HSB BRF SEGELFLYGAREN

ÅRSREDOVISNING 2016

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 Årsstämma i

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING SEGELFLYGAREN NR 143 I STOCKHOLM

onsdagen den 3 maj 2017 kl. 19.00
i Kyrkan på Skarpnäcks allé 31-33
Kaffe kommer att serveras med början kl. 18.30 då även styrelsen finns på plats.

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Fråga om närvarorätt på stämman
5. Godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordningen
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10.Genomgång av styrelsens årsredovisning
11.Genomgång av revisorernas berättelse
12.Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13.Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
14.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter
15.Beslut om arvoden
16.Beslut om antal styrelseledamöter
17.Val av styrelsens ordförande och ledamöter
18.Presentation av HSB-ledamot
19.Beslut om antal revisorer och suppleant
20.Val av revisor/er och suppleant
21.Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22.Val av valberedning, en ledamot utses som ordförande
23.Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
24.Motioner, totalt en som bifogats handlingarna
25.Övriga anmälda ärenden
26.Stämmans avslutande

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR HSB BRF SEGELFLYGAREN I STOCKHOLM

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret
2016-01-01 - 2016-12-31
Verksamheten
Allmänt
Föreningen har till ändamål att upplåta bostadslägenheter med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.
Föreningen är ett privat bostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999 - 1229).
Bostadsrättsföreningen bildades 1980-04-01 och registrerades hos Länsstyrelsen 1980-05-19. Bostäder och
lokaler färdigställdes 1985 och inflyttning påbörjades under samma år. Organisationsnummer för HSB
bostadsrättsförening Segelflygaren är 716416-7939.

Föreningens fastigheter
Föreningen äger byggnaderna och innehar tomträtterna på nedan angivna fastigheter.
•
•
•
•
•

Ballongen 1 (kvarteret Ballongen)
Glidflykten 1 (kvarteret Glidflykten)
Segelflygaren 2 (Garaget)
Segel.flygaren 3 (kvarteret Segelflygaren)
Uppvinden l (kvarteret Uppvinden)

Fastigheterna intymmer dels bostäder. dels lokaler som hyrs ut eller används för eget bruk.
I föreningens fastigheter finns:
Ob jekt
Antal Yta (kvm)
Bostadsrätter
37 4 2 9435
Hyresrätter
5
488
Lokaler
7598
Garageplatser
25 7
Alla bostadsrättslägenheter finns i anslutning till föreningens 32 adresser. Varje trapphus har egen tvättstuga
och egen gemensamhetslokal. På Segelflygsgatan 18 finns en föreningslokal och en bastu. Efter renoveringen
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av tvättstugorna i trapphusen har de två grovtvättstugorna tagits ur bruk.
Föreningen äger bostadsyta på Uppvindsgatan 6. De hyrs ut till Stockholms Stad och inrymmer "Uppvindens
Gruppbostad", en verksamhet som drivs av Attendo på uppdrag av Skarpnäcks Stadsdelsförvaltning.
Bostadsytan består av fem lägenheter, expeditionslokal och allmänna utrymmen och upptar en yta på
sammanlagt 488 kvm.
Föreningen äger en sammanlagd lokalyta på 2 029 kvm som hyrs ut enligt följande:
• Ballonggatan 8. Hyrs ut till Stockholms Stad. Verksamhet: Förskolan Segelflygaren.
• Glidflyktsgatan 7. Hyrs ut till Stockholms Stad. Verksamhet: Förskolan Ballongen.
• Segelflygsgatan 41. Hyrs ut till Stockholms Stad. Verksamhet: Särskolan Albatross.
• Ballonggatan 2. Utrymme på plan 2 hyrs ut till STOKAB.
Föreningen disponerar en sammanlagd Jokalyta på 5569 kvm för eget bruk.
• Glidtlyktsgatan 1 inrymmer fastighetsskötarens expedition, styrelselokaliteter med konferensrum,
arbetsrum, arki\<Tum, kök, två toaletter, omklädningsrum och dusch.
• På samma adress finns föreningens gästlägenhet, dock med egen ingång från gården.
• På Segelflygsgatan 18 finns en föreningslokal och en bastu.
• Föreningens parkeringshus har 257 bilplatser, 233 st. för uthyrning till boende, 20 st. avsedda för
gästparkering, 2 st. för fastighetsskötaren, en för markentreprenören och 1 st. för gäster boende i
gästlägenheten. Dessutom tillkommer 10 mc-platser för uthyrning till boende.
• Parkeringshuset inrymmer även fem skyddsrum som under fredstid får användas för annat bruk, exempelvis
parkering. Dessa ska enligt krav från myndighet kunna göras om till fungerande skyddsrum inom 48
timmar.
Föreningen är fullvärdesförsäkrad i Länsförsäkringar. I försäkringen ingår bostadsrättstillägg samt
styrelseansvarsförsäkring.
Föreningen är delägare i Sopsug i Skarpnäck Samfälllighetsförening (Sopsam). Samfä111gheten omfattar
samtliga fastigheter i Skarpnäck anslutna till den gemensamma sopsugsanläggningen (det automatiserade
sopnedkast- och bortforslingssystemet). Till den hör även återvinning av grovsopor inom Skarpnäck.

