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Att bo
ren
bostadsrättsförening
- vad innebär det?

o I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som
qjänar pengar på ditt boende. Arsavgiften (= månadsavgiften,
"hyrar^" X 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och
fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll.

. Med bostadsrätt "äger" du inte din lägenhet i egentlig
mening. Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans
med övriga medlemmar/bostadsrättshavare och har därmed
enligt bostadsrättslagen en "i tiden obegränsad nytqjanderätt"
till din bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina
skyldigheter. Du bor rryggt.

. 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 art
sköta föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen
sitter en ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och
bostadsrättsföreningen - genom HSB-ledamoren - har hela HSB
Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB erbjuder
också fortlöpande utbildning för nya styrelseledamöter; kunskap
är en viktig förutsättning för levande boendedemokrari.

Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du iir med och äger
husen och miljön. Du far full insyn i förvaltning och ekonomi.

På bakre omslagets insidaf.raw m ordlista medfiirklaringar titl några aa de uanligaste begreppen
somfiirekommer i en årsredouiming.
Omslagsfoto : Lasse Fredriksson



KALLELSE

Medlemmar i HSB:s Bostadsrättsförening XÅpAn nr 272 i Stockholm
kallas härmed till

ORDINARIE FÖRENINGS STÄVNAE

TID: MÄNDAGEN DEN 23 APRIL 2007. KL 19.00

PLATS: FÖRENTNGSLOKALEN, SOLBERGA ÄNGSVÄG 13

DAGORDNTNG

1. Stiimmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan av ordf<irandes val av protokollförare
4. Godkiinnande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
7. Fråga om kallelse behörigen skett
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
1 1. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet for styrelsen
13. Fråga om arvoden
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisor och suppleant
16. Val av valberedning
17 . Yal av distriktsombud och suppleanter
18. Övriga anmälda ärenden
1 9. Stämmans avslutning

Vid stämman kan medlem företrädas av ombud om ombudet är medlemmens maka
eller sambo eller om ombudet är medlem i föreningen. Vid föreningsstämman har varje
medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans
endast en röst. Röstberättigad ar endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot
föreningen.
Om medlem skall foreträdas av ombud skall ombudet ha en skriftlig och daterad
Fullmakt. Fullmakten gäller endast ett år från utftirdandet. Ombud som själv är medlem
Och har rösträtt på samma ståimma kan rösta för sig själv samt den medlem som företrädes
genom fullmakt.
OBS! Medtag legitimation

Välkommen / STYRELSEN



Ärsredovisning
för HSB:s Bostadsrättsfiireningen XÅpAX nr 272 i Stockholm

O.g.Nr. 71 64 18 - 6855

Styrelsen avger ft lj ande årsredovisning för riikenskaps äret 2006

Förvaltn in gsberättelse
Föreningen bildades den 25 november 1983 och registrerades hos länsstyrelsen den 12 mars
1984. Föreningen äger och förvaltar fastigheterna Prästgårdsåkern 1 och 3 i Brännkyrka
ftirsamling. Föreningens 111 lägenheter upplåts samtliga med bostadsrätt. Tre lägenheter åir

upplåtna till Socialftirvaltningen, Stockholms stad, för användning som handikappbostäder.
Lokaler om 599 kvm hyrs ut till Socialförvaltningen för användning som daghem.

Medlemmar
Förutom HSB Stockholms ekonomiska forening, HSB Stockholms styrelse, ledamöter och
dess suppleanter har Brf Kåpan 155 medlemmar.
Under verksamhetsåret har | 4 lägenhetsöverlåtelser skett.

Styrelse, revisorer och valberedning
På ordinarie föreningsstämma den 6 april gjordes omval av tre ledamöter Anne Magnusson,
Solveig Sandström och Johan Tjäder.

På konstituerande mötet samma dag fastställdes styrelsemedlemmamas uppdrag enligt nedan.

Ordinarie styrelseledamöter:
Ordförande
Vice ordförande
Ekonomiansvarig
Sekreterare
Studieorganisatör
Ledamot
Utsedd av HSB Stockholm

Anne Magnusson
Johan tjäder
Hosein Nodeh
Liz Gref
Solveig Sandström
Torkel Hilmersson
Martin Sandelin

Suppleanter att tillträda i nämnd ordning:
Siv Bergwall
Lennart Suarez
Margareta Knutsson Tjäder
Utsedd av HSB Stockholm Gunilla Karlsson

Margareta Ijäder avgick ur styrelsen i december 2006.

Till firmatecknare utsågs Anne Magnusson, Johan Tjäder, Hosein Nodeh och Lis Gref , två i
förening.

Till revisor valdes Olle Sandberg med Peter Cleve som suppleant. Dessutom har revision skett
av BoRevision AB.

Till valberedning utsågs Marianne Östberg (sammankallande), Solveig Sandberg och Rose-
Britt Tenssren..*./'
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Sammanträden
Styrelsen har under räkenskapsåret hållit 11 protokollförda sammanträden. Styrelsen har
också haft möten med berörd HSB-personal kring fastighetsskötsel, markskötsel,
underhållsplanering. Styrelsen har haft möten med entreprenör ang installation av
enhetsmätning ftr el liksom med konsult och entreprenör ang värmepumpsinstallation. Det
sistnåimnda tillsammans med styrelsemedlemmar från Brf Kupan.

