HSB Brf Snösätra

HSB - där möjligheterna

bor

Att bo i en
bostadsrättsförening
- vad innebär det?
• I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som
~änar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,
"hyran" gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och
fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll.
• Med bostadsrätt "äger" du inte din lägenhet i egentlig
mening. Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans
med övriga medlemmar /bostadsrättshavare och har därmed
enligt bostadsrättslagen en "i tiden obegränsad nyt~anderätt"
till din bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina
skyldigheter. Du bor tryggt.
• Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens
mark och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer
ni en styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att
sköta föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen
sitter en ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och
bostadsrättsföreningen - genom HSB-ledamoten - har hela HSB
Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB erbjuder
också fortlöpande utbildning för nya styrelseledamöter; kunskap
är en viktig förutsättning för levande boendedemokrati.
Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med och äger
husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning och ekonomi.

På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar till
några av de vanligaste begreppen som förekommer en årsredovlsmng.

i

Omslagsfolo: Frida Lenholm.

Org Nr: 716417-7995

Styrelsen för
HSB Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm
Org.nr: 716417-7995

får härmed avge årsredovisning för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret

2009-01-01 - 2009-12-31

Brf Snösätra 229

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm (716417-7995),
får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret
2009-01-01 till 2009-12-31.
Föreningen bildades 1982-04-16 och registrerades 1982-07-05

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009
Fastigheter
Föreningen innehar tomträtten till, samt äger och förvaltar byggnaderna på
fastigheterna kvarteret Bäverkolonin nr 3 i Vantörs stadsdel. Av föreningens 74
lägenheter upplåts samtliga 74 med bostadsrätt. Fastigheterna byggdes 1982.
Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar AB. I försäkringen ingår
momenten styrelseansvar samt försäkring mot ohyra.
Stadgeenlig fastighetsbesiktning genomfördes 2009-09-02. Med på besiktningen var
föreningens förvaltare och fastighetsskötare. Endast mindre brister framkom.

Lägenheter och lokaler
Föreningen hade vid räkenskapsårets slut 103 medlemmar fördelade på 74
lägenheter varav 7 överlåtits under året. Högsta överlåtelsepriset var 10 410 kr/m²
och det lägsta överlåtelsepriset var 6 906 kr/m². I nedanstående tabell specificeras
innehavet:
Lägenheter
Antal
Yta tot
Snittavgift

2:or
21 st
1 379,5 m2
4 478 kr

3:or
22 st
1 839,5 m2
5 382 kr

4:or
24 st
2 317,0 m2
6 236 kr

5:or
7 st
767,0 m2
6 945 kr

Totalt
74 st
6 303 m2
782 kr/ m2

Under året har styrelsen godkänt 2 andrahandsupplåtelser av lägenheter. Observera
att all upplåtelse av lägenhet i andra hand måste vara godkänd av föreningens
styrelse.
Föreningen ingår i en parkeringssamfällighet med IKANO och Brf. Dammen. Genom
detta samarbete kan medlemmar i föreningen hyra parkeringsplatser i
garagebyggnaden på Bäverbäcksgränd. Hyran betalas kvartalsvis och kostar för
närvarande 722 kr för en p-ruta. Det finns även p-platser som är inhägnade i en bur.
Dessa platser kostar 902 kr per kvartal. Alla p-platser administreras av IKANO.
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Föreningsfrågor
Ordinarie föreningsstämma hölls 2009-04-21. På föreningsstämman deltog 23
ordinarie medlemmar. 2009-11-25 hölls en extrastämma där 18 medlemmar var
närvarande samt att det inkommit 4 fullmakter.
Styrelsen
Mikael Grönvoll
Tina Heed
Maxim Sokolov
Aleksandar Čolak
Amir Boric
Valeri Lemessov
Björn Larsson
Göran Pååg
Stefan Måneskiöld

ordförande
vice ordförande
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot, utsedd av HSB Stockholm
suppleant
suppleant

