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Att bo i en 
Bostadsrättsförening 
- vad innebär det? 

• I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som
tjänar 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/bostadsrättsinnehavare 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 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 i en 
årsredovisning. 



KALLELSE TILL 
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

Medlemmar i HSBs Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Jarlaberg, Nacka, kallas härmed 
till ordinarie föreningsstämma 

TID: Måndag den 25 maj, 2015, kl 19.00 

PLATS: Gårdshus 3, Diligensvägen 39-67 

DAGORDNING 
1. Öppnande av föreningsstämma 
2. Val av stämmoordförande 
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
4. Godkännandeavröstlängd 
5. Fastställande av dagordning 
6. Val av 2 personer att jämte stämmoordförande justera protokollet, tillika rösträknare 
7. Fråga om kallelse behörigen skett 
8. Styrelsens årsredovisning 
9. Revisorernas berättelse 
10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning 
11. Beslut angående årets resultat 
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
13. Fråga om arvoden 
14. Val av ledamöter och suppleanter 
15. Val av distriktsombud och suppleant 
16. Val av revisor och revisorssuppleant 
17. Val av valberedning 
18. Erforderligt val till representation i HSB 
19. Inkomna motioner och övriga anmälda ärenden 

a. Motion angående föreningens ansvar för fönster och fönsterdörrar 
b. Godkännande av föreningsstämmans beslut den 2015-04-20 att anta nya normalstadgar 

för bostadsrättsföreningen. Beslutet vid den första föreningsstämman fattades enhälligt. 
Beslutet ska, för att vara giltigt, biträdas av minst två tredjedelar av de röstande vid 
denna andra föreningsstämma. 

20. Övriga frågor, ej beslutbara 
a. Rapport ny skrivning av finanspolicy 
b. Övrigt 

21. Stämmans avslutning 

Årsmöteshandlingar och motioner kommer att delas ut i vecka 21. 
Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens maka eller sambo eller om ombudet är medlem i 
föreningen. Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans 
endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. 

Om medlem skall företrädas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från 
utfärdandet. Ombud som själv är medlem och har rösträtt på stämma kan rösta för sig själv samt den medlem som företrädes genom 
fullmakt. Ingen deltagare på stämman får dock såsom ombud företräda mer än en medlem. 

VÄLKOMNA! 
STYRELSEN 





Org Nr: 716418-0650 

Styrelsen för 
HSB Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka 

Org.nr: 716418-0650 

får härmed avge årsredovisning för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 

2014-01-01 - 2014-12-31 



HSB Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2014 

Verksamheten 

Bostadsrättsföreningen Fjädern 622 i Nacka har till ändamål att i bostadsrättsföreningens 
hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till 
nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. 

Föreningen bildades den 10 december 1982 och registrerades den 5 april 1983. Föreningens 
registreringsnummer är 716418-0650. Föreningen äger fastigheterna Sicklaön 367:3 och 
Sicklaön 376:4 i Nacka kommun. Föreningen upplåter 182 bostadsrättslägenheter, varav 
HSB Stockholm äger 4 stycken och 6 stycken ägs av Nacka kommun. Dessutom uthyrs en 
lokal för kommersiellt bruk. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt 

inkomstskattelagen (1999:1229). Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade hos Länsförsäkringar. 

Föreningsfrågor 

Ordinarie föreningsstämma avhölls 2014-05-26. Styrelsen har under året hållit 14 
protokollförda styrelsesammanträden inklusive konstituerande möte. 

Styrelsen 

Vid föreningsstämman valdes följande styrelse, som sedan konstituerades enligt följande: 

Namn: 

Shirin Jafari 
Anna Möller 
Kerstin Norberg 
Lisa Roman 
Dusko Susnjar 
Lisa Karlsson 
Andreas Bergdahl 
Kristin Sundström 
Marianne Tessmar 
Torbjörn Andersson 

Gunnel Robertsson 

Uppdrag: 

ordinarie, 
ordinarie, 
ordinarie, 
ordinarie, 
ordinarie, 
ordinarie, 
ordinarie, 
ordinarie, 
ordinarie, 
ordinarie, 

ordinarie, utsedd av HSB Stockholm 

Torbjörn Andersson avgick från styrelsen i augusti 2014. 
Erland Hill adjungerades till styrelsen i slutet av 2014. 

