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HSB bostadsrättsföreningen Storgården
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Kallelse/Dagordning
2014-01-20

Föreningens medlemmar kallas till

Ordinarie föreningsstämma

Tid: Tisdag den 11 februari 2014 kl 19.00

Plats: Restaurang Hantverkaren, Stohagsgatan 4

Dagordning
l Föreningsstämmans öppnande

2 Val av stämmoordförande

3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4 Godkännande av röstlängd

5 Godkännande av dagordning

6 Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

7 Val av två rösträknare

8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

9 Genomgång av styrelsens årsredovisning

10 Genomgång av revisorernas berättelse

11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

12 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst/förlust enligt den
fastställda balansräkningen

13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

14 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar
för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och övriga förtroendevalda

15 Beslut om antal styrelseledamöter

16 Val av styrelseledamöter

17 Presentation av HSB-ledamot

18 Beslut om antal revisorer och suppleant

19 Val av revisor och suppleant

20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

21 Val av valberedning, varav en ledamot utses till ordförande

22 Val av tre fullmäktigeombud med suppleanter i HSB Östra

23 Övriga anmälda ärenden

24 Föreningsstämmans avslutande

Samling kl: 18:00 för måltid och information



HSBs Bostadsrättsförening Storgården i Norrköping
Organisationsnummer: 725000-0127

Styrelsen avger härmed årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret
2012-09-01 - 2013-08-31.

Förvaltnings berättelse

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma för räkenskapsåret 201112012 hölls den 11 februari 2013.

Ägarförhållanden, medlemmar
Föreningen har vid årets slut 260 medlemmar, varav 45 samäger lägenhet.
Härutöver är enligt stadgarna HSB-föreningen medlem.
Under året har 35 lägenheter överlåtits.

Styrelsen under verksamhetsåret
Ricard Carlenius ordförande
Morgan Stagnemo vice ordförande
Helene Jansson Saxe sekreterare, flyttat 1 september 2013
Lisa Roivas vice sekreterare t o m 31 augusti 2013, sekreterare från l september 2013
Anna Bartels ledamot och studieorganisatör
Johan Melin ledamot
Monica Sunward Bodling ledamot
Gudrun Knutsdotter ledamot
Agneta Jeppsson ledamot
Dick Axelsson ledamot
Jan-Olov Johnsson ledamot utsedd av HSB

I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Anna Bartels, Gudrun
Knutsdotter och Lisa Roivas.

Sammanträden under året
Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden.

Firmatecknare
Firmatecknare har varit Ricard Carlenius, Johan Melin, Dick Axelsson och Helene Jansson Saxe, två i förening.

Revisorer
Föreningsvald revisor har varit Britt-Marie Hillblom med Gunilla Häll som suppleant samt av HSB Riksförbund
utsedd revisor inom BoRevision AB.

Fullmäktigeombud i HSB Östra
Föreningens ombud i fullmäktige har varit Ricard Carlenius, Dick Axelsson och Morgan Stagnemo med
Johan Melin och Anna Bartels som suppleanter.

Valberedning
Valberedare har varit Theresa Kyndel, sammankallande, Lisa Johansson och Asa Weinholt.

Vicevärd
Vicevärd har varit Johan Melin.

1



HSBs Bostadsrättsförening Storgården i Norrköping
Organisationsnummer: 725000-0127

Föreningens egendom
Föreningens egendom omfattar fastigheterna kv Plogen 1-4 med adresserna Odalgatan 23, Tingstagatan 3-5,
Styrestagatan 2-10 och Östra Promenaden 51 och uppfördes under åren 1936/37.
Bostadsrättslägenheter 231 st 10 143,0 m"
Lokaler 400,5 m2

Total bruksarea 10543,5 m2

Specifikationav lägenheter
l r o k 118 st
2" 88st
3" 18 st
4" 7 st

Medellägenhetsyta 44 rrr'.

Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Trygg Hansa.

Stadgeenlig besiktning av fastigheterna har utförts den 27 maj 2013.