Styrelsen har under räkenskapsåret hållit 2 konstituerande möten och 12
protokollförda ordinarie sammanträden.
Revisorer
Revisorer har varit Anette Bornold med Liisa Casserborg som suppleant valda vid
föreningsstämman samt revisor hos BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund.
Ombud vid HSB’s distriktsstämma
Föreningens representant vid distriktsstämman för HSB Stockholm’s distrikt 32 var
Aleksandar Čolak.
Valberedning
Valberedningen har utgjorts av Mariann Holmgren som sammankallande samt Suune
Kodu och Per Rosenvik.
Förvaltning
Administrativ förvaltning har skötts av HSB Stockholm
Förvaltare under tiden 2009-01-01 – 2009-03-31 har varit Joe Martarian, HSB
Stockholm.
Fr o m 2009-04-01 har Claes Engberg, HSB Stockholm, varit föreningens förvaltare.
Ekonomisk förvaltare har varit Elena Kader, HSB Stockholm.
Föreningens fastighetsskötsel har under året hanterats av Fastighetsägarna.
Trappstädning har skötts av Tarjas AB.
Under perioden 2009-01-01 – 2009-06-30 ansvarade HSB Mark för gårdsskötseln
samt snöröjningen
Fr o m 2009-07-01 har Växthuset Utveckling AB ansvarat för gårdsskötseln samt
snöröjningen.
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Ekonomi
Resultat och ställning
Nettoomsättning tkr
Rörelseresultat tkr
Resultat efter finansiella poster tkr
Balansomslutning tkr
Avgiftsbortfall %
Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/m2
Fond för yttre underhåll, tkr

2009
4 969
1 350
496
39 874
0
782
2 471

2008
5 002
1 937
738
36 264
0
784
2 115

2007
2006
2005
4 982 4 960 4 970
2 172 1 834 1 946
1 125
766
651
36 061 33 658 33 816
0
0
0
784
784
776
1 827 1 631 1 303

Väsentliga händelser under året
Ombyggnader och underhåll
Föreningen har en 20-årig underhållsplan vilken under året har uppdaterats. Planen
ligger till grund för föreningsstämmans beslut om fondering eller i anspråkstagande
av fondmedel.
Uteplatser
Under räkenskapsåret har föreningen i det närmaste slutfört renoveringen av
uteplatserna, i enlighet med beslut på årsstämman 2005-04-26. Det enda som
återstår är målning av uteplatserna. Kostnaden för uteplatsprojektet har hittills blivit
1,7 mkr. inklusive projektledning från ÅF samt besiktning.
Porttelefoner
Fredagen den 22 maj 2009 var installationen av porttelefonerna för höghusen i
föreningen klar, vilka ersätter kodlåsen. Porttelefonerna är av modell Aptus Ringa
1707. Företaget som utförde jobbet heter Bysmeden och kostnaden var 127 437 kr.
Fasad
Enligt underhållsplanen var det dags för renovering av fasaden, och då betongen och
teglet. I yttre fonden fanns det avsatt ca 340 000 kr. för detta ändamål. Efter
genomförd besiktning kunde man konstatera att endast mindre åtgärder behövde
vidtas. Det som behövde göras var renovering av pelarna vid loftgångshissen samt
ifyllnad av några få sprickor på olika ställen. Företaget Interoc fick uppdraget och
totala kostnaden blev 12 750 kr. Interocs bedömning är att fasaden är i så gott skick
att den inte behöver åtgärdas i större omfattning under de närmaste 20 åren.
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Tvättmaskiner
Fredagen den 13/3 2009 var installationen av nya tvättmaskiner klar. Företaget som
utförde arbetet var BC Bygg och kostnaden för detta var 209 375 kr. I det priset ingick
demontering, bortforsling och skrotning av de gamla maskinerna samt framdragning
av varmvatten och montering av nya maskiner med tillhörande socklar.
De nya tvättmaskinerna är anslutna med både varm- och kallvatten vilket ger en
kostnadsbesparing jämfört med de gamla maskinerna då det är billigare att värma
vatten med fjärrvärme jämfört med att värma vattnet med el.
Samtliga tvättmaskiner är av fabrikatet Electrolux och bedöms ha en livslängd på
minst 10 år.
Låssystemet
Då det var mycket problem med det tidigare nyckelsystemet byttes det ut till ett
uppdaterat och driftsäkrare system vilket bekostades av ASSA. I samband med detta
arbete gjordes ett antal nödvändiga justeringar av låssystemet vilket kostade
21 500 kr.
Lysarmaturer
Under sommaren monterades ny belysning i trappuppgångar källare och tvättstuga. I
samtliga dessa utrymmen styrs nu belysningen med hjälp av närvaro, antingen med
hjälp av ljud eller med hjälp av rörelse. Förutom byte av styrningen byttes armaturer
och ledningar i trappuppgångarna och i vissa källare byttes bara armaturerna.
Efter avslutad installation gjordes en mätning av elförbrukningen i trappuppgångarna
där man jämförde den gamla belysningen med den nya. Mätningen visade att vi gjort
en energibesparing på ca 90% vilket i pengar innebär att föreningen nu betalar
ca 35 000 kr. mindre per år för den gemensamma elförbrukningen. I tillägg till detta
skall nämnas att den minskade elförbrukningen också fört med sig att föreningen nu
kan byta huvudsäkring från 160A till 80A vilket i sig genererar en besparing på
26 000 kr. per år. Totalkostnaden för belysningsprojektet blev 416 000 kr. vilket totalt
alltså ger föreningen en årlig besparing på ca 60 000 kr.
Samtliga redovisade kostnader ovan har betalats med eget kapital.
Aktiviteter
Två städdagar genomfördes under året, en på våren och en på hösten, där
medlemmarna på gården deltog.
Föreningen hade en gemensam kräftskiva på gården som styrelsen bjöd in till.
Måndagen den 8 juni hölls ett medlemsmöte där medlemmarna gavs möjlighet att få
höra styrelsen syn på varför hela föreningen är med och betalar de uteplatser som nu
byggts samt att deltagarna på mötet fick ställa frågor till styrelsen.
Vid 2 tillfällen höll styrelsen ”öppet hus” i styrelselokalen där alla som ville komma
med en fråga, något förslag eller idé var välkomna.
4

