HSB BRF SEGELFLYGAREN

ÅRSREDOVISNING 2017

Att bo i en
Bostadsrättsförening
- vad innebär det?
• I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som
tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,
”hyran” gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och
fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll.
• Med bostadsrätt ”äger” du inte din lägenhet i egentlig mening.
Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga
medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt
bostadsrättslagen en ”i tiden obegränsad nyttjanderätt” till din
bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina
skyldigheter. Du bor tryggt.
• Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark
och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en
styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta
föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en
ledamot från HSB. Det betyder att styrelsen och
bostadsrättsföreningen – genom HSB-ledamoten – har hela
HSB Stockholms erfarenhet och kunnande som stöd. HSB
erbjuder också fortlöpande utbildning för nya
styrelseledamöter; kunskap är en viktig förutsättning för
levande boendedemokrati.
Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med
och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning
och ekonomi.

På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar
till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en
årsredovisning.

Kallelse till Årsstämma
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HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING SEGELFLYGAREN NR 143 I STOCKHOLM

onsdagen den 2 maj 2018 kl. 19.00
i Kyrkan på Skarpnäcks allé 31-33
Kaffe serveras med början kl. 18.30 då även styrelsen finns på plats.

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Fråga om närvarorätt på stämman
5. Godkännande av röstlängd
6. Godkännande av dagordningen
7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter
15. Beslut om arvoden
16. Beslut om antal styrelseledamöter
17. Val av styrelsens ordförande och ledamöter
18. Presentation av HSB-ledamot
19. Beslut om antal revisorer och suppleant
20. Val av revisor/er och suppleant
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses som ordförande
23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
24. Motioner, totalt fyra som bifogats handlingarna
25. Övriga anmälda ärenden
26. Första beslut av två gällande förslag till ändringar av stadgarna*
27. Stämmans avslutande
*Bostadsrättsföreningen har p.g.a. lagkrav anpassat HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar av 2011 i följande bestämmelser: §§ 11, 12, 17 och 27. Förslaget finns i pappersformat vid
föreningslokalen på Segelflygsgatan 18. Förslaget finns också på föreningens hemsida under
<<<Senaste Nytt>>>. Ändringarna är markerade i rött
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Styrelsen för
HSB brf Segelflygaren i Stockholm
Org.nr: 716416-7939

får härmed avge årsredovisning för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret

2017-01-01 - 2017-12-31
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Förvaltningsberättelse för HSB brf Segelflygaren i Stockholm
Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret:
2017-01-01 - 2017-12-31

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostäder till
medlemmarna med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen
(1999:1229)
Föreningen har en hemsida med följande adress: www.brfsegelflygaren.se
Föreningens fastigheter
Föreningen äger och förvaltar byggnaderna på fastigheterna
Ballongen 1
Glidflykten 1
Segelflygaren 2
Segelflygaren 3
Uppvinden 1
samtliga i Stockholms kommun. Marken till fastigheterna upplåts med tomträtt (avtalet löper tills 2023-10-01).
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
I föreningens byggnader finns:
Objekt
Bostadsrätter
Hyresrätter
Lokaler
Parkeringar och
garageplatser

Antal
374
5

Kvm
29 435
488
7 598

252

Föreningens byggnad är byggd 1985 med värdeår 1985.
Föreningen är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. I försäkringen ingår bostadsrättstillägg samt styrelseansvarsförsäkring.
Samfällighet/gemensamhetsanläggning
Föreningen är delägare i Sopsug i Skarpnäck Samfälllighetsförening (Sopsam). Samfälligheten omfattar samtliga fastigheter i
Skarpnäck anslutna till den gemensamma sopsugsanläggningen (det automatiserade sopnedkast- och bortforslingssystemet). Till
den hör även återvinning av grovsopor inom Skarpnäck.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Årsavgifter
Under året har årsavgifterna varit oförändrade.
Genomfört och planerat underhåll
Målning av spaljeer på murar i hela föreningen
Målning av garagetrapphus
Fönstertätning (Glidflykten och Uppvinden)
OVK
Tätning golv uteterrasser (8 st)
Pågående eller framtida underhåll
Tidpunkt
2018
2018
2018-2022

