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Styrelsen far harmed avge redovisning for foreningens verksamhet under rakenskapsaret. Siffror inom
parantes avser varden for foregaende rakenskapsar.

Fastigheter
Foreningen registrerades 1938-10-19. Foreningen ager och forvaltar fastigheterna Haubitsen 2 och
Armefordelningen 1. Foreningens fastigheter ar forsakrade hos Lansforsakringar Stockholm.

Foreningsfragor
Ordinarie foreningsstamma avholls 2007-12-03. Pa stamman deltog 31 (38) medlemmar. Foreningen
hade vid verksamhetsarets slut 190 medlemmar.

Styrelse
Johan Andersson
Kare Nordin
Johan Andersson
Eva Ahlem-Ribbenhall
Atze Dijkstra
Viktoria Leigard
Susanne Aalhuizen

ordforande
vice ordfOrande, fastighetsansvarig
ekonomiansvarig, till byte skett
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot

Styrelsesuppleanter har varit Caroline Aaby och Win Af Petersens. Styrelsen har haft 12 protokollforda
sammantraden och daremellan informella moten samt lopande diskussioner "on-line".

Revisorer
Internrevisor har varit Jan-Olof Kjellbom, utsedd av foreningen, samt SoRevision AS.

Valberedningen
Valberedningen har utgjorts av Carl Magnus Larsson och Ulrik Simonsson.



Lagenheter och lokaler
Fastigheterna omfattar 157 lagenheter, samtliga upplatna med bostadsratt. Under aret har 24 (30)
lagenheter bverlatits. Fbreningen upplater tva lokaler med hyresratt. BMa lokalerna ar uthyrda.
Taxeringsvardet fbr fbreningens tva fastigheter ar 122 400 000 kronor.

Forvaltning
Den ekonomiska fbrvaltningen har under aret skbtts av HSB Stockholm, totalt pris 175 187 kronor
(194198 kronor). Fastighetsskbtsel har utfbrts av P.O.S Fastighetsvard AB. Fastighetsskbtsel och
stadning har utfbrts till en kostnad av 221 745 kronor (239313 kronor).

Firmateckning
Fareningens firma har tecknats av Kare Nordin, Johan Andersson, Eva Ahlem-Ribbenhall och Atze
Dijkstra tva i farening.

Vasentliga handelser under aret

Ombyggnad och underhiJlI
Under verksamhetsaret har lapande underhall skett till en kostnad av 489 328 kronor
(276 064 kronor). Utaver det har planerat underhall skett till en kostnad av 1 413 388 kronor (555 224
kronor). Reparationer enligt upprattad underhallsplan enligt faljande har utfbrts.

Furusundsgatan 2-6
• Slipning av marmor i trapphus
• Ombyggnad av mangelrummet
• Renovering av dagvattenledning
• Inkbp av bord och stolar till uteplatsen vid piskstallningen

Rindogatan 15
• Slipning av marmor i trapphus
• Dranering och schaktarbeten utanfor stora lokalens astra vagg
• Renovering av styrelselokal i kallaren
• Inkap av bord och stolar till piskbalkong



Avgifter och hyror
Arsavgifter for bostader har i genomsmitt varit 523,86 kronor per kvadratmeter.. Deviktigaste
parametrarna som styr 'lara utgifter alf rantekostnader, underhall och fjarrvarnne.

Kostnadstyp
EI i allmanna utrymmen
Fjarrvarme
Sophamtning
Grovsopor
Rantekostnader
Arvode styrelse ink soc
avgifter

070901-«>80831
'19,42 Kr

rf75,83 Kr
29,64 Kr

9,5 Kr
1175,08 Kr

':14,04 Kr

060901-070831
14,45 kr

152,62 kr
17,75 kr

8,07 kr
129,53 kr

12,60 kr

0509011-060831
17,26 kr

4172,28kr
16,51 kr
6,15 kr

89,78 kr
22,17 kr

Faktorer som kommer att paverka manadsavgifterna och resultatet framover ar eventuella
forandringar i ranteutveckling, el- och Tfjarrvarmepriser samt reparations- och renoveringskostnader.

Budget for 2008/2009 indikerar att vi ikommer ga med ett underskott pa ca 1,2 miljoner om inte
avgifterna forandras. De storsta kostrnadsposterna for foreningen ar i foljandeordning, driftskostnader,
ranteutgifter och slutligen avskrivningar.

