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Styrelsen ftir HSBs bostadsrZittsfiirening Entitan i Stockholm, org.nr. 702000-4904, fir
hiirmed avge redovisning fiir ft)reningens verksamhet under riikenskaps&ret
2008-0 I -01-2008-12-3 1

Fdreningen bildades 1943-06-10 och registrerades 1943-06-16.

Fiirvaltnin gsb eriittelse

Fastigheterna

Fdreningen ager och ftrvaltar fastighetema Entitan 22,23,24 och 25 i Stockholm.
Av ft)reningens 235 bostadsliigenheter upplits samtliga med bostadsr2itt. Cirka 30
mindre kiillarlokaler samt ett antal vindsftinAd upplites med hyresr?itt.

Liigenheterna ftrdelas enligt ftiljande:

Liigenheter Rum Total I'ta (ca. kvm)

93 I 3131
t22 2 6823
20 3 t432

235 t2386

Exempel pi stdrre renoveringar som genomfilrts av fastighetema: inpasseringssystem
infdrt 2006, balkonger renoverade 2006, radiatorer justerade och termostater infiirda
2005, tappvatten- och avloppsstarffnar bytta 2001, samtliga badrum renoverade 2001,
fastigheterna anslutna till f Uirrviirmen6tet 2001, elsystemet helt renoverat 1993,
bredband och kabel TV infiirt.

Besiktning av fastighetema har skett i enlighet med stadgama och underhillsplanen har
diirefter uppdaterats. Fastighetema iir fullviirdesfdrsiikade hos ftjrsiikringsbolaget If.

Liigenhetstiverlitelser

Under aret har 30 dverlitelser skett. I samband med dverlitelserna har inspektion gjorts
p[ de delar av liigenhetema som fdreningen ansvarar fiir. Inga anmirkningar har
framkommit. Genomsnittspriset vid ftrsiiljrring har under 6.ret varit ca 35 000 la/lorm.

q^\t



Medlemmar

Fdreningens medlemmar utgdrs av iigarna till de 235 bostadsriittsliigenheterna.
Dessutom ingir HSB Stockholm som medlem i ftreningen.

Fritidsverksamhet

Fdreningen tillhandahiller en hobbylokal och en viivlokal, dessa fdr disponeras utan
kostnad.

Det finns en fritidslokal diir 20 personer kan ha sammankomster. Avgiften iir 100 konor
per dag. Fritidslokalen har, pa defia sett, hyrts vid tvn tilffiillen under aret. Lokalen har
Aven anv2ints ftir mdten av fiireningens medlemmar.

I fritidslokalen finns dvernattningsmdjligheter ftr Sra personer. Kostnad 150 kronor
fiirsta naften och 75 konor pifiifiande natter, vid samrna tillftille. Under 6ret har lokalen
hyrts ut vid 65 tillfdllen med totalt 161 dvernattningar. Vanligast iir en respektive tv6
naiter.

Pi hdsten ordnades en girdsdag d& medlemmarna triiffades och glorde lite aktiviteter
tillsammans. Varliikar planterades i parken. Ljung pianterades i blomkrukorna vid
butikslokalen. Bytesrummet t0mdes och stiidades. Vi tittade pi nya lekredskap till
lekplatsen. Det bjdds dessutom pi en guidad tur i kiillarutrymmena.

Medlemsinformation

Under aret har 7 PM tagits fram och anslagits i tapphusen. 3 kallelser fran HSB-
distriktet har ocksi anslagits. Husombuden har anordnat mdten i respektive hus
angaende ffattstugorna, barnvagns- och cykelrummen.

Miljdgruppen, som bildades efter arsstiimman 2007, har haft tvi informationsmdten
angiende ftriindrad sophantering i Iiireningen samt delat ut ett hiifte till alla boende
angaende detta.

En introduktionshaff ftr nyinflyttade, arrangerad av valberedningen. Ca 15 personer
kom.

Fdrenings E-postadress ?ir brfentitan@bredband.net. Inkommande E-post hanteras av
fi)reningens viceviird.

Fiirtroendevalda

Fdreningen styrs och fbrvaltas av medlemmarna sjiilva.