Byggnadsdel
Fönster
Gemensamma utrymmen
Markytor

Åtgärd
Tätning av fönster
Flytt av bastu, styrelselokal och fastighetsskötarlokal
Markrenovering
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Förvaltningsberättelse för HSB brf Segelflygaren i Stockholm
Tidigare genomfört underhåll
Tidpunkt
2016
2014-2015

Byggnadsdel
Avloppsrör
Tvättstugor

Åtgärd
Avloppsrenovering
Totalrenovering tvättstugor

Övriga väsentliga händelser
Privata koder till garaget har införts
Marksättningar på Skarpnäcksgången
Sättningar i marken bakom tunnelbaneuppgången på Skarpnäcksgången upptäcktes 2015. Trafikförvaltningen vid Stockholms Läns
Landsting ansvarar för undersökningen av marken. Mätningar görs av marksättningar och grundvattennivåer. Ett flertal mätpunkter
är utsatta i området. Styrelsen har fortlöpande kontakt med Trafikförvaltningen. För uppkomna kostnader i samband med
återställande av marken har föreningen ställt krav på Trafikförvaltningen.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter
Under 2018 planerar styrelsen att bygga om lokalerna på Glidflyktsgatan 1 och de gamla grovtvättstugorna till bostäder. Lokalerna
på Segelflygsgatan 18 byggs om så att styrelselokal och fastighetsskötarlokalen kan inrymmas och flyttas från Glidflyktsgatan 1.
Bastun flyttas till Ballonggatan 6. För att förändra lokaler till bostäder krävs beslut av föreningsstämma. Ny föreningsstämma
kommer att hållas under 2018.
Stämma
Ordinarie föreningsstämma hölls 2017-05-03. Vid stämman deltog 34 medlemmar varav 34 var röstberättigade.
Extra stämma för behandling av planer på ombyggnad av lokaler till lägenheter hölls 2017-08-16. Vid stämman deltog 30
röstberättigade medlemmar.
Styrelse
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Styrelsemedlem
Anna Svantesson
Erik Koskelainen
Gunnar Maxe
Henrik Anthony Jakobsen
Leif Sjölund
Maggie Lindfors
Magnus Brattström
Magnus Wahlström
Marita Heiligers
Mohammad Sayadi
Attila Kriss

Roll
Ledamot
Sekreterare
Ledamot
HSB-ledamot
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Vice ordförande
Ledamot
HSB-suppleant

Gustav Sandqvist har avgått under verksamhetsåret.
I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma är Magnus Brattström, Magnus Wahlström, Maggie Lindfors, Mohammed Sayadi och
Gunnar Maxe
Styrelsen har under året hållit 14 protokollförda styrelsemöten
Firmatecknare
Leif Sjölund, Anna Svantesson, Erik Koskelainen och Marita Heiligers har två i förening
tecknat bostadsrättsföreningens firma.
Revisorer
Eva Tillman
Barbro Johansson
BoRevision

Föreningsvald ordinarie
Föreningsvald suppleant
Av HSB Riksförbund utsedd revisor

Representanter vid HSB:s fullmäktige
Föreningens har inte haft någon representant i HSB:s fullmäkte.
Valberedning
Valberedningen består av Lars Gonzalez Carlson, Pernilla Wernden, Kamilla Johansson.
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Förvaltningsberättelse för HSB brf Segelflygaren i Stockholm
Underhållsplan
Underhållsplan för planerat periodiskt underhåll har upprättats av styrelsen. Planen ligger till grund för styrelsen/föreningsstämmans
beslut om reservering till eller ianspråkstagande av underhållsfond.
Stadgeenlig fastighetsbesiktning genomfördes 2017-09-21.
Underhållsplanens syfte är att säkerställa att medel finns för det planerade underhållet som behövs för att hålla fastigheterna i gott
skick. Under året utfört underhåll framgår av resultaträkningen.

Medlemsinformation
Medlemmar
Föreningen hade 491 (493) medlemmar vid utgången av verksamhetsåret 2017 (2016). Under året har 29 (38) överlåtelser skett.