Arvoden
Enligt ståimmobeslut utgar till styrelsen et arvode om 1,38 basbelopp att fordelas genom
styrelsebeslut. Till revisor och revisorssuppleant utgår ett arvode om tillsammans 0,12
basbelopp den3ll12 verksamhetsåret. Fördelningen beslutas av revisorerna själva.

Studier
Under verksamhetsåret har ingen styrelseledamot deltagit i någon kurs.

Medlemsmöten
Föreningen vårliga städdag avlöpte den 6 maj. 35 medlemmar deltog.
Lika manga var med på höstens städdag den 7 oktober. Båda städdagarna avslutades med
korv, kaffe och kaka.

Den I oktober hade styrelsen informations- och välkomstmöte för de medlemmar som fl1ttat
in under senaste året.

Den 11 december hade vi årets sista medlemsmöte, traditionsenligt med kaffe, glögg och
lussebullar.

Fastighetens förvaltning och skötsel
Teknisk, administrativ och ekonomisk forvaltning har skötts av HSB Stockholm i enlighet
med de avtal som ingåtts.

Ombud till HSB:s distriktsstämma
Styrelsen utsåg Johan Ijäder till ombud på HSB:s distriktsstämma.

Verksamhet
Styrelsen har under året verkat i fem verksamhetsgrupper: Mark/miljö, Fastighet/Teknik,

Fritid/Lokalen, Information/IT, Garage/Trafi k.

Mark/Miljö
Ansvariga har varit Siv Bergvall och Solveig Sandström
För att hålla kostnaderna nere har vi bildat en markgrupp med representanter från de flesta
portarna. Varj e portrabattansvarig sköter vissa portrabatter sj älva.
Under året har markansvarig kallat portrabattansvariga till två möten för markbesiktning
tillsammans med HSB Mark. Dessa möten har ägt rum på vår och höst. Några
markförbättringar planerades och har sedan genomförts av HSB Mark

. EU-besiktning av daghemmets lekutrustning samt på vår egen lekutrustning.

. Ny sand till sandlådan på daghemm:><



. Gummimatta har lagts på daghemmets tomt istället för gräsmatta. Kostnaden fördelas
mellan stadsdelsförvaltning och HSB Kåpan

. Trasigt inspringsskydd vid port 12 borttaget

. Asfaltifullnad mellan port 5 och 13 (marken sjunkit vid brunn)

. Ett träd vid port 13 ftillt

. Beskåiming av rhododendronbuskar vid port 7 samt flytt av två till annan plats

. Nyplantering av rododendron utanför marklägenhet i port 7

. Nyrabatt anlades vid port 5 och port 14

Till höststädningen inköptes lökar som planterades i våra rabatter. Komposten grävdes om
och jorden från komposten återanvändes i rabatter.
En träsåg och jord inköptes.
Styrelsen har tagit beslut att avsätta en post per år för markskötsel om 30 000 kronor.

Fastighet/Teknik
Ansvariga har varit Torkel Hilmersson (Sammankallande), Hosein Nodeh
och Margareta Knutsson !äder.

Under andra halvåret har en värmepump, gemensam för Brf Kupan och Brf Kåpan,
installerats i undercentralen. Samtidigt har nya rörinstallationer gjorts i undercentralen.
Värmepumpsinstallationen är dock ej ännu godk?ind pg a problem med störande ljud i
angränsande lägenheter.

Fjänavläsbara digitala elmätare för avläsning av elförbrukning i
varje lägenhet, installerades under sommaren och är i bruk.

Plåttaken över loftgångarna har rengjorts och målats under sommaren.

Skyddsrummen vid port 8 och 10 har inspekterats av brandförsvaret.
Komplettering av utrustningen i skyddsrummen gjordes före ny besiktning.
Brandförsvaret har därefter godkiint detta.

Radonmätningarna har slutft)rts i de utvalda lägenheterna . Alla
radonvärden låg med god marginal under gränsvärdet 200 Bq per kubikmeter.

Hissbesiktning har under året utforts av ÅF -kontroll.

En uppdatering av underhållsplanen pågår.

Fritid/Lokalen
Ansvarig for lokalerna har varit Anne Magnusson.
Marianne Östberg administrerar uthyrningen av föreningslokalen och ansvarar för vävstugan.

Lokalen har varit uthyrd till Röda Korset vid 12 tillfiillen (84 tim) för vilket vi har fått 12.600 kr.
Vid 29 tillftillen har medlemmarna hyrt lokalen.
Lokalen har dessutom anvärts av vår "seniorklubb" till styrelsemöten och annan Seniorverksamhet
och av föreningen till medlemsmöten och aktiviteter i samband med städdagarna.

Snickarboden har liksom tidigare skötts av Anders Ekdahl, som lämnar ut nyckel och visar
hur utrustningen fungerar vid behov. -z_
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lnformation/IT
Brf Kåpans hemsida, med adress www.kapan.se, sköts av Johan Tjäder. På hemsidan finns
information om hur foreningen fungerar i stort som smått.
Informationsbladet KåpanNltt lämnas till varje medlem varje månad, sommaren undantagen.
Under året har några förseningar inträffat. Bladet anslås även i portarna.

Under året har även en e-postlista inforts. Manga medlemmar har redan anmält sig till den.
Man kan den vägen få KåpanNytt elektroniskt och även annan aktuell information.