Firmatecknare 

omval 2 år 
omval 2 år 
omval 2 år 
omval 2 år 
omval 2 år 
omval 1 år 
nyval 1 år 
nyval 1 år 
nyval 1 år 
nyval 1 år 

Föreningens firma har tecknats av Dusko Susnjar, Lisa Roman, Anna Möller och Kerstin 
Norberg, två i förening eller styrelsen i sin helhet. 

Revisorer 

Revisorer har varit Niklas Waldemar, ordinarie, och Matti Särngren, suppleant. Revision 
genomförs stadgeenligt av en extern godkänd revisionsbyrå, Borevision AB. 
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Valberedning 

Stämman valde Martin Kuczynski, Erik Theler och Ove Lindroth till valberedning. 

Styrelsens organisation 

Ordförande 
Sekreterare 
Ekonomigrupp 

F astighetsgrupp 

Mark/miljö 
Info/IT 

Uppdrag 

Dusko Susnjar 
Kerstin Norberg 
Lisa Roman, kassör, sammankallande 
Lisa Karlsson 
Marianne Tessmar, sammankallande 
Andreas Bergdahl 
Erland Hill 
Shirin Jafari 
Anna Möller, sammankallande 
Kristin Sundström, sammankallande 
Kerstin Norberg 
Dusko Susnjar 

Värdskap gårdslokal, gård 2 
Värdskap gårdslokal, gård 3 

Perita Lundblad 
Anna Möller 

Värdskap övernattningslägenhet (Skyline), gård 2 
Värdskap övernattningslägenhet (Skyline), gård 3 
Proppbytare, gård 2: 
Proppbytare, gård 3: 

Representation 

Cathrine Englund och Andreas Dahl 
Alexandra Kuczynska 
Dusko Susnjar 
Martin Kuczynski, Peter Claesson 

Föreningen har varit representerad i följande organisationer: 

HSBs distrikt 13 
Jarlabergs Samfällighetsförening 

Ordinarie 
Dusko Susnjar 
Kristin Sundström 

Suppleant 
Lisa Roman 
Andreas Bergdahl 

Jarlabergs samfällighetsförening har ansvar för sopsuganläggningen, garagen, samfälld 
mark och nätet för kabel-TV. 

Överlåtelser 

Av föreningens 182 medlemslägenheter har under året 24 lägenheter överlåtits via 
försäljning. I följande tabell redovisas innehavet: 

Antal: 
182 
1 
7 
2 
2 
2 
2 

Benämning: 
lägenheter, bostadsrätt 
lokal, hyresrätt 
förråd, hyresrätt 
gästlägenheter 
gårdslokaler 
tvättstugor 
bastu 

2 

Yta (kvm): 
14 611 



Arvoden 

Enligt stämmobeslut är arvodet till styrelse 6 basbelopp och till revisorer 7000 kr gemensamt. 
Uthyrningsansvarig för respektive övernattningslägenhet arvoderas med 1 O 000 samt 
ansvarig för respektive gårdslokal med 7 000. 

Avtal 

HSB Stockholm 
HSB Stockholm 
HSB Stockholm 
HSB Stockholm 
Husse Service 
Kone 
ComHem 
Bredbandsbolaget 
Jarlabergs samf förening 
Jarlabergs samf förening 
Juristinkasso 
Länsförsäkringar 
Nacka Energi AB 
Kraft & Kultur 
Fortum 
Schneider 
Electrolux/Söderkyl 
Samfälligheten, BODAS 
Nacka Kommun 
HSB Jour 

Fullmakter 

HSB Sakattester 

Ekonomiförvaltning 
Administrativ/teknisk förvaltning 
Energi 
Markavtal 
Städning 
Hissar 
Kabel-TV (genom samfälligheten) 
Bredband 
Parkeringsövervakning 
Gemensam markskötsel 
Införsel 
Fastighetsförsäkring 
Avtal om nät för elleverans 
Avtal om elleverans 
Fjärrvärme 
Teknisk support UC 
Leasingavtal tvättstuga 
Hushållssopor 
Vatten 
Jourverksamhet 

Andrahandsuthyrningar 
Godkänna medlemskap/överlåtelser 
Uttag från inre fond 
Underteckna pantförskrivningar 

Månadsavgifter 

t o m 2015-03-31 
tom 2019 

Avgiften ökade med 1,5% fr o m 2014-01-01. Den genomsnittliga avgiftsnivån för 2014 är 
828 kr/kvm. I november beslöts att avgiften skall hållas oförändrad under 2015. 