Flerårsöversikt
Nyckeltal
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Årsavgift*, kr/kvm
Drift**, kr/kvm
Belåning, kr/kvm***
Soliditet
(Nyckeltal i tkr om inte annat anges)

2017
30 941
7 108
797
417
4 396
20%

2016
30 710
6 066
796
425
4 469
17%

2015
30 853
-12 174
797
417
4 491
14%

2014
31 475
-3 161
797
439
4 512
19%

2013
30 668
1 134
797
438
4 530
20%

*Genomsnittlig årsavgift kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder och beräknas på årsavgifterna exklusive eventuellt separat
debiterade konsumtionsavgifter (el, kabel-TV och liknande).
**Genomsnittlig drift kr/kvm fördelas på kvm-ytan för bostäder och lokaler och beräknas på driftskostnader exklusive eventuellt
kostnader för planerat underhåll.
*** Belåning kr/kvm fördelas på kvm-ytan bostäder och lokaler

Föreningens sparande till framtida planerat underhåll och investeringar
Nedan redovisas föreningens sparande till framtida planerade underhåll och investeringar. Sparandet visar hur mycket likvida
medel föreningen fått över i den löpande driften under räkenskapsåret. Därför tas avskrivningar (som inte påverkar
likviditeten) samt årets planerade underhåll bort.
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Finansiella poster
Årets resultat
Planerat underhåll
Avskrivningar
Årets sparande

+
+

31 221 196
-23 001 679
-1 111 153
7 108 363
3 631 104
2 696 744
13 436 211
358

Årets sparande per kvm total yta

Förändring eget kapital

Belopp vid årets ingång
Reservering till fond 2017
Ianspråkstagande av fond 2017
Balanserad i ny räkning
Årets resultat
Belopp vid årets slut

Insatser
21 929 356

21 929 356

Upplåtelseavgifter
1 023 618

1 023 618

3

Yttre uh
fond
3 374 327
3 547 000
-3 631 104

Balanserat
resultat
3 348 858
-3 547 000
3 631 104
6 066 419

3 290 223

9 499 381

Årets
resultat
6 066 419

-6 066 419
7 108 363
7 108 363
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Förvaltningsberättelse för HSB brf Segelflygaren i Stockholm
Förslag till disposition av årets resultat
Styrelsens disposition
Balanserat resultat
Årets resultat
Reservering till underhållsfond
Ianspråkstagande av underhållsfond
Summa till stämmans förfogande

9 415 277
7 108 363
-3 547 000
3 631 104
16 607 745

Stämman har att ta ställning till:
Balanseras i ny räkning

16 607 745

Ytterligare upplysningar vad beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande tilläggsupplysningar.
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HSB brf Segelflygaren i Stockholm
2017-01-01
2017-12-31

Resultaträkning
Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

Not 1
Not 2

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

Not 3
Not 4
Not 5

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

Not 6
Not 7

Årets resultat

5

30 940 770
280 426
31 221 196
-19 275
-518
-511
-2 696
-23 001

377
450
108
744
679

2016-01-01
2016-12-31

30 710 074
5 224
30 715 298
-18 709
-639
-499
-2 696
-22 545

454
615
596
744
409

8 219 517

8 169 889

28 222
-1 139 376
-1 111 153

15 955
-2 119 425
-2 103 470

7 108 363

6 066 419
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HSB brf Segelflygaren i Stockholm
2017-01-01
2017-12-31

Balansräkning

2016-01-01
2016-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Inventarier och maskiner
Pågående nyanläggningar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 8
Not 9
Not 10

199 377 257
0
54 662
199 431 919

202 074 001
0
0
202 074 001

Not 11

500
500

500
500

199 432 419

202 074 501

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

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

Not 12
Not 13

235 298
7 714 878
2 191 485
10 141 661

13 239
7 159 928
2 000 458
9 173 625

Kortfristiga placeringar

Not 14

6 000 000

3 500 000

Kassa och bank

Not 15

147 516

211 660

16 289 176

12 885 285

215 721 595

214 959 786

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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HSB brf Segelflygaren i Stockholm
2017-01-01
2017-12-31

Balansräkning

2016-01-01
2016-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Not 16

Bundet eget kapital

Medlemsinsatser
Yttre underhållsfond

22 952 974
3 290 223
26 243 197

22 952 974
3 374 327
26 327 301

Balanserat resultat
Årets resultat

9 499 381
7 108 363
16 607 745

3 348 858
6 066 419
9 415 277

Summa eget kapital

42 850 942

35 742 579

Not 17

164 937 760
164 937 760

166 455 145
166 455 145

Not 18

1 280 728
1 782 383
44 879
503 011
4 321 893
7 932 893

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

172 870 653

179 217 207

Fritt eget kapital

Skulder

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder

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

Not 19
Not 20

Summa skulder
Summa eget kapital och skulder
Väsentliga händelser efter årets slut

