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bostadsrättsförening
- vad innebär det?

•IHSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som
tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (:= månadsavgiften,
"hyran" X 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/bostadsråttshavare 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 självahur föreningens
mark och gemensamma lokaler ska användas. VaIje 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 iHSB. 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 i en årsredovisning.



Brf Snösätra 229

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm (716417-7995),
får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret
2007-01-01 till 2007-12-31.

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2007

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 Länsfärsäkringar AB. I försäkringen ingår
momenten styrelseansvar samt försäkring mot ohyra.

Stadgeenlig fastighetsbesiktning genomfördes 2007-01-30. Med på besiktningen var
föreningens förvaltare och fastighetsskötare. Endast mindre brister framkom.

Lägenheter och lokaler
Föreningen hade vid räkenskapsårets slut 100 medlemmar fördelade på 74
lägenheter varav 11 överlåtits under året. I nedanstående tabell specificeras
innehavet:

Lägenheter 2:or3:or4:or5:orTotalt
Antal

21 st22 st24 st7 st74 st
Yta tot

1 379,5 mL1 823,5 mL2 317,0 mL767,0 mL6287 mL

Snittavgift

4475 kr5378 kr6219 kr6945 kr784 kr/ mL

Under året har styrelsen godkänt 1 andrahandsupplåtelse av lägenhet. Observera att
all upplåtelse av lägenhet i andra hand måste vara godkänd av föreningens styrelse.

Föreningen ingår i en parkeringssamfällighet med Familjebostäder AB och Brt.
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 Familjebostäder via deras distriktskontor i Högdalen.
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Brf Snösätra 229

Föreningsfrågor
Ordinarie föreningsstämma hölls 2007-05-08. På föreningsstämman deltog 20
ordinarie medlemmar.

Styrelsen
Suune Kodu
Tina Heed
Hanna Höie
Tekola Worku
Jane Milles Sandström
Marcus Laurin

Björn Larsson
Mikael Grönvoli

Göran Pååg
Nicolas Torres-Vargas
Monica Reisner

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

Styrelsen har under räkenskapsåret hållit 2 konstituerande möten och 18
protokollförda ordinarie sammanträden.

Revisorer

Revisorer har varit Anette Bornold med Liisa Casserborg som suppleant valda vid
föreningsstämman samt BoRevision AB, av HSB Riksförbund utsedd revisor.

Ombud vid HSB's distriktsstämma
Föreningens representanter vid distriktsstämman för HSB Stockholm's distrikt 32 var
Mikael GrönvolI och Nicolas Torres-Vargas.

Valberedning
Valberedningen har utgjorts av Marianne Holmgren som sammankallande samt Hans
Gunnarsson och Per Rosenvik.

Förvaltning
Administrativ förvaltning har skötts av HSB Stockholm. Förvaltare har varit Ola
Jonsson i början av året som avlöstes strax av Ann-Sofie Tapper. Hon i sin tur byttes
till Joe Marlarian, alla inom HSB Stockholm.
Ekonomisk förvaltare har varit Elena Kader, HSB Stockholm.
Föreningens fastighetsskötsel har under året hanterats av Energibevakning AB.
Trappstädning har skötts av Tarjas AB.
Snöröjningen har skötts av Pelle Sahlstedt som är fastighetsskötare på Bli Dammen.
Gårdsskötseln har Jane Milles Sandström ansvarat för. Hon har även ansvarat för att
trapporna har skottats och sandats.
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Brf Snösätra 229

Ekonomi

Resultat och ställning

20072006200520042003

Nettoomsättning tkr

49824960497048544853
Rörelseresultat tkr

21721 8341 9461 5531 651

Resultat efter finansiella poster tkr

1 126766651154136

Balansomslutning tkr

3606133658338163398534 140

Avgiftsbortfall %
OOOOO

Arsavgiftsnivå för bostäder, kr/m2

784784776767767

Fond för yttre underhåll, tkr

1 8271 6311 3031 2901 357

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 ianspråkstagande
av fondmedel.

Under räkenskapsåret har föreningen genomgått en omfattande ventilationsprojekt.
Det mesta av systemet byttes ut.
Föreningen anlitade AF för projekteringen och med facit i hand vart det mycket
lyckat. Det kunnande som AF's konsult Lars Sandberg stod för var mkt avgörande för
slutresultatet. Under byggtiden genomfördes flertalet bygg möten där förutom Lars
Sandberg även minst en från styrelsen deltog. Föreningens samordnare under
projektet var Mikael Grönvall. Vid räkenskapsårets slut återstod det en sista
besiktning.