Fastighetsunderhåll
I början av 1980-talet gjordes en genomgripande renovering med ny fasadbeklädnad och nya fönster,
byte av avloppsstammar samt installation av hissar. På l 990-talet har föreningen bytt plåttak.
År 2001 renoverades samtliga balkonger. De översta balkongerna har kompletterats med tak.
År 2003 installerades brandvarnare i samtliga lägenheter.
År 2003-2004 badrumsrenovering och byte av vattenstammar.
År 2005 byggdes vicevärd/styrelserum om till en lägenhet
År 2006 utfördes injustering av värmesystem, uppgradering av kabel-TV nät samt besiktning av badrum.
År 2008 uppfördes miljöhus och sopnedkasten stängdes.
År 2009 renovering av tvättstuga, målning av trapphus och ventilationsåtgärder.
År 20 l O föreningen genomförde ombyggnad och övergick till kollektiv elmätning.
År 2011 installation av ny styr- och reglerutrustning samt värmeväxlare, modernisering av hissar påbörjades.
År 2013 Plattsättning på gården.

Ekonomi

Resultat och ställning (kkr) 2013 2012 2011 2010 2009
Nettoomsättning 8 107 8047 7867 7743 7409
Rörelseresultat 2452 646 -316 l 559 224
Resultat efter finansiella poster 1 745 -191 -1218 332 - 1 036
Balansomslutning 36286 36315 37900 38366 38070

Väsentliga händelser under året

Årets underhåll
Föreningen har under året bytt 2 torktumlare och en tvättmaskin. Gårdsmiljön har fräschats upp och fler sittplatser
har iordningsställts.

Årsavgifter
Årsavgifterna höjdes senast med 2,8 % den 1januari 2012. Genomsnittlig årsavgift är 798 kr/nr' inkl. hushållsel.
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HSBs Bostadsrättsförening Storgården i Norrköping
Organisationsnummer: 725000-0127

Förväntad framtida utveckling
Styrelsen har en underhållsplan över det långsiktiga underhållsbehovet av föreningens fastigheter.
Underhållsplanen revideras årligen och ligger till grund för bedömningen av nivån på avsättningen till
underhållsfonden och avskrivningen av byggnaden.

Budget rör år 2014
Föreningens budget för 2014 visar att föreningen har täckning för sitt fonderingsbehov för framtida
underhållsåtgärder enligt den 40-åriga underhållsplanen, vilket också är styrelsens målsättning.

Styrelsen har beslutat om oförändrade avgifter tills vidare .

.Framtida underhåll
Föreningen ska se över behovet av renovering av källarfönster.
Upprustning av utemiljö och växtligheter fortsätter även kommande år.
Översyn av tvättutrustning sker fortlöpande.
Styrelsen undersöker möj ligheterna att bygga en bastu och ett litet gym.
Renovering av föreningslokalen.

Förslag till resultatdisposition

Stämman har att ta ställning till:

Balanserat resultat 248 325,96 kr

Arets resultat 1 745 l85,39kr

Styrelsen föreslår följande disposition:

Uttag ur fond rör yttre underhåll motsvarande årets kostnad
Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan
Överföring till balanserat resultat

-280 295,00 kr
1 508 000,00 kr

517480,39 kr
1 745 185,39 kr

Efter ovanstående dispositionsförslag uppgår fond för yttre underhåll till 4 924 865,87 kr och
balanserat resultat till 765 806,35 kr.

Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns iefterföljande
resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.
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HSB Bostadsrättsförening Storgården i Norrköping
orgnr 725000-0127

RESULTATRÄKNING

Belopp i kr 2012-09-01 2011-09-01
Not 2013-08-31 2012-08-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 1 8 106570 8046943

Rörelsens kostnader
Drift 2 -4332 102 -4491405
Underhåll 3 -280295 -1 868 108
Avskrivningar 4 -1 041 700 -1 041 700

-5654097 -7401213

Rörelseresultat 2452473 645730

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande poster 155558 198453
Räntekostnader och liknande poster -862846 -1034868

