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ÄnsREDovrsNrNG
HSB: s Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm

Stytelsen föt HSB:s bostadstättsförening Fredhzill i Stockholm får härmed avge redo-
visning föt föteningens vetksarnhetsåt 2013-01-01 - 2013-12-31.

Förvaltningsbetättels e

Föteningen bildades 1931-10-01. Föteningen äget och föwaltat fastighetema BnI-
jantsmycket 3 och { SkogslandetT,2 och 3, samt Pulpur 1 odn2.
Foteningens organisationsnurnmer fu 7 02000-6305.

Av föreningens 789 lägenhetet uppläts samdiga med bostadsrätt, vtt^v HSB:s Brf
Ftedhäll ägetfrä.

I föreningen finns det 58 lokalet v^tz..r Vivere Fastighetet ÄB har bostadstätten för
wå. Resten innehat föteningen.

Medlemmar
Föreningen };'zr953 (950) medlemmar.
Under ärethar 118 (126) lägenhetsövedåtelser skett.

0 = Fötegående vetksamhetsfu

Stpelse
Stytelsen har sedan föregående otdinarie föteningsstämma haft följande sarnmansätt-
ning:

Jesper Lambt6us Otdfötande
Lats Sundelind Vice otdfötande / Ekonomi
Sten Larsson Sekretetare
Malin Sandbacka Ekonomi
Daniel Holmkvist MiIiö
Sami Pulkkinen Teknik
Sofia Ståhlspets Infotmation
Anna l(arlsson (t.o.m. okt) Upphandling
Äse Johansson-I(tistiansen Utsedd av HSB Stockholm

Suppleantet harvaÅt:
Stpbjötn l7egler Underhåll
Elin Flyman Utbildning
Matia.Lembke Utsedd av HSB Stockholm

Föliande ledamöter ståt i tut attavgä vid kommande otdinade föteningsstämma:

Jesper Lambteus Otdinatie
Daniel Holmkvist Ordinatie
Malin Sandbacka Ordinatie
Sofia Ståhlspets Otdinarie
Styrbjöm'lTeglet Suppleant
Elin Flyman Suppleant

Otdinarie ledamoten Anna I(atlsson valde undet senare delen av verksamhetsätet att
lan:rrn stwelsen,



Fitmatecknare
Föteningens firma hat tecknats avJesper Lambreus, Lats Sundelind och Malin Sand-
backa, och förvaltaten HomeiraRazavtan, två i förening, det vill säga två av de upp-
räknade perconema tecknar firman .'llsarnmans.

Revisorer
Revisorer lnzr vzrit Ftedtik Awidsson, ordinarie, och Chadotta Lundstöm, supple-
ant, vald av föteningen, safnt Bo Revision Revisionsbyrå.

Valbetedning
Valberedningen hat utgjorts av Raymond Drugge, sahmankallande, Camilla Sarin
och Anderc Frideli.

Ombud till disttiktsstämma
Föteningens ombud vid distdktsstämrna för HSB Stockholms 1: a distdkt har. vatit
hela stytelsen.

Sammanträden och medlemsmöten
Styrelsen hat under tåkenskapsfuet hållit 11 protokollfötda sammanttdden och ett
internat då styrelsen planerade årets verksamhet.

Otdinarie föteningsstämma hölls 2073-04-07 på Studio Ttanzt (43) töstberättigade
medlemmar var fepresenterade.

Anställda
Föteningen har trrä fastighetsskötate anställda på heltid, Roger Backsröm och An-
ders Suömberg.
Förvaltare har varit Homeita Razavtat.I maj tnånad hölls en dags konfetens för pet-
sonalen. Då hölls även utvecklingssamtal med personalen.

Arvoden och löner
Arvoden och etsättningat till förtoendevalda och löner till anställda ftamgät av re-
sultaträkningen.

Ärsavgiftet och hytor
De av föreningens lokalhytesgästet som har indereglerade kontrakt fick vidkännas
en marginell höfning under året.

Medlemsinformation
Fredhällsnytt hat undet vetksamhetsåtet utkommit med tte nulnmer utdelade till alla
medlemmar. Dessutom har "Fredhiiltrtrytt Express" satts upp i alTa porat vid behov
av akuta infotmationsinsatser.

Föteningens webbplats
Föteningens webbplats uppdatetas regelbundet. Den ir i förcta hand till föt att ge
infotmation till de medlemmat sofir har internet, mefl dät kan även mäklare och hu-
gade spekulanter. hämta infornation om föreningen. På webbplatsen kan medlern-
matn^ också boka wättstuga och föreningens gemensamma lokaler.