Gården fick en ordentlig uppfräschning under året. Rabatten vid grinden grävdes ur
och en ny rabatt anlades under ledning av föreningens gårdsansvarige Jane Milles
Sandström. Flertalet sjuka träd fälldes i både inner och yttergården.

Hemsidan har under året uppdaterats av Mikael Grönvall. En tanke med hemsidan är
att alltid kunna ha en uppdaterad medlemspärm. Föreningens hemsida hittar man på
www.snosatra.se.

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.

Vid 2 tillfällen höll styrelsen "öppet hus" i styrelselokalen där alla som ville komma
med en fråga, något förslag eller ide var välkomna.
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Brf Snösätra 229

På initiativ av föreningens gårdsansvarige Jane Milles Sandström genomfördes en
mkt uppskattad Vår Loppmarknad för tredje året i rad. Loppmarknaden som
annonserades ut i bl.a. i lokalpressen hölls på gården. Alla medlemmar i föreningen
hade möjlighet att ställa ut bord med saker de ville sälja.

Innan årsstämman 07-05-08 höll styrelsen ett informationsmöte med Eric Lindqvist
från Gösta Schelin AB om ventilationsprojektet som skulle dra igång i augusti. Gösta
Schelin AB var företaget som stod för själva installationen.

2007 har föreningens informationstidning Bävemytt kommit ut 3 ggr.

Förväntad framtida utveckling

Framtida underhåll

Av större planerade underhållsåtgärder i framtiden kan nämnas följande:

Lekplatsen på innergården skall bytas ut mot en som uppfyller säkerhetskraven. Den
befintliga är alldeles för gammal och sliten.

Balkonger och loftgångar ska högtryckstvättas.

Nya uteplatser skall byggas. Föreningen har nu fått bygglov för detta.

Verksamhetsberättelse gällande Sopsugssamfälligheten samt
Parkering och Garagesamfälligheten

Sopsugsamfälligheten
Föreningens representant har varit Per Rosenvik som är ordinarie styrelseledamot i
samfälligheten bestående av 6 fastighetsbolag och 5 bostadsrättsföreningar.
Samfällighetens styrelse har under räkenskapsåret hållit 6 protokollförda
styrelsemöten samt föreningsstämma. Vid dessa möten förs diskussioner och fattas
beslut beträffande tekniska och andra ekonomiska ärenden.
Skötseln av sopsuganläggningen har utförts av varit Envac Service AB. Nuvarande
avtal löper till 2008-01-14.
Kostnader under räkenskapsåret, för skador bland annat på ledningar i Rågsveds
Centrum, föranleder en höjning av avgiften fr.o.m. 08.03.01. Den nya kvartalsavgiften
blir 13 kr/m2 för föreningen.
Under året tillkom 84 nyproducerade lägenheter på Kvistbrogatan som ägs av
Stockholmshem AB.
Allt underhåll för sopsugterminalen var inom budgeterad kostnad.
De sena tömningstiderna tidigarelades 07-09-26 p.g.a. ljudstörningar som en
tömning medför.

Parkering och Garagesamfälligheten
Föreningens representant har varit Per Rosenvik som ordinarie styrelseledamot i
parkeringssamfälligheten. Uppgiften har varit att på uppdrag av föreningens styrelse
bevaka föreningens intressen genom att framföra synpunkter och önskemål, samt att
följa upp framställda krav samt att förhandla med Familjebostäder i tekniska och
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ekonomiska frågor beträffande underhåll av garagebyggnaden och tillhörande
grovsoprum.
Under året 2007 har det varit fyra ordinarie styrelsesammanträden samt extramöten
för underhållsarbete av garaget.

Intäkter: Från det nytecknade avtalet med ear Park AB, har under tiden genererat
en summa på 111.274 kr. Pengarna tillfaller samfälligheten. Stämman 07-05-09
beslutade att överföra 100.000 kr till samfällighetens reparationsfond.
ear Park AB som äger P-automaterna sköter underhållet och servicen av dessa samt
utför bevakningen av besöksparkeringen.

Uthyrning av P-platser: Garagebyggnaden på Bäverbäcksgränd har endast haft ett
fåtal lediga platser under året.

Grovsophanteringen: Hanteringen av grovsopor har bedrivits av
garagesamfälligheten och dels av Familjebostäder AB via renhållningsföretag.
Sopsorteringen i grovsoprummet har under året fungerat tillfredställande.