Den genomsnittliga avgiftsnivån har utvecklats enligt nedan, kr/kvm: 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
762 777 792 792 776 791 807 741 763 794 818 828 

Förvaltning 

Den ekonomiska och tekniska förvaltningen har skötts av HSB Stockholm. 
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Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 

Teknik och Fastighet 

Pågående avtal med Schneider rörande teknisk support av UC liksom med HSB rörande drift 
och energi med HSB berörs av den pågående översynen av fjärrvärmealternativ. 

En översyn av ventilation har utförts med obligatorisk ventilationskontroll (OVK); vi väntar på 
slutprotokoll. 

Flera offerter har tagits in från olika leverantörer för att genomföra en ombyggnad till 
energisnålare energiåtervinning; varmluftsåtervinning, bergvärme och solenergi tas med i 
offerterna. Det som är aktuellt till att börja med är installation av varmluftsåtervinning. 

En ny offert för nytt kodlåssystem till allmänna utrymmen finns framtagen, för beslut om 
genomförande. Låssystemet kommer att förenkla tillträdet till gemensamma utrymmen, samt 
möjliggöra att hyror för dessa läggs på avierna för månadsavgifter. 

Takrenovering förestår. Flera olika renoveringsofferter är under genomgång och vi fortsätter 
att inhämta information om hur vi skall kunna åtgärda våra tak på bästa möjliga sätt. 

Nya vitvaror har efter räkenskapsårets slut köpts in till våra gårdslokaler. 

Mark och miljö 

HSB mark har ansvarat för skötsel och städning av föreningens båda gårdar. Arbetet innebär 
att varje vecka städa gårdarna och löpande se över all växtlighet: träd, buskar, rabatter och 
gräsmattor. I arbetet ingår även att slamsuga dagvattenbrunnar samt att se över och 
besiktiga den lekutrustning som finns på gårdarna. HSB mark ansvarar även för snöröjning 
inne på våra gårdar. 

HSB mark utför också särskilda insatser som beställs löpande av styrelsen. Under 2014 har 
detta bl.a. inneburit att beskära och ta bort sjuka/döda träd på föreningens gårdar. HSB mark 
har även fällt de träd som varit placerade i allen ner mot busshållplatsen. Träden var från 
början överdimensionerade och hade vuxit sig alltför stora, vilket ledde fram till beslut om att 
göra om ytan och plantera nya träd: pelarkörsbär och björkspirea har planterats. 

Markbesiktning har skett vid två tillfällen tillsammans med representanter från styrelsen, dels 
under våren och dels under hösten 2014. 

Många medlemmar deltog i en gemensam städning av föreningens två gårdar i maj. 

Södertörns plåt ansvarar för snöröjningen på tak. 

Husse Service ansvarar för städning av trapphus och gemensamhetsutrymmen: entreerna till 
gårdshus, toaletter, tvättstugor och bastur. Husse Service storstädar även alla trapphus som 
inklusive fönsterputsning 1 gång/år. Storstädning sker även i föreningens tvättstugor, bastur 
och gårdslokaler 1-2 gånger/år. 

Tillsammans med övriga föreningar i Jarlaberg har vi ansvaret och betalar för den sopsug 
som transporterar bort våra hushållssopor. 

Styrelsen har under 2014 beställt container från SIT A för att möjliggöra för de boende att 
slänga brännbart avfall. Container har funnits på plats på brandgatan mellan föreningens 
båda gårdar ungefär var sjätte till åttonde vecka. 
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Info och IT 

Ett informationsmöte för föreningens medlemmar genomfördes den 9 december. Totalt 
deltog 47 medlemmar inklusive fem styrelseledamöter. De informationspunkter som 
behandlades var lån och räntor, nya avskrivningsregler för bostadsrättsföreningar, 
jämförelsetal för Brf Fjädern och övriga bostadsrättsföreningar i Jarlaberg, individuell mätning 
av värme- och vattenförbrukning, avtal med Fortum, lås-och passersystem, förslag på nya 
stadgar samt belysningen vid det så kallade "Kamelstallet" vid övre vändplanen, 
Diligensvägen. På mötet kunde även medlemmarna lyfta frågeställningar. Det som kom upp 
var bland annat ventilerna i lägenheterna, fönster som behöver tätas och frågor kring kontroll 
av den allmänna belysningen. 