Medlemmar och överlåtelser
Den 31dec2016 hade bostadsrättsföreningen 488 medlemmar. 35 överlåtelser har skett under året.

Styrelsen
Styrelsen konstituerade sig vid första sammanträdet efter 2016 års stämma enligt följande:
Leif Sjölund
Marita Heiligers

Ordinarie (Ordförande*)
Ordinarie (Vice ordf.)
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Anna Svantesson
Erik Koskelainen
Magnus W ahlström
Magnus Brattström
GunnarMaxe
Gustav Sandqvist
Mohammed Sayadi
Maggie Lindfors
Inge Hjalmarsson

Ordinarie
Ordinarie (Sekreterare)
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie**

* Vald till Ordförande av Stämman
** HSB-ledamot, utses av HSB. Representant till och med 31 oktober 2016. Därefter har HSB:s representation i
styrelsen varit vakant under 2016.

I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämrna är Leif Sjölund, Marita Heiligers, Erik Koskelainen, Anna
Svantesson och Gustav Sandqvist.

Firmatecknare
Leif Sjölund, Anna Svantesson, Erik Koskelainen och Marita Heiligers har två
bostadsrättsföreningens firma.

förening tecknat

Revisorer
Föreningsvald ordinarie revisor har varit Eva Tillman, vald på en tid om ett år. Revisorssuppleant har varit
Barbro Johansson. Den externa revisorn är utsedd av BoRevision.
Valberedning
Valberedningen har bestått av tre personer: Lars Gonz.ales Carlsson, Pernilla Wernden samt Ivar De La Cruz.
Möten och sammanträden
Ordinarie årsstämma hölls i Skarpnäckskyrkan den 4 maj 2016. Vid stämman registrerades 45 medlemmar
varav 2 fullmakter. Protokoll från stämman har utdelats till den som önskat ett sådant annars finns dessa också
att hämta på bostadsrättsföreningens hemsida. Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda sammanträden,
en genomgång av budget i HSB:s regi samt en budgetkonferens. Till detta kommer ett antal ru·betsmöten och
trappombudsmöten. De respektive ansvariga ledamöterna har därutöver deltagit i driftsmöten,
förhandlingsmöten vid upphandlingar, kontakter med banker och stadsdelsnämnden samt möten med
samverkansgruppen och Sopsug i Skarpnäck samfållighetsförening. Under 2016 har också 2 föreningsdagar
anordnats med möjlighet för medlemmarna att slänga grovsopor i en särskild uppställd container.
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Budgetkonferensen
Under helgen den 19 november hölls den sedvanliga, årliga budgetkonferensen. Budgeten för 2017 fastställdes
tillsammans med underhållsplan för 2017. Styrelsen kunde konstatera att föreningens ekonomi fortfarande är
god och att årsavgifterna därför ska vara oförändrade för 2017. Konferensen hölls i föreningens egna lokaler
och innefattade middag på Sapori Ttaliani i Kärrtorp.
Trivselklubben 2016
Trivselklubben har under 2016 haft en begränsad verksamhet. Klubben har inte fått något bidrag från
bostadsrättsföreningen, inte heller har någon medlemsavgift tagits ut. Under kommande verksamhetsår söker
klubben nya vägar för sin verksamhet.
Trappombud
I en bostadsrättsförening av Segelflygarens storlek har trappombuden en mycket viktig roll, eftersom det är
svårt för styrelsen att på ett bra sätt kunna f'anga upp förslag och ideer "lokalt". Trappombudet ansvarar för att
trappens nya medlemmar hälsas välkomna.
Medlemsinformation
Information till medlemmarna sker huvudsakligen via Anslagstavlorna, Flygbladet och Hemsidan. Hemsidan
(
_rfSc.,~::.- · garen.se) är numera den primära kanalen mot medlemmarna och innehåller viktig information
om bland annat stadgar, regler vid renovering, pågående projek-t m.m. Under fliken "Senaste Nytt" på hemsidan
försöker vi att snabbt lägga in viktig eller akut information om till exempel driftstörningar. Hemsidan är
numera också anpassad till s.k. smarta mobiltelefoner. Information sätts också upp på de anslagstavlor som
finns i varje trapphus.
I anslagstavlorna finns bland annat uppgifter om HSB (Fastighetsskötsel), Styrelsen, trappombudet m.m. Det
finns två tavlor i varje trapp. en låsbar för styrelsen och en olåst där det boende kan sätta upp information.
Dessutom finns en anslagstavla i garaget till höger om garagegrinden på ingångsplanet. Den är främst till för
information meHan medlemmar i föreningen.