Källsortering: Fr.o.m. 07.10.01. äger medlemmarna i föreningen, efter
överenskommelse med Familjebostäder AB, tillträde till deras Miljöstugor, uppställda
på Bäverbäcksgränd 41 resp. 88. Man kommer in med hjälp av brickan som man
bokar tvättstugan med. Överenskommelsen kostar inte föreningen någonting.

Förslag till resultatdisposition

Stämman har att ta ställning till:

Balanserat resultat
Arets resultat

1 246700
1 125966
2372666

Styrelsen föreslår följande disposition:

Uttag ur fond
Överföring till fond
Balanserat resultat

-161 456
449650

2084472

23726661f
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Resultaträkning

07-01 - 07-1206-01 - 06-12

Nettoomsät~ing

Not 149820784960647

Fastighets kostnader
Drift

Not 2-2028396-2205084

Planerat underhåll

-161456-253961

Fastighetsskatt

-189600-237000

Tomträtts avgäld

-253000-253000

Avskrivningar

-177 188-177115

Summa fastighetskostnader

-2809640-3 126 160

Bruttoresultat

21724381834488

Rörelseresultat

21724381834488

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

Not 311537673714

Räntekostnader och liknande resultatposter

Not 4-1 161 848-1 142016

Summa finansiella poster

-1 046472-1068302

Resultat efter finansiella kostnader

1125966766185

Årets resultat

1125966766185r(
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• HSB:s Brf Snösätra

Balansräkning

2007-12-312006-12-31

Tillgångar Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och Mark

Not 533 394 15733 554616

Inventarier

Not 66782284551

Pågående nyanläggningar och fårskott

Not 7259895718 750

Summa materiella anläggningstillgångar

3606093633 657917

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 8500500

Summa finansiella anläggningstillgångar

500500

Summa anläggningstillgångar

3606143633658417

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar

732210832

Övriga fordringar

Not 993101

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 10127251182850

Avräkningskonto HSB Stockholm

l 239066670048

Summa kortfristiga fordringar

l 373732863 831

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

Not Il20000003000000

Kassa och bank
Bank

6994l 034980

Summa kassa och bank

6994l 034980

Summa omsättningstillgångar

33807264898811

Summa tillgångar

39442162
38557228if
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• HSB:s Brf Snösätra

Balansräkning

2007-12-312006-12-31

Eget kapital och skulder Eget kapital

Not 12

Bundet eget kapital
Insatser

4513 1004513 100

Fond får yttre underhåll

l 827061l 631 372

Summa Bundet eget kapital

6340 1616144472

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

1 246700676204

Årets resultat
1 125 966766 185

Smnma fritt eget kapital

23726661 442389

Summa eget kapital

87128277586861

Skulder
Skulder till kreditinstitut

Not 1329593 12729906 127

Leverantörsskulder

602772518704

Skatteskulder

1526519750

Övriga skulder

Not 141 881O

Upplupna kostnader och fårutbetalda intäkter

Not 15516290525786

Summa skulder

3072933530970367

Summa eget kapital och skulder

3944216238557228

Poster inom linjen Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut

31 775 00031 775 000

Fastighetsinteckningar totalt uttagna

3177500031 775 000

Ansvarsförbindelser

Inga
Ing'l-f

3(9)



• HSB:s Brr Snösätra

Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Ökning (-) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar

Ökning (+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

In vesteringsverksamheten

Investeringar i fastigheter
Kassaflöde från investeringsverksamheten

2007-12-31

1 125 966

177 188

1303154

l 059 117

71 968
2434239

-2580207

-2580207

2006-12-31

766 185

177 115

943300

-742634

743
201409

-18750

-18750

Finansieringsverksamheten
Ökning( +) / Minskning (-) av långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

4(9)

-313 000 -216796

-313 000

-216796

-458968

-34137

1 705028

1 739 164

1 246060
1 705 028r



• HSB:s Brf Snösätra

Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

Belopp anges i kronor om inte 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 beräknad ekonomisk livslängd. För övriga anläggningar sker
avskrivning mellan 16-33 år.

Inventarier

Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserat på inventariernas livslängd.

Fond för yttre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition

på basis av föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna.

Inkomstskatt

I en bostadsrättsförening inkomstbeskattas kapitalintäkter, såsom ränteintäkter och

utdelningar, samt i förekommande fall verksamheter som inte avser fastighetsfårvaltning.
Efter avräkning av eventuellt befintligt skattemässigt underskottsavdrag sker beskattning

med 28 procent.