Inför varje styrelsemöte hålls öppet hus 18.00-18-45, i styrelserummet. Några
styrelsemedlemmar är alltid diir for att svara på frågor, ta emot synpunkter eller diskutera
något angeläget. Datum för styrelsemötena finns på hemsidan och i KåpanNyt.

Garage/Trafik
Ansvarig för Garage/Trafik har varit Lennart Suarez.
Även under 2006 har vi haft en del extra kostnader p g a några burar förstörts vid inbrott.
Porten har lasats och lvsrör bvtts ut.

Alla platser har varit uthyrda och det är nägra medlemmar i kö för burplatser.

I slutet av året bytte garaget ägare. Överenskommelse kring avtalet och kostnadsfördelningen
diskuteras med nye ägaren. Frågan om att byta ut takplatserna tas också upp igen.
Vi har hopp om att ägarbytet ska innebära bättre skötsel och säkerhet i garaget framöver.

Ekonomi
Den såinkta räntekostnaden under 2006har medfört ett positiv resultat trots att vi haft en del
investeringar under året, installation av digitala enhetsmätare för el och av värmepump.
Driftskostnaderna har också varit nåsot läsre.

Lån
Ett lån pä 17 300 000 kronor har under året omsatts till en ränta på 3,63 yo mot tidigare 6,9 Yo

Styrelsen har också förhandsavtalat om räntenivån på två lån om vardera 9 800 000 kronor
som ska sättas om under 2007.

Årsavgifter
Under verksamhetsåret har ingen förändring av årsavgiften skett.

Reserverade medel ftir planerat underhåll
Enligt Bokforingsnämndens bestämmelser ska kostnader för planerat underhåll av
fastigheterna bokföras så att de påverkar resultatet för det år då kostnaden uppstod.
Samtidigt ska föreningen reservera medel för framtida planerat underhåll. Detta foljer av
Bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

På grund av detta varierar ft)reningens resultat kraftigt beroende på vilka underhållsåtgärder
som har utforts under ett år. Resultatet i sig ger därför inte i sig självt en rättvisande bild av
föreningens ekonomiska ställning. Man måste också ta hänsyn till de reserverade medel som
finns till föreningens förfogande för underhyA



Förslag till resultatdisposition

Stiimman har att ta ställning till följande:

Balanserat resultat 570 540
Ärets resultat 659 532

| 230 072

Mot bakgrund av vad som sagts ovan om planerat underhåll ftireslår styrelsen följande
disposition

Ianspråktagande av underhållsmedel -340 058
Reservation för planerat underhåll 250 000
Balanserat resultat 1 320 130

1 230 072 -r'
-//-
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HSB:s Brf Kåpan

Resultatr4kning 06-01 - 06-12 05-01 - 05-12

Nettoomsättning

Fastighetskostnader
Drift
Planerat underhåll
Fastighetsskatt

Tomträttsavgäld
Avskrivningar
Summa fasti ghetsko stnader

Rörelseresultat

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

Resultat efter finansiella kostnader

Årets resultat

Not 1

Not 2

Not 3

Not 4

7 445788

-2 970 941
-340 058

-411 880

-382 300

-474 183

7 49s294

-3 213 566
-69 813

-411 880

-382 502
-435 179

-4 579 362

2 866 426

116 071

-2 322 965

-4 5r2 940

2 982 354

156 13 1

-2 895 794
-2 206 894

659 532

659 532

-2739 663

242 691

2426><

1(10)



W HSB:s Brf Kåpan

Balansräknin 2006-12-3r

Tillgångar

Anlä ggnin gstillgån gar

Mat e r i e ll a anl dggnings t il I gån gar
Byggnader och Mark
Inventarier

Pågående nyanläggningar och förskott
Summa materiella anläggningstill gångar

Finans i e I I a anl äggnings t ill gångor
Andra langfristiga värdepappersinnehav
Andra langfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättnin gstillgån gar

Ko r tfr i s t i g a fo r dr in g ar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Avräkningskonto HSB Stockholm
Summa kortfristiga fordringar

Ko rtfr i s t i ga pl ac er ingar
Övriga kortfristiga placeringar

Kassa och bank
Handkassa

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Not 5

Not 6
Not 7

Not 8

Not 8

Not 9

Not 10

Not 11

60 145 883

3 649

1 362 500

59 994 351

16 640
0

61 512032

700
616 848

60 010 991

700
666 227

6t7 s48

62 129 580

69 297

11 388

473 977

I 819 484

666 927

60 677 918

r22 969
35 757

272 698
2772 826

2 374 146

3 000 000

2 000

3 204 250

3 300 000

2 000
2 000

5 376 t46

67 505 726

2 000

6 506 2s0

67 184168'.2-

2(10)



HSB:s Brf Kåpan

Balansräknin 2005-12-3r

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital
Insatser

Fond för yttre underhåll
Summa Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Ärets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Skulder
Fond för inre underhåll
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter
Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

Poster inom linjen
Ställda panter för skulder till kreditinstitut
F asti ghetsinteckningar

Ansvarsförbindelser

Not 12

Not i3

Not 14

Not 15

5 854 000

3 640 618

s 854 000

3 460 43r
9 494 618

570 s40
6s9 532

9 3r4 431

508 036

242 691

1 230 072

l0 724 690

368 2r9
54 744 590

224 031

15 451

2 620

| 426 125

750 727

10 065 158

393 861

54 942 881

467 073

34 217

U

| 280 978
s6 781 036

67 505 726

62 620 000

Inga

57 119 010

67 184 168

62 620 000

t3fr.