,/'/

i/tf 11(-/{ I\\:>



Städdag
Vi hade städdag den 4 maj. De cirka 3O-talet medlemmat som deltog sopade, städade
och bar skräp ftån vindar som andta medlernmatliåmnt iftån sig.

Gästlägenhet
Under 2013 bokades 275 dygr i gästlägenheten mot ctrka 764 andet 201,2.

Vattenskador/Skador
Föreningenharhzfttväomfzttandevattenskador.

Undethåll

Relining av köksstammar
Under 201.3 rcTtnades alla köksstammar på Pqpurl, Alla köksstammar i föreningen
ät nu telinade.

Vätmecenttal
Byte av värmeväxlate gjordes efter. an*lys av anläggningens höga tetwtemperatur
tillbaka till Fortums fidrvärmesystem. Nya växlaren har högre effekt vilket genast
givit tesultat. Minskad returtempetatur renderar i minskad staffavgift till Fotum.
Beräknad återbetaLrings id fu 2 - 3 är'.

Obligatorisk ventilationskontoll (OVE
Atbetet med att ätgärda bdster kommer a;tt fofisätta under 2074 med bl.a. rensning
av ventilationskanalet. Detta atbete skall leda till en godkdnd OVK under året.

Bredband
Styrelsen har undet 2013 utrett möjligheten ztt frnnz ett kollektivt altemativ till de
individuella zvtal f& bredband via fibet som medlemmzma för. nåwatande kan sluta
med Bredbandsbolaget. Fordelen tned att kollektivt ansluta alla hushåI1 till ett bred-
bandsavtal är a* kraftigt teduceta kostnaden pet hushåIl. Styrelsens ambition ar att
undet våren 2014 ptesentera ett fötslag som medlernmarna ska kunna ta ställning till.

Energiproiektet
I enlighet med stämmobeslut våren 2070 hat föteningen sorn mål att undet de kom-
mande 10 åren minska föreningens energiförbrukning med 20 o/o jåmfört med 2009.

Energiförbruknirrgen var under 2009 totalt7 714 MWh, var^v 524 MWh vat el och
7 190 MWh fi,i,twfume. Eftenom fjärrvdrmeförbrukningen kraftigt påverkas av om
det var en "kall ellet varrn" vinter korigetas utfallet med SMHI:s Energiindex, som

iämför aktuellt år med statistik ftån de seflaste 30 åren. Utiftån detta fäs en nor-
malårskorigerad siffta vilken energifötbrukningen jämförs mot.

2009 vat ett milt åt vilket gav ett index pä 93 oÄ. Tat man årsförbrukningen pä 7 1.90

MSfh och dividerar med 0,93 (93 Yo) 
"åt 

fbrvivad. som kallas en normalårskorigerad
åtsfötbrukning. Denna kan sedan jdmföras med kommande åns normalårskordgetade
fötbnrkningar. Ingangsvdrdet för ht 2009 var alltså 524 + 7 1,90/0,93 = 8 255 MWh.
Boendes el- och gasfötbrukning räknas inte in, då den inte kan påvetkas av förening-
en.
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Under 2073 vx utfallet totilt 7 045 M!7h uppdelat enligt 591 MSTh El och 6 453

MWh fi,årnrxme. Detta blir eftet notmalåtskorigetingen 591'+6453/0,92 = 7 606

MWh. Jämförs detta med utfallet 2009 har föteningen sänkt enetgifötbrukningen

motsvarande -7,9 o/o.Detta ät i linje med vad målbespatingen enligt beslutet skall

YATA.

Målet och historiskt utfall för energiförbtukningen undet ptojektpetioden ät:

Under hösten 2010 genomfötdes ett examensatbete vid I{TH som utvärdetade möi-

hga ätg;fuder och deras påverkan på energifötbrukningen. Grundtanken i detta v^r. att

få föslag på fötbätttingsåtgrfudet som kan leda till en energibesparing.

Styrelsen tittat kontinuerligt p-a de åtgätdet som är både byggtekniskt genomfötbara

och ekonomiskt fötsvarb^t^. Atgxderna kornmet attvarl en kombination av cenftalo'

ätgptdet och infonnation om vad man som boende sjdlv kan göta'

Ekonomi
Årets resultat för verksamhetsåret 2073 uppgån till3 785 541 lconot (övetskott) vil-

ket ir en ökning jämfötmed fötegående års tesultat 1 543 970 ktonot'

Ärets ökade resultat irrar fle:.a olika otsaket. Huvudorsaketna fu låge kostnadet föt
ddft. Som fr"-gåt av not 2 (drif| redovisar föteningen lägte kostnader föt snören-

hållning och uppvårmning vilket beror på en mildare vinter undet första kvattalet

2013 jämfört med 2072. Föreningen redovisar även lågte driftkostnadet avseende

kabel-TV (nytt bätte avtal) och lägte förvaltningsawoden.