Medlemmar som haft fiirtroendeuppdrag sedan fiireningsstiimman 2007:
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Styrelse

SusannaLeiionhufrud ordfiirande
Per Almstedt vice ordfilrande och kassdr
Johan Gerhardsson sekreterare
Jonas Ericson ledamot och byggansvarig
Anna Wikstrdm ledamot och studieansvarig
Lenalindgren ledamot (HSB Stockhohn)
Karin Johansson suppleant och sekreterare from augusti 2008
Hel6n Falkenstrdm suppleant
Martin Lindhe suppleant
Milla Lind6n suppleant (HSB Stockholm)

Gunnar West adjungerad vice viird

Stl,relsens ledamdter/suppleanter viiljs pi tvi ir.

Vid ftreningsstiimman 2009 g&r mandatperioden ut fiir ftljande styrelsemedlemmar:

Per Almstedt
Anna Wikstrdm

Fdljande styrelsemedlem har avgitt pi egen begiiran under 2008:
Martin Lindhe och Johan Gerhardsson

Firmatecknare

Fdreningens firma har tec*nats av fbljande personer, tvi i ftrening:
Susanna Leijonhufrud
Per Almstedt
Jonas Ericson
Johan Gerhardsson

Revisorer

Revisorer har varit Gdran Rdnn med Ulla-Britt Holmberg som supplean! valda av
ftireningen, samt BoRevision AB.

Valberedning

Eva Almstedt ledamoVsammankallande
Paul Ingvarsson ledamot
Eva Bergqvist-Aberg ledamot
Inga-Britta Persson suppleant

Ombud till distriktsstlmman
Som fiireningens ombud till distriktsstiimman inom HSB Stockholm utsigs Per
Ahnstedt.
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Verksamheten

Sammantriiden

Ordinarie fbreningsstiimma hdlls den 15 aprii 2008. PA stiimman deltog 62
rdstberiittigade medlemmar (inkl. 3 fulhnakter). Styrelsen har under verksamhetsiret
haft 10 protokollft)rda mdten, dessutom ett mdte fbr budget, och underhillsplanering,
samt tvi mdten fiir besiktning av fastigheten.

Liin/arvoden

St5nelsen har tilldelats ett arvoden pi 1,6 basbelopp, 65 600:-, exklusive sociala
avgifter. Till fritt fiirfogande har styrelsen tilldelats 0,5 basbelopp, 20 500:-. Detta
anvZindes Iiir en budget- och planeringsresa.

Fdreningens interna revisorer har tilldelats ett arvode pl 0,16 basbelopp, 6 560:-,
exklusive sociala avgifter.

Gunnar West har varit anstiilld som ftreningens viceviird. L6nen har uppgitt till 133
015:-, inklusive sociala avgifler.

Till valberedningen och miljdgnrppen har anslagits medel till en middag.

Bokningsansvarig ftr fritidslokalen fbr 1/3 av hyresintiiktema i arvode, exklusive
sociala avgifter.

Fastigh etsskiitsel

o Fdreningens fastighetsskdtsel har utftlrts p& entreprenad av Energibevakning AB. I
huvudsak har Energibevaknings medarbetare Jan Lindqvist tjiinstgiort i fbreningen.

. Fdreningen har iiven anlitat enfeprentiren Svensk Kvalitets Stlid ftlr stiidning av
fapphus, kAllar- och vindskonidorer samt viceviirdsexpeditionen.

o Fd,reningen anlitar ekonomitjiinst fran HSB.

Energigruppen

Tre medlemmar av fbreningen; Jonas Ericson, Paul Ingvarsson och Emma Engstrdm,
har under aret utrett och tagit fram uppgifter inftr obligatorisk Energideklaration ftir
bostadsriift sf iireningen.