215 721 595
1

214 959 786

Not 21

Underskrifter

Not 22

1

0
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HSB brf Segelflygaren i Stockholm

2017-01-01
2017-12-31

Kassaflödesanalys

2016-01-01
2016-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster

7 108 363

6 066 419

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

2 696 744
9 805 107

2 696 744
8 763 163

-413 087
-3 607 801
5 784 220

47 922
-5 364 854
3 446 231

-54 662
-54 662

0
0

Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (-) av lån till kreditinstitut
Kassaflöde från finansieringsverksamhet

-2 738 753
-2 738 753

-812 028
-812 028

Årets kassaflöde

2 990 805

2 634 203

Likvida medel vid årets början

10 869 742

8 235 539

Likvida medel vid årets slut

13 860 547

10 869 742

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet
Investeringsverksamhet
Investeringar i fastigheter
Kassaflöde från investeringsverksamhet

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen.
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HSB brf Segelflygaren i Stockholm
Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
årsredovisning i mindre företag (K2).
Belopp anges i kronor om inget annat anges.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Lån med en bindningstid på ett år eller mindre tas i årsredovisningen upp som långfristiga skulder.
Avskrivning fastighet
Principen för K2 är att endast ny- och tillbyggnader kan aktiveras. De tidigare aktiverade komponenter som i enlighet med
god redovisningssed och tidigare normgivning aktiverats som separata avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med
separata avskrivningsplaner.
Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med 0,9 % av anskaffningsvärdet årligen och total livslängd har
bedömts till 120 år från färdigställandetiden.
Övriga komponenter skrivs av linjärt mellan 10-30 år. Under året har komponenterna skrivits av med 4 % av
anskaffningsvärdet.
Fond för yttre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition på basis av föreningens
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av styrelsen.
Fastighetsavgift/fastighetsskatt
Föreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift på bostäder som högst får vara 0,3 % av taxeringsvärdet för
bostadsdelen. Föreningens fastighetsavgift var för räkenskapsåret 1 315 kronor per lägenhet.
För lokaler betalar föreningen statlig fastighetsskatt med 1 % av taxeringsvärdet för lokaldelen.
Inkomstskatt
En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag, belastas vanligtvis inte med
inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % för verksamheter som inte kan hänföras till fastigheten, t ex avkastning på en del
placeringar.
Föreningen har sedan tidigare år ett skattemässigt underskott uppgående till 195 581 047 kr.
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HSB brf Segelflygaren i Stockholm
Noter
Not 1

2016-01-01
2016-12-31

23 451 276
1 665 911
4 871 895
560 855
471 867
31 021 804

23 437 672
1 674 908
4 865 715
561 000
322 678
30 861 973

-79 853
-1 181
30 940 770

-151 242
-657
30 710 074

280 426

5 224

Nettoomsättning
Årsavgifter
Årsavgifter el
Hyror
Bredband
Övriga intäkter
Bruttoomsättning
Avgifts- och hyresbortfall
Hyresförluster

Not 2

2017-01-01
2017-12-31

Övriga rörelseintäkter
Ersättning försäkringsbolag

Not 3

Drift och underhåll
Fastighetsskötsel och lokalvård
Reparationer
El
Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Fastighetsförsäkring
Kabel-TV och bredband
Fastighetsskatt och fastighetsavgift
Förvaltningsarvoden
Tomträttsavgäld
Övriga driftkostnader
Planerat underhåll

Not 4

1
2
2
3

233 796
25 297
187 404
-1 037
23 851
49 140
518 450

222 648
28 190
100 081
32 000
213 296
43 400
639 615

348 175
19 400
36 600
103 133
3 800
511 108

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

2 280
1 100
1
22 304
2 537
28 222

1 941
1 995
139
1 551
10 329
15 955

1 086 456
51 126
1 793
1 139 376

1 335 877
783 548
0
2 119 425

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm
Ränteintäkter HSB placeringskonto
Ränteintäkter skattekonto
Ränteintäkter HSB bunden placering
Övriga ränteintäkter

