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HSB bostadsrättslbrening Hamnen i Stockholm

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma hålls tisdagen den 22 maj 2012 klockan 18.30
Plats: Ballbreaker Gärdet, Sandhamnsgatan 59 -61.

DAGORDNTNG

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare.

C 4. Godkännande av röstlängd.
5. Fastställande av dagordningen
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt vid behov fungera som

rösträknare
7. Fråga om kallelse behörigen skett
8. Redovisning av produktionskostnad och finansiering
9. Styrelsens årsredovisning 201 1
10. Revisoremas berättelse 2011
11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 2011
12. Beslut i anledning av föreningens resultat 2011
13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
14. Fråga om arvoden

a) styrelse
b) revisor

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
a) anmälan av styrelseledamot utsedd av HSB Stockholm
b) fastställande av antal ledamöter och suppleanter
c) val av styrelseledamöter och suppleanter

16. Val av revisor och suppleant
17. Val av valberedning
18. Val av ombud till HSB Stockholms distriktsverksamhet.
19. Övriga anmälda ärenden / motioner. 1) beräkning av akustik i samlingslokal 2) individuell mätning

värme 3) ansvarig hemsida utses av stämman 4) uppsättning markiser 5) inköp av torktumlare
20. Övriga, ej anmälda, ärenden.

-“ 21. Avslutning

REGLER FÖR RÖSTRÄTTEN
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de
dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sin förpliktelse mot
föreningen. Annan medlem än juridisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemniens
makalmake, sambo eller annan medlem får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Ombud
skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandetr-
Medlem får vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemniens maka1make, sambo
eller annan medlem får vara biträde.

Välkommen till stämman!
STYRELSEN



HSB STOCKHOLM

REDOVISNING AV

PRODUKTIONSKOSTNAD OCH FINANSIERING

FÖR

HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING HAMNEN 1 STOCKHOLM

Produktionskostnad enligt ekonomisk plan

Byggnadskostnad: 382 029 924

Markkostnad och anslutningsavgifier: 99 707 076

Produktionskostnad bruno: 481 737 000

Tilläggsbeställning 5 198 000

Produktionskostnad netto: 486 935 000

Slutlig produktionskostnad

Kontraktssumrna: 486 935 000

Produktionskostnad brutto: 486 935 000

Finansiering enligt ekonomisk plan

Lån räntesäkrat 5.33% 7 200 000

Bindningstid 2 år

Arnortering 0 kr

Lån räntesäkrat 5,43 % 7 200 000

Bindningstid 4 år

Arnortering 0 kr

Lån räntesäkrat 5i5 % 7 200 000

Bindningstid 6 år

Amortering 0 1cr

Lån ränterörligt 4,42% 6 874 000

Amortering 56L900 kr/år

Summa lån:
28 474 000

Insatser:
458 461 000

Summa finansiering: 486 935 000

sid 1 (2)



HSB STOCKHOLM

Nuvarande finansiering

Lån räntesäkrat 3 mån 3,433% 7 200 000

Amortering 0 kr

Villkorsändringsdag 201 2-03-28

Lån räniesäkrat 3 mån 3.433% 7 200 000

Amortering 0 kr

Villkorsändringsdag 2012-03-28

Lån räntesäkrat 3 mån 3.433% 7 200 000

Amorlering 0 kr

Villkorsändringsdag 2012-03-28

Lån räntesäkrat 3 mån 3,433% 6 034 000

Amortering 560.000 kr/år

Villkorsändringsdag 20 12-03-28

Summa lån: 27 634 000

Varav säkrat genom ränteswapar

Swedbank kostnadsränta 4,53% 7 200 000

lntäktsränta Stibor 90 dgr (nuvande 2.638%)

Löper tom 20 14-07-01

Swedbank kostnadsränta 2.78% 7 200 000

lntäktsränta Stibor 90 dgr (nuvande 2,635%)

Löper tom 20 15-09-30

Swedbank kostnadsränta 4,65% 7 200 000

Intäktsränta Stibor 90 dgr (nuvande 2,638%)

Löper tom 2016-07-01

Summa räntesäkrat via ränteswapar 21 600 000

Total summa lån:
27 634 000

Insatser:
458 461 000

Summa nuvarande finansiering: 486 095 000

sid 2 (2)



Org Nr 769612-5785

Styrelsen för
HSB bostadsrättsförening Hamnen i Stockholm

Org.nr: 769612-5785

får härmed avge årsredovisning för föreningens
verksamhet under räkenskapsåret

2011-01-01 - 2011-12-31



ÅRsRED0vIsNING

HSB Bostadsrättsförening Hamnen i Stockholm, organisationsnurnmer 76961 2-5785.