3(10)



W HSB:s Brf Kåpan

Kassaflödesanalys 2006-12-31 2005-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella ooster

Justeringar for poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
fiire fiirändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från fiirändringar i rörelsekapitalet
Okning (-) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar

Öt<ning (+) / Minskning C) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investerin gsverks amheten

Investeringar i fastigheter
Investeringar i maskiner/inventarier
Investeringar (-) /försäljningar (+) av finansiella
anläg gningstill gangar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansierin gsverks amheten
Ökning(+) / Minskning (-) av långfristiga skulder
Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

6s9 532 242691

474 183 435 179

1 133 715 677 870

-3 r2r 238 1 630 991

-139 683 -rs7 666

-2127 206 2 151 195

-t 975 224 0

0 -10 945

3 349 379 46 155

1 374 155 3s 210

-198 29r -422 247

-r98 29t -422 247

-951342 | 764158

2772826 I 008 668
1 821 484 2772 826\(

---

4(10)



HSB:s Brf Kåpan

Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper

Belopp anges i kronor om inte annat anges.

Föreningen tilliimpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivning på byggnader
Föreningen har från och med 2006 bytt avskivningsprincip. Tidigare gjordes avskrivning
med samma belopp som årets amorteringar av fastighetslånen. Avskrivning sker nu
enligt en79-äng annuitetsplan och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och
beräknad ekonomisk livsliingd. För övriga anläggningar sker på 10 år.

Inventarier
Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserat på inventariernas livsliingd

Fond fiir yttre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom
vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan.

Inkomstskatt
Föreningen beskattas med utgångspunkt från en schablonintäkt om 3 procent av
taxeringsvärdet på föreningens fastigheter med tillägg/avdrag för finansiella poster (samt
eventuell tomträtt).
Efter avräkning av eventuellt befintligt skattemässigt underskottsavdrag sker beskattning
med 28 procent. Föreningens skattemässiga underskott uppgick vid årets slut till
41.775.830 kr, en ökning med243.556 kr jämfört med föregående år.
Föreningen har valt att i redovisningen av underskottsavdrag frångå BFN AR 2001:1,
något som dock inte inverkar negatir,t på lagens krav på en rättvisande bild.

Förmögenhetsvärde
Föreningens gemensamma förmö genhetsvärde fördelas efter bostadsrättens
fördelningstal. Detta värde tas upp i respektive medlems deklaration.r<

5(10)



HSB:s Brf Kåpan

Noter 2006-12-31 200s-12-31

Föreningen har ingen anställd personal

Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Styrelsen
Arvode förtroendevalda
Löner och andra ersättninsar
Sociala kostnader

Pensionsko stnader och förpliktel ser

Ovrigt
Summa

Revisorer
Föreningsvald

Summa arvoden, löner, andra ersättningar och

sociala kostnader

Nettoomsättning
Årsavgifter
Hyror
Övriga intäkter
Brutto

Avgift s- och hyresbortfall
Nettoomsättning

Drift
Personalkostnader
Fastighetsskötsel och städ

Reparationer
Taxebundna utgifter och uppvärmning
EI

Uppvärmning
Vatten +

Sophämtning
Fastighetsförsäkring
Kabel-TV
Bredband

Förvaltningsarvoden
Övrig drift
Summa drift

60 000

17 865

0

60 000

17 500

6 953

77 865 84 453

4 200 4 930

82 06s 89 383

2006-t2-3r 200s-12-31
Not I

Not 2

6 488 576

844 879

168 453

7 501 908

-56 120 -49 361

7 445 788 7 495 294

6 488 577

84t 431

214 647

7 544 6s5

82 06s

469 161

285 699

22s 697

928 773

60 902
92 202

46 028
56 482

151 91 1

204 343

367 678

89 383

453 588

506 047

235 819

I 005 740

t70 354

68 151

46 028
92 047

4 594

199 227

342 588

297094r 3213 566

* Under året har Stockholm vatten återbetalat 90.647 kr avseende är 20!!,i

6(10)



W HSB:s Brf Kåpan

Noter 2006-12-31 200s-12-31

Not 3

Not 4

Not 5

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Allkonto
Specialinlåning
Övriga riinteintäkter
Summa råinteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader till kreditinstitut
Summa räntekostnader och liknande resultatooster

Byggnader och Mark

Byggnader

116 071 156 131

2322965 2895 794
2322965 2 89s 794

Ackumulerade Bokfiirt värde
avskrivningar

8 620

63 6sI
43 800

4 731

103 793

47 607

Anskaffnings- Ärets Avskrivnings
värde avskrivning procent

Byggnad

Enhetsmätning el

Ombyggnad

67 254 840
6t2 724

90 927

399 920
61 272

0

0,59Yo -7 660 409 59 594 431

10,000Ä -61272 55t 452
-90 927 0

67 9s8 49r 46r r92 -7 812 608 0 60 145 883

Under året har föreningen gjort en investering i utrustning för enhetsmätning el.