De gemensamma utrymmena
Föreningslokalen och bastun ligger på Segelflygsgatan 18. För att kunna utnyttja lokalerna måste dessa bokas.
Bokning av lokalerna sker antingen på bokningstavlan på samma adress eller via hemsidan. Föreningen har
även en gästlägenhet (bakom Glidflyktsgatan 1) som kan bokas på samma sätt som bastun och
föreningslokalen. Gästlägenheten kostar f.n. 240 kronor per natt att hyra

Besiktningar
Besiktning har 2016 skett av:
• Fastigheterna (Styrelsen tillsammans med HSB förvaltare)
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•
•
•

Hustaken (HSB)
Garageportarna (Una Portar AB)
Hissar (Inspecta AB)

•

Gårdarna (markskötsel)

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Marksättningar vid tunnelbanan
I april/maj 2015 upptäcktes att marken vid gångbanan utanför tunnelbanestationen har satt sig. Detta beror med
största sannolikhet på att grnndvattennivån har sänkts. Undersökningar av marken görs av Trafikförvaltningen
vid Stockholms Läns Landsting. Under 2016 har föreningen haft ett flertal möten med representanter för
Trafikförvaltningen samt WSP. WSP är det företag som har fått i uppdrag av Trafik.förvaltningen att genomföra
markundersökningarna.
Nya avtal
• Nytt elavtal med Vattenfall från och med 1 oktober 2016.
• Mark & Landskapsteknik är ny markentreprenör från och med 1 april 2016.
• Nytt hissavtal med Trygga Hiss från och med 1 januari 2016.
• Nytt driftavtal för ventilationen med HSB.
• Nytt avtal om snöröjning med Södertörns Plåt.
Underhåll
• Klotter har löpande sanerats och polisanmäls alltid av Aremo Goup AB som sköter om sanering av
klotter.
• Fortlöpande arbete med målning av träpaneler och gårdsstaket.
• A vloppsrenovering med uppföljning.
• Nytt tak över entredörren som vetter mot gården vid Glidflyktsgatan 5.
• Renovering och flytt av miljörummet.
• Nytt golv i terrassen på Glidflyktsgatan 5.
• Byte till led-lysrör i hela garaget
• Byte till ledbelysning i samtliga trapphus.
• Larmtelefonema i hissarna utbytta mot nya GSM telefoner.
Övrigt
•
•

Övertäckning av glasrutoma i loftgångsdötTarna har tagits ner efter påpekande från brandinspektionen.
Med1emmar med felaktigt monterade paraboler anmodas att åtgärda detta
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Utredning av hissarnas säkerhet. Hissarna uppfyller gällande säkerhetskrav

Planerat underhåll under 2017
• Fortsatt målningsarbete på träpaneler, balkongräcken, trapphus i garage samt takfot.
• Renovering av fönster med nya tätningslister och <lammlister samt ny kittning där så behövs. Hälften av
alla fönster omfattas under 2017. Den andra hälften kommer att åtgärdas under 2018.
• Ny golvbeläggning på terrasser.
• Sotning (rengöring) av ventilationskanaler samt obligatorisk ventilationskontroll (OVK).
• Underhåll av garaget.
• Rengöring av murar och staket.
• Slamning av betongfot
Särskilda avgifter till föreningen
Vid överlåtelse av bostadsrätten tas en avgift ut med 3,5 % och vid pantsättning med 1,5 % av gällande
basbelopp. För andrahandsupplåtelse tas en aygift ut med 10 % av prisbasbeloppet per år. Under 2016 var
prisbasbeloppet 44 300 kr.

