshypotek

Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
SBAB

Kortfristig skuld (1 års låneamortering)

4(6)

Räntesats

3,60%

4,20%
5,07%
10,70%
10,70%
9,58%

Ränteändring

rörligt
2002-03-0 l
2007-03-01
2000-09-01
2000-09-01
200 l-O 1-05

Belopp

6378510
6000000
6000000

974270
2404498
9 187700

30944978

-107600

30 837 378



HSB:s Brf Snösätra
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Not 15 Leverantörsskulder
Telia

Stockholm Energi
HSB Förvaltning

HSB Servicegruppten
Sv Bostadsinkasso

RVM Rengöring & Vent.
(konto2441 )

Silvan Bygg
HSB Stockholm

Riksbyggen
(konto 2448)

Not 16 Övriga skulder
Skattekonto

Förskottsbetalda Avgifter/hyror

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Familjebostäder (Beräknad Vatten 9901-9904)
Familjebost. (Beräknad löp.underh. Värme 9901-9904)

Familjebostäder (Beräknad kostnad enl. budget)

RVM Rengöring & Vent

Sopsug i Rågsved (9904)
Sthlm Energi Fjärrvärme (9904)
HSB Service
Beräknat revisionsarvode

Beräknad räntekostnad (konto 2961)

\~ Stockholm "3, ~i-- 1999

Ulf Blomqvist

W;~/v4j

5(6)

480

105 105
14919

20420
1 219

16313

158456

1 319

8 581
1 659

11 559

31 942

291 085

323 027

33 300
15000

106000

55925

4000

37492
2006

3400

263 570

520693

db~~
Marianne Holmgren



HSB:s Brf Snösätra

Av Borevision AB förordnad revisor
~~~~......... " :./.~ .

Äv föreningen vald revisor

Vår revisionsberättelse har 1999-(/1-20 avgivits beträffande delJ.L).g,årsredovisning

6(6)



REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i HSB:s Bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm
Organisationsnummer 716417-7995

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i HSB:s
Bostadsrättsförening Snö sätra i Stockholm för räkenskapsåret 1998-05-01 - 1999-04-30. Det
är styrelsen som ansvarar 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. 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 revisionen ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade
informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden
i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot
föreningen eller på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar,
bostadsrättslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för
våra uttalanden nedan.

Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen varför vi tillstyrker

att resultaträkningen och balansräkningen fastställs och

att vinsten avräknas balanserat underskott.

Styrelseledamöterna har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen,
varför vi tillstyrker

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm 1999-09-20

-

~~~
Av föreningen vald revisor



Ordlista
FoIValtningsberii.ttelse: Den del av arsredO\~s-
ningen som i text fOrklarar verksarnheten kallas
forvaltningsberattelse (ibland verksarnhetsberat-
telse eHer styrelseberattelse).
Ovriga delar av arsredovisningen ar resultatrak-
ning oeh balansrakning, som i siffror visar verk-
sarnheten. Forvaltningsberattelsen talar om vilka
som haft uppdrag i foreningen, vad som i huvud-
sak forekomrnit samt redovisar en del fakta om
antalet anstallda mm.

Resultatriikningen: Visar vilka intakter respektive
kostnader foreningen har haft under aret. Intak-
ter minus kostnader = arets overskott. Skulle
kostnadema vara storre an intaktema har man
haft ett underskott.
For en bostadsrattsforening galler detnu inte attfa
sa stort overskott som mojligt, utan istallet att
anpassa intaktema till kostnadema. Med andra
ord ska arsavgiftema beraknas sa att de tacker de
kostnader (inklusive avsattning till fonder) som
man vantar ska uppkornrna. Foreningsstarnrnan
beslutar efter fOrslagfran styrelsen hur resultatet
(overskott eller eventuellt underskott) ska hante-
ras.

Balansriikningen: Visar foreningens tillgangar
(tillgangssidan) oeh hur dessa fmansieras (skuldsi-
dan). Pa tiHgangssidan redovisas foreningens om-
sattningstillgangar i form av t ex kontanter oeh
andra likvida medel, samt foreningens anlagg-
ningstillgangar i form av fastigheter oeh inventa-
rier etc. Pa skuldsidan redovisas foreningens kort-
fristiga skulder, t ex leverantorsskulder. Dar redo-
visas oeksa Ian pa fastigheter, eget kapital samt
arets resultat respektive resultat fran tidigare ar.

Omsattningstil.lg3ngar: Andra tillgangar an an-
laggningstillgangar. Omsattningstillgangar kan i
allmanhet omvandlas till kontanter inom ett ar.
Bland omsattningstillgangar kan namnas HSB
allkonto oeh andra likvida medel.

Likvida medel: Kontanter oeh andra tillgangar
som snabbt kan omvandlas till pengar, t ex HSBs
allkonto.

AnHiggningstil.lg3ngar: Tillgangar som ar avsedda
for langvarigt bruk inom foreningen. Den vikti-
gaste anlaggningstillgangen ar foreningens fastig-
het med mark oeh byggnader.

Kortfristigaskulder: Skulder som foreningen maste
be tala senast inom ett ar, t ex leverantorsskulder.

Lik.viditet Bostadrattsforeningens formaga att
betala sina kortfristiga skulder (t ex Yatten, el,
loner, bransle). Likviditeten erhalls genom att
jamfOra bostadsrattsfOreningens oms~~ingstill-
gangar med dess kortfristiga skulder. Ar omsatt-
ningstillgangarna storre an de kortfristiga skul-
dema, ar likviditeten tillfredsstallande.

Langfristiga skulder: Skulder som bostadsratts-
foreningen ska betala forst efter ett eller flera ar,
ofta enligt sarskild amorteringsplan, t ex fastig-
hetslan.

Fond fOr yttre underhID: Styrelsen ska uppratta
underhallsplan fOr fOreningens hus. I arsbudge-
ten ska medel avsattas fOr underhallet. Genom
beslut om arsavgiftens storlek sakerstalls· erfor-
derliga medel for att trygga underhallet av fore-
ningens hus.

Fond for inre underhID: I de bostadsratts-
fOreningar som har en inre underhallsfond, regle-
ras avsattningen till fonden i bostadsratts-
foreningens stadgar. Fondbeloppet enligt balans-
rakningen utvisar den sammanlagda behallningen
avsamtligabostadsratters tillgodohavanden. Fond-
ens fordelning pa respektive lagenhet framgar av
den avispecifikation som foljer inbetalningskor-
ten vaIje kvartal.

Vardeminskning fastighet Kontot redovisar den
totala (under arens lopp) avskrivningen av fore-
ningens fastighet pa grund av alder oeh nyttiande.

AnsvarsfOrbindelser: Ataganden for foreningen
som inte bokats som kort- eHer langfristig skuld.
Kan vara borgensforbindelser eller avtalsenligt
atagande, som avgald.

Foreningsavgald: For att tillgodose erforderlig ka-
pitalbildning inom HSB-fOreningen erlagger
bostadsrattsforeningen avgald enligt bestammelse
i stadgarna. Avgalden utgar med 2,5% av produk-
tionskostnaden for fOreniI!:genshus oeh erlaggs
under en tiugoarsperiod. Annu ej erlagd avgald
redovisas under ansvarsfOrbindelser.

Stiillda panter: Avser i foreningens fall de sakerhe-
ter, pantbrev/fastighetsinteckningar som lamnat<;
som sakerhet for erhallna Ian.



HSB StockholIIl
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