Brf Snösätra 229

Under året har föreningens informationstidning Bävernytt kommit ut 3 ggr.
Hemsidan har under året uppdaterats av Mikael Grönvoll.

Förväntad framtida utveckling
Framtida underhåll
Av större planerade underhållsåtgärder år 2010 kan nämnas följande:
•

Rensning av avlopp. För detta finns det budgeterat 70 000 kr. i
underhållsplanen.

•

Taken måste läggas om i sin helhet samt fuktsaneras pga byggfusk.

•

Arbetet med uteplatserna kommer att slutföras i form av målning om fukten i
virket är tillräckligt lågt. Offererat pris: 237 500 kr. Uteplatserna kommer att
brunbetsas.

•

Förändra styrningen av utebelysningen så att det endast lyser när det behövs.

•

Införande av varmvattenmätning i enlighet med beslut på extrastämman 200911-25.

•

Byte av huvudsäkring.

Verksamhetsberättelse för Brf. Snösätra 229 för år 2009 gällande
Sopsugssamfälligheten samt Parkering och Garagesamfälligheten.
Sopsugssamfälligheten
Föreningens representant år 2009, har varit Per Rosenvik, vilken är ordinarie
styrelseledamot i Sopsugssamfälligheten bestående av sju (7) fastighetsbolag, samt
fem (5) bostadsrättsföreningar.
Under året 2009 har förts 7 st. protokollförda styrelsemöten samt föreningsstämma.
Vid dessa möten har förts diskussioner och beslut, beträffande tekniska och andra
ekonomiska ärenden.
Skötsel av sopsuganläggningen har utförts av Envac Service AB intill avtalets utgång
den 15/1-2009. Anbud infordrades för fortsatt drift av anläggningen från Envac samt
tre andra entreprenörer. Efter slutförda genomgångar av inlämnade anbud, där en
entreprenör drog sig tillbaka kvarstod tre stycken, där Envac AB lämnat det bästa
och lägsta anbudet vilket antogs efter ett antal justeringar. Bland annat slopande av
tilläggsavtal vid sopstopp. Ny avtalstid från den 15/1-2009 samt 3 års löptid.
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Enligt föreningsstämmans beslut den 14/5-2009 §12 med hänvisning till 2008 års
stora kostnad för storstoppet den 11 – 18 augusti 2008 föreslogs stämman att
avsätta 400 000 kr. för kommande utgifter för förbättring att fastställa i november
2008 begärd höjning från 13 kr/m² till 15 kr/m² lägenhetsyta.
Underhållskostnader för terminalen som driver anläggningen var inom budgeterad
kostnad.
Under andra halvåret 2009 har skötselinstruktioner för lägenhetsinnehavare
beträffande avfallshantering utarbetats och skall delas ut under 2010 för att undvika
kostsamma sopstopp.
Parkering och Garagesamfälligheten
Brf S 229's representant har varit Per Rosenvik som ordinarie ledamot med
likalydande arbetsuppgifter som i Sopsugssamfälligheten. Under året 2009 har hållits
sammanlagt nio (9) möten varav fem (5) protokollförda styrelsemöten samt fyra (4)
med entreprenörer för P-samfällighetens krav på förbättring av garagets standard.
INTÄKTER