Taxeringsvärde

2006-12-31 200s-12-31
Byggnader

Mark

Not 6 Inventarier

49 54i 000 49 541 000

28 647 000 28 647 000

Anskaffnings- Årets
värde avskrivning

78 188 000 78 188 000

Avskrivnings Ackumulerade Bokftirt värde
procent avskrivningar

Köksrnöbler

Bärbar dator

Kontorsinventarier

28 011

r0 94s
31 926

9 343
3 648

0

33%
33%

-28 011

-7 296

-3r 926

0

3 649

0

70882 1299r

Not 7 Pågående nyanläggningar och fiirskott
Viirmepump
Summa pågående nyanläggningar och förskott

-67 233

I 362 500

r 362 500

3 649

7(10)



HSB:s Brf Kåpan

Noter 2006-12-31 2005-t2-31

Not 8

Not 9

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i HSB Stockholm
Andelar i Fonus

Fortum anslutningslån
Summa fi nansiella anläggningstill gangar

Övriga fordringar
Skattekonto
Fonus medlemskonto
HSB Stockholm
Övrigt
Summa övriga fordringar

500

200
666 227

6t7 548 666927

s00
200

616 848

26

248
l1 114

0

761

232

33 s76

1 i88

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Arvode gemensam förvaltning
Bredband
EI

Fastighetsförsäkring
Fastighetsskötsel byggnad
Fastighetsskötsel mark
Kabel TV
Löpande underhåll
Tomträttsavsäld
Vatten
Råinta specialinlåning
Summa forutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 11 Kortfristiga placeringar
Specialinlåning 6-mån HSB Stockholm
Specialinlåning 12-mån HSB Stockholm
Specialinlaning 24-män HSB Stockholm
Summa kortfristi ga placeringar

l1 388 35 757

49 929
49 9s0
44 460
46 028
40 625

48 750
18 523

9 056

95 575

47 1s2
23 929

473 977

2 000 000

i 000 000

0

0

0

3 300 000
3 000 000 3 300 000,<

8(10)



HSB:s Brf Kåpan

Noter 2006-t2-3r 2005-12-31

Not 12 Eget kapital

Not 13 Skulder till kreditinstitut
Låneinstitut

3 640 618 570 540

Räntesats

Ingående balans

2006-01-01

Disposition enl.

stämmobeslut

Årets resultat

Utgående balans

2006-12-31

Insatser

5 854 000

s 8s4 000

Underhålls-
fond

3 460 431

180 187

Balanserat
resultat

s08 036

62 504

Årets resultat

242 691

-242 691

659 532

659 532

Ränteändring Belopp

Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

4,l9%o 2007-09-01
2.97% 2007-09-01

3,36Yo 2008-01-30
5,250Ä 2009-09-01
4,88Yo 2009-09-01

3.63% 2011-03-01

I 1 000 000

8 6t7 455

1 4r4 700
6 542 185

l0 000 000

l7 1702s0
Summa skulder till kreditinstitut 54 744 590

Med nuvarande amorteringstakt blir amorteringen ca275 000 kr per år de kommande
fem åren.

Not 14 Övriga skulder
Källskatt
Summa övriga skulder

Not 15 Upplupna kostnader och fiirutbetalda intäkter
Förskottsbetalda avgifter och hyror
Arbetsgivaravgift
Fjärrviirme
Garagehyra 2006

Garagehyra

Löpande underhåll
Periodiskt underhåll
Revison
Ränta fastighetslån
Sophamtning
Trycksaker

Styrelsearvode
Revisorsarvode
Arbetsgivaravgift arvoden
Övrig köpt tjänst
Summa upplupna kostnader och frirutbetalda intiikter

2 620

2 620

717 641

2 383
86 70s

135 i 13

102 865

2 038

93 616
7 600

r81 123

4 375
1352

60 000

4 200
19 260

7 8s4
426 rys_

e(1 0)



HSB:s Brf Kåpan

Stockholm 4r 2oo7
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Torkel Hilmersson Anne Masnusson

Vår revisionsberåittels e har 2007 - Oq - / 4v eivitsbetråiflande denna årsredovisning

Av BoRevision AB ftirordnad revisor
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Revisionsberättelse

Till fiireningsstämman i HSB:s Bostadsrättsfiirening Kåpan nr 272 i Stockholm

Organisationsnummer 7 I 64 1 8-6855

Vi har granskat arsredovisningen och bokforingen samt styrelsens ftirvaltning i HSB:s Brf Kåpan
nr 272 i Stockholm ftir riikenskapsaret 2006-01-01 - 2006-12-31.

Det är styrelsen som har ansvaret ftir råikenskapshandlingarna och ft)rvaltningen och ft)r att
årsredovisningslagen tilliimpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om
arsredovisningen och forvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utftirts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebiir att vi planerat och
genomftirt revisionen for att med hög men inte absolut siikerhet forsiikra oss om att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen ftir
belopp och annan information i råikenskapshandlingarna. I en revision ingar också att pröva
redovisningsprincipema och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla
uppskattningar som styrelsen gjort niir de upprättat årsredovisningen samt att utviirdera den samlade
informationen i årsredovisningen. Som underlag ftir vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat
väsentliga beslut, åtgiirder och ftirhållanden i ft)reningen lor att kunna bedöma om någon
styrelseledamot iir ersättningsskyldig mot foreningen. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller
föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen åir förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att ft)reningsstämman fastställer resultatriikningen och balansråikningen ftir ft)reningen,
behandlar resultatet enligt ft)rslaget i ftirvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet ft)r riikenskapsåret.