Samtidigt redovisar föteningen ökade ddftskostnadet jämföt med föregaende år (se

not 2) när det gdller petsonal (ökade löner och sociala avgifter), städning (utökat

stiidupp&ag), reparationer, el, vatten, sophämtning (flet hämtningat) och fastighets-

fötsäkring (ptemiehöining) och ökade ö*iS" driftskostnader. De ökade öwig4 ddfts-
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PLANE,RAD
FÖRBRUK\TING MV/h]

FAKTISK
FÖRBRUKNIII\TG MWh]

Är #är

Må1-

Vär- förb-
me rukn. Målfor-

El l(om. Kort. ändring

Nor- Kofr.
SMHI malårs- föränd

Faktisk Energi- korr. dng
Et Värrne förbr, index fötbr.

201,0 1, är 51,4 7 577 8 090 -2 a/a 544 8 137 8 681 149 o/o 8 009 -3,0 a/o

2411 2är s03 7 422 7 925 -4 Y, 539 6 s14 7 A53 89 o/o 7 8sB ^4,9 o/o

2012 3är 493 7 267 7 760 -6 o/o 546 6 780 7 326 97 o/o 7 536 -8,-7 a/o

2013 4är 482 7 1,13 7 595 -B o/o 591 6 453 7 045 92 o/a 7 606 -7 ,9 
o/o

201,4 5är 472 6 958 7$A -1,0 a/o

201,5 6hr 461 6 803 7 265 -1,2 o/o

201,6 7är 451 6 649 7 099 -1,4 0/o

2017 Båt 440 6 494 6 934 -1.6 o/a

201,8 9är 430 6 340 6769 -18 o/a

2419 1A är 419 6 185 6 604 -24 a/o



kostnademahånföt sig till en befarad födust på 551 000 på grund av brottslighet av
ekonomisk kanktat. Läs vidare nedan under rubriken Händelser eftet vetksamhets-
årets utgång.

Årets tesultat hat också påvetkats positivt av ett minskat planetatunderhåll som föt
2072 uppgtck till 381 585 (fotegående är.788 179). Det planerade underhållet avser
åtgärdet enligt undethållsplanen vats beloppsmässiga storlek kan vanetz rnellan olika
år betoende på vilka ätgfuder. som fi.nns i underhållsplanen för ett visst åt. Ärets pla-
netade undethåll avsåg målning av fönstet, byte av gatnla tadiztotet, wättrnaskiner
och avloppsrör.

I likhet med tidigate åt täcks kostnadetna föt planetat underhåIl genom uttag från
fonden ör yttre undethåll samt att det vatje år görs en ny avsättning till fonden för
ytue underhåll (se fötslag till resultatdisposition nedan).

Resultat efter åtets föreslagna fonduttag (381 585) och fondavsättning (2 070 000)
uppgar dll, +2 097 1,26 (3 785 547 + 381 585 - 2 070 000) vilket kan jämföras med
+732149 (1 543 970 + 788 179 -2200 000) tör20L2.

Styrelsen beslöt redan 2009 (eftet avstämning rned BoRevision) att den under 2013
avslutade reliningen av köksstammat inte ska redovisas som planerat undethåll utan
som elr byggnadsinvestering. I(ostnaderna föt relining motsvaras av ärhga avskriv-
oitg* (undet en avskrivningstid på 15 år). Även våra nye- portarr tedovisas sorn efl
byggnadsinvestering

Förslag till resultatdisp o sition
Stärnrnanhar att ta stälhring till:
Balanserat resultat vid årets börf an
Årets resultat

Stytels en föresl är föIjande disp osition:
IJttag ur fond för ytfi:e underhåll
Overföring till fond för yttre underhåll.
Ralanserat resultat vid årets slut

2 989 418
3785 541

67749s9

-381 585
2 07A 000
s 086 s44
6 774 959

Föreslagen övetföring till fond för yttre underhåI1 följer var underhållspian.

Under 2074kommet planemt undethåll attföL)a vår underhållsplan. Under fuet ska vi
t.ex. byta ut gamla element, utföta en genomgång av vfut nyckel- och låssystem samt
utföra en del rot- och avloppsarbeten.

Som vi infotmetade om redan i åtstedovisning för 201,2 kommer vi sannolikt undet
de närrnaste åren wingas att tidigatelågga (amfört med underhållsplanen) underhålls-

^tg^tdet 
avseende vän fasadet och tak. Undet 2014 kommer vi med hiälp av en kon-

sult att utreda vilka åtgeirder sofn ir nödvändiga. att ätgårda. Dessa Ltg;atdet är sanno-
likt beloppsmässigt betydligt störe jämfött med det underhåll och de investedngar
som vi genomfö* undet de senaste fem åren. De ökade underhåIlet syftar till att åter-
sätlavfua fasader och tak i notmalt skick.