Styrelsen för HSB hostadsrättsförening Hamnen i Stockholm får härmed avge redovisning för
föreningens verksamhet under räkenskapsåret 1januari 2011 —31 december 2011.

FÖRVALTMNCSBERÄTTELSE

FÖRENINGEN

Föreningen bildades den 2005-04-11 och föreningens stadgar registrerades av Bolagsverket den
2005-05-19.

Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Hamnen i Stockholm. Föreningen har till ändamål

att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna

() till nvttjande utan iidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare

har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsx’erksamhet inom föreningen saint för att

stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet

med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av

upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

MEDLEMMAR

Vid räkenskapsårets utgång bestod föreningen av 118 medlemmar samt l-ISB Stockholm ek.för.

Under verksamhetsåret har 12 st. överlåtelser skett.

FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma genomfördes den 20 11-06-16.

STYRELSE

Efter föreningsstämrnan den 2010-10-21 fick styrelsen följande sammansättning:

Ordförande; Thomas Karlsson. 1-ISB
Vice ordförande; Ulrika Steiner
Sekreterare: Tornas Hansson. HSB
Ledamot: Patrik Nordberg
Ledamot: Hanna Bladsjö. HSB
Ledamot; Cainilla Brännfors, HSB
Suppleant; Roberto Munoz
Suppleant: Jessica Perneby. HSB



Efter ordinarie föreningsstämma den 201 1-06-16 fick styrelsen fNjande sammansättning:

Ordförande: Thomas Karlsson. HSB

Vice ordförande: Göran Brandt

Sekreterare: Tomas Hansson, HSB

Ledamot: Henrik Eskilsson

Ledamot: Hanna Bladsjö, HSB

Ledamot: Camilla Brännfors. HSB

Suppleant: Atma Lindvall

Suppleant: Jessica Perneby, HSB

På grund av flytt den 12 december avgick Anna Lindvall ur styrelsen.

FIRMATECKNARE

Efter föreningsstäinman den 2010-10-21 har föreningens firma tecknats av Thomas Karlsson,

Ulrika Steincr, Patrik Nordberg och Tomas Hansson, två i förening.

Efter ordinarie föreningsstämma den 2011-06-16 har föreningens finna tecknats av Thomas

Karlsson. Göran Brandt, Henrik Eskilsson och Hanna Bladsjö

REVISORER

Efter flireningsstämman den 2010-10-21 har Marcus Karlsson fungerat som revisor med Johan

Näslund som suppleant. samt en revisor utsedd av HSB Riksförbund.

Efter ordinarie föreningsstämma 20 11-06-16 har Marcus Karlsson fungerat som revisor med Johan

Näslund som suppleant, samt en revisor utsedd av HSB Riksförbund.

SAMMANTRÄDEN

Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda styrelsesammanträden.

SAMARBETSKOMMITTÉ

Efter ordinarie föreningsstämma den 2011-06-16 har samarbetskommittén haft följande

sammansättning:

Peter Björklund. Helena Sarap, Anita Rydell. Abdul Khakee och Anita Skärvik Esbron



Under året har styrelsen. samarbetskommittén och medlemmar gjort en rad insatser, åtgärder och

flirbättringar. 1 en så nystartad förening som vår, finns det många uppgifter att ta tag i.

Sammanfattningsvis så känner vi att fler i vår förening bör engageras, dels för att det är bra om fler

får insyn och lär känna vad som behöver göras och dels för att inte arbetsbelastningen skall bli för

stor för ett fåtal personer.

Exempel på vad som gjorts sedan förra föreningsstämman:

• Styrelsen har haft 6 styrelsemöten (protokoll upplagda på vår hemsida)

• Styrelsen har aktivt arbetat med och oniförhandlat avtal. markskötsel. snöröjning,

städning etc
• Styrelsen har löpande stämt av ekonomiskt utfall och gjort budget för 2012

• Vi har ordnat med en hemsida åt föreningen, denna sparar oss en del kostnad i och med

att vi då slipper skriva ut och lägga lappar i allas brevlådor

• Vi har köpt in och monterat sittmöbler i respektive entré

• Vi har köpt in och monterat askkoppar utanför respektive entré, ifir att slippa så mycket

fimpar på marken
• Vi har förbättrat standard och utrustning i såväl gästrum som möteslokal

• Vi har drivit på leverantören av skalskydd till våra fastigheter, så att det till slut finns inte

bara säkra utan även snygga brytskydd på ytterdörrar

• Vi har själva tagit över nvckelansvar. samt hantering av borttappade och nya kodbrickor