Under riikenskapsiret 2008 har ftiljande itgiirder vidtagits:

Avtal
. Avtal har slutits med Bredbandsbolaget. '
. Al4alsarbeten med samtliga fiiwaltningstjiinster; fastighetsskdtsel, stiid och ekonomi.
. A\.talsarbete med ftireningens vicev?ird.
o Aven ar4alsarbete med upphandlingstjiinst som inte har antagits av styrelsen.
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Yttre miljii
. Fdrbiittringsarbeten har genomft)rts pi vissa fasader, tex ett antal balkonger pi

Hdvdingag..
. Milning av sockel p& Manhemsg., Htivdingag. och Blommensbergsv.
. Klotterskydd frin gatan och upp till ftirsta ftinstret pi Manhemsgatan, Hdvdingag.

och Blommensbergsv.
. Tecknat avtal ang klottersanering av fasad och regelbunden tillsyn av fasad med

ABC Fasadv&rd AB.
o Granen vid Hdvdingag. 7A har fiillts i samband med pibdrjad tradgirdsplan
. Kallartrappen har giorts om vid Blommensbergsv. 159 samt trapp mellan

fastigheterna pi Vapengatan och ned mot Hdvdingag.
. Alla gamla ventilationsrdr till fd skyddsrum har tagits bort.
. Ett nytt cykelstiill har placerats vid Vapeng. 4.

Inre miljii
. Nya centrifuger har k6pts in och installerats.
. Ny ftafimaskin till Hdvdingag.
. Renovering av expeditionen.
. Inkiip av nya miibler till ftireningslokalen.
. Uppmiirkning av kiillarddrrar har pibdrjats.
o Bdrjat arbete med nya tilisynsprotokoll vid liigenhetsdverlitelser.

Ventilation, radon och gas
. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har slutfdrts
. Radonsanering av lokaler, fritidslokalen samt expeditionen har genomftrts. Ventiler

har tagits upp genom fasaden, rdrgenomfdringar och sprickor i golven har tatats allt
ftr att hindra markadonet att triinga in i fastitheten. Konftollmitning av denna
itgiird sker 6ver irsskiftet 2008/2009.

o Utrett mdjlighetema att ha kvar de gamla gasspisama trots Fortums gasblte under
2009

. B)4e av gasservis i samband med gasl2icka vid Vapeng. 14.

Miljiiarbete giillande avfall och energi
. Ny soplucka togs upp i fasaden vid Hdvdingag. 7
. 6 st markkiirl ftir hushillssopor har kdpts in och placerats ut vid Vapeng. 4, Vapeng.

18 samt Hdvdinga 7 A samt 2 st markk?irl ftir tidningsinsamling har kdpts in och
placerats vid Htivdingag. 7A

. Sopkaruseller och tansportband fiir siickhanteringen giillande hushAllssopor har
sliingts

. Planering och byggiovsansiikan ftir nytt miljohus

. En arbetsgrupp har tagit fram ntidviindiga uppgifter infiir obligatorisk
energideklaration samt upphandlat energiinspektiirstj2inst frin Energikompetens.

. Fortum har installerat sk energiboxar ftir afi mata aktuell energifiirbrukning till
samtliga liigenheter.

Ovrigt
. Fdreningen har gitt med i ett projekt fran HSB som innebiir att HSB-ledamoten blir

en sk HSB-representant. Projektet imebiir dessutom tillgang till HSB Direkt ( en
ridgivande tjiinst fiir styrelser)
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. Pabdrjat upprAttandet av ett arkiv i fdreningen

. Pibdrjat brandsskyddsarbete. Viveviird har varit pi brandskyddautbildning.

Kommentarer ang tidigare fatfade beslut:

. Fdrslaget att anvdnda butiklokalen pi Vapeng. 2 som viceviirdsexpedition iir inte
liinge aktuellt. Viceviirdsexpeditionen ligger kvar pi Blommensbergsv..

. Fdreningsstiimmans beslut om att siinka anslagstavloma i portama har ej genomfilrts
eftersom det sitter element och lysknappar under tavlom4 vilket om6jligg6r en
siinkning. Diiremot har anslag skivits med stdrre typsnitt ftir att alla medlemmar ska
kunna liisa det som star anslaget.

. Foreningsstiimmans beslut om att bygga ett nytt, st6ne, miljdhus vid Hdvdingag. 7A
har inte verkstiillts eftersom att kommunen kommer att anlagga en milj6station i' hiimet Hiivdingag./Blommensbergsv..Hur denna utnyttjas avg6r vilka-behov
miljdhuset behdver tlcka. Troligtvis klarar vi oss med nuvarande storlek.

o Fdreningsstiimmans beslut om att ett motionsrum ska komma till stind har inte
genomftirts pga radonsaneringen i tiinkt kiillarlokal samt behovet av en dvers;.n av
samtliga kiillarlokaler som ftireningen ftirfogar iiver. Motionslokalen kommer dock
att kunna ftirdigstiillas under 2009 fiirutsatt att en arbetsgnrpp driver projektet och
att tiinkt budget hills.