Not 7

720 674
671 996
421 681
332 689
692 067
562 013
337 806
627 848
786 572
838 517
1 845 275
109 626
2 762 689
18 709 454

Personalkostnader och arvoden
Arvode styrelse
Revisionsarvode
Övriga arvoden
Sociala avgifter
Övriga personalkostnader

Not 6

1
2
2
3

Övriga externa kostnader
Bevakningskostnader
Förbrukningsinventarier och varuinköp
Administrationskostnader
Extern revision
Konsultkostnader
Medlemsavgifter

Not 5

709 194
555 295
261 085
259 894
752 776
561 518
384 650
571 382
804 385
839 925
1 855 500
88 669
3 631 104
19 275 377

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader långfristiga skulder
Ränteswap kostnader
Övriga räntekostnader
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HSB brf Segelflygaren i Stockholm

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde byggnader
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

250 952 554
250 952 554

250 952 554
250 952 554

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-48 878 553
-2 696 744
-51 575 297

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

Utgående redovisat värde

199 377 257

202 074 001

258 000 000
19 000 000

258 000 000
19 000 000

134 000 000
11 600 000
422 600 000

134 000 000
11 600 000
422 600 000

1 132 277
1 132 277

1 132 277
1 132 277

-1 132 277
-1 132 277

-1 132 277
-1 132 277

0

0

54 662
54 662

0
0

500
500

500
500

500

500

1 847
6 888 709
824 322
7 714 878

1 846
5 334 860
1 823 222
7 159 928

1 584 443
607 042
2 191 485

1 395 907
604 551
2 000 458

Noter
Not 8

Byggnader

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad - bostäder
Taxeringsvärde byggnad - lokaler
Taxeringsvärde mark - bostäder
Taxeringsvärde mark - lokaler
Summa taxeringsvärde
Not 9

Inventarier och maskiner
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

Not 10

Pågående nyanläggningar och förskott
Årets investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not 11

Aktier, andelar och värdepapper
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Andel i HSB Stockholm

Not 12

Övriga kortfristiga fordringar
Skattekonto
Avräkningskonto HSB Stockholm
Placeringskonto HSB Stockholm

Not 13

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår.
Not 14

Kortfristiga placeringar
Bunden placering 3 månader HSB Stockholm

6 000 000
6 000 000

11

3 500 000
3 500 000

Org Nr: 716416-7939

HSB brf Segelflygaren i Stockholm
Noter
Not 15

37 500
3 642
35 067
71 306
147 516

38 750
3 642
97 962
71 306
211 660

Förändring av eget kapital
Medlemsinsatser
Insatser
Uppl avgifter
21 929 356
1 023 618

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition
Årets resultat
Belopp vid årets slut
Not 17

2016-01-01
2016-12-31

Kassa och bank
Handelsbanken
Nordea
Nordea plusgiro
Swedbank

Not 16

2017-01-01
2017-12-31

21 929 356

Yttre uh
fond
3 374 327
-84 104

Balanserat
resultat
3 348 858
6 150 523

1 023 618

3 290 223

9 499 381

Ränta
0,85%
0,85%
0,86%
0,50%
0,50%
0,50%
0,85%

Ränteändr
dag
2019-12-01
2019-12-01
2020-01-30
2018-03-01
2018-03-06
2018-03-09
2020-12-01

Årets resultat
6 066 419
-6 066 419
7 108 363
7 108 363

Skulder till kreditinstitut
Låneinstitut
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

Lånenummer
197937
198277
208930
212791
214174
5984
67625

Belopp
11 972 072
27 400 104
33 425 000
10 009 584
33 000 000
18 000 000
31 131 000
164 937 760

Nästa års
amortering
0
0
0
0
0
0
0
0

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del

164 937 760

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

164 937 760

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut

231 473 000

231 473 000

Nominellt
belopp
30 000 000
30 000 000

Marknadsvärde
-1 280 728
-1 280 728

0
1 280 728
1 280 728

1 221 368
4 797 846
6 019 214

28 750
415 287
58 974
503 011

12 060
417 049
57 587
486 696

74 168
2 815 607
1 432 118
4 321 893

78 764
3 051 383
1 298 158
4 428 305

Föreningen har följande swapavtal
Låneinstitut
Nordea

Not 18

Kontraktsnummer

968526/1212378

Ränta
3,77%

Övriga skulder till kreditinstitut
Kortfristig del av långfristig skuld
Marknadsvärde swapavtal