Driftskostnaderna forsoker vi reducer.a genom att styrelsen under aret tag it in,offerter pa
fastighetsskotsel och ovriga hantverk<are for att se till att vi har sa fordelaktiga avtal som mojligt med
bra pris och hog kvalitet

Rantekostnadernas utveckling beror pa omvarldens utveckling och da vi har en andel I~mtill rorlig
ranta kan dessa utvecklas bade upp tOch ned. Vi har under ett par ar gynnats lav de laga rantenivaerna
kombinerat med rorliga Ian men under den senaste tidens hojda rantor har detta slagit mot foreningen
ekonomi. Avskrivningarna kan vi inte Fpaverka namnvart da dessa regleras aw stadgar och lagar.

Planerade reparationerlrenoveriingar
Var avsikt ar att nedanstaende renoveringar ska kunna finansieras med eget !kapital. Enligt upprattad
underhallsplan har foljande arbeten dtiskuterats att utforas under kommande werksamhetsar:

Furusundsgatan
• Renovering av balkonger

Rindogatan
• Renovering av balkonger

Bostadslan och rantekostnader
Foreningens Ian uppgar den sista aU!9usti 2008 till 28 907
306 kronor (27325506 kronor). Av dletta ar 16 893656
kronor (15 311 856 kronor) placerade till rorlig ranta,

Burnden
ramta
38'%



Under verksamhetsaret 2008/2009 kommer 418 200 kronor att amorteras pa lanen. Budgeterade
rantebidrag uppgar till 0 kronor.

Styrelsen har budgeterat for att rantekostnaderna kommer bli ca 1 400 000 kronor under kommande
verksamhetsar, vilket motsvarar en snittranta pa 4,8 procent.

Likvida medel
Foreningen hade vid verksamhetsarets slut 1 970 915 kronor (696 889 kronor) i likvida medel pa konto
i Nordea/HSB.

Forslag till resultatdisposition
Foreningens resultat och ekonomiska stallning framgar av efterfoljande resultat och balansrakning
med noter och budget.

Stamman aU ta stallning till:
Balanserat resultat
Arets resultat

2222728
- 2376399

Styre/sen fores/ar foljande disposition:
Uttag fran yttre fond motsvarande saldot pa yttre fond
Overforing till yttre fond enligt plan
Balanserat resultat

- 517200
367200

3671

Det stora negativa resultatet pa nastan 2,4 miljoner bestar dels av ej budgeterat extraordinart
underhall och reparation av fastighetema, detta uppgar till cirka 1,4 miljoner.

Den aterstaende miljonen ar ett rent underskott da vara avgifter ej tacker de okande
kostnadema som f6reningen maste betala, framst rante- och driftskostnader. For mer
information om hur detta ska hanteras se avsnitt "Forvantad framtida utveckling" ovan.



2007-09-01 2006-09-01
2008-08-31 2007-08-31

804
-1413 388

-255067
-431907

-5095166

-2557
-555224
-389670
-440467

-3942577

Planerat UnderhSII
Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift
Avskrivningar
Summa fastighetskostnader

Not 4
Not 5
Not 6

15
23023

-986 664
-948640

ovriga forejringar som ar
Ranteintakter och Iiknande resuttatposter
Rantekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

7
47484

-1209 304
-1154820



Anlaggningstillgingar
Materiella anlaggningstillg/lngar
Byggnader och ombyggnader Not 7 29680378 30101928
Mark och markanlaggningar Not 8 638320 638320
Inventarier Not 9 25500 35857

30344198 30776105

Summa anlaggningstillgl'lngar 30344198 30776105

Omsattningstillgingar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 3082 4205
Avrakningskonto HSBStockholm 1133445 330227
Ovriga fordringar Not 10 51930 0
FOrutbetalda kostnader och upplupna intakter Not 11 93808 49152

1282265 383584

Kortfristiga placeringar 0 1000 000

Kassa och bank
Kassa och bank Not 12 837470 366710

837470 366710

Summa omsattningstillgl'lngar 2119735 1750295

Summa tillgingar 32463933 32526400



Eget kapital Not 13
Bundet eget kapita/
Insatser 318610 316930
Uppl§telseavgifter 2165700 867380
Underh§lIsfond 150000 389954

2634310 1574264
Fritt eget kapita/
Balanserat resultat 2222728 3240984
Arets resultat -2376399 -1258210

-153670 1982774

Summa eget kapital 2480640 3557038

Skulder
LAngfristiga sku/der
Skulder till kreditinstitut Not 14 28907306 27325506

28907306 27325506
Kortfristiga sku/der
leverantorsskulder 193216 162987
Skatteskulder 81946 649717
Fond for Inre underh§1I 158634 160389
Ovriga skulder Not 15 41573 16225
Upplupna kostnader och forutbetalda intiikter Not 16 600619 654 537