. Det har fliffiits intresserade till att giira en hemsida till fdreningen. Tyviirr har detta
arbete inte satt iging pga HSB:s ftirsening av ?indrade rutiner ftir hemsidor.
Arbetetet kommer att safias igang och slutftras under 2009.

Ekonomi

Entitans ekonomiska ftirvaltning skdts av HSB Stockholrn. Den ekonomiska stdllnineen
framgar av bifogad resultat- och balansriikningar.

Arsavgifter
Arsavgiftema har varit ofiiriindrade under 2008. I st2illet ftr en siinkning av
minadsavgiften, beroende pi ftlreningens goda ekonomi, si blev juli manad avgiftsfri.

Fiirviintad framtida utveckling

Exempel pi planerade itglrder under 2009

. invZindig milning av golven i samtliga kiillargangar

. upprustdng, milning av viiggar och golv, i samtliga torkrum

. inviindig milning av delar av vissa trapphus

. renovering, milning, av fritidslokal

. viss renovering aY butikslokal

. uthyrning av butikslokalen



a

a

a

a

a

Ftirslag till resultatdisposition

SlZimman har att ta stiillning till:

Balanserat resultat
Arets resultat

Styrelsen ftireslir ftiljande disposition:

Uttag ur fond ftir yttre underh6ll
Overftlring till fond ftir lttre underhill
Balanserat resultat

energicertifiering
fortsatt miljdarbete giillande sophantering och energidtgang i fastigheterna
energibesparande itg?irder tex nya portar, isolering av balkongdrirrar och ftjnster
6versyn av den gemensamma parken vad giiller; cykelst?ill, lekedskap, biinkar,
planetringar och belysning
ny plantering av hiick l?ingst med Vapengatan
dversyn av vira gemensamma utrymmen
hitta passande lokal ftjr bl a motionsrum och extra dvernattningsrum
cika kontaktltorna mellan styrelsen och de boende
utredning av HSB-medlemsskapet

2 l5I 174 kr
-I 602 561kt

548 613 kr

- | 5933721<r
680 000 kr

1 461 985 kr

548 613 k

Styrelsen tackar alla medlemmar fdr det gdngna verlaamhetsdret!
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Org Nr: 702000-4904

Styrelsen fdr
HSB Bostadsrdttsf6rening Entitan i Stockholm

Org.nr: 702000-4904

f6r hiirmed avge Srsredovisning for foreningens
verksamhet under rdkenskapstret

2008-01-01 - 2008-12-31
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Org Nr: 702000-4904

HSB Bostadsrettsfiiren in g Entita n i Stockholm

Resultatr6kning
2008-01-01 2007-01-01
2008-12-31 2007-L2-31

-4 577
Planerat underh6ll
Fastighebskatt och kommunal fastighebavgift
Avskivningar
Summa fastighetskoshader

-L 593 372
-303 880

Not 3 -769 639---773dT55

-7 629 25r
-381 880
-796 804

-t JJJ 152

Finansiella poster
RanteintiiKer och liknande resu ltatposter
Rantekoshader och liknande resu ltaboster
summa fi nansiella poster

Not 4
Not 5

110 981
-7 279 220

84 364
-912 785

-1 168 239 -828 42L

-31
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Org Nr: 702000-4904

HSB Bostadsrettsfiirening Entitan i Stockholm

Balansrakning 2008-12-31 2007-t2-3L

Anleggningstillgengar
Materiella a nleggn in gdillg' nga r
Byggnader och ombyggnader
Mark och markanlaiggningar

Finansiella an6ggningstillgengar
LAngf ristigt viirdepappersinnehav

Summa anlAggningstillggngar

omsettningstillgangar
Bosta dsrAter
Kortfrist4a turdringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar
Avr6kningskonto HSB Stockholm
Ovriga fordringar
Fdrutbetalda kostnader och upplupna intaKer