Information har lagts upp löpande på hemsidan. Sammanställning från informationsmötet 
fanns tillgängligt på hemsidan veckan efter mötet. 

Samfällighetsföreningen i Jarlaberg har under året arbetat med renovering av garagen 
Fyrspanngaraget samt Landågaraget. Det har tidigare varit problem med att få snabb 
administration kring uthyrning av garageplatser. Detta har samfälligheten arbetat med och 
förbättring har skett. Det finns lediga garageplatser och då i första hand uteplatser. 

Det har inte kommit in några synpunkter på Internetuppkopplingen via Bredbandsbolaget 
vilket vi tolkar som att det fungerar som det ska. 

Ekonomi 

Under året har styrelsen tagit hjälp av finanskonsulten FinOpti för breda upphandlingar av 
flera av föreningens lån. Detta har lett till väsentligt lägre räntekostnader, vilket hjälper till att 
hålla avgifterna på rimlig nivå. I det allmänna låga ränteläget har styrelsen sökt genomföra 
en strategi för låneportföljen med en blandning av lån bundna till fast, låg ränta på längre sikt 
och rörliga lån, till för närvarande mycket låg ränta, allt i syfte att sprida riskerna och 
samtidigt hålla räntekostnaderna förutsebara och låga. 

Nytt värmeavtal från 2015-01-01 innebär en fördyrning. Ambitionen är att ett effektivare och 
kostnadsbesparande värmesystem finns på plats till nästa vinter. Arbetet med att söka hålla 
föreningens kostnader nere fortsätter i övrigt. 

Nya avskrivningsregler har inneburit att föreningen övergått från progressiva till linjära 
avskrivningar. Denna kostnadsökning påverkar årets resultat som dock fortsatt är positivt. 
Kassaflödet är också positivt och föreningen har en relativt god likviditet, vilket minskar 
kommande lånebehov för framförallt takrenovering. Däremot kommer dessa 
renoveringsarbeten, pga de nya avskrivningsreglerna, förmodligen att innebära ytterligare 
mer omfattande avskrivningar (dvs kostnadsökningar). Ett negativt bokföringsmässigt 
resultat är sannolikt att vänta kommande år, trots en i grunden sund ekonomi. Styrelsen 
arbetar vidare med att anpassa redovisning och ekonomisk planering till nya regler. 

Medlemsinformation 

Den 31 december 2014 hade föreningen 251 medlemmar inklusive HSB Stockholm och 
Nacka kommun. Anledningen till att medlemsantalet överstiger antalet bostadsrätter i 
föreningen är att mer än en medlem kan bo i samma lägenhet. HSB Stockholm innehar även 
ett medlemskap i föreningen. Dock skall noteras att vid stämman har en bostadsrätt en röst 
oavsett antalet innehavare. 
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Flerårsöversikt 

Nettoomsättning 
Resultat efter finansiella 
poster 
Soliditet 
Räntekostnader kr/kvm 

Resultat och ställning 

Förslag till resultatdisposition 

Stämman har att ta ställning till: 

Balanserad vinst eller förlust 
Arets resultat 

2014 
12 804 126 

1 431 664 

20% 
180 

Styrelsen föreslår följande disposition: 

Uttag ur yttre underhållsfond 
Överföring till fond 
Balanserad vinst eller förlust 

6 

2013 
12 122 452 

1 523 865 

19% 
220 

3 850 891 
1 431 664 

5 282 555 

- 802 733 
1 229 000 
4 856 288 

5 282 555 

2012 
11 764 583 
-1 171 414 

18% 
285 



Org Nr: 716418-0650 

HSB Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

Rörelsekostnader 
Driftskostnader 
Övriga externa kostnader 
Planerat underhåll 
Personalkostnader och arvoden 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultåt 

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

Årets resultat 

Not 1 

Not 2 
Not 3 

Not 4 

Not 5 
Not 6 

2014-01-01 2013-01-01 
2014-12-31 2013-12-~1 ,__ 

12 804 126 12 122 452 

-5 974 443 -5 912 847 
-130 729 -117 004 
-802 733 -295 826 
-388 143 -355 463 

-1 456 245 -706 749 
-8 752 292 -7 387 888 

4 051834 4 734 563 

19 753 10 560 
-2 639 924 -3 221 258 
-2 620 171 -3 210 698 

1431664 1523865 
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Org Nr: 716418-0650 

HSB Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka 

.!!!!,ansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Inventarier och maskiner 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 7 
Not 8 