1075988 1643855

Summa skulder 29983294 28969361

Summa eget kapital och skulder 32463933 32526400

Stallds sakerheter
Fastighet5inteckningar stallda for skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar totalt uttagna

39827800
39827800

39248000
39827800



2007-09·01 2006-09-01
2008-08-31 . 2007-08-31

Lopande verksamhet
Resultat efter finansiella poster

Justering for poster sam inte ingAr i kassaflodet
Avskrivningar
Inkomstskatt
KassafiOdefrnn lopande verksamhet

431907
-13 198

-1944 492

440467
-758270
-817743

Kassaflode frAn forandringar i rorelsekapital
Okning (-) Iminskning (+) kortfristiga fordringar
Okning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder
KassafiOdefr~n lopande verksamhet

904537 6864
-567868 186531

-1607823 -624348

0 500
0 500

1581800 -418200
1300000 0
2881800 -418200

Investeringsverksamhet
Investeringar/forsaljningar av finansiella anlaggningstillg~ngar
KassafiOdefr~n investeringsverksamhet

Finansieringsverksamhet
Okning (+) /minskning (-) av I~ngfristiga skulder
Inbetalda insatser
KassafiOdefrnn finansieringsverksamhet



Belopp anges i kronor om inte annat anges.
Foreningen tillampar ~rsredovisningslagen och bokforingsnamndens allmanna r~d.
TiIIg~ngar och skulder har varderats till anskaffningsvarden am inte annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beraknas inflyta.

Avskrvining sker enligt en rak avskrivningsplan med 1,1% av anskaffningsvardet och grundar sig anlaggningens
anskaffningsvarde och beraknad ekonomisk Iivslangd. For ovriga antaggningar sker avskrivning under 20 ~r.

Reservering fOr framtida underh1i1lav foreningens fastigheter sker genom vinstdisposition
underh1illsplan. Minimiavsattning regleras i stadgarna.

Ien bostadsrattsforeningen inkomstbeskattas kapitalintakter, ranteintakter och utdelningar, samt i forekommande
fall verksamheter sam inte avser fastighetsforvaltning. Efter avrakning av eventuellt befintligt skattemassigt
underskottsavdrag sker beskattning med 28 procent.

Arvoden, loner, andra ersattningar och sociala kostnader
Arvoden fOrtroendevalda
Sociala kostnader
Ovrigt

2007-09-01 2006-09-01
2008-08-31 2007-08-31

97271 75000
31885 21165

0 276
129156 96 441

0 2000

2500 6827
811 2213

3311 9041

132466 107481

Revisorer
F6reningsvald

Ovriga fortroendevaldal anstallda
Loner och ersattningar
Sociala kostnader

Totalt
Loner och arvoden ing§r ipersonalkostnader under not 2 Drift.



2007~09-01
2008-08~31

2006-09-01
2007~08-31

).\rsavgifter 3618335 4137600
Hyror 216550 168451
Ovriga intakter 59692 92119
Bruttoomsattning 3894577 4398170

Avgifts- och hyresbortfall -7792 -2940
Hyresforluster 0 -607
Avsatt till inre fond 0 -3346

3886785 43912n

Personalkostnader
Fastighetsskotsel och lokalv§rd
Reparationer
EI
Uppvarmning
Vatten
Sophamtning
Fastighetsforsakring
Kabel-lV
Forvaltningsarvoden
Ovriga driftskostnader

132466
221745
489328
134146

1214433
123266
204 702
39770

107169
175187
152592

2994804

Byggnader
Om- och tillbyggnad
Inventarier

420000
1550

10357
431907

107481
239313
276064
106931

1107151
81585

205615
39702

118226
194198
80950

2557216

420000
1550

18917
440467



Noter
Ndtr?l~",";"'-',-:;:';~~;~_li~';ffgI11~I.iigi,~:g·ii!i:n.l!g-l;i.:igg~ni"l.ii;i~:i'):i::.:'~::;'\;;';:i;i~:ti;~:i1~;:~j~~i~;~e;,

2007~09-01
2008~08~31

2006-09~01
2007-08-31

Ranteintakter avrakningskonto HSBStockholm
bvriga ranteintakter

7084
40400

47484

1711
21312

23023

Rantekostnader I~ngfristiga skulder
Ovriga rantekostnader

1209261
43

1209304

986639
25

986664



Ingllende anskaffningsvarde 39352680 39352680
Utgllende ackumulerade anskaffningsvarden 39352680 39352680

Ingllende ackumulerade avskrivningar -9250752 -8829202
Arets avskrivningar -421550 -421550
Utgllende avskrivningar -9672 302 -9250752