Avtalet med CarPark har under året 2009 givit intäkter från parkeringsautomaterna,
vilka tillfaller P-samfälligheten med ca. 190 000 kr.
Väl att märka är att CarPark AB, vilka äger parkeringsautomaterna, fortlöpande
sköter underhåll och service av dessa samt utför bevakning av besöksparkeringar i
garaget på Bäverbäcksgränd och utvändigt vid Bäverdammsgränd. Nettointäkten
avkastar, beräknats i proportion till antalet bilplatser, totalt Bäverbäcksgränd och
Bäverdammsgränd ca. 500 kr/dygn.
CarParks andel är 25% av bruttointäkten för sin verksamhet enligt det 2008 tecknade
avtalet.
UTHYRNING

Garaget på Bäverbäcksgränd har endast haft ett fåtal lediga platser. Vid årsskiftet var
samtliga plaster uthyrda.
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Grovsophantering
Hantering av avfall, har bedrivits av parkering och garagesamfälligheten i samråd
med IKANO. Avtalet löpte ut den 1/11-2008 och ett nytt avtal med Ragnsells
tecknades gällande 2009.
Avtalet, HSB’s medlemmar kontra IKANO, beträffande kostnadsfritt tillträde till
IKANO’s miljöstugor på Bäverbäcksgränd 41 resp. 88 kvarstår utan ändring under
2010. De införda restriktionerna beträffande öppettider, p g a dumpning av otillåtna
sopor nattetid, kvarstod under året 2009. OBS, gäller även grovsoprummet vid
garaget på Bäverbäcksgränd.
DRIFT OCH SKÖTSEL

Sekundära problem med kortläsare och portar har avhjälpts. Förbättrad belysning är
påbörjad med byte av armaturer, vilket fortsätter 2010. Etapp I på underhållsdel, med
reparation av betongskador påbörjades nov – dec 2009 och fortsätter år 2010.
Ronderingskontroll med bevakningsbolaget Rapid AB att de fullgöra sina åtaganden.

Förslag till resultatdisposition
Stämman har att ta ställning till:
Balanserat resultat
Årets resultat

2 466 934
496 088
2 963 022

Styrelsen föreslår följande disposition:
Uttag ur fond
Överföring till fond
Balanserat resultat

- 264 269
1 144 000
2 083 291
2 963 022
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HSB Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm
2009-01-01
2009-12-31

2008-01-01
2008-12-31

Not 1

4 969 459

5 002 341

Not 2

-2 852
-264
-94
-408
-3 619

-2 575
-82
-88
-317
-3 065

Resultaträkning
Nettoomsättning
Fastighetskostnader
Drift
Planerat underhåll
Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift
Avskrivningar
Summa fastighetskostnader

Not 3

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

Not 4
Not 5

332
269
128
544
273

741
991
800
532
064

1 350 186

1 937 278

36 858
-890 956
-854 098

118 631
-1 317 437
-1 198 806

496 088

738 472
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HSB Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm
Balansräkning