Ekonomi
Redovisning
HSB Stockholm har varit bostadsrättsföreningens ekonomiska och administrativa förvaltare.
Garage
Avgiften för garageplatser utan el är 430 kr per månad. för garageplats med el är avgiften 495 kr per månad. I
mån av plats hyr vi också ut garaplatser till utomstående för 645 kr per månad.

Lån och Amorteringar
Föreningen har 2016-12-31 fastighetslån på totalt 167 676 513 kronor. Lånen är en blandning av lån knutna till
fast ränta och lån med rörlig ränta knutna till s.k. swapavtal. Samtliga lån är placerade i Svenska
Handelsbanken. Swap-aYtalen är avtal med Nordea. Under året har fyra lån på totalt 42 043 298 kr
omförhandlats till två bundna lån på 3 år till en ränta på 0,85 % samt ett rörligt lån. Under verksamhetsåret har
812 028 kr amorterats. Vid omförhandling av lånen har Svenska Bolån varit föreningen behjälplig.

Årsavgifter
Under året har årsavgifterna varit oförändrade.

Ersättningar till förtroendevalda
Till ledamöterna i styrelsen, valberedning och till revisor har utbetalats ersättningar om sammanlagt 499 596 kr.
Detta belopp inkluderar också sociala personalkostnader.
p
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Särskild redovisning av projektarbeten och lönebortfall

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upphandling av nytt elavtal.
Upphandling av nytt snöskottningsavtal.
Arbete i samband med renovering av förskolan Segelflygaren.
Arbete i samband med marksättningar vid Skarpnäcksgången.
Arbete i samband med lokalplanering.
Arbete i samband med problem med grovsoporna, kontakt med entreprenör samt flytt av miljörummet.
Visning samt anbudshantering av inglasning av altan alternativt tak över altan.
Identifiering av taggar för hyresgäster.
Arbete i samband med debitering av gästlägenhet.
Polisanmälningar i samband med skadegörelse.
Arbete för att lösa problem med portarna i samband elavbrott.

Flerårsöversikt

2016

Nyckeltal

2015

Netfoolnlittning

30 715

Resultat efter
finansiella poster

2014

2012

2013

30853

31475

30668

30908

6066

-12173

-3161

1134

1514

Ånavgift*, kr/kvm

797

797

797

797

797

Drift**. kr/k\'111

425

417

439

438

431

5697

5724

5752

5774

5782

17

14

19

20

20

Beliniag, kr/kvm
Solidit~

•;.

(Nyckeltal i tkr om inte annat anges)
*Genomsnittlig årsavgift kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder och beräknas på årsavgifterna exklusive
eventuellt separat debiterade konsumtionsavgifter (el, kabel-TV och liknande).
**Genomsnittlig drift kr/hm fördelas på kvm-ytan för bostäder och lokaler och beräknas på driftskostnader
exklusive eventuellt kostnader för planerat underhåll.

7

Förändring av eget kapital
Uppl.
avgifter

Insatser
Belopp vid årets ingång

21929356

1023618

Reservering till fond 2016
Ianspråktagande av fond 2016
Balanserad i ny räkning
Upplåtelse lägenheter
Årets resultat
Belopp vid årets slut

21929356

1 023 618

Yttre uh
fond

Balanserat
resultat

3002016

15 894 718

3 135 000
-2 762 689

-3 135 000
2 762 689

3 374 327

Årets
resultat

-12 173 549

-12 173 549

12173 549

3 348 858

6 066 419
6 066 419

Förslag till disposition av årets resultat
Styrelsens disposition
Balanserat resultat
Årets resultat
Reservering till underhållsfond
I anspråkstagande av underhållsfond
Summa till Stämmans förfogande