-707288 -836415

Resultat efter finansiella poster l 745 185 -190685

ÅRETS RESULTAT l 745 185 -190685

4



HSB Bostadsrättsförening Storgården i Norrköping
orgnr 725000-0127

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR Not 2013-08-31 2012-08-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 4 26118915 27160615
Mark 647000 647000

26765915 27807615

Finansiella anläggningstillgångar
Andel i HSB Östra 500 500

500 500

Summa anläggningstillgångar 26766415 27808115

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres- och andra kundfordringar 21 344 15394
Övriga fordringar 5 85245 2 111
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 134951 187558

241540 205063

Kortfristiga placeringar
Bunden inlåning HSB Östra 8000000 6500000

8000000 6500000

Kassa och bank
Swedbank 1 278 411 1 801 967

1278411 1801967

Summa omsättningstillgångar 9519951 8507030

SUMMA TILLGÅNGAR 36286366 36315145
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HSB Bostadsrättsförening Storgården i Norrköping
orgnr 725000-0127

BALANSRÄKNING

SKULDER OCH EGET KAPITAL 2013-08-31Not

Eget kapital 7

Bundet eget kapital
Insatser
Upplåtelseavgifter
Fond för yttre underhåll

277 805
323 105

3697 161
4298071

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

248326
1 745 185
1993511

Summa eget kapital 6291582

2012-08-31

277 805
323 105

4057269
4658179

78903
-190685
-111 782

4546397

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 8 27 896251 28 199980
27896251 28199980

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 8 265020 1 750000
Leverantörsskulder 288995 242807
Skatteskulder O 3 137
Övriga skulder 9 66600 52 195
Fond för inre underhåll 10 743092 719738
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 734825 800892

2098533 3568768

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 36286366 36315145

Poster inom linjen
Ställda säkerheter 12 35096400 35096400
Ansvarsförbindelser mga inga
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HSB Bostadsrättsforening Storgården i Norrköping
orgnr 725000-0127

REDOVISNlNGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänt
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen (ARL) och Bokföringsnämndens
(BFN) allmänna råd.

Byggnader
Byggnader är upptagna till anskaffningsvärde. Avskrivning sker enligt en rak plan som sträcker
sig till år 2036. Badrumsrenovering skrivs av enligt en rak 40-årig plan till och med år 2044.
Miljöhus skrivs av enligt en rak 20-årig plan till och med år 2027.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Fond for yttre underhåll
Reservering for framtida underhåll av foreningens fastigheter sker genom resultatdisposition vad
avser fondjustering på basis av foreningens underhållsplan.

Övrigt
Övriga tillgångar har värderats till anskaffningsvärde och skulder till nominellt belopp om ej annat
anges i not nedan.

Inkomstskatt
Föreningen beskattas for ränteintäkter och andra intäkter som inte är hänforbara till fastigheten.
Efter avräkning av eventuellt taxerat underskott sker beskattning med 22%.
Föreningens taxerade underskott uppgick vid 2013 års taxering till 15537 tkr.

Årets ränteintäkter och andra intäkter är hänforbara till fastigheten och beskattas inte.

NOTER
Not l Nettoomsättning
Årsavgifter
Hyror
Övriga intäkter
Hyresbortfall
Avsättning till inre fond
Summa

2013
8095 176

133989
15847

-39024
-99417

8106570

2012
8021 708

129 153
33 197
-37697
-99417

8046943
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HSB Bostadsrättsförening Storgården i Norrköping
orgnr 725000-0127

Not 2 Drift 2013 2012

Reparationer och löpande underhåll 301 306 430275
El 755355 821 329
Uppvärmning 1 090702 926228
Vatten 396857 394016
Sophämtning 216868 225445
Övrig renhållning, snörenhållning 109237 53225
Försäkringar 74939 67076
Kabel-tv 136228 132803
Fastighetsskötsel 364480 501277
Kommunal fastighetsavgift / fastighetsskatt 238430 318800
Förvaltningskostnader 310 144 304947
Revisionskostnader 14525 15 888
Medlemsavgifter 80660 80245
Övriga kostnader 27916 25043
Driftskostnader 4117647 4296596

Styrelsearvode och övriga arvoden 99498 82000
Vicevärdsarvode 63002 61998
Föreningsvald revisor 2500 3000
Övriga arvoden O 2523
Sociala avgifter 49455 45288
Förtroendevalda och personalkostnader 214 455 194809

Summa 4332102 4491405

Föreningen har i år, liksom föregående år, inga anställda.