2009-01-01
2009-12-31

2008-01-01
2008-12-31

36 305
37
1 689
38 032

36 014
51
198
36 263

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och ombyggnader
Inventarier
Pågående nyanläggningar och förskott

Not 6
Not 7
Not 8

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristigt värdepappersinnehav

Not 9

Summa anläggningstillgångar

604
225
231
060

020
093
831
944

500
500

500
500

38 032 560

36 264 444

3 482
656 586
400
174 893
835 361

6 849
1 314 592
468
146 006
1 467 915

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Avgifts-, hyres och andra kundfordringar
Avräkningskonto HSB Stockholm
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 10
Not 11

Kortfristiga placeringar

Not 12

1 000 000

2 000 000

Kassa och bank

Not 13

6 323

6 323

1 841 684

3 474 238

39 874 244

39 738 682

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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HSB Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm
2009-01-01
2009-12-31

Balansräkning

2008-01-01
2008-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Bundet eget kapital

Not 14

Insatser
Underhållsfond

4 513 100
2 471 264
6 984 364

4 513 100
2 115 255
6 628 355

Balanserat resultat
Årets resultat

2 466 934
496 088
2 963 023

2 084 472
738 472
2 822 943

Summa eget kapital

9 947 387

9 451 298

Fritt eget kapital

Skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

Not 15

Not 16

28 967
203
7
748
29 926

292
453
778
334
857

29 269
393
7
616
30 287

747
402
404
831
384

39 874 244

39 738 682

31 775 000
31 775 000

31 775 000
31 775 000

Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar totalt uttagna
Ansvarsförbindelser
Föreningsavgäld

Inga

Inga

Org Nr: 716417-7995

HSB Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm
2009-01-01
2009-12-31

2008-01-01
2008-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster

496 088

738 472

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

408 544
904 632

317 532
1 056 004

974 548
-58 072
1 821 108

-18 657
-118 571
918 776

-2 176 660
-2 176 660

-520 540
-520 540

-302 455
-302 455

-323 380
-323 380

-658 007

74 856

1 320 915

1 246 060

662 909

1 320 915

Kassaflödesanalys

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet
Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto hos HSB Stockholm i de likvida medlen
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HSB Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm
Redovisningsprinciper m.m.
Belopp anges i kronor om inget annat anges.
Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Avskrivning på byggnader
Avskrivning sker enligt en 75-årig annuitetsplan och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade
ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning mellan 16-33 år.
Avskrivning på inventarier
Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd cirka 5 år.
Fond för yttre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens
underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna.
Inkomstskatt och underskottsavdrag
I en bostadsrättsförening inkomstbeskattas kapitalintäkter, såsom ränteintäkter och utdelningar, samt i förekommande fall
verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning. Efter avräkning av eventuellt befintligt skattemässigt underskottsavdrag
sker beskattning med 26,3 procent.
Föreningens skattemässiga underskott uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 26 056 051, en minskning med
36 858 jämfört med föregående år.
Övriga bokslutskommentarer
Föreningen har inte haft några anställda under året.

Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Arvoden förtroendevalda
Sociala kostnader
Övrigt
Revisorer
Föreningsvald
Övriga förtroendevalda/anställda
Löner och ersättningar
Sociala kostnader
Pensionskostnader och förpliktelser
Övriga personalkostnader
Totalt

Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift.

2009-01-01
2009-12-31
115 000
34 768
3 950
153 718

2008-01-01
2008-12-31
113 000
35 764
1 053
149 817

5 000

5 000

3 800
1 232
662
5 694

25 619
8 306
366
6 000
40 291

164 412

195 108
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HSB Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm
Noter
Not 1

Hyresförluster

-30
4 969 459

-405
5 002 341

164 412
366 409
340 217
210 132
598 949
150 184
154 619
33 026
72 548
19 629
275 000
253 000
214 207
2 852 332

195 108
167 861
331 263
246 464
599 833
130 710
92 259
30 950
70 440
44 641
263 817
253 000
149 395
2 575 741

144 055
250 621
13 868
408 544

139 183
161 620
16 729
317 532

4 010
32 275
573
36 858

24 355
93 375
901
118 631

890 892
64
890 956

1 316 912
525
1 317 437

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm
Specialinlåning
Övriga ränteintäkter