Not 9 

Not 10 
Not 11 

Not 12 

2014-12-31 2013-12-31 

126 717 735 128 173 980 
0 0 

126 717 735 128 173 980 

500 500 
500 500 

126 718 235 128 174 480 

11 210 45 104 
4 789 604 3 089 313 

426 233 210 781 
5 227 047 3 345 197 
2 461 084 2 451 859 

7 688 130 5 797 056 

134 406 365 133 971 536 
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Org Nr: 716418-0650 

HSB Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka 

_Balansräkning 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser 
Yttre underhållsfond 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörssku lder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 
Summa ställda säkerheter 

Ansva rsförbindelser 

Not 13 

Not 14 

Not 15 
Not 16 

2014-12-31 2013-12-31 

13 231 997 13 231 997 
8 684 765 7 583 591 

21 916 762 20 815 588 

3 850 891 3 428 200 
1 431 664 1 523 865 
5 282 554 4 952 065 

27 199 317 25 767 654 

105 046 146 105 992 130 
661 256 229 641 
140 450 218 908 

1359196 1 763 204 
107 207 048 108 203 883 

134 406 365 133 971 537 

125 150 000 125 150 000 
125 150 000 125 150 000 

Inga Inga 
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Org Nr: 716418-0650 

HSB Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka 

Kassaflödesanalys 

Löpande verksamhet 
Resultat efter finansiella poster 

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

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning (-) /minskning ( +) kortfristiga fordringar 
Ökning ( +) /minskning (-) kortfristiga skulder 
Kassaflöde från löpande verksamhet 

Investeri ngsverksamhet 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

Finansieringsverksamhet 
Ökning ( +) /minskning (-) av långfristiga skulder 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut · 

2014-01-01 2013-01-01 
2014-12-31 2013-12-31 

1 431 664 1 523 865 

1 456 245 706 749 
2 887 909 2 230 615 

-84 820 30 547 
-50 850 -391 582 

2 752 238 1 869 580 

0 0 

-945 984 -873 929 
-945 984 -873 929 

1806 254 995 651 

5 441686 4 446 035 

7 247 940 5 441686 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto 
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. 
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Org Nr: 716418-0650 

HSB Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka 

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer 

Belopp anges i kronor om inget annat anges. 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009: 1 
årsredovisning för mindre företag/ekonomiska föreningar (K2). År 2014 är det första året som föreningen följer BFNAR 
2009: 1 vilket innebär att det finns brister i jämförbarheten mellan åren. 

Avskrivning fastighet 
Principen för K2 är att inga nya komponenter aktiveras förutom de som ligger kvar från övergången till K2. Dessa 
komponenter som i enlighet med god redovisningssed och tidigare normgivning aktiverats som separata 
avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med separata avskrivningsplaner. 

Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med 1 % av anskaffningsvärdet årligen och total livslängd har bedömts 
till 120 år från färdigställandetiden. 

Övriga komponenter skrivs av linjärt under 10 år. Under året har komponenterna skrivits av med 10%. 

Avskrivning inventarier och maskiner 
Avskrivning sker med 20% på anskaffningskostnaden. 

Fond för yttre underhåll 
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens 
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av stämman. 

Inkomstskatt och underskottsavdrag 
En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltnings
domstolen 2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. 
Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter 
avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag 
enligt inkomstskattelagen (1999: 1229). 

Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 79 
259 105kr. 
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Org Nr: 716418-0650 

HSB Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka 
2014-01-01 2013-01-01 

Noter 2014-12-31 2013-12-31 

Not 1 Nettoomsättning 

Årsavgifter 12 104 573 11 948 616 
Hyror 107 736 98 036 
Bredband 272 425 0 
Övriga intäkter 326 293 78 200 
Bruttoomsättning 12 811 027 12 124 852 

Avgifts- och hyresbortfall -6 800 -2 400 
Hyresförl uster -101 0 

12 804 126 12122 452 

Not 2 Driftskostnader 

Fastighetsskötsel och lokalvård 951179 1 073 895 
Reparationer 1 012 954 1 069 662 
El 428 186 460 905 
Uppvärmning 1 112 743 1 258 095 
Vatten 707 588 643 230 
Sophämtning 273 877 238 835 
Fastighetsförsäkring 83 895 79 888 
Kabel-TV och bredband 494 728 284 996 
Fastighetsskatt 400 769 398 596 
Förvaltningsarvoden 438 567 366 084 
Övriga driftskostnader 69 956 38 660 