Kassa och bank

Summa omsAftningstillgAngar

Summa tillgangar

30 924 s96 31 694 23s
607 200 607 200

31 531 796

500

Not 6
Not 7

Not 8
500

3I $2-206-

1 928

1159
397 925

2 542
88 042

489 668
Not 12 2 679 767

3-it1 36t

34 703 659

-__ft3di?35

500----------3bd

---2 30-1355

1 928

5 183
r 9L4 967

2932
83 823----r-06 sd5

2 576 300

.t ooJ .tJZ

-3636t-067

Not 9

Not 10
Not 11

cp-t



Org Nr: 7O2OO0-49O4

HSB Bostadsrettsfiirening Entitan i Stockholm

Balansrekning 2008-12-31 2007-L2-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatser
Underhtllsfond

Fritt eget l@pital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa eget kapital

Skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverant6rssku lder
Skatteskulder
ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter
Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

Not 13

247 796
5 930 843
6 178 639

2 rst r74
-1 ouz 501

-----T45-615

----61i8

Not 14 26 444 234
289 620
44 257

Not 15 1820
Not 16 1 195 481--- 27 976 406-

34 7ot 6st

247 796
6 29s 843

2 677 62r
-831 446

I786 I74

d JZ9 dlJ

25 578 061
499 840
57 567

2 640
1 519 146---7F?F'e

- 36-987 0-67

stAllda sAkerheter
Fastighetsinteckningar stiillda fdr skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar totalt uttagna

Ansvarcfiirbindelser

28 304 500 28 304 s00
32347 500 32347 500

Inga Inga



Org Nr: 7020004904

HSB Bostadsrettsfiirening Entitan i Stockholm

Kassafliidesanalys
2008-01-01 2007-01-01
2008-12-31 2007-L2-31

Laipande verksamhet
Resultat efter finansiella poster

Justering fiir poster som inte ing8r i kassafliidet
Avskrivningar
In komstskatt
Kassafl tide fren ldpande verksamhet

Kassafliide frAn fiirdndringar i riirelsekapital
okning (-) /minskning.(+) kortfristiga fordringar
Okning (+) /minskning C) kortfristiga skulder
Kassaflode frSn ldoande verksamhet

Investeringsverksamhet
Kassafl tide fren investeringwerkamhet

Finansieringsverksamhet
Okning (+) /minskning C) av lSngfristiga skulder
Kassafl iide frSn fi nansieringwerksamhet

-1 571 498 -809 248

769 639 796 804
-31 063 -22198

-.J52 JZZ -5+ OaZ

195
-547 021

86 422
651 385

-7 379 748 703 164

0

-l33 427

0

-130 596
-130 596-r33 827

I kassaflitdesanalysen medrAknas fdreningens avrekningskonto HSB Stockholm i de likvida medlen

n-
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Org Nr: 702000-4904

HSB Bostadsrettsftirening Entitan i Stockholm

Belopp anges i konor om inget annat anges.
Foreningen tillEmpar trsredovisningslagen och boKoringsnamndens allmdnna r8d.
Tillgengar och skulder har verderats till anskaffningwerden om inte annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de bereknas inflyta.

Avskrivning pe byggnader
Avskrivning sker med 1.50/o och grundar sig pe anlaggningens anskaffningsverde och berdknade ekonomiska livsliingd. Fdr
ovriga anlaggningar sker avskrivning med 2o/o 3r,

Fond fair yttre underhAll
Reservering for framtida underhall av foreningens fastigheter sker genom vinstdisposition p3 basis av f6reningens
underhellsplan. lvlinimiavsAttning regleras i stadgarna.

Inkomstskatt och u nderskottsavd rag
I en bostadsrettsforening inkomstbeskattas kapitalintiiKer. s8som ranteintakter och utdelningar, samt ifrirekommande fall
verksamheter som inte avser fastighetsfdrvaltning. Efter avrakning av eventuellt benntligt skattemassigt underskottsavdrag
sker beskattning med 28 procent.