Not 5

4 928 760
1 560
72 426
5 002 746

Avskrivningar
Byggnader
Om- och tillbyggnad
Inventarier

Not 4

4 928 760
2 060
38 669
4 969 489

Drift
Personalkostnader
Fastighetsskötsel och lokalvård
Reparationer
El
Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Fastighetsförsäkring
Kabel-TV
Övriga avgifter
Förvaltningsarvoden
Tomträttsavgäld
Övriga driftskostnader

Not 3

2008-01-01
2008-12-31

Nettoomsättning
Årsavgifter
Hyror
Övriga intäkter
Bruttoomsättning

Not 2

2009-01-01
2009-12-31

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader långfristiga skulder
Övriga räntekostnader

Org Nr: 716417-7995

HSB Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm

2009-01-01
2009-12-31

2008-01-01
2008-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

38 633 665
686 260
39 319 925

35 712 999
2 920 666
38 633 665

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

-2 619 645
-394 676
-3 014 321

-2 318 842
-300 803
-2 619 645

36 305 604

36 014 020

40 000 000
18 400 000
58 400 000

40 000 000
18 400 000
58 400 000

348 926
348 926

348 926
348 926

-297 833
-13 868
-311 701

-281 104
-16 729
-297 833

37 225

51 093

198 831
1 490 400
1 689 231

2 598 957
-2 400 126
198 831

500
500

500
500

400
400

468
468

173 960
933
174 893

115 923
30 083
146 006

Noter
Not 6

Byggnader och ombyggnader

Bokfört värde
Taxeringsvärde
Byggnader
Mark
Not 7

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Bokfört värde

Not 8

Pågående nyanläggningar och förskott
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not 9

Aktier, andelar och värdepapper
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not 10

Övriga kortfristiga fordringar
Skattekonto

Not 11

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

Org Nr: 716417-7995
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Noter
Not 12

6 323
6 323

6 323
6 323

Insatser
4 513 100
4 513 100

Uppl.
avgifter

Underh.fond
2 115 255
356 009

Balanserat
resultat
2 084 472
382 463

0

2 471 264

2 466 934

Ränta
1,64%
1,34%
1,34%
4,96%
3,06%
3,06%
3,73%

Konv.datum
2010-03-01
2010-02-25
2010-02-25
2012-09-01
2010-09-01
2010-09-01
2011-06-01

Belopp
5 580 000
4 593 850
4 559 395
5 880 000
801 736
1 770 394
5 781 917
28 967 292

0

Årets resultat
738 472
-738 472
496 088
496 088

Långfristiga skulder till kreditinstitut
Låneinstitut
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

Not 16

0
2 000 000
2 000 000

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Vinstdisp enl. stämmobeslut
Årets resultat
Belopp vid årets slut

Not 15

500 000
500 000
1 000 000

Kassa och bank
Handelsbanken

Not 14

2008-01-01
2008-12-31

Kortfristiga placeringar
Specialinlåning 3-mån HSB Stockholm
Specialinlåning 6-mån HSB Stockholm

Not 13

2009-01-01
2009-12-31

Lånenummer
260599
201895
201898
77367
882905
882906
946116

Nästa års
amortering
0
0
45 940
40 000
27 568
60 872
114 180
288 560

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del

28 678 732

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

27 524 492

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyror och avgifter
Övriga upplupna kostnader

49 151
359 907
339 276
748 334

49 881
364 250
202 700
616 831
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Noter

2009-01-01
2009-12-31

Stockholm, den

Aleksandar Colak

Amir Boric

Björn Larsson

Maxim Sokolov

Mikael Grönvoll

Tina Heed

Valery Lemesov

Vår revisionsberättelse har

Av föreningen vald revisor

-

-

lämnats beträffande denna årsredovisning

BoRevision AB
Av HSB Riksförbund utsedd revisor

2008-01-01
2008-12-31

Org Nr: 716417-7995

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm
Organisationsnummer 716417-7995