Vi planerar att finansierz åtgardetna genom att föreningefl tar ett nytt lan vilket med-
för ökade räntekostnadet och amortetingat av Ihn. Föt att säkerställa vår ekonomi
inföt det ökade undethållet, men även inför ftamtida ådiga kostnadsökningar på
gund av pris- och löneökningar, behöver vi få in mer pengar. Under 2010 - 201,2

finansietade vi allmänna kostnadsökningaqpl^Letat och löpande undethåll samt aku-
ta teparaionet med egna befintliga medel men utarr avgiftshöjningar. Styrelsen beslöt
därföt undet 2012 att tillsvidate införa en årlig återkommande avgiftshöjning med 2
oh pet år, som nu genomfötts 2013 och 2014, för att försöka undvika er stor avgifts-
ökning av engångskaraktrir. Stytelsen kommer grvetvis också ztt fofisätta sitt arbete
med att se över och förcöka minska våra kostnadet.

Händelser efter vetksamhetsåtets utgång

Styrelsen anlitar från den 77 mats 2014 HSB som föwaltate då vår tidigate förvaltare
sade upp sig med omedelbar verkan den 18 februari. Stpelsen accepterade uppsäg-
ningen då omståndigheter ftamkornmit som omöjliggjotde fortsatt ansällning. Om-
ständighetema dr brottslighet av ekonomisk karaktdr och detta dt polisanmdlt. Styrel-
sen vill nnderstryka att btottsligheten inte pävetkat ellet hotat föreningens nuvatande
eller ftamtida ekonomiska strillning och att stytelsen .inre behövet vidta någta åtgär-
det finansiellt, som ttttex.låna pengar eller höja årsavgiften, för att säkerställa detta.

Slutord
Till slut ett stort tack till vår personal, till de medlernmar som deltat i föteningens
arbete och till er som kommer med goda tåd till stytelsen.



Org Nr: 702000-6305

Styrelsen for
HSB Bostadsrättsforening Fredhäll i Stockholm

Org.nr: 702000-6305

får härmed avge årsredovisning för foreningens
verksamhet under räkenskapsåret
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Org Nr: 702000-6305

HSB EostadsrättsföreninE Fredhäll i Stockholm
I

Resultaträkni
2$L3-01-03.
2013-tr 2*31

2012-OL-01
2012-L2-31

Nettoomsättning

Fastighetskostnader
Drift
Planerat underhåll
Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift
Avskrivningar
Su m ma fastig hetskostnader

Rörelseresultat

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

Årets resultat

Not l.

Not 2

Not 3

Not 4
Not 5

24 0?5 677

-13 749 297
-381 585

-L 27L 720
-2 L76 467

23 144 373

-L4 2g5 A77
-7BB T79

-L 422 600
-2 113 391

-17 578 669

6 447 008

40 592
-2 702 0s9

-18 619 247

4 525 126

27 798
-3 008 954

-2 66L 467

3 785 541

-2 981 156

I 543 970
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Org Nr: 702000-6305

HsB Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm

Balansräknin

Tillgångar

Anläggn ingsti I lgå ngar
Ma teriella a n lä g g n ingstillgå nga r
Byggnader och ombyggnader
Mark och markanläggningar.

Fin a ns ie lla a n lägg n ing s tillgå n g a r
Lå ngfristigt vä rdepä ppe rsi n nehav

Summa än läggningstillgångar

Omsättn i ngstil lgå nga r
Bostadsrätter

Ko rtfris tig a fo rd r in g a r
Avgifb-, hyres och andra kundfordringar
Avräkningskonto HSB Stackholm
Placeringskonto HSB Stockhol m
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassä och bank

Summa omsättningsti llgånga r

Summa tillgångar

2013-12-31 20L2-12-31

Not 6
Not 7

Not B

Not 9

Not 10
Not 11

Not 12

92 63L 174
439 3s0

92 92L 128
439 3s0

93 070 s24

s00

93 360 478

500
s00 500

93 071 024

468 801

26 6Bs
3 972 982
3 734 667

200 093
429 299

93 360 978

468 801

17 436
3 359 089
z 003 20s

54 969
39s 289

B 363 726

591 040

5 829 989

1 184 973

9 423 566 7 483 763

L9249* 590 100 84474A

fi5
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Org Nr: 702000-6305

t{SB Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm

Balansräkni 20L3-12-31 2012-L2-31

Hget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatser
Upplåtelseavgifter
Underhållsfond