Not 3 Underhåll 2013 2012

Genomfört underhåll enligt underhållsplan 280295 1 868 108
Summa 280295 1868108
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2013 2012

45932944 45932944
45932944 45932944

-18772 329 -17730629
-1 041 700 -1 041 700

-19814029 -18772 329

26118915 27160615

HSB Bostadsrättsförening Storgården i Norrköping
orgnr 725000-0127

Not 4 Byggnader

Ingående anskaffuingsvärde byggnader
Utgående anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerad avskrivning

Utgående planenligt restvärde

Taxeringsvärde (kkr) 2013
Värdeår 1966 Bostäder Lokaler Totalt

Byggnad 56000 507 56507

Mark 21200 176 21376

77 200 683 77 883

Taxeringsvärde 2012 78920

Not 5 Övriga fordringar 2013

Skattefordran
Personligt a-conto
Summa

85245
O

85245

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2013

Förutbetald sophämtning
Förutbetald fastighetsförvaltning
Förutbetald fastighets försäkring
Förutbetald kabel-tv Ibredband
Upplupna ränteintäkter
Summa

16991
75027
26 115
11 461
5357

134951

2012

O
2 111
2111

2012

17612
122002
22709
11 134
14 101

187558

Not 7 Eget kapital Inbetalda Upplåtelse Fond yttre Balanserat Årets

insatser avgifter underhåll resultat resultat

Belopp vid årets början 277 805 323 105 4057269 78903 -190685

Disposition enl. stämmobeslut -360108 169423 190685
Årets resultat l 745 185
Belopp vid årets slut 277 805 323 105 3697161 248326 l 745 185

9



HSB Bostadsrättsförening Storgården i Norrköping
orgnr 725000-0127

Amortering Amortering Amortering

Not 8 Skulder till kreditinstitut Skuld 13-08-31 Inom l år Inom 2-5 år Senare än 5 år

Skuld 28 161 271 265020 l 060080 26836 171

Långivare Andel Ränteändr. Räntesats Låneskuld
Stadshypotek AB 11% 2013-09-14 2;17 3062857
Stadshypotek AB 7% 2018-01-30 3,08 2000000

Stadshypotek AB 11% 2013-09-04 2,17 3003774

Stadshypotek AB 7% 2016-01-30 2,67 1989557

Stadshypotek AB 23% 2014-09-01 3,15 6417010
.Stadshypotek AB 18% 2016-01-30 2,67 4975000
Stadshypotek AB 4% 2014-10-30 2,66 l 095631
Stadshypotek AB 11% 2014-09-01 3,15 3 129942
Stadshypotek AB 9% 2016-01-30 2,67 2487500

.Avgår kortfristig del -265020

27896251

Not 9 Övriga skulder 2013 2012

Källskatt 33694 26150
Sociala avgifter 32906 25071
Övriga kortfristiga skulder O 974
Summa 66600 52195

Not 10 Fond fOr inre underhåll 2013

Ingående värde
Uttag
Avsättning
Utgående värde

719738
-76063
99417

743092

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2013

Upplupna löner/arvoden
Upplupna lagstadgade avgifter
Upplupen fastighetsförvaltning
Upplupen el
Upplupen värme
Förutbetalda hyror/årsavgifter
Upplupna räntekostnader
Summa

O
O

15000
O

19 129
610976
89720

734825

10

2012

710 096
-89776
99417

719738

2012

5000
1570

15000
60893

O
658595
59834

800892



HSB Bostadsrättsförening Storgården i Norrköping
orgnr 725000-0127

Not 12 Ställda säkerheter 2013

Uttagna pantbrev
Säkerhet för långfristig skuld till kreditinstitut

Norrköping 2013-11- g
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB Brf Storgården i Norrköping, org.nr 725000-0127.