5 974 443 s 912 847 

Not3 Övriga externa kostnader 

Förbrukningsinventarier och varuinköp 1114 2 862 
Administrationskostnader 45 290 80 579 
Extern revision 13 875 13 363 
Konsultkostnader 46 250 0 
Medlemsavgifter 24 200 20 200 

130 729 117 004 

Not4 Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 259 671 220 000 
Revisionsarvode 7 000 6 000 
Övriga arvoden 34 000 34 000 
Löner och övriga ersättningar 0 8 500 
Sociala avgifter 87 472 84 363 
Övriga personalkostnader 0 2 600 

388143 355 463 

Nots Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 1 329 3 429 
Ränteintäkter HSB placeringskonto 17 506 1479 
Ränteintäkter skattekonto 12 17 
Övriga ränteintäkter 906 5 635 

19 753 10 560 

Not6 Räntekostnader och· likna.nde resultatposter 

Räntekostnader långfristiga skulder 2 610 712 3 220 213 
Övriga räntekostnader 29 212 1 045 

2 639 924 3 221 258 
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HSB Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka 

Noter 

Not 7 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Anskaffningsvärde byggnader 
Anskaffningsvärde mark 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående bokfört värde 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 
Taxeringsvärde byggnad - lokaler 

Taxeringsvärde mark - bostäder 
Taxeringsvärde mark - lokaler 
Summa taxeringsvärde 

Not 8 Inventarier och maskiner 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående anskaffningsvärde 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Ingående avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Bokfört värde 

Not 9 Aktier, andelar och värdepapper 

Not 10 

Not 11 

Ingående anskaffningsvärde 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Andel i HSB Stockholm 

Övriga kortfristiga fordringar 

Skattekonto 
Avräkningskonto HSB Stockholm 
Placeringskonto HSB Stockholm 
Övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 

2014-12-31 

129 632 001 
7 497 000 

137 129 001 

-8 955 021 
-1 456 245 

-10 411266 

126 717 735 

124 997 000 
513 000 

79 400 000 
319 000 

205 229 000 

350 248 
350 248 

-350 248 
-350 248 

0 

500 
500 

500 

2 747 
2 767 871 
2 018 986 

0 
4 789 604 

426 233 
426 233 

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt 
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår. 

Not 12 Kassa och bank 

Handkassa 21133 

SEB 88 

Swedbank 2 439 863 
2 461 084 

Not 13 Förändring av eget kapital 
Medlemsinsatser Yttre uh Balanserat 

Insatser ueel avgifter fond resultat 

Belopp vid årets ingång 13 231 997 0 7 583 591 3 428 200 

Resultatdisposition 1 101174 422 691 

Årets resultat 
Belopp vid årets slut 13 231997 0 8 684 765 3 850 891 

2013-12-31 

129 632 001 
7 497 000 

137 129 001 

-8 248 272 
-706 749 

-8 955 021 

128 173 980 

124 997 000 
513 000 

79 400 000 
319 000 

205 229 000 

350 248 
350 248 

-350 248 
-350 248 

0 

500 
500 

500 

3 235 
988 348 

2 001 479 
96 250 

3 089 313 

210 781 
210 781 

11 913 
88 

2 439 858 
2 451859 

Årets resultat 
1 523 865 

-1 523 865 
1 431 664 

1431 664 
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Org Nr: 716418-0650 

HSB Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka 

Noter 

Nbt14 Skulder till kreditinstitut 

Låneinstitut 
Nordea Hypotek 
SBAB 
SBAB 
SBAB 
SE-Banken Bolån 
SE-Banken Bolån 
SE-Banken Bolån 
Stadshypotek 

Lånenummer 
53871 
11119573 
114447766 
114447774 
30106512 
31404967 
31405378 
793054 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 

Ränta 
'i,47% 
4,82% 
1,62% 
1,62% 
4,69% 
2,13% 
2,13% 
0,96% 

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 

Not 15 Övriga skulder 

Skatteskuld 
Fond för inre underhåll 

Not 16 · · Upplupna kostnader och fÖrutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Förutbetalda hyror och avgilter 
Övriga upplupna kostnader 

Ränteändr 
dag 

2016-08-17 
2019-12-13 
2019-09-13 
2019-09-13 
2016-09-28 
2015-03-17 
2015-03-17 
2015-10-30 

2014-12-31 

Belopp 
11 500 000 

1 841172 
7 399 795 

11 645 679 
9 604 000 

21 037 500 
23 018 000 
19 000 000 

105 046 146 

2 624 
137 826 

140 450 

140 303 
907 906 
310 987 

1359196 

2013-12-31 

Nästa års 
amortering 

0 
35 211 

450 056 
531 411 

0 
0 
0 
0 

1 016 678 

104 029 468 

99 962 756 

18 469 
200 439 

218 908 

236 842 
971 117 
555 245 

1 763 204 

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder 
som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år. 