Medelantal anstellda
Men

Arvoden, liiner, andra ersettningar och sociala kostnader
Arvoden fddroendevalda
Sociala kostnader

Revisorer
Ftireningsvald

Ovriga fiirtroendevalda/ansuillda
Ldner och ersettningar
Sociala kostnader
Pensionskostnader och fdrpliKelser

Totalt
Ltiner och arvoden ingSr i personalkostnader under not 2 Drifr,

Innev, tr Frireg.3r

11

2008-01-01
2008-12-31

tr 919
23 000

--67 
e]g"

6 500

t3L 917
848
250

133 015

-27'434

2007-01-01
2007-r2-3t

66 385
2L 287----- 87 6n-

6 448

134 341
35 875

250----nd4.;-

264 586
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Org Nr: 702000-4904

HSB Bostadsrettsftirening Entitan i Stockholm

Noter
2008-01-01 2007-01-01
2008-12-31 2007-L2-3L

Arsavgifter
Hyror
Ovriga intdKer
Bruttoomsattning

Avgifts- och hyresbortfall
Hyresf6rluster

6 559 421
278 482
98 539

-101 604
-4

--6E54€n4-

7 755 732
282 894
79 2I9

-7 'L7?FF
-99 229

-a@ffi

Personalkostnader
Fastighetsskdtsel och lokalvard
Reparationer
EI

Uppvermning
Vatten
Sophemtning
Fastig hetsforsa kring
KabeFTV
Ovriga avglfter
Fdrvaltningsarvoden
Ovriga drifukostnader

228 059
642 063
289 163
248 065

t 847 602
2@ s62
393 681
72 t98

148 684
4 801

185 315
247 0t0

271836
531 052
168 222
305 178

1 912 068
252 983
436 906

59 333
744 348

0

178 040
231 532--lgrw4 57L 202

Byggnader
Om- och tillbyggnad
Inventarier

531 913
237 726

0

531 912
237 724

27 168
769 639 796404

Renteintekter avrekningskonto HSB Stockholm
Ovriga renteintiiKer

t3 425 10 995
97 556 73 369

-ilo-EEr 
-----e4ffi

Rentekostnader ltngfristiga skulder
Erhellna rantebidrag
Ovrioa rdntekostnader

1 380 417
-101 202

5

1 067 593
-154 825

77----rr:7Bs| 279 22|J

fl!^."lf
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Org Nr: 7020004904

HSB Bostadsrettsf6rening Entitan i Stockholm

Noter 2008-12-31 2007-12-31

Inggende a nskaffn ingwA rde
UEeende ackumulerade anskaffningwarden

Ingaende ackumulerade avskrivningar
Arets avskrivnlngar
UtgAende avskrivningar

Bokfiirt vErde

Taxeringsverde

Byggnader
Mark

47 347 r74
47 347 r74

-15 652 939
-769 639

30 924 596

91 381 000
46 807 000

47 347 174

-47frT4
-14 883 303

-769 636

31 694 235

91 381 000
46 807 000

138 188 000 138 188 000

Ingeende anskaffningwArde mark
Utgeende ackumulerade anskaffningsvArden

BoK6rt vdrde

607 200 607 200
607 200 607 200

607 200 607 200

Ingeende anskaffningsvarde
Utgeende ackumulerade anskaffningwArden

s00 500-___-__--=dd------_860.

Kortfristiga placeringar 1 928 1 928
1928 1 928

Skattekonto
Arbetsgivaravg ifter

0
2 542

2 932
0

2s42 2932
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Org Nr: 702000-4904

HSB Bostadsreftsfiirening Entitan i Stockholm

Noter 2008-12-31 2007-12-31

Fasti ghetsfiirsE krin g

Bredbandsbolaget
Falck Sverige
Energibevakning
ComHem
Rantebidrag
Stockholm Vatten

8100
295

4 743
609

38 290
28 805
7 200

e8 o4t

Kassa
Bank

6 824
2 672 943---t6sid

Balanserat

Belopp vid erets ingeng
Vinstdisp enl. suimmobeslut
Arets resultat
Belopp vid Arets slut