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf
Storgården i Norrköping för år 2012-09-01 - 2013-08-31.

Styrelsens ansvar tör årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en års-
redovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings-
lagen och för den intema 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 revisionssed. För
revisom från BoRevision AB innebär detta att denne har utfört
revisionen enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå
rimiig sä~t:ri'lb\ all årsredovisningen inte innehåller väsentliga f81-
aktigheter.

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 redovisnings-
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens upp-
skattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den över-
gripande presentationen i årsredovisningen.

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

Uttalanden

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 augusti 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt års-
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års-
redovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för föreningen.

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 Brf Storgården i
Norrköping för år 2012-09-01 - 2013-08-31.

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 el!er 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 bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller
föreningens stadgar.

Vi anser alt 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.

Norrköping den;lg I '1 2013

fL
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Britt-Marie Hillblom

Av föreningen vald
revisor

BoRevision AB
Av HSB Riksförbund
förordnad revisor



HSB Brf Storgården

Budget 2014 Budget Bokslut Budget

2014 2013-08-31 2013

Årsavgifter 8095200 8095176 8095000
Hyror 93000 94965 92000
Avsättning inre fond -99500 -99417 -99500
Övriga intäkter O 15847 O
Intäkter 8088700 8106570 8087500

Reparationer löpande underhåll -800000 -301 306 -600000
El -760000 -755 355 -815000
Uppvärmning -1 124000 -1090702 -975000
Vatten -410 000 -396857 -404000
Sophämtning -225000 -216868 -232000
Övrig renhållning, snöröjning -90000 -109237 -70000
Fastighetsförsäkring -82000 -74939 -69000
Kabel-TV, bredband -137000 -136228 -136000
Fastighetsskötsel -305000 -364480 -350000
Kommunal fastighetsavgift / fastighetsskatt -239000 -238430 -319000
Förvaltningskostnader -320000 -310 144 -318000
Revisionskostnader -15000 -14525 -15000
Medlemsavgift -81 000 -80660 -81 000
Övrig kostnad -31 000 -27916 -26000
Styrelsearvode och övriga arvoden -100000 -99498 -90000
Vicevärdsarvode -65000 -63002 -65000
Föreningsvald revisor -2500 -2500 -2000
Sociala avgifter -50000 -49455 -45000

Driftskostnader -4836500 -4332102 -4612000

Utfört underhåll enligt underhållsplan -330000 -280295 -652000
Avskrivningar -1042000 -1041 700 -1042000

Rörelseresultat 1880200 2452473 1 781 500

Ränteintäkter 161 000 155558 130000
Räntekostnader -810000 -862846 -983 000

Resultat efter finansiella poster 1231200 1 745 185 928500

Resultat 1231200 1 745 185 928500

Förändring underhållsfond motsvarande årets kostnad 330000 280295 652000
Avsättning till fond får yttre underhåll -1535000 -1508000 -1508000

Resultat efter fondreglering 26200 517481 72 500

Sid l / l



Ordlista

Årsredovisning
En bostadsrättsförening är enligt bokföringslagen skyldig att
för varje år upprätta en årsredovisning enligt
årsredovisningslagen.
En årsredovisning består aven förvaltningsberättelse, en
resultaträkning, en balansräkning samt en notförteckning. Av
notförteckningen framgår vilka redovisnings- och
värderingsprinciper som tillämpas samt detaljinformation om
vissa poster i resultat- och balansräkningen.

Förvaltningsberättelsen
Förvaltningsberättelsen talar om verksamhetens art och
inriktning och beskriver till exempel fastigheten, utfört
underhåll under året, avgifter och ägarförhållanden, det vill
säga antalet medlemmar med eventuella förändringar under
året samt vilka som haft uppdrag i föreningen. Även
väsentliga händelser i övrigt under räkenskapsåret och efter
dess utgång fram till dess förvaltningsberättelsen upprättas
ska tas med, liksom viktiga ekonomiska förhållanden som inte
framgår av resultat- och balansräkningen. Förväntad framtida
utveckling kan belysas kort i förvaltningsberättelsen.
Förvaltningsberättelsen ska innehålla styrelsens förslag till
föreningsstämman om hur vinst eller förlust ska behandlas.