3 721 169 kr
6 066 419 kr
- 3 135 000 kr
2 762 689 kr
9 415 277 kr

Ovanstående beslut medför följande utveckling av Fond för yttre underhållTngående balans
3 002 016 kr
Uttag motsvarande kostnad för 2016
- 2 762 689 kr
Överföring till fonden
3 135 000 kr

Utgående fondbehållning

3 374 327 kr

Stämman har att ta ställning till:
Balanseras i ny räkning 9 415 277 kr

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
ltf"
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Org Nr: 716416-7939

HSB brf Segelflygaren i Stockholm

2016-01-01
2016-12-31

Resultaträkning
Rörelseintäkter
Nettoomsättning

2015-01-01
2015-12-31

Not 1

30 715 298

30 852 626

Drift och underhåll

Not 2

Övriga externa kostnader
Personalkostnader och arvoden
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Not 3
Not 4

-18 709 454
-639 615
-499 596
-2 696 744
-22 545 409

-24 397 049
-503 544
-414 748
-2 795 008
-28 110 348

8169 889

2 742 278

15 955
-2 119 425
-2 103 470

14 145
-14 929 972
-14 915 827

Rörelsekostnader

Rörelseresultat
~inansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Not 5
Not 6

Årets resultat

6 066 419
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Org Nr: 716416-7939

HSB brf Segelflygaren i Stockholm
2016-12-31

Balansräkning

2015-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillg§ngar
Byggnader och mark

Not 7

202 074 001
202 074 001

204 770 745
204 770 745

Finansiella anläggningsti/lg§ngar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 8

500
500

500
500

202 074 501

204 771 245

Summa anläggningstillgångar

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

Not 9
Not 10

13 239
7 159 928
2 000 458
9 173 625

22 206
8 076 917
2 039 552
10 138 675

Kortfristiga placeringar

Not 11

3 500 000

0

Kassa och bank

Not 12

211 660

160 329

12 885 285

10 299 004

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

214 959 786
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Org Nr: 716416-7939

HSB brf Segelflygaren i Stockholm
2016-12-31

Balansräkning

2015-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet egetkapital

Not 13

Medlemsinsatser
Yttre underhållsfond

22 952 974
3 374 327
26 327 301

22 952 974
3 002 016
25 954 990

3 348 858
6 066 419
9 415 277

15 894 718
-12 173 549
3 721169

35 742 579

29 676 159

Not 14

166 455 145
166 455 145

167 676 513
167 676 513

Not 15

6 019 214
1 791 289
36 559
486 696
4 428 305
12 762 062

9 812 337
2 950 836
41 636
491 668
4 421100
17 717 576

179 217 207

185 394 089

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

Skulder
L§ngfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 16
Not 17

Summa skulder

214 959 786

Summa eget kapital och skulder
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Org Nr: 716416-7939

HSB brf Segelflygaren i Stockholm

2016-01-01
2016-12-31

Kassaflödesanalys

2015-01-01
2015-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster

6 066 419

-12 173 549

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

2 696 744
8 763 163

2 795 008
-9 378 541

47 922
-5 364 854
3 446 231

527 695
9 439 336
588 491

-812 028
-812 028

-812 028
-812 028

Årets kassaflöde

2 634 203

-223 537

Likvida medel vid årets början

8 235 539

8 459 076

10 869 742

8 235 539

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning ( +) kortfristiga fordringar
Ökning ( +) /minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet
Finansieringsverksamhet
Ökning ( +) /minskning (-) av lån till kreditinstitut
Kassaflöde från finansieringsverksamhet

Likvida medel vid årets slut

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.
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Org Nr: 716416-7939

HSB brf Segelflygaren i Stockholm
Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016: 10
årsredovisning i mindre företag (K2).
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.

Avskrivning fastighet
Principen för K2 är att endast ny- och tillbyggnader kan aktiveras. De tidigare aktiverade 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 0,9 % av anskaffningsvärdet årligen och total livslängd har
bedömts till 120 år från färdigställandetiden.
Övriga komponenter skrivs av linjärt mellan 10-30 år. Under året har komponenterna skrivits av med 4 % av
anskaffn i nasvärdet.

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

Fastighetsavgift/fastighetsskatt
Föreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift på bostäder som högst får vara 0,3 % av taxeringsvärdet för
bostadsdelen. Föreningens fastighetsavgift var för räkenskapsåret 1 268 kronor per lägenhet.
För lokaler betalar föreningen statliga fastighetsskatt med 1 % av taxeringsvärdet för lokaldelen.