Lt:,~····· ·· ····· · ··· ··· · · · 
aif!zfJ!JffJ 

Kristin Sundström 

t/~~ .... L~ 
Marianne Tessmar 

Vår revisionsberättelse har 

Av föreningen vald revisor 

~cL:· 
.6USko s~SiiJäi···· ··~· ···· -······· · · · · 

~_flLm1rJh~-
Kerstin Norberg 'J vv () 

~°..~ .... 
~;son 

~~ r-. /7. . 
\ih~r;~·ä~'"'"' ''""' "' '''' ' 

lämnats beträffande denna årsredovisning 

.. 1,j ... ~ .. k.~~ 
~I \c.\~~ JG0SS.o.-. 

~c..Av\-c~~J 1.eu1$.:.,.,....... 

Av HSB Riksförbund förordnad revisor 

~(2_ / 
·u·;;ä .. R:öiilä'n .. ......... ~; .. ~ 

~I# 
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Org Nr: 716418-0650 

'Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka, arg.nr. 716418-0650 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB 
Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka för räkenskapsåret 
2014-01 -01 - 2014-12-31. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed. 
För revisorn jJ 1 ll\t-s. ',)G .... Y..Grinnebär detta att denne har utfört 
revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i års
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur. föreningen upprättar 
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar 
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB 
Bostadsrättsförening Fjädern nr 622 i Nacka för räkenskapsåret 
2014-01 -01 - 2014-12-31. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som 
har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen 
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen 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 eller föreningens stadgar. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den ·71- I 5 -Z.O I S Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 2014-12-31 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisnings lagen. Förvaltnings berättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. ~.Ll11&-~s->/~n+~ 
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

revisor Av HSB Riksförbund 
förordnad revisor 

lJ i ldt-- $.. -::::, <:.··"' $<;...v-..-

~ L- lc-\-.:.,n <;.e,,rl i:< re \.J\Sv,,...-
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HSB - där möjlighntcrna bor 

MOTION TILL HSB BOSTADS 

ÄDERN FÖRENINGSSTÄMMA 
R NING 

N 2015-05-25 

ATT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖVERTAR ANSVAR SOM IDAG 
LIGGER PÅ BOSTADSRÄTTSHAVAREN RÖRANDE FÖNSTER OCH 
FÖNSTERDÖRRAR 

Bakgrund 

1 (1) 

Enligt stadgarna ansvarar bostadsrättshavaren i enlighet med HSB normalstadgar HSB 

Bostadsrättsförening Fjädern i Nacka § 31 punkt 5 för glas i fönster och dörr samt spröjs på fönster och i ,, 
förekommande fall isoleringskassett samt punkt 6 för fönster och fönsterdörr hörande beslag, handtag, 

gångjärn, tätningslister samt målning. Dessa fönster och fönsterdörrar behöver en dag renoveras/bytas ut. 

Det kommer att påverka fasadens utseende samt påverka graden av isolering. 

För att upprätthålla en enhetlighet i fasaden rörande både utseende och isolering bör ansvaret enligt ovan 

nämnda punkter övergå till Bostadsrättsföreningen Fjädern. Det möjliggör även framtida energibesparing 

då högre krav på isolering kan ställas i samband med renovering/utbyte. 

Förslag till beslut 
Enligt stadgarna ansvarar bostadsrättshavaren i enlighet med HSB normalstadgar HSB 

Bostadsrättsförening Fjädern i Nacka§ 31 punkt 5 för glas i fönster och dörr samt spröjs på fönster och i 

förekommande fall isoleringskassett samt punkt 6 för fönster och fönsterdörr hörande beslag, handtag, 

gångjärn, tätningslister samt målning. Detta ansvar bör övergå till Bostadsrättsföreningen. 

Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget. 