-365 000 -466 446 831 446
-1 602 561

247 796 5 930 843 2tstt74 -1602 s51

Ndsta ars
Leneinstitut LSnenummer R;nta Konv.datum Belopp amortering

Nordea Hypotek
Nordea Hypotek
swedbank

39788316476
39788316484
26s2088887

4,890/o Rtirligt
4,89% Riirligt

8 138 419
7 838 419
2 324 977

12 7s9
t2 759
99 10810o/o

Lengfristiga skulder exklusive kortfristig de

Om fem er beraknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppge till

26 308 8s6

25 767 344

Pe60nalens killskatt I 820 2 640
1820 2640

"0rt



Org Nr: 702000-4904

HSB Bostadsrattsfiirening Entitan i Stockholm

Noter 2008-12-31 2007-Lz-?L

Upplupna rAntekostnader
Ftirutbetalda hyror och avgifter
Rek EleKriska
Energibevakning
HSB Stockholm
Tvattreparatdrerna
Bostadsinkasso
Interflora
Fortum el
Fortum fjarrviirme
Svenska Kvalitets stiid
Sita
Va$enfall el
Revision
Upplupna arvoden
Upplupna a rbetsgivaravg ifter

V5r revisionsberattelse hat / - Aj -2[Al

Av foreningen vald reYlsor

Iars-Gdran peteFson

BoRevision AB
Av HSB Riksfdrbund utsedd revisor

147 206
589 617

2 229
27 963
4 356
7 r79

63
450

8 483
229 348

25 079
7 672

38 396
14 000
71 500
23 000

1 196 481

Stockholm, den



Kostnadsfiirdelning riikenskapsir 2008

Driffkostnader 53,47%

2 000 000,00 k
1 750 000,00 kr

1 s00 000,00 kr

'1 250 000,00 k

1 000 000,00 kI

750 000,00 kr

500 000,00 kr

250 000,00 kr

0,00 k

Totala kostnader

Riintekostn. 14,96%

UnderhAllsk. 18,64%

Fordelning driftskostnader
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Org Nr: 702000-4904

Revisionsberdttelse

Till fiireningsstemman i HSB Bostadsrdttsfiirening Entitan i Stockholm
Organisationsnummer 702000-4904

Vi har granskat Srsredovisningen och bokfdringen samt styrelsens fdrvaltning i HSB Brf Entitan i

Stockholm fcir riikenskaos8ret 2008.01.01 - 2008.12.31

Det er styrelsen som har ansvaret fcir rSkenskapshandlingarna och forvaltningen och for att
Srsredovisningslagen tilliimpas vid upprattandet av arsredovisningen. Vert ansvar ar aft uttala oss om
Srsredovisningen och forvaltningen p3 grundval av v8r revision.

Revisionen har utfdrts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebar att vi planerat och
genomf6rt revisionen fdr att med h6g men inte absolut siikerhet forsiikra oss om att Srsredovisningen
inte innehSller vtisentliga felaKigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen fdr
belopp och annan information i r5kenskapshandlingarna, I en revision ingar ocksa att prova

redovisningsprinciperna och styrelsens tilliimpning av dem samt att beddma de betydelsefulla
uppskattningar som styrelsen gjort nar de upprdttat Srsredovisningen samt att uwardera den samlade
informationen i ersredovisningen. Som underlag for vert uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat
vasentliga beslut, Stgarder och fcirh8llanden ifdreningen fcir att kunna bed6ma om n8gon
styrelseledamot 5r ersattningsskyldig mot fdreningen, Vi har iiven granskat om nAgon styrelseledamot
pA annat siitt handlat i strid med bostadsreftslagen, Srsredovisningslagen eller foreningens stadgar. Vi
anser att v8r revision ger oss rimlig grund f<jr vSra uttalanden nedan.

Arsredovisningen har uppreftaB ienlighet med ersredovisningslagen och ger en rewisande bild av
fdreningens resultat och stallning i enlighet med god redovisningssed i Sverige,
Fijrvaltningsberettelsen iir fcirenlig med Srsredovisningens ovriga delar.

Vi tillstyrker att f6reningsstAmman faststaller resultatrekningen och balansrakningen fdr fdreningen.
behandlar resultatet enligt fdrslaget i fdrvaltningsberiittelsen och beviljar styrelsens ledamoter
ansvarsfrihet f<ir rdkenskapsSret.

i

Stockholm den \y' ,vr 1y1j f 669

+m=
Av fdreninoen vald revisor BoRevision AB

Av HSB Riksfdrbund utsedd revisorh^b---