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB
Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm för räkenskapsåret 2009-01-01 - 2009-12-31.
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. 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 med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 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 de betydelsefulla
uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera 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 handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen 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 en rättvisande bild av
föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen,
behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den

Av föreningen vald revisor

BoRevision AB
Av HSB Riksförbund utsedd revisor

Org Nr: 716417-7995
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Totala kostnader
Skatt
2%

Räntekostnader
20%

Avskrivningar
9%
Drift
63%
Underhåll
6%

Fördelning driftkostnader
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Fullmakt
Varje medlem har en röst.
Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst
tillsammans.
Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har denne ändå bara en
röst.
Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud.
Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, annan närstående
(= förälder, syskon eller barn) eller annan medlem får vara ombud.
Ombud får bara företräda en medlem.
Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfårdandet.

Ort

Datum

.

.

Fullmakt för

.

att företräda bostadsrättshavaren

.

Lägenhetsnummer

i brf

~

.

Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning:

(Namnförtydligande)

(Fullmakten behöver inte vara bevittnad)

.

Ordlista
Årsredovisning: Består aven förvaltningsberättelse samt
den ekonomiska redovisningen.
Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen
som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse (ibland verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse ).
Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft uppdrag
i föreningen, vad som i huvudsak förekommit samt redovisar en del fakta om antalet medlemmar m m.
Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer den
ED-anpassade årsredovisningslagen. Redovisningen
består av resultaträkning, balansräkning och noter. I resultat- och balansräkningarna redovisas klumpsummor.
Noterna innehåller mer detaljerad information.
Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive kostnader föreningen har haft under året. Intäkter minus
kostnader = årets överskott/underskott.
För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få
så stort överskott som möjligt, utan istället att anpassa
intäkterna till kostnaderna. Med andra ord ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de kostnader (inklusive
avsättning till fonder) som man väntar ska uppkomma.
Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen
hur resultatet ska hanteras.
Balansräkningen visar föreningens tillgångar (tillgångssidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens anläggningstillgångar
i form av fastigheter och inventarier samt föreningens
omsättningstillgångar i form av t ex kontanter och
andra likvida medel.
På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital som
innehåller medlemmarnas insatser, balanserat resultat
och yttre fonden. Övriga poster på skuldsidan är skulder
till kreditinstitut och övriga, t ex leverantörsskulder.
Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för
långvarigt bruk inom föreningen.
Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens
fastighet med mark och byggnader.
Avskrivningar: Värdet på fastigheterna och inköpta
inventarier minskar på grund av förslitning. Detta redo-

visas som en kostnad för avskrivning i resul taträkningen
varje år. Det värde som står som tillgång i balansräkningen är värdet efter alla avskrivningar.
Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till
kontanter inom ett år. Bland omsättningstillgångar
kan nämnas HSB avräkningskonto och andra likvida
medel.
Kortfristiga skulder är skulder som föreningen måste
betala senast inom ett år, t ex leverantörsskulder.
Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att betala
sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor, bränsle).
Likviditeten erhålls genom att jämföra bostadsrätts-föreningens omsättningstillgångar med dess kortfristiga
skulder. Är omsättningstillgångarna större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten tillfredsställande.
Skulder: Skulder till utomstående; dels sådana som ska
betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut.
Fond för yttre underhåll: Styrelsen ska upprätta underhållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten ska medel
avsättas för underhållet. Genom beslut om årsavgiftens
storlek säkerställs erforderliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus. Beslut om fondavsättning
fattas av föreningsstämman.
Fond för inre underhåll: I de bostadsrättsföreningar
som har en inre underhållsfond,
regleras avsättningen till fonden i bostadsrättsföreningens stadgar.
Fondbeloppet enligt balansräkningen
utvisar den
sammanlagda behållningen av samtliga bostadsrätters
tillgodohavanden. Fondens fördelning på respektive
lägenhet flamgår av den avispecifikation som följer
inbetalningskorten vaJje kvartal.
Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen som
inte bokats som kort- eller långfristig skuld. Kan vara
borgensförbindelser eller avtalsenligt åtagande, som
avgäld.
Ställda panter avser i föreningens fall de pantbrev /
fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för
erhållna lån.
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HSB - där möjligheterna bor