Stockholm 2015-05-03 

Kaj sa Gustavsson 1001 (Gamla nr 88) 

Namn Lghnr 
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~J:Y_relsens svar på motion rörande ansvar för fönster och fönsterdörrar (Gustavsson) 

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. 

Styrelsen finner förslaget intressant, men det krävs ytterligare arbete innan förslag om 

beslut kan läggas fram för stämman. Kostnader för föreningen liksom praktiska 

konsekvenser av förslaget måste utredas. Därutöver kräver förslaget en stadgeändring och 

en sådan måste genomföras genom beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor. 

Styrelsen avser att återkomma i frågan. 
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Revidering av finanspolicy Brf Fjädern 

Styrelsens förslag till stämman, 2015-05-25: 

_Nuvarande skrivning (i avsnitt 5, "Riskhantering'l 

"Ränterisk 

Med ränterisk avses hur avkastningen på en räntebärande tillgång/skuld påverkas av en förändring av räntenivån. 
Denna risk beror främst på räntebindningstiden. För att begränsa ränterisken bör räntebindningstiden för olika 
lån spridas över tiden. 

Rörlig/kort bunden ränta har generellt visat sig vara ekonomiskt fördelaktigt medan långa bindningstider ger 
stabilitet, dvs en förutsägbarhet angående ränteutgifter till en högre kostnad. 

Föreningens låneportfölj bör i huvudsak kännetecknas av rörliga räntor. För att säkerställa en stabilitet i 
finansiella kostnader och på sikt minskad skuldsättningsgrad, bör reella räntekostnader kompletteras med en 
intern kalkylränta baserad på historiska räntekostnader samt en buffertmarginal om ca 0,5 procent. De 
genomsnittliga överskotten av denna kalkylränta i förhållande till de verkliga räntekostnaderna skapar en buffert 
för föreningen vid eventuella ränteförändringar eller andra omständigheter och kan användas för en tillfälligt 
högre amorteringsgrad. 

Den genomsnittliga historiska räntan för perioden 2006-2012 har för brf Fjädern legat på 3,9 procent. Det 
innebär att den interna kalkylräntan bör för närvarande sättas till 4,5 procent. Kalkylräntan justeras på förslag 
från styrelsen vid årsstämman." 

Föreslagen revidering: 

"Ränterisk 

Med ränterisk avses hur avkastningen på en räntebärande tillgång/skuld påverkas av en förändring av räntenivån. 
Denna risk beror främst på räntebindningstiden. För att begränsa ränterisken bör räntebindningstiden för olika 
lån spridas över tiden. 

Rörlig/kort bunden ränta har generellt visat sig vara ekonomiskt fördelaktigt medan långa bindningstider ger 
stabilitet, dvs en förutsägbarhet angående ränteutgifter till en högre kostnad. 

Föreningens låneportfölj bör kännetecknas av en god avvägning mellan rörliga och bundna räntenivåer, med 
hänsyn taget till rådande ränteläge och övriga ekonomiska omständigheter och där föreningen avsätter 
buffertmedel för att hantera eventuella ränteförändringar." 

Motivering: 

Föreningen har under det gångna året genom aktiv och bred upphandling sökt minska 
räntekostnaderna för föreningens lån. Med utgångspunkt i att rörliga räntor å ena sidan 
visat sig vara ekonomiskt fördelaktiga medan långa bindningstider ger stabilitet, har 
beslut fattats om kortare och längre bindningstider för olika lån. Omläggningarna ska 
också ses i ljuset av historiskt mycket låga räntenivåer. Den genomsnittliga historiska 
räntan har för den senaste sjuårsperioden (2008-2014) sjunkit till 3,5 procent (och för 
2006 - 2014 legat på 3,68). 
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FULLMAKT 

Va~je medlem har en röst. Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de 
bara en röst tillsammans. Om en medlem äger flera bostadsrätter i föreningen, har 
denne 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 utfärdandet. 

Fullmakt ges till 

att företräda 

med lägenhetsnummer 

i bostadsrättsförening 

Underskrift bostadsrättshavare 

Ort Datum 

Namn Underskrift 

Fullmakten behöver inte vara bevittnad. 

HSB - där möjligheterna bor 
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Ordlista 

Årsredovisning: Består av en 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 EU-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  

redovisas som en kostnad för avskrivning i 
resultaträkningen 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 
bostadsrättsföreningens 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 framgår av den avispecifikation som följer 
inbetalningskorten varje 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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