Föreningens skattemässig underskott uppgick vid utgången av räkenskapsåret till
26211 540 kr, en minskning med 115 376 kr jämfårt med fåregående år. Föreningen har

valt att i balansräkningen inte redovisa uppskjuten skattefordran hänfårlig till

underskottsavdraget, jmfBFN AR 2001: 1. Den uppskjutna skattefordran som skulle ha
kunnat redovisas bedöms inte som väsentlig och har enligt vår bedömning ingen inverkan
på lagens krav om en en rättvisande bild.

Förmögenhetsvärde
Föreningens gemensamma förmögenhetsvärde fördelas efter bostadsrättens

fårdelningstal. Detta värde tas upp i respektive medlems deklaration. if
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• HSB:s Brf Snösätra

Noter

2007-12-312006-12-31

Föreningen har inga anställda Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnaderStyrelsen

Arvode förtroendevalda
109 140115000

Löner och andra ersättningar

2483611 101

Sociala kostnader

3853439964

Utbildning

2903224250

Övrigt

9172455

Summa

202459192 770

Revisorer
Föreningsvald

50003000

Summa arvoden, löner, andra ersättningar och

sociala kostnader

207459195 770

Not 1

Nettoomsättning
Årsavgifter

49287604928760

Hyror

1 5471 539

Övriga intäkter

51 77130348

Brutto

49820784960647

Netto oms ättning

49820784960647

Not 2

Drift
Personalkostnader

207459195 760

Fastighetsskötsel och städ

94700120991

Reparationer

241 701273 134

Taxebundna utgifter och uppvämming El

200445220728

Uppvännning

605340663965

Vatten

126596113700

Sophämtning

121 891130518

Fastighetsförsäkring

3094830947

Kabel-TV

6838866 116

Övriga avgifter

13 7618524

Förvaltningsarvoden

206 117206057

Övrig drift

111 050174644

Summa drift

2028396
2205084y
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_ HSB:s Brf Snösätra

Noter

2007-12-312006-12-31

Not 3

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Allkonto

21 0662040

Specialinlåning
6933458 130

Övriga ränteintäkter
2497613 544

Summa ränteintäkter och liknande resultatposter

115 37673714

Not 4

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader till kreditinstitut

1 161 8481 140450

Räntekostnader övriga

O1 566

1 161 848

1 142016

NotS

Byggnader och Mark

Byggnader Anskaffnings-

ÅretsAvskrivningsAckumuleradeBokfört värde
värde

avskrivningprocentavskrivningar

Byggnad

35 021 0001344770,38%-1 83576233 185238

Antennanläggning

113434O-113434O

Tvättstuga

291 06587323,00%-133 887157 178

Fjärrvänne

287500172506,00%-23575951 741

35712999
160459 -231884233 394 157

Taxeringsvärde 2007-12-31

2006-12-31

Byggnader

4000000029000000
Mark

1840000018400000

58400000
47400000

Not6

Inventarier

Anskaffnings-

ÅretsAvskrivningsAckumuleradeBokfört värde

värde
avskrivningprocentavskrivningar

Snöslunga

15 333 -15333O

pe paket

17 539 -17 539O

Portkodlås

104931 -104931O

Portkodlås

8375 -8375O

Lekutrustning

11 250 -11 250O

Dataprogram

23437 -23437O

Dator

22375 -22375O

Kopiator

31 2503 12510,0%-15 62515 625

Tvättbokn system

57390573910,0%-2869528695

Lekutrustning

35448354510,0%-1772517723

Gräsklippare

14295285920,0%-11 4362859

Bänkbord

7303146120,0%-43832920

348926

16729 -281 104
67822'1
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Noter

Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott

AF, projektledning för ombyggnad av ventilation

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i HSB Stockholm

Not 9 Övriga fordringar
Skattekonto

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter
Amortering, fastighetslån

Länsförsäkringar
ComHem

Bredbands bolaget AB
HSB Stockholm

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2007-12-31

2598957

500

93

14033

10380

30950
17610

1455

52823

127251

2006-12-31

18750

500

101

Not 11 Kortfristiga placeringar
Specialinlåning 3-mån HSB Stockholm

1 0000003000000
Specialinlåning 6-mån HSB Stockholm

1 000000O

Summa kortfristiga placeringar
20000003000000

Not 12 Eget kapital Insatser

Upplåtelse-Underhålls-BalanseratÅrets resultat

avgifter

fondresultat

Ingående balans 2007-01-01

4513 100O1631 372 676204766 185

Disposition en!.