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Ärets resultat

Summa eget kapital

Skulder
Skulder till kreditinstitut
Levera ntorsskulder
Fond för inre underhåll
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

Poster irrorn linjen

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut
Fastig hetsi nteckni nga r tota lt uttag na

Ansvarsförbindelser
Fastigo

Br 827 543 83 963 234

10? 494 590 L00 844 748

90 030 600 90 030 600
92 384 600 92 384 600

24 973 23 473

Not 13

Not 14

Not 15
Not 16

1 L4L 184
6 673 189
6 077 7L5

1 141 184
6 673 189
4 665 894

13 892 0BB

2 989 418
3 785 541

12 480 267

2 Bs7 269
1 543 970

6 774 960 4 401 239

2A 667 048

77 A26 228
946 908
374 538
46 933

3 432 936

16 BB1 506

7B 248 301
920 467
376 833
46 944

4 378 689

"*:>
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Org Nr: 702000-6305

HSB Bostadsrättsförening Fredhäll i Stsckholm
2013-01-01 2012-OL-01
2013-12-31 2012-',2-31Kassaflödesäna

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster

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

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

I nvesteri ngsverksa m het
Investeringar i fastigheter
Kassaflöde från investeringsverksam het

Fi na nsi eri n gsverksa m het
Okning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder
Kassaflöde från fi nansieringsverksarnhet

Ärets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

5 961 608 3 657 361

3 785 541

2 L76 A67

1 543 970

2 113 391

-1BB 383
-913 619

326 610
sBZ 945

4 859 607

-1 886 113

4 566 916

-3 325 870
-1 8B6 113

-1 222 473

-3 325 870

-L 467 227
-1 222 073

L75! 4?.t:

6 s47 268

I 298 688

-L 467 227

-2?:6 191

6773 449

6 547 268

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto

hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.
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Org Nr: 702000-6305

HSB Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm

Redovisningsprinciper m.m.

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

Från och med räkenskapsår som påbörjas 2014 träder ny normgivning i kraft, vilket innebär att föreningen framtida år
kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat K-regelverk. Förändringar kommer sannolikt att ske vad gäller synen
på avskriwingar, investeringar och planerat underhåll. De*a kan medföra att framtida resultat och jämfdrelsetal awiker
från denna årsredovisning och budget för 20L4.

Avskrivning på byggnader
Avskrivning sker enligt en rak avskrivningsplan, 0,9 o/o årligen och grundar sig på anläggningens anskaffningwärde och
beräknade ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning mellan 10-30 år.

Avskrivning på inventarier
Helt avskrivna.

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

Inkomstskatt och underckottsavdrag
En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltnings-
domstolen 20t0-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de år hänförliga till fastigheten.
Seskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter
avrä kning av eventuel la underskottsavdrag sker beskattni ng med 22 o/o,

öwiga bokslutskornmentarer

Medelantal anställda
Män
Kvinnor

Aruoden, löner, andra ercättningar och sociala kostnader
Aruoden shTrelse
Sociala kostnader

Revisorer
Föreningsvald

övriga fö*roendeva lda / anstä I lda
Löner och ersättningar
Sociala kostnader
Uttagsskatt
Pensionskostnader och förpliktelser
Övriga personalkostnader

Totalt
Löner och aruoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift,

Innev. år Föreg. år
2

1

2
1

3

2013-01-01
2013- 12-31

L32 000
L9 787

3

2012-01-01
zaI2-L2-31

128 399
38 7T7

151 787

11 000

1 368 466
479 972
166 462
156 058

10 980

L67 116

10 700

1 366 929
399 661
163 776
142 356

4 77A
2 131 938

w
2 A76 892
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Org Nr: 702000-6305

HSB Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm

Noter
2013-O1-01
2013-12-31

201t-01-01
2012-12*31

Not 1

Itlot 2

Not 3

t{ot 4

Itlot 5

Nettoomsättning

Ärsavgifter
Hyror
Övriga intäkter
Bruttoomsättning

Avgifts- och hyresbortfall
Hyresförluster

Drift

Personalkostnader
Snörenhållning
stiid
Reparationer
EI

Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Fastighetsforsäkring
Kabel-TV
Forualtningsarvoden
Övriga drifukostnader

Avskriuningar

Byggnader
Om- och tillbyggnad
Inventarier

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm
Ränteintäkter HSB placeringskonto
Räntei ntä kter skatteko nto
Övriga ränteintäkter

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader långfristiga skulder
Övriga räntekostnader