Stockholm den.td, Z00l

Av foreningen vald revisor
Jö;gen Göls''ecl

BoRevision AB

Glfz,tJ*r'rfr'"7
(-/



MOTION TILL STÄMMAN I BRF: TÅPNN ZOOZ

Motion I

Styrelsen gör ett bra arbete med driften, men när det gäller den finansielle delen är mitt
fiirslag att Styrelsen söker råd hos någon som är duktig i ränteprognoser vid omsättning av
ftireningens lån, och som också kan ge råd för en bättre avkastning av kapitalet. Vid
omsättning av lånen 2005-09-01 och 2006-03-01 har oerfarenhet och ovilja att lyssna till råd
medfort extra räntekostnader på 500-700 tusen kronor. I bilaga finns detaljerad beskrivelse av
handläggningen av dessa lån for medlemmar som är intresserat av detta.

Motion 2

Jag ber om Stämmans stöd till mitt fiirslag att Styrelsen visar större öppenhet och ger bättre
information. Av flera exempel på "hemlighållande" nämner jag ett exempel där en tidigare
styrelsemedlem, som hade forhandlat hyresar.talet med Dagis, tipsar Styrelsen att av
erfarenhet måste Styrelsen kontrollera att HSB gjorde årliga justeringar enligt altalsvillkoren
vid debiteringen av hyran. Svaret från Styrelsen var att hyran var en aff;irshemlighet. Frågar
man vad olika arbeten eller investeringar har kostat är svaret att Styrelsen inte kan låimna ut
uppgifter om detta. En slik attityd är respektlös och ger dålig stämning i föreningen. En enkät
om intresse lor ett eventuellt avtal med Bredbandsbolaget blev utan information till
medlemmen använd som beslutsunderlag. Personliga frågor och offerter i en anbudsperiod
måste givetvis hållas inom Styrelsen, men annars bör vi ha maximal öppenhet.

Aktiva medlemmar är positivt för foreningen, och välmenta inspelen från medlemmar samt
sarntal med tidigare styrelsemedlemmar kan ge positiva bidrag, som bland annat niimnd under
motion 1. Jag citerar HSB jurist Anders Gustafsson i " Hemma " ff. 5 " Sfyrelsen ska mellan
stämmorna på uppdrag av medlemmarna och med redovisningsansvar inför dem sköta
löpande ftirvaltning och angelägenheter. " Det finns olika typer av ekonomiska föreningar,
men i en bostadsrättförening äger vi tillsammans och varje medlem har ytterst ansvar fiir
fiireningen och dess tillgångar.

2007-02-01
Jan Hilding Larssen



Bilaga till motion 1 till Stämman i BRF KÅPAN 2007

På Stämman i 2006 valde jag att inte ta upp 3 förhållanden på dålig handläggning av
belåningen och förvaltning av kapitalet och heller påpeka detta till Styrelsen i efterhand.
Reaktionen från Styrelsen har dock tyvärr varit slik att Stämman bör känna till underlaget for
motionen. Mycket beklagligt är att Styrelsen på medlemsmötet 1l december uppger att de
anser sig lurat av Handelsbanken, vilket tyvärr är att vilseleda medlemmen. Styrelsen gör i sin
handläggning et elementärt fel vid att inte registrera att offerter från bank gäller enbart
dagen de ges, vilket banken också preciserar i sina offerter.

Den 23 september 2005 föreslår jag i brev till Styrelsen att snabbt förtidsar,tala räntan för ett
lån på 17,3 milj. som skulle omsättas 2006-03-01. Erbjudande från bankar den dagen var enlig
mina undersökningar en i fortid avtalat ränta på 3,07 oÄ for 5 år. Räntebotten är nådd i
september 2005, och alla prognoser pekar på ökade räntor de närmaste åren. och räntan ökar
med cirka I hundradels procentenhet varje dag hösten 2005. Det drojer till 13 oktober innan
Styrelsen ber om en offert som fås till ränta 3,29 yo. Styrelsen behandlar offerten på möte I
november, når offerten egentlig inte längre gäller, och de anser i efterhand att offerten inte
är bra! I ett mejl till Styrelsen 8 november nämner jag att nu är räntan redan ökat till 3,51yo.
Nästa behandling i Styrelsen sker dock inte for 1 december, och man ingår då ett ar,tal med
Swedbank med ränta 3,64 yo. Styrelsen handläggning av denna sak har kostad föreningen 500
tusen kronor jämfört med ett snabbt avtal eller 300 tusen mot offerten från i3 oktober.

Mot mitt forslag omsatte föreningen 2005-09-01 ett lån på 8,7 miljoner kronor med 2 års
bindning och ränta 2,97 oÄ. Mitt förslag var 5 år och ränta 3,2 yo. Styrelsens beslut ger cirka
35 tusen kronor lägre räntor än 5 års lån i tiden 2005-09-01 t1112007-09-0i, men enligt
prognos då och nu far vi väsentlig högre ränta än 3,2 o^ i 3 år från 2007-09-01, som i kronor
vill utgöra minimum 250 tusen kronor. Med 2 års bindning bröt dessutom Styrelsen med
tidigare policy om riskspridning eftersom 2007-09-0I ska i tillägg omsättas ett lån på 11 milj.
kr. Cirka 37 Yo av loreningens lån är nu exponerat för räntehöjning 1 september 2007.

Av föreningens likviditet på 4330 tusen kr. var per. 2006-01-01 hela 2773 tusenplacerat på
betalningskonto hos HSB med mycket låga räntor. Jag har föreslagit att Styrelsen upprättar en
likviditetsbudget lor en bättre styrning av kapitalet, som då ger en bättre avkastning.