-253 961570496-766 185
stämmobeslut

449650

Årets resultat

1 125 966

Utgående balans 2007-12-31

4513 100O1 8270611 2467001 125 966

Not 13 Skulder till kreditinstitut

Låneinstitut Räntesats Ränteändring Belopp

Handelsbanken 4,18% rörlig 4593 850
Handelsbanken 4,96% 2012-09-01 5960000
Handelsbanken 3,06% 2010-12-01 1 892 138
Handelsbanken 3,06% 2010-12-02 856872

Handelsbanken 4,18% rörlig 4 593 850
Handelsbanken 3,73% 2011-06-01 6041 417

Föreningssparbanken 4,50% 2009-03-01 5 655 000
Summa skulder till kreditinstitut 29 593 127

Med nuvarande amorteringstakt blir amorteringen ca 313 000 kr per år de kommande fem åren. r
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• HSB:s Brf Snösätra

Noter

Not 14 Övriga skulder
Källskatt personalen
Summa övriga skulder

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förskottsbetalda avgifter och hyror
Räntekostnad, fastighetslån
Vatten
Arvoden f6rtroendevalda

Upplupna arbetsgivareavgifter
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2007-12-31

1 881

1 881

311111

50463

11 000
109 140

34576
516290

Stockholm 2008

Suune Kodu

.~ .... ~ilW:J\1~t 10.~,,:~~~~
Hanna Höie Björn Larsson

T]1.~~·····1:;~····ifJffiE#/

Vår revisionsberättelse har 2008-0,/.'0'=. avgivits beträffande denna årsredovisning

.~ .....!LM ..
Av föreningen vald revisor

Anette Bornold

BoRevision AB
Av HSB Riksf6rbund utsedd revisor

lars-Göran Petersson
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HSB:s Brf Snösätra

Kostnadsfördelning räkenskapsår

Totala kostnader

2007-12-31

Underhåll
4%

Tomträttsavgäld
6%

Drift

52%

Skatt
5%

Avskrivningar
4%

Räntekostnader
29%
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Revisions berä ttelse

Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Snö sätra i Stockhobn.

Organisationsnummer 716417-7995

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB
Bostadsrättsförening Snösätra i Stockholm för räkenskapsåret 2007 -O 1-0 1 - 2007-12-31.

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. Ien 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.

Arsredovisningen 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.

6·
Stockholm den / 'f 2008

~-ttc ;~
Av föreningen vald revisor

Anette Bornold

~c(2L,
BoRevIsion AB '
Av HSB Riksförbund utsedd reviso

Lars-Göran Petersson



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 mr utöva sin rösträtt genom ombud.
Endast medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, annan närstående
(= lörälder, syskon eller barn) eller annan medlem ±arvara ombud.

Ombud ±arbara 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:

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(N"amnIortydligande) .

(Fullmakten behöver inte vara bevittnad)



Ordlista

Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen
som i text förklarar verksamheten (kallas ibland verk
samhetsberättelse eller styrelse berättelse). Den tar
upp väsentliga händelser under räkenskapsåret, men
också viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång.
Styrelsen ska här också ge sin syn på verksamheten för
de kommande åren ..

Förvaltningsberättelsen redovisar också ett antal fakta
uppgifter, såsom styrelsesammansättning, antal med
lemmar, antallägenhetsöverlåtelser med mera.

Den ekonomiska redovisningen följer den EV-anpas
sade årsredovisningslagen. Redovisningen består av
resultaträkning, balansräkning och noter. I resultat- och
balansräkningarna redovisas klumpsummor. Noterna
innehåller mer detaljerad information.

Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive kost
nader 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 årsavgif
terna 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 (tillgångs
sidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På till
gångssidan 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 avförslitning. Detta redo
visassom en kostnad för avskrivning i resultaträkningen

vaJje år. Det värde som står som tillgång i balansräk
ningen är värdet efter alla avskrivningar.

Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till
kontanter inom ett år. Bland omsättningstillgångar 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 bostadsrättsföreningens förmåga att betala
sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, rån tor, bränsle).
Likviditeten erhålls genom attjämföra bostadsrätts-för
eningens omsättningstillgångar med dess kortfristiga
skulder. Är omsättningstillgångarna större än de kort
fristiga 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 under
hållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten ska medel
avsättas för underhållet. Genom beslut om årsavgiftens
storlek säkerställs erforderliga medel för att trygga un
derhållet avföreningens hus. Beslut om fondavsättning
fattas av föreningsstämman ..

Fond för inre underhåll: I de bostadsrättsföreningar
som har en inre underhållsfond, regleras avsätt
ningen 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 vaJje kvartal.

Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen som
inte bokats som kort- eller långfristig skuld.

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