Inkomstskatt
En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag, belastas vanligtvis inte med
inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % för verksamheter som inte kan hänföras till fastigheten, tex avkastning på en del
placeringar.
Föreningen har sedan tidigare år ett skattemässigt underskott uppgående till 195 581 tkr.
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Org Nr: 716416-7939

HSB brf Segelflygaren i Stockholm

Noter

Not 1

Avgifts- och hyresbortfall
Hyresförluster

-150 812
-657
30 715 298

-231 075
-297
30 852 626

1720674
2 671996
2 421681
3 332 689
692 067
562 013
337 806
627 848
786 572
838 517
1845 275
109 626
2 762 689
18 709 454

2 105 635
2 318 580
2 418 575
3 080 738
593 153
555 645
283 015
884 314
789 097
792 364
1 718 350
110 485
8 747 098
24 397 049

222 648
0
28190
100 081
32 000
213 296
43 400
639 615

214 833
80
31 035
176 121
28 450
9 625
43 400
503 544

341 975
22 150
22 150
97 042
16 279
499 596

285 750
22 250
22 250
70 723
13 775
414 748

1 941
1 995
139
1 551
10 329
15 955

1297
5 412
-351
5 833
1 954
14145

1335 877
783 548
0
2119 425

1 855 683
13 073 926
363
14 929 972

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm
Ränteintäkter HSB placeringskonto
Ränteintäkter skattekonto
Ränteintäkter HSB bunden placering
övriga ränteintäkter

Not6

276
425
189
000
108
998

Personalkostnader och arvoden

Arvode styrelse
Revisionsarvode
Övriga arvoden
Sociala avgifter
Övriga personalkostnader

Not 5

23 451
1 678
4 906
561
487
31 083

672
908
285
000
902
767

Övriga externa kostnader

Bevakningskostnader
Hyror och arrenden
Förbrukningsinventarier och varuinköp
Administrationskostnader
Extern revision
Konsultkostnader
Medlemsavgifter

Not4

23 437
1 674
4 865
561
327
30 866

Drift och underhåll

Fastighetsskötsel och lokalvård
Reparationer
El
Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Fastighetsförsäkring
Kabel-TV och bredband
Fastighetsskatt
Förvaltningsarvoden
Tomträttsavgäld
övriga driftskostnader
Planerat underhåll

Not 3

2015-01-01
2015-12-31

Nettoomsättning

Årsavgifter
Årsavgifter el
Hyror
Bredband
övriga intäkter
Bruttoomsättning

Not 2

2016-01-01
2016-12-31

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader långfristiga skulder
Ränteswap kostnader
Övriga räntekostnader
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Org Nr: 716416-7939

HSB brf Segelflygaren i Stockholm
2016-12-31

2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde byggnader
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

250 952 554
250 952 554

250 952 554
250 952 554

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-46 181 809
-2 696 744
-48 878 553

-43 399 720
-2 782 089
-46181809

Utgående redovisat värde

202 074 001

204 770 745

258 000 000
19 000 000

244 000 000
21 000 000

134 000 000
11 600 000
422 600 000

122 000 000
10 800 000
397 800 000

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

500
500

500
500

Andel i HSB Stockholm

500

500

1846
5 334 860
1 823 222
7159 928

1 707
5 453 983
2 621 227
8 076 917

1 395 907
604 551
2 000 458

1 436 552
603 000
2 039 552

Noter
Not7

Byggnader och mark

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad - bostäder
Taxeringsvärde byggnad - lokaler
Taxeringsvärde mark - bostäder
Taxeringsvärde mark - lokaler
Summa taxeringsvärde
Not 8

Not 9

Aktier, andelar och värdepapper

Övriga kortfristiga fordringar
Skattekonto
Avräkningskonto HSB Stockholm
Placeringskonto HSB Stockholm

Not 10

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår.
Not 11

Kortfristiga placeringar
Bunden placering 3-mån HSB Stockholm

Not 12

3 500 000
3 500 000

0
0

Kassa och bank
Handelsbanken
Nordea
Nordea plusgiro
Swedbank

38 750
3 642
97 962
71 306
211660

15

40 000
3 642
45 380
71306
160 32917
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Org Nr: 716416-7939