Resultaträkningen
Resultaträkningen visar vilka intäkter och kostnader
föreningen har haft under året. Intäkter minus kostnader är
lika med årets överskott eller underskott.
För en bostadsrättsförening gäller det 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 som förväntas uppkomma och
dessutom skapa utrymme för framtida underhåll.
Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen hur
resultatet (överskott eller eventuellt underskott) ska hanteras.

Avskrivningar
Representerar årets kostnad för nyttjandet av föreningens
anläggningstillgångar, det vill säga byggnader och inventarier.
Anskaffuingsvärdet för en anläggningstillgång fördelas på
tillgångens bedömda nyttjandeperiod och belastar årsresultatet
med en kostnad som benämns avskrivning.
I not till byggnader och inventarier framgår även den
ackumulerade avskrivningen, det vill säga den totala
avskrivningen föreningen gjort under årens lopp på de
byggnader och inventarier som föreningen äger.

Balansräkningen
Balansräkningen visar föreningens tillgångar (tillgångssidan)
och hur dessa finansieras (skuldsidan). På tillgångssidan
redovisas dels anläggningstillgångar såsom byggnader, mark
och inventarier samt lång-fristiga placeringar, dels
omsättningstillgångar såsom avgiftsfodringar, kortfristiga
placeringar samt kassa och bank. På skuldsidan redovisas
föreningens egna kapital, fastighetslån och övriga skulder. Det
egna kapitalet indelas i bundet eget kapital som består av
insatser, upplåtelseavgifter och fond för yttre underhåll samt
fritt eget kapital som innefattar årets resultat och resultat från
tidigare år (balanserat resultat eller ansamlad förlust).

Anläggningstillgångar
Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen.
Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet
med mark och byggnader.

Omsättningstillgångar
Andra tillgångar än anläggningstillgångar.
Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till likvida
medel inom ett år. Hit hör bland annat kortfristiga fordringar och
vissa värdepapper samt kontanter (kassa) och
banktillgodohavande.

Kassa och bank
Banktillgodohavanden och eventuell handkassa.

Långfristiga skulder
Skulder som bostadsrättsföreningen ska betala först efter ett eller
flera år, ofta enligt särskild amorteringsplan, till exempel
fastighetslån.

Kortfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning inom ett år, till exempel
skatteskulder och leverantörsskulder. Numera redovisas även
fond för inre underhåll här.

Fonder för yttre och inre underhåll
Enligt stadgarna för de flesta bostadsrättsföreningar ska
styrelsen upprätta underhållsplan för föreningens hus. Enligt
denna plan ska årliga avsättningar göras till en fond för yttre
underhåll, vi lket säkerställer att medel finns för att trygga det
framtida underhållet av föreningens hus.
Avsättningen sker genom en omföring mellan fritt och bundet
eget kapital och påverkar inte resultaträkningen, (se styrelsens
förslag i förvaltningsberättelsen).
Stadgarna reglerar även om bostadsrättsföreningen ska avsätta
medel till fond får inre underhåll. Fondbehållningen i
årsredovisningen utvisar den sammanlagda behållningen för
samtliga bostadsrätters tillgodohavanden.
Pågående stadgerevision kan medföra ändrade principer för
redovisning av fonderingen.

Ställda säkerheter
Avser i föreningens fall de säkerheter, pantbrev/

'--fastlgnetSlrnecl@ngar, som lamnats som saKerneffilt---- .- ---
kreditgivare för erhållna lån.

Ansvarsförbindelser
Ataganden för föreningen som inte redovisas som skuld eller
avsättning. Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt
åtagande, som föreningsavgäld.

Likviditet
Bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina kortfristiga
skulder (till exempel vatten, el, löner, bränsle). Likviditeten
erhålls genom att jämföra bostadsrätts-föreningens likvida
tillgångar med dess kortfristiga skulder. Är de likvida
tillgångarna större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten
god. Täcks även fonderna in är likviditeten mycket god.