Bokfort yarde 29680378 30101928

Taxeringsvarde

Byggnader 51881000 51881000
Mark 70519000 70519000

122400 000 122400000

Ingllende anskaffningsvarde mark
Utgllende ackumulerade anskaffningsvarden

638 320 638 320
638 320 638 320

Ingllende anskaffnlngsvarde 170253 170253
Utgllende ackumulerade anskaffningsvarden 170253 170253

Ingllende avskrivningar -134396 -115479
Arets avskrivningar -10357 -18917
Utgllende avskrivningar -144 753 -134396

Bokfort yarde 25500 35857

___ 51_9_3_0 0
51930 0

Kabel Tv
Ekonomiforvaltning
Fastlghetsforsakring
Ranteintakter bankkonto Nordea
Ranteintakter avrakningskonto HSB Stockholm

7607
43751
13235
22937
6278

93808

Bank 366662

",:.-.":~..,,,"
Uppl. Underh.-

Insatser avgifter fond Arets resultat
Belopp vld lirets Ingling 316930 867380 389954 -1258210
Vinstdisp enl. stammobeslut -239954 1258210
Forsaljning lagenheter 1680 1298320 0 0
Arets resultat -2376399
Belopp vid 3rets slut 318610 2165700 150000 2222728 -2376399



~neinstitut
Nordea Hypotek
Nordea Hypotek
Nordea Hypotek

~nenummer
39788168906
39788439500
39788501699

Nasta 3rs
amortering

418200
o
o

418200

Ranta
5,32%
3,99%
5,31%

Konv.datum
2008-10-16
2009-09-16
2008-10-16

Belopp
8886831

12013650
8006825

28907306

L3ngfristiga skulder exklusive kortfristig del

Om fern 31'beraknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppg~ till

Personalesn kallskatt
Depositioner

25348
16225

41573
16225

16225

Forutbetalda hyror och avgifter
Sophamtning
Upplupna arbetsgivaravgifter
Rantekostnader HSb Stockholm avrakningskonto
Rantekostnader fastighetsl~n

Stockholm, den.L3./LL:"O'1S

~4PcI~
"."."".,,, ,, ,,,., ,' ',,,, ..,,,,,,,., );

G'.susa.no, Aalh~.eo

~, ~.
,

Vlktorlii Ielga'rcj'

289434
23740
27117

33
260295

600619

V3r revisionsberattelse har 2~1~ lamnats betraffande denna §rsredovisning

BoRevision AB
Av HSB Riksforbund utsedd revisor



Till foreningsstamman i Bostadsrattsforening Haubitsen 2 i Stockholm
Organisationsnummer 702000-8525

Vi har granskat ~rsredovisningen och bokforingen samt styrelsens forvaltning i Bostadsrattsforeningen
Haubitsen 2 for rakenskaps~ret 2007.09.01 - 2008.08.31

Det ar styrelsen som har ansvaret for rakenskapshandlingarna och forvaltningen och for att
§rsredovisningslagen tillampas vid upprattandet av ~rsredovisningen. V~rt ansvar ar att uttala oss om
~rsredovisningen och forvaltningen p~ grundval av v~r revision.

Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebar att vi planerat och
genomfort revisionen for att med hOg men inte absolut sakerhet forsakra oss om att §rsredovisningen
inte inneh§lIer vasentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen for
belopp och annan information i rakenskapshandlingarna. Ien revision ing~r ocks~ att prova
redovisningsprinciperna och styrelsens tillampning av dem samt att bedoma de betydelsefulla
uppskattningar som styrelsen gjort nar de upprattat §rsredovisningen samt att utvardera den samlade
informationen i §rsredovisningen. Som underlag for v~rt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat
vasentliga beslut, §tgarder och forh§lIanden i foreningen for att kunna bedoma om n§gon
styrelseledamot ar ersattningsskyldig mot foreningen. Vi har aven granskat om n~gon styrelseledamot
p~ annat satt handlat i strid med bostadsrattslagen, ~rsredovisningslagen eller foreningens stadgar. Vi
anser att v§r revision ger oss rimlig grund for v§ra uttalanden nedan.

Arsredovisningen har upprattats i enlighet med ~rsredovisningslagen och ger en rattvisande bild av
foreningens resultat och stallning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Forvaltningsberattelsen ar forenlig med ~rsredovisningens ovriga delar.

Vi tillstyrker att foreningsstamman fastsUiller resultatrakningen och balansrakningen for foreningen,
behandlar resultatet enligt forslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamoter
ansvarsfrihet for rakenskaps§ret.

Stockholm den 2. ~ I

Hans Kypengren
BoRevision AB
Av HSB Riksforbund utsedd revisor