HSB brf Segelflygaren i Stockholm
Noter

Not 13

2016-12-31
Förändring av eget kapital

Medlemsinsatser
Insatser
UQQI avgifter
21 929 356
1 023 618

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Årets resultat
Belopp vid årets slut
Not14

2015-12-31

21929 356

Yttre uh
fond
3 002 016
372311

Balanserat
resultat
15 894 718
-12 545 860

1023 618

3 374 327

3 348 858

Ränta
0,85%
0,85%
0,10%
0,48%
0,45%
0,48%
0,80%
2,35%

Ränteändr
dag
2019-12-01
2017-03-01
2017-02-11
2017-03-06
2017-03-14
2017-03-06
2017-03-01
2017-03-01

Årets resultat
-12 173 549
12 173 549
6 066 419
6 066 419

Skulder till kreditinstitut

Låneinstitut
Stads hypotek
Stads hypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadsh:tQotek

Lånenummer
198277
197937
60516
630393
909570
916101
987031
988177

BelOQQ
27 400 104
11 972 072
33 425 000
18 000 000
31 131 000
33 000 000
2 671 121
10 077 216
167 676 513

Nästa års
amortering

0
60 464
0
0
0
0
890 376
270 528
1221368

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del

166 455 145

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

161 569 673

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut

231 473 000

231 473 000

Nominellt
belOQQ
30 000 000
21 000 000
30 000 000
81 000 000

Marknadsvärde
-1 362 644
-900 757
-2 534 446
-4 797 847

1 221 368
4 797 846
6 019 214

812 028
9 000 309
9 812 337

12 060
417 049
57 587
486696

26 849
420 225
44 594
491668

78 764
3 051 383
1 298 158
4428305

80 022
3 025 768
1 315 310
4 421100

Föreningen har följande swapavtal
Låneinstitut
Nordea
Nordea
Nordea

Not 15

Kontraktsnummer
968525/1212377
1050864/1328975
968526/1212378

Ränta
3,98%
3,79%
3,77%

övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristig del av långfristig skuld
Marknadsvärde swapavtalO

Not 16

Övriga skulder

Momsskuld
Inre fond
Källskatt

Not 17

Förfallodag
2017-11-03
2017-11-20
2018-11-05

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyror och avgi~er
övriga upplupna kostnader

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder
som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år.
Not 18

Väsentliga händelser efter årets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter årets si ut
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HSB brf Segelflygaren i Stockholm
Noter

2016-12-31
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Mohammad Sayadi

(/

lämnats beträffande denna årsredovisning

Av föreningen vald revisor
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2015-12-31

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB Brf Segelflygaren i Stockholm, arg.nr. 716416-7939

Rapport om årsredovisningen

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

Uttalanden

•

identifierar och bedömer jag riskerna för väsenUiga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel , utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som
beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för min revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna , men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

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

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre
kan fortsätta verksamheten .

•

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf
Segelflygaren i Stockholm för år 2016.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar och Den
föreningsvalda revisorns ansvar.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.
Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar
Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards an Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet
inte innehåller några väsentiiga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel , och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag
måste också infonnera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen
som jag identifierat.
Den föreningsvalda revisorns ansvar
Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.
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Rapport om andra krav enligt lagar, andra
författningar samt stadgar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för HSB Brf Segelflygaren i
Stockholm för år 2016 samt av förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisoms ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har i övrigt fullgjort
sitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på revisorn utsedd av
HSB Riksförbunds professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär alt vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen
av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse
att föreningens organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Stockholm den

BoRevision AB
Av HSB Riksförbund
utsedd revisor

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed värt
· uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,
ärsredovisningslagen eller stadgarna.

u

2017

Eva Tillman

Revisorns ansvar

•

6 14

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med bostadsrättslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller alt ett förslag
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt
med bostadsrättslagen.
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Av föreningen vald revisor

Valberedningens förslag av styrelseledamöter till stämman den 3 maj 2017
Sittande: kvarvarande mandatperiod 1 år
Magnus Brattström
Glidflyktsgatan 2 (1 år)
Maggie Lindfors
Glidflyktsgatan 4(1 år)
Magnus Wahlström
Ballonggatan 7 (1 år)
Mohammad Sayadi
Ballonggatan 1(1 år )
Gunnar Maxe
Glidflyktsgatan 6(1 år )
Omval: Mandatperiod 2 år
Anna Svantesson
Leif Sjölund Ord. f
Marita Heiligers
Erik Koskelainen
Gustav Sandqvist