20 t79 242 19 7S3 31s
3 129 191 3 115 916

935 058 415 332w
-2L7 757

_62

24 025 677

2 794 725
123 140
650 460
619 004
784 79L

5 625 504
646 0BB

411 063
335 800
480 521
464 398

1 313 803
t3 749 297

797 0AA
L 379 067

0
2 L76 467

4 555
31 461

0

4 577
40 592

2 701 868
191

re
-170 073

-tL7
ffi

2 754 7AB
757 7tL
621 315
6L2 746
769 1,13

5 783 530
614 093
376 505
377 377
656 352
492 6E3

1 028 934
k

14 295 A77

797 0AA
L 275 2A6

41 185m

9 508
3 205

44
15 040

w 798

3 008 954
0

27A7 059 3 008 954

*"dJ
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Org Nr: 702000-6305

HSB Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm

Floter 2013-12-31 2012-12-31

t{ot 5

Not 7

Hot I

Itlot I

ltlot 1O

Not 11

Not 12

Byggnader och ombyggnader

I n gående a nskaffni ngsvä rde
Ärets investeringar
Utgående acku mu lerade a nskaffn ingsvärden

Ingående ackumulerade avskrivningar
Ärets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Bokfört värde

Taxeringsvärde

Byggnader
Mark

Mark och markanläggningar

Ingåend e anskaffningsvärde mark
Utgående ackumu lerade anskaffningsvärden

Bokfört värde

Åktier, andelar och värdePapper

Ingåend e a nskaffn i ngsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Bostadsrätter

Lägenhet 423
Lägenhet 612

övriga kortfristiga fordringar

Skattefordringar
Skattekonto

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kabel tv
Fastighetsförsäkring
EI

Arvode ekonomisk förualtning
Övriga förutbetalda kostnader

Kassa sch bank

Plusgiro
Bankkontot Swedbank

Förändring av eget kapital
uppl.

Insatser avgifter

118 266 830
1 886 113m

-25 34s 742
-2 t76 067

114 940 960
3 325 870

118 266 830

-23 273 496
-7 472 206

-27 52L 769 -25 345 7A2

92 63t L74 9292L 128

265 997 000 261 221 000
314 027 000 35s 677 000
580 024 000 616 898 000

439 350 439 350
439 350 439 350

439 350

s00

439 350

500
500

1 300
467 50L

500

1 300
467 s01

468 801

200 091
2

468 801

54 682
287

200 093

tzz 477
185 376
97 246

0
24 204

54 969

0
335 800
47 596

5 335
6 558

429 299

32 L45
558 895

395 289

58 334
L t76 639

Belopp vid årets ingång
Resultatdisp enl. stämmobesl ut
Ärets resultat
Belopp vid årets slut

591 040 1 184 973

Underh.- Balanserat
fsnd resultat Äreb resultat

1 141 184 6 673 189 4 665 894
1 411 821

2 857 269 1 543 970
I37 t49 -1 543 970

3 785 541

1 14L 184 6 673 189 6 977 715 2 989 418 3 785 541

qL

w

.Q{W r-a* fl,{.'r.jf
' ,å s

_i
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Org Nr: 702000-6305

HSB Bostadsrättsförening Fredhäll i Stackholm

Noter 2013-12-31 2012-12-31
Not 14 Skulder till kreditinstitut

Ränteändr. Nästa års
Låneinstitut Lånenummer Ränta

4,780/o

3,834/o

2,37o/a

2,474/o
2,374/o

da amofterin
Nordea Hypotek
SE-Banken Bolån
SE-Banken Bolån
SE-Banken Bolån
SE-Banken Bolån
Swedbank

39788470596
22679716
22679767
3s899480
36038268
275L4667A8

2017-03-15
zaM-tz-28
zaL4-02-27
20 13-12-18
20L4-47-27
2015-06-10

14 790 000
16 268 700
16 5BB 575
4 083 748
4 047 245

21 248 0003,44o/o

340 000
182 800
60 940
41 ?.52
40 9BB

576 000
77 4?.6 228 L24L 980

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

övriga skulder

Personalens källskatt
Depositioner

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

U pplupna räntekostnader
Förutbetalda hyror och avgifter
Fjärruärme
VatLen

Snörojning
ståid

Övriga upplupna kostnader

Y Lntl

28 933
18 000

75 784 Z4B

70 816 328

28 944
18 000

Not 15

Not 16

Stockholm, den

46 944

263 890
1 887 418

973 BB8
23 648

618 151
51 705

551 989re

46 933

238 908
1 850 953

724 892
0

0
sB 455

559 728
3 432 936

:FF;e*#/s ry

Vår revisionsberättetse nu, ffi "- -#u* S F | ä m n ats b et räffa n d e d e n ffi -ä rs re dcv i s n i n g

tu*eM
&laTran6

BoRevision AB
Av HSB Riksförbund ubedd revisor

nna Sandbacka

ffi
Lars Sundelind

Revlsion sberättelsen awiker
Sån standardutfonnni n ge n.