Not 19

Övriga skulder
Momsskuld
Inre fond
Källskatt

Not 20

Förfallodag
2018-11-05

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyror och avgifter
Övriga upplupna kostnader

Ovanstående poster består av förskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder
som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år.
Not 21

Väsentliga händelser efter årets slut
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Org Nr: 716416-7939

HSB brf Segelflygaren i Stockholm
2017·12·31

Noter

2016·12·31

Inga väsentliga händelser har skett efter årets slut

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

Rapport om årsredovisningen

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

Uttalanden

•

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

•

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

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

•

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

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

•

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

•

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

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Brf
Segelftygaren i Stockholm för år 2017.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar och Den
föreningsvalda revisorns ansvar.

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

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som jag identifierat.
Den föreningsvalda revisorns ansvar
Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

~
14

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

Rapport om andra krav enligt lagar, andra
författningar samt stadgar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för HSB Brf Segelflygaren i
Stockholm för år 2017 samt av förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har i övrigt fullgjort
sitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

~I

Styrelsens ansvar

halm den

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

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen, eller

•

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med bostadsrättslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt
med bostadsrättslagen.
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2018

Eva Tillman
Av föreningen vald revisor
utsedd revisor

2018-03-24

Valberedningens förslag till styrelseledamöter för Brf
Segelflygaren till stämman den 2 maj 2018
Sittande ledamot - kvarvarande mandatperiod 1 år

Anna Svantesson

Uppvindsgatan 4

(1 år)

Leif Sjölund

Ballonggatan 7 A

(1 år)

Marita Heiligers

Skarpnäcks Allé 35

(1 år)

Erik Koskelainen

Ballonggatan 3

(1 år)

Omval av ledamot - mandatperiod 2 år

Magnus Brattström

Glidflyktsgatan 2

(2 år)

Maggie Lindfors

Glidflyktsgatan 4

(2 år)

Valberedningens förslag till föreningsordförande till stämman den 2 maj 2018 - mandatperiod 1 år

Magnus Brattström

Glidflyktsgatan 2

(1 år)

Valberedningens förslag till nya Ledamöter till stämman den 2 maj 2018 - mandatperiod 1 år

Tamas Kark, MD

Glidflyktsgatan 3A

(1 år)

Gunilla Holland

Glidflyktsgatan 9

(1 år)

Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant till stämman den 2 maj 2018
Revisorer:

Eva Tillman

Segelflygsgatan 22

Lasse Gonzalez Carlson

Segelflygsgatan 29

Revisorssuppleant: Bör strykas och förslaget är att istället ha två stycken ordinarie revisorer
Förslag till prisbasbelopp:

Styrelsen - 6 prisbasbelopp att fördela till styrelsen + 1 prisbasbelopp att fördela till externa
projektarbeten och konsultationer
Revisorer - 0,25 prisbasbelopp per revisor
Valberedningen – 0,25 prisbasbelopp per person som är med i Valberedningen
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Motion 1
Hej!
Jag har en P-plats (222) på plan 7 i garaget Segelflygaren på Ballonggatan. Det är mycket
trångt att komma in vid p-platsen på grund av ett skyddsräcke som ska skydda en elcentral
placerad enl bild på gavelväggen. Den är mycket svår att se när man ska backa in eftersom
räcket är så pass lågt att man ej kan se det från förarplatsen. Det är så pass trångt att man
måste backa in för att kunna ta sig ur bilen vid parkering.
Man bör kunna ta bort detta räcke eftersom en vanlig personbil knappast kan köra på
elskåpet, eller sätta skyddet högre upp på väggen. Utrymmet behövs för att kunna svänga in
på ett vettigt sätt på p-platsen.
Tack på förhand
Mvh
Jimmy Danielsson
Uppvindsgatan 4
Styrelsen rekommenderar att motionen avslås eftersom skyddet avser att skydda
skåpet.
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Motion 2
Renovering av våra gårdar
Jag föreslår att årsstämman ger styrelsen i uppdrag att genomföra renovering (återställande)
av våra gårdar och annan tomtmark runt byggnaderna till ursprungligt skick, upprusta
befintliga lekplatser, behålla boulebanan i Uppvinden på den plats den nu finns, ta bort alla
körsbärsträd vid gångvägar, ta ner alla andra höga träd, nyplantera lägre träd, bärbuskar och
fruktträd på de stora gräsmattorna på gårdarna samt att före genomförande informera
medlemmarna i detalj vilka åtgärder som avses bli genomförda innan åtgärderna startas.
Några motiv till förslaget
- Arkitekterna som ritade våra gårdar ursprungligen har byggt plank och staket som
harmonierar väl med byggnaderna och skapar rum där medlemmar kan umgås om man så
vill. Planken och staketen är så dåligt underhållna att de behöver bytas. HSB Brf Vingen har
upprustat sina gårdar genom att sätta dit rejäla plank som kommer att hålla under många år
framåt. De har valt att återställa gårdarna till ursprungligt skick och också föryngrat sitt
trädbestånd till vissa delar. Hade skönhetsrådet fått utdela ett pris till bästa renovering av
mark är jag övertygad om att HSB Brf Vingen hade vunnit.
- Nu pågående planering om renovering av våra gårdar som presenterades vid ett
informationsmöte verkar medföra att gårdarna helt byter karaktär. Plank och staket förefaller
bli ersatta av enbart växtlighet.
- Vid informationsmötet redovisades inget om vad man ska göra med alla träd som blivit 8-10
meter höga. De behöver tas bort och nya träd bör planteras. Våra buskar har blivit grovt
misshandlade av trädgårdsentreprenörer varför många behöver ersättas. Plantera gärna
fruktträd och bärbuskar på den stora gårdsytan runt grillplatsen(=”helikopterplattan”).
- Kostnaden för nu pågående planering uppgavs uppgå till ca 3-4 milj. kr per gård. Inget
nämndes om hur kostnaderna ska finansieras. Ska vi låna pengar eller ska avgifterna höjas?
- Enligt min bedömning borde ett återställande av gårdarna till ursprungligt skick kosta totalt
ca 5 milj. kr.
- Våra gårdar har mark på fler sidor av byggnaderna. Ett förslag bör givetvis omfatta alla
mark. De skisser som presenterades omfattar inte all mark.
- Sandlådor för barn behöver innehålla sand. Lekplatserna måste upprustas.
Med vänlig hälsning
Staffan Lindqvist
Uppvindsgatan 4 A
Styrelsen rekommenderar att motionen avslås med motivering:
Den angivna kostnaden ligger på 3-4 miljoner per gård inkl. trapplotter. Vingen
informerar att de lagt ut ca 1,5 miljoner per innergård och 0,3 - 0,5 miljoner per
trapplott. Detta visar att vår uppskattade kostnad är rimlig. Styrelsen har budgeterat
för detta och räknar med att klara detta utan lån eller avgiftshöjningar. Målet med
renoveringen är att hålla nere framtida underhållskostnader och skapa gårdar som
kan höja värdet på våra lägenheter.
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Motion 3
Till Brf Segelflygaren Skarpnäck
Motion till årsstämman 20180502
Rökförbud
Vi och säkert flera grannar mår inte bra av cigarettrök som tränger in i våra bostäder.
Vi föreslår:
att styrelsen genomför rökförbud på balkonger, loftgångar, hissar, trapphus samt inom övriga
lokaler inom Brf Segelflygaren. Meningen är väl att folk ska kunna utnyttja sina balkonger.
2018-02-28
Ulla och Tommie Hansson
Uppvindsgatan 4
Styrelsen rekommenderar att motionen om rökförbud på balkongen avslås. Styrelsen
kan inte förbjuda rökning på balkongen enligt 7 kap 9 § Brl. För övrig råder det
rökförbud i alla gemensamma utrymmen såsom loftgångar, hissar, trapphus m.m.