2007-02-01

Jan Hilding Larssen



Motion till Stämman i BRF. Kåpan 2007.

Korrekt information

I min motion 2 foreslår jag större öppenhet och bättre information, men givetvis måste
informationen vara saklig korrekt. På medlemsmötet 11 december lämnas till medlemmen en
budgetsammanställning för 2007 som visar ett överskottpä 670 tusen kronor exkl. avsättning
till underhållsfonden. Enligt mina beräkningar måste posten finansiella kostnader i
sammanställningen vara for hög, och på fråga till Majling HSB, som har signerat
sammanställningen, beklagar hon att i posten är felaktig inkluderat foregående ars avsättning
till fonden med 250 tusen kronor. (En pågående uppdatering av fonden kan möjligen ge ett
obetydlig awikande belopp). Budget iir således väsentlig bättre än informerat om. (I min
motion 2 nämner jag att Styrelsen måste kolla HSB eftersom Styrelsen är ansvarig visavi
medlemmen, och Styrelsen har ju bra underlag till att kontrollera).

Också i Kåpan - Nytt for december informeras felaktig om överskottet på 670 tusen kronor
exkl. avsättningen. Jag ber Styrelsen att i nästa nummer korrigera felet, men får intet svar.
Informationen på nl.r.t'.brlliapan.se har samma fel, samt ytterligare 2 fel om vår ekonomi,
som jag också ber Styrelsen korrigera. Ett av felen är att man tendensiöst skriver att
överskottet framför allt skyldes värmepumpen. Huvudorsaken är dock att ett fallande
räntenivå senaste åren har reducerat kostnaderna med 1,3 milj. kronor, medan
driftskostnaderna har ökat med närmare 0,6 milj. Värmepumpen är dock en god investering
som vill reducera driftskostnadema.

I februari nummer av Kåpan - Nytt finns tyvän ingen korrektion, och x'u'r.r'.hr{l,apan.se är
heller inte korrigerat. Jag informerar då Styrelsen att jag vill ta upp informationsfrågan på
Stiimman. Jag får då äntligen ett mejl från Johan Tjäder att Styrelsen i februari ännu intet har
tagit slutlig ställning till budgeten, och att eftersom en budget är en prognos kan den inte
sägas vara rätt eller fel. Ett mycket irrelevant svar - forstår han inte att det gäller ett relatir,t
stort konkret fel i infonnationen till medlemmen som Styrelsen har skyldighet att korrigera.
Johan, en budget är bra och rätt om skillnaden mellan budgeterade och faktiska
intäkter/kostnader blir minimala, medan budget med felaktigheter är ett dåligt verktyg ftir att
kontrollera resultatutvecklingen. Samma dag, 5 februari, tas den felaktiga ekonomisidan bort
på u'r'r-*,.brlliiipan.se med besked till mig att den nu var inaktuell. (Vilket den egentlig har
varit hela tiden med sina fel). Vi gör alla fel. En god ledare erkänner detta och ftirsöker inte
mörka fel.

Jas ber Stämman fatta föliande beslut :

Om Styrelsen har lämnad infomration till medlemmen som visar sig innehålla fel ska
Styrelsen snarast informera medlemmen om detta och konigera felet.
Officiell information på r,nvu'.brJli*pan.-se är ett bra initiativ, men måste ha ett högt
krav på saklighet. .

Jag är mycket ledsen att i år måste lämna 3 motioner om ftrhållanden som kunde ha
varit löst utan att involvera Stämman,

Jan Hilding Larssen 2007-02-19
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Motion till Stämman i Brf. Kåpan 23 aprtl2007

Servitut al'tal garage

I kallelsen till garagemöte 4 april blev informerat om stor hyreshöjning för medlemmen
kanske redan från 1 april. På mötet blev nämnd underhållsarbete på närmare 12 miljoner
kronor varav l1 miljoner inte kunde aktiveras men bokföras som kostnad. Jag forstår inte
Kupans rädsla för konkurs .Jag har informerat att om nödvändig kan foreningarnas
kostnadsandel kompenseras i resultaträkningen med en uppskrivning av föreningarnas
bokforda byggnadsviirden, som per m2 utgör cirka 1/3 av värden till våra nya grannar i
Folkparksvägen. .

Jag nämnde vidare att en byggnadsexpert måste kolla om underhållsforslaget var korrekt.
19 februari får jag på min fråga information att byggnadsexpert nu har kollat förslaget med

konklusion att arbetet var omotiverat. Man borde kanske ha kollat detta före kallelsen slik att

medlemmen inte hade blivit oroat på ett möte, som då egentlig inte var nödvändig.

På garagemötet 4 februari uppger Johan Tjäder att Styrelsen på egen hand kan si upp servitut

altalet medan Thomas Feierbach anser detta kräver beslut av Stämman. Jag nämnde att vår

investering i garaget pä3,7 miljoner kronor var aktiverat i vår balansräkning som del av vårt
byggnadsvärde, vilket jag senare dokumenterade med foreningens ekonomiska plan från
1985. Efter ackumulerade avskrivningar utgör restvärdet av vår investering i garaget cirka 3,3

miljoner kronor. Styrelsen kan således på egen hand inte si upp servitut avtalet slik det iir
bokford. Konsekvens hade också blivit att vi då måste bokföra som kostnad restvåirdet. Jag

bad diirför Styrelsen bekräfta att de varken nu eller senare kan si upp servitut avtalet utan
godkännande av HSB/Stämman, men Johan Tjäder uttalar for Styrelsen att jag måste juridisk
bevisa att inte Styrelsen kan si upp servitut al'talet på egen hand.