Uppvindsgatan 4 (2 år)
Ballonggatan 7 A (2 år)
Skarpnäcks Allé 35(2 år)
Ballonggatan 3 (2 år)
Segelflygsgatan 37 (2 år)

Valberedningens förslag till föreningsordförande till stämman den 3 maj 2017
Mandat period 1 år
Leif Sjölund Ord. f

Ballonggatan 7 A

Valberedningens förslag av revisor och revisorssuppleant till stämman den 3 maj 2017
Revisor:
Eva Tillman

Segelflygsgatan 22

Revisorssuppleant:
Barbro Johansson

Segelflygsgatan 39

Basbelopp förslag
7 basbelopp till styrelsen
¼ basbelopp/per person till revisorer och valberedningen.
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Björn R. Östman

En motion med 7 stycken saker till Brf. Segelflygarens årsstämma den 3
maj 2017.
En årsredovisning ska bestå av sådana saker som både medlemmarna och utomstående
intressenter av skilda slag har behov av att känna till. Allt angett i den ska naturligtvis också
vara både allmänt och juridiskt korrekt.
Då så inte var fallet i föregående års redovisning för verksamhetsåret 2015, motionerar jag
om att styrelsen ska se till att rättelser sker och att kompletterande upplysningar sker enligt
de sju sakerna nedan. För årsredovisningen 2015 fanns både brister och grova felaktigheter
som jag i korthet berör i de sju sakpunkterna nedan. De är skälen för motionen.
Jag vill därför att styrelsen tar till sig det som sägs i dessa sju punkter, så att de sakerna
blir beaktade och åtgärdade framöver.
1. I årsredovisningen för 2014 fanns under rubriken Omfattningen (på sidan 1) en korrekt
redogörelse för vad föreningen äger och förvaltar, men inte så på sidan 2 för 2015 där det
orätt anges att föreningen äger fem fastigheter.
2. Det är i stället så att Stockholms stad är ägare till de fem angivna fastigheterna. Staden
har slutit avtal med föreningen om att få disponera dem i form av tomträtter. Föreningen
äger byggnaderna på fastigheterna. Om en spekulant läser det som sägs i 2015 års
årsredovisning kan denne missförstå vissa saker, t.ex. att det oriktigt är så att föreningen
numer äger fastigheterna och därför slipper ifrån tomträttsavgälder framgent. Det kan
stå föreningen dyrt att missleda denne.
3. Det bör givetvis noteras att det är föreningens byggnader som är fullvärdesförsäkrade,
inte som anges (på sidan 3) föreningen i sig.
4. Det bör anges att föreningen är en av flera delägare i Sopsug i Skarpnäck
Samfällighetsförening, inte blott delaktig på något okänt vis (på sidan 3). Det är
Samfällighetsföreningen som har hand om hushållssoporna.
5. Beträffande budgetkonferensen (på sidan 4) bör naturligtvis anges i korthet vad som
bestämdes för kommande år. En hänvisning till föreningens hemsida bör ske för
detaljerna.
6. Hemsidans lista saknar några entreprenörer vilka behöver läggas till. I trapphuset bör
åter anges vem som har hand om sopstopp och ventilationsproblem, som ju direkt berör
lägenheterna och därför kan behöva nås av medlemmarna.
7. Det saknas en innehållsförteckning i 2015 års redovisning och sidnumreringen är
tvetydig med två sidnummer på de första 9-10 sidorna. Styrelsen behöver därför i årets
redovisning se till att en sådan förteckning införs och göra en bättre kontroll av
innehållet.
Med vänliga hälsningar
Björn Östman
Segelflygsgatan 20
Styrelsen beslutade att ge följande kommentarer till den inlämnade motionen från Björn
Östman.
Punkt 1 och 2 tillstyrks av styrelsen.
Punkt 3 avslås av styrelsen.
Punkt 4 tillstyrks av styrelsen.
Punkt 5 och 6 avslås av styrelsen.
Punkt 7 tillstyrks av styrelsen.

21

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.