Av föreningen vald revisor

15



Org Nr: 702000-6305

F|SB Bostadsrättsförening Fredhäll i Stockholm

Totala kostnader
Skatt

6%

Räntekostnader
13%

Avskrivningar
7t%

Underhåll
2% Drift

68%

Fördel ni ng d riftkostnader

7 000 000

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

-d"*'s {*"*c$$-':ddtt .öst
€f'

@Ar 2013 trAr 2012
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Revisisnsberättelse

Till förenlngsståmman i H$B:s Bostadsrättsforening Fredhäll i $tnckholm, org,rir. I02000-SS05

Rapport sm årsredovisningen

Vi lur utfört en revision av årsredovisningen for H$B:s
Bostadsrättsförening Fredhäll i Stmkholrn för år 2013,

$fiefsens ånsvå r för ärsredoyisningen

Del år styrelsen son har ansvaret för att upprätla en års-

redovisning som ger en rättvisande bild enllgt årsredovisnings-
lagen odt for den intema kontroll som siyrelsen bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning $0m inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oEentligheter
eller på fel.

Reylsorns ån$vår

Vårt ansvar år att uttala oss om årsredovisningen på grundval av
vår revision, Granskningen har utforls enligt god revisionssed. För
revlsorn från BoRevision AB innebär detta att denne har utfort
revisionen enlig International $tandards on Åuditing och god

revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revi$om följer
yrkesetiska krav saml planerar och utfor revisionen för att uppnå
rirnlig såkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentJiga fel-
aktlgheter,

En revision Innefattar att genorn olika åtgärder inhärnta

revisionsbevis om belopp CIch annan information i års-
redovisnlngen, Revlsom våljer vlll<a åtgårder sorn ska utföras,

bland annat genom att bedöma riskerna för väsenlliga felaktigheter
i årsredovlsningen, vare sig desss b€ror på oegentligheler eller på

fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den

intema kontrollen som år relevanta för hur foreningen upprättar
årsredovisningen ffir att ge en rättvisande bifd i syfte att utfonna
granskningsåtgärdsr som år ändanrålsenliga rned hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effekUviteten i foreningens Interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdaring av ändarnålsenligheten i de redovisnings-
princlper som har anvånts och av rimligheten i styrelsens upp.
skattningar I redovisningen, liksom en utvärdering av den över-
gripande presentationen i årsredovisningen,

Vi anser att de revisionsbevis vl har lnhämtat är tillråmkliga och

ändarnålsenliga som grund fdr våra ultalanden,

A#aknden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen uppråttats I enlighet
med ånsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden

rättvisande hild av föreningens finansiella ställning per den

31 december 2013 ach av dess finansiella resultat och kassäflöden

fdr året enligt årtredovisningslagen. Förvsltningsberältelsen är
fdrenlig rned årsredovisningens övriga delar.

Vi lillstyrker därför att föreningsrtärnmän fastställer resultat-
räkningan och balansräkningen för förenlngen,

Rappod om andra krav enligt lagar och andrä
författningar

Utöver vår revislon av årsredoviuningen har vi åven utfört en
revision av forslaget till dispusitioner betråffande föreningens vinst
eller förlust samt s$relsens förvaftning for ll$B:s
Bostadsrättsförening Fredhäfl i $tockholrn for år 2013.

S$rrelsens ån$vär

Det är styrelsen scm har snsvaret för förslaget till dispositioner
beträtfande lareningens vins{ eller fsrlust, och det år sgrelsen Bgm
har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen.

freyisorns a$st'fir

Vårt än$var är att med rimlig säkeftet utiala 0$$ 0m försl*get till
dispositioner av foreningens vinst eller forf ust och om förvaltningen
på grundval av vår revision, vi har utförl revlsionen enligt god

revisinnssed i Sverige.

$om underlag för vårt uttalande 0m styrelsens förslag till
cf ispnsitioner betråffande fåreningeng vinst eller förlust har ul
granskat om förslaget år fdrenf igt med bostadsrättslagen.

$orn underlag för vårt uttalande 0m ansvarsfrihet trar vi utöver vår
revision av årsredovisningen gran$kat våsentliga beslut, åtgårder
och förhåflanden I föreningen för att kunns bedöma om någon
styrelseledamot är ersätlningsskyldig mot foreningen, V[ har iåven
granskat orn någon slyrelseledarnot på annat sått har handlat i

strid med årsredovisningslagen eller frireningens sladgar.

Vi anser ait de revisionsbevis vi har inhämlat är tillråckliga och
ändamåfsenliga $orn grund för våra uttalanden.