Styrelsens svar oroar mig. Efter många mejl slutar det med att Johan Tjäder flor Styrelsen
uttrycker att man eventuellt vill forsöka få bokförd servitut avtalet i balansräkningen
annorlunda än det princip HSB har anr'änd. slik att Styrelsen juridisk ska kunde si upp servitut
avtalet på egen hand.

Jag ber Stämman fatta följande beslut:

Styrelsen får inte på egen hand si upp servitut avtalet eller bryta avtalet. Ett slikt beslut
måste tas av Stämman och godkännas av HSB.

2007-02-21

Jan Hilding Larssen



Motionssvar

Motion nr l, Jan Larsen

Svar: Styrelsen tycker sig ha handlagt omsättningen av lånen efter bästa flormåga. Stiimman
har dessutom beviljat styrelsen ansvarsfrihet for detta.

Motion nr 2, Janlarsen

Svar: Styrelsen uppfattar inte något konkret förslag till stiimmobeslut i motionen.
Styrelsen informerar medlemmarna via informationsmöten, hemsidan och KåpanNytt och de
öppna mötena före varje styrelsemöte.

Motion nr 3, Jan Larsen

Svar: Styrelsen anser att en preliminåir budget 2ir just preliminiir och d2irfor inte felaktig.

Motion nr 4, Jan Larsen

Svar: Styrelsen har inte haft någon annan tanke änattta upp en eventuell fråga om
servitutsavtalsuppsägning med stämman.



Fullmakt

Varje medlem har en röst. Om flera mecllemmar äger bostadsråtten gemensamt, har cle ändå
bara en röst tilisammans.

Fysisk person far utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make, sambo, arrnan
närstående (= foräldeq syskon eller barn) eller annan medlem får vara ombud.

Ombud får bara loreträcla en med.lem. Fullmakt ska vara skriftlie och daterad. Den eäller
högst ett år efter utfårdandet.

F'rrllrneLt fÄt

att foreträda bostadsrättshavaren ...... ......

Lägenhetsnllmmer ................ i brf

Bostadsrättshavarens egenhändiga namnteckning:

(Fullmakten behöver inte vara bevittnad)





Ordlista

Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisn ingen
som i text förklarar verksamheten kallas förvaltnings-
berättelse (ibland verksamhetsberättelse eller styrelse-
berättelse).
Fön'altningsberättelsen talar om vilka som haft uppdrag
i föreningen, vad som i hur.udsak förekommit samt re-
dovisar en del fakta om antalet medlemmar m m.

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

Resultatriikningen visar vilka intäkter respektive kost-
nader föreningen har haft under året. Intäkter minus
kostnader = årets överskott/underskott.
För en bostadsrättsförening gäller det nu inre art få
så stort överskott som möjligt, utan istället att anpassa
intäkterna till kostnaderna. Med andra ord ska årsavgif-
terna beräknas så att de täcker de kostnader (inklusive
avsättning till fonder) som man väntar ska uppkomma.
Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen
hur resultatet ska hanteras.

Balansriikningen visar föreningens tillgångar (tillgångs-
sidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På till-
gångssidan redovisas föreningens anläggningstillgångar
i form av fastigheter och inventarier samt föreningens
omsättningstillgångar i form av t ex konranter och
andra likvida medel.
På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital som
innehåller medlemmarnas insatser, balanserat resultat
och yttre fonden. Öwiga 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 redo-
visas som en kostnad för avskrilrring i resultaträkningen
varje år. Det värde som srår som tillgång i balansräk-
ningen är värdet efter alla avskrivninsar.

Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till
kontanter inom ett år. Bland omsättningstillgångar kan
nämnas HSB allkonto och andra likvida medel.

Kortfristiga skulder är skulder som föreningen måste
betala senast inom ett år, t ex leverantörsskulder.

Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att betala
sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor, bränsle).
Likviditeten erhålls genom attjämföra bostadsrätts-för-
eningens.. omsättningstillgångar med dess kortfristiga
skulder. Ar omsättningstillgångarna srörre än de kort-
fristiga skulderna, är likviditeten tillfredsställande.

Skulder: Skulder till utomstående; dels sådana som ska
betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut.

Fond föryttre underhåll: Sryrelsen ska upprätta under-
hållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten ska medel
avsättas för underhållet. Genom beslut om årsavgiftens
storlek säkerställs erforderliga medel för art rrygga un-
derhållet av föreningens hus. Beslut om fondavsättning
fattas av föreningsstämman.

Fond för inre underhåll: I de bostadsrättsföreningar
som har en inre underhållsfond, regleras avsätt-
ningen till fonden i bostadsrättsföreningens stadgar.
Fondbeloppet enligt balansräkningen utvisar den
sammanlagda behållningen av samtliga bostadsrätters
tillgodohavanden. Fondens fördelning på respektive
lägenhet framgår av den avispecifikation som följer
inbetalningskorten varj e kvartal.

Ansvarsförbindelser är åtaganden för förenirrgen som
inte bokats som kort- eller långfristig skuld. Kan vara
borgensförbindelser eller avtalsenligt åtagande, som
avgäld.

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