Motion 4
Till Brf Segelflygaren Skarpnäck
Motion till årsstämman 20180502
Fåglar i garaget
Fåglarna i garaget måste bort då dessa är en sanitär olägenhet och kan orsaka svåra
sjukdomar. Det är äcklig med fågelspillning, äggskal och döda ungar. De anfaller en när man
kommer in i garaget.
Fjädrar med smitta mm flyger runt i luften och det är omöjligt att undvika att gå i
fågelspillningen när bilen ska hämtas mm. Detta har pågått under alla år som vi bott här.
Under maj utförs en garagetvätt innan fåglarna flyttar in och spillningen ligger kvar till nästa
garagetvätt i maj året efter. Tommie som jobbat med sanering i 18 år erbjöd sig att ta bort
fåglarna men fick nej av styrelsen.
20180228
Ulla och Tommie Hansson
Uppvindsgatan 4
Styrelsen rekommederar att motionen avslås eftersom det gäller fridlysta fåglar. Extra

städning under bona görs istället efter att fåglarna lämnat sina bon.
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Ordlista
Årsredovisning: Består av en förvaltningsberättelse
samt den ekonomiska redovisningen.
Förvaltningsberättelse: Den del av
årsredovisningen som i text förklarar verksamheten
kallas förvaltningsberättelse (ibland
verksamhetsberättelse eller styrelseberättelse).
Förvaltningsberättelsen talar om vilka som haft
uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak
förekommit samt redovisar en del fakta om antalet
medlemmar m m.
Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer
den EU-anpassade årsredovisningslagen.
Redovisningen består av resultaträkning,
balansräkning och noter. I resultat- och
balansräkningarna redovisas klumpsummor. Noterna
innehåller mer detaljerad information.
Resultaträkningen visar vilka intäkter respektive
kostnader föreningen har haft under året. Intäkter
minus kostnader = årets överskott/underskott.
För en bostadsrättsförening gäller det nu inte att få
så stort överskott som möjligt, utan istället att
anpassa intäkterna till kostnaderna. Med andra ord
ska årsavgifterna beräknas så att de täcker de
kostnader (inklusive avsättning till fonder) som man
väntar ska uppkomma. Föreningsstämman beslutar
efter förslag från styrelsen hur resultatet ska
hanteras.
Balansräkningen visar föreningens tillgångar
(tillgångssidan) och hur dessa finansieras
(skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens
anläggningstillgångar i form av fastigheter och
inventarier samt föreningens omsättningstillgångar i
form av t ex kontanter och andra likvida medel.
På skuldsidan redovisas föreningens eget kapital
som innehåller medlemmarnas insatser, balanserat
resultat och yttre fonden. Övriga poster på
skuldsidan är skulder till kreditinstitut och övriga, t
ex leverantörsskulder.
Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda
för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste
anläggningstillgången är föreningens fastighet med
mark och byggnader.
Avskrivningar: Värdet på fastigheterna och inköpta
inventarier minskar på grund av förslitning. Detta

redovisas som en kostnad för avskrivning i
resultaträkningen varje år. Det värde som står som
tillgång i balansräkningen är värdet efter alla
avskrivningar.
Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas
till kontanter inom ett år. Bland
omsättningstillgångar kan nämnas HSB
avräkningskonto och andra likvida medel.
Kortfristiga skulder är skulder som föreningen
måste betala senast inom ett år, t ex
leverantörsskulder.
Likviditet är bostadsrättsföreningens förmåga att
betala sina kortfristiga skulder (t ex vatten, el, räntor,
bränsle). Likviditeten erhålls genom att jämföra
bostadsrättsföreningens omsättningstillgångar med
dess kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna
större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten
tillfredsställande.
Skulder: Skulder till utomstående; dels sådana som
ska betalas inom ett år, dels skulder till kreditinstitut.
Fond för yttre underhåll: Styrelsen ska upprätta
underhållsplan för föreningens hus. I årsbudgeten
ska medel avsättas för underhållet. Genom beslut om
årsavgiftens storlek säkerställs erforderliga medel
för att trygga underhållet av föreningens hus. Beslut
om fondavsättning fattas av föreningsstämman.
Fond för inre underhåll: I de
bostadsrättsföreningar som har en inre
underhållsfond, regleras avsättningen till fonden i
bostadsrättsföreningens stadgar. Fondbeloppet enligt
balansräkningen utvisar den sammanlagda
behållningen av samtliga bostadsrätters
tillgodohavanden. Fondens fördelning på respektive
lägenhet framgår av den avispecifikation som följer
inbetalningskorten varje kvartal.
Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen
som inte bokats som kort- eller långfristig skuld.
Kan vara borgensförbindelser eller avtalsenligt
åtagande, som avgäld.
Ställda panter avser i föreningens fall de
pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som
säkerhet för erhållna lån.