Uffalandan

Vi tillstyrker att foreningsstämman behandfar resultatet enfigt
försl aget i fo rvaltningsberåttelsen och beviljar styrelsens ledamöler
anevarsfrih et for räksn s kaps året,

Upplysning*r av sän$k#d Sefydelse

Som framgår av forvafiningsberåttelsen pågår en broltsutredning

var$ utgång ånnu inte år känd, 0mständighetema har inte påverkal

våra uttalanden ovan.

Örrriga uppSsn ingar

Denna revislonsberåttelse har inte avgivits enligt foreningens
stadgar,

Stacthol,n c*n @ I '5 zo14 *,r- "

Fredrik Aruidssan

Av föreningen vald
revisor
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Ola Trane

BoRevision ÅB
Av H$B Riksförbund

förordnad revisor



Ordlista

Årsredovisning: Består av en forvaltningsberättelse
samt den ekonomiska redovisningen.

Förvaltningsberättelse: Den del av
årsredovisningen som i text forklarar verksamheten
kallas forvaltningsberättelse (ibland
verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse).
Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft
uppdragi foreningen, vad som i huvudsak
forekommit samt redovisar en del fal<ta om antalet
medlemmar m m.

Den ekonomiska redovisning€tr, bokslutet, foljer
den EU-anpassade årsredovisningslagen.
Redovisningen bes tär av resultaträkning,
balansräkning och noter. I resultat- och
b al ansräknin gaffra re dovi s as kl ump summ or. Noterna
innehåller mer detalj erad information.

Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive
kostnader foreningen har haft under äret.Intäkter
minus kostnader - årets överskottiunderskott.
För en bostadsrättsforening gäller det nu int e att fä
så stort överskott som mojligt, utan istället att
anpassa intäkterna till kostnadenla. Med andraord
ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de
kostnader (inklusive avsättnittg till fonder) som man
våntar ska uppkomma. Föreningsstämman beslutar
efter örslag från styrelsen hur resultatet ska
hanteras.

B alan s rä knin gen vi s ar foreningens til I gån gar
(tillgångssidan) och hur dessa finansieras
(skuldsidan). På tillgångssidan redovisas foreningens
anläggningstillgängar i form av fastigheter och
inventarier samt foreningens omsättningstillgån gar i
form av t ex kontanter och andra likvida medel.
På skuldsidan redovisas frreningens eget kapital
som innehåller medlemmarnas insatser? balans erat
resultat och yttre fonden. Övriga poster på
skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t
ex leverantörsskulder.

Anläggningstillgångar är tillg ångar som är avsedda
for långvarigt bruk inom foreningen. Den viktigaste
anläggningstillgången är föreningens fastighet med
mark och byggnader.

Avskrivningar: Värdet på fastigheterna och inköpta
inventarier rninskar pä grund av forslitning. Detta

redovisas som en kostnad flor avskrivning i
resultaträkningen varj e år. Det värde som står som
tillgång i balansräkningen är värdet efter alla
avskrivningar"

Omsättningstitlgångar kan i allmänhet omvandlas
till kontanter inom ett är. Bland
omsättningstillgån gar kan nämnas HSB
avräkningskonto och andra likvida medel.

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

Likviditet är bostadsrättsforeningens förmå ga att
betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor,
bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämfora
b o stadsrätt s foreningens om s ättning sti I I gång ar me d
dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgång arna
större än de kortfristiga skulderrta, är likviditeten
tillfredsställande.

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

Fond för yttre underhåtl: Styrelsen ska upprätta
underhållsplan for foreningens hus. I årsbudgeten
ska medel avsättas for underhållet. Genom beslut om
årsavgiftens storlek säkerställs erforderliga medel
for att tryggaunderhållet av foreningens hus. Beslut
om fondavsättnin g fattas av foreningsstämman.

Fond för inre underhåll: I de
bostadsrättsforeningar som har en inre
underhållsfond, regleras avsättningen till fonden i
bostadsrättsforeningens stadgar. Fondbel oppet enligt
balansräkningen utvisar den samm anlagda
behållningen av samtliga bostadsrätters
tillgodohavanden. Fondens fordelning på respektive
lägenhet framgär av den avispecifikation som foljer
inbetalningskorten varj e kvartal.

Ansvarsförbindelser är åxaganden för foreningen
som inte bokats som kort- eller långfristig skuld.
Kan v ar a b orgens forb indel s er el I er ar,tal senli gt
ätagande, som avgäld.

Stätlda panter avser i foreningens fall de
p antbrev/fasti ghetsinteckningar som 1 ämnats s om
säkerhet for erhållna lån.