• Vi har själva tagit över hantering av passage- och bokningssystemet (nänstugor, gästrurn,

relaxrum och möteslokal). Efter en utbildning av ursprungliga leverantören Mira El, kan vi

nu sköta dctta själva
• Vi har förbättrat skydd mot inbrott i källarförrådcn. hittills med gott resultat. Efter gjorda

åtgärder kan vi konstatera att det inte varit några fler inbrott
Vi har aktivt arbetat mcd att försöka hyra ut lediga garageplatser

Vi har genomfört en mycket lyckad “höststäddag” i föreningen, samt planerat för en

liknande ‘vårstäddag’. Vi kan glatt konstatera att det varit god uppslutning och mycket god

stämning runt dessa aktiviteter
1 december ordnade vi med lite “glöggmingel” i vår möteslokal

Det har tagit tid att få vår utomhusbelysning att lysa när den skall (och vara släckt när den

inte behövs), nu är detta åtgärdat och verkar fungera bra
Vi har undersökt och påbörjat ett projekt angående Gramisamverkan. dvs “bry oss om

varandra lite mer och samtidigt minska inbrottsrisk”. Det är långt ifrån genomfört. men vi

har haft möte med Närpolisen och det verkar finns intresse i vår förening för ett sådant

projekt
Sist men inte minst har vi försökt engagera oss i vad som kommer hända och byggas i

Väriahamnen. Anna Lindvall som var tidigare stvrelsemedlenj och ansvarig för dessa frågor

flyttade, och det hela sköttes inte efter det. Jack Valentin tog föredömligt tag i frågan och vi

är nu återigen engagerade på ett bra sätt

Särskilt tack till:

Samarhetskommittén. 1-lelena Sarap, Anita Skärvik, Anita Rydell. Abdul Khakee och Peter

Björklund

Jack Valentin, som tagit tag i och drivit vår talan runt vad som kommer hända med utbyggnad av

Väriahamnen

Garagcgruppen, Anders Bratt och Klas Berthelsson

Samt alla trevliga medlemmar som kavlat upp skjortännama och bidragit till att våra städdagar3

blivit så bra och trevliga



VALBEREDNING

Valheredningen har bestått av Richard Prior. Klas Berthelsson och Cecilia Strömborg.

BESKRIVNING AV FASTiGHETEN

Fastighetsbeteekning: Lissabon 6 1 Stockholms kommun

Adress: Oregrundsgatan 15 och 17

Fastighetens areal: 4775 kvm

Fastigheten innehas med: äganderätt
Bostadsarea: 7086 kvm
Lokalarea: 62,5 kvm
Antal byggnader: 3 st
Utformning: 2 st punkthus delvis byggda på befintligt parkeringsdäck samt 1 st

komplernentbvggnad.

Byggnadsår: 2010

BOSTADSLÄGENHETER

Totalt innehåller ftsreninizen 104 hostadslägenheter och 1 lokal.

Lägenhetsfördelning:
Irok 18s1
2rok 42st
3rok 22st
4rok 22st

PARKERING

91 st öppna garageplatser

GEMENSAMHETSANLÄGGNING

Gemensamhetsanläggning har inrättats och består av bärande konstruktioner (exempelvis pelare,

bärande väggar m.m). Deltagande fastigheter är Lissabon 6 och Lissabon 8. Kostnaderna för

anläggningens utförande och drift fördelas lika mellan de deltagande fastigheterna.

FASTIGHETSFÖRSÄKRJNG

Föreningens fastighet är fullvärdesförsäkrad i HSB Försäkrings AB. 1 fastighetsförsäkringen ingår

hl.a. ansvarsförsäkring rör styrelsen och bostadsrättstillägg för alla bostadsrätter.



FÖRVALTNING

Avtal med HSB Stockholm har tecknats avseende administrativ-, ekonomisk- och teknisk

förvaltning av föreningen. Avtalen gäller över två år med ett års förlängning om uppsägning inte

sker.

EKONOMI

Någon avgifishöjning har ej skett under året.

RESULTATDISPOSITION

Förslag till resultaidisposition:

Stämman har att ta ställning till:

I3alanserat resultat 130 023 kr

Årets resultat 18 594 kr

148 617 kr

Siyrelsen föreslår fö]jande disposition:

Uttag ur fond 0 kr

Överföring till fond 100 000 kr

Balanserat resultat 48617kr

148 617kr

Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat och ställning finns i cfierfö]jandc

resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.



4
Org Nr: 769612-5785

HSB bostadsrättsförening Hamnen i Stockholm

Resultaträkning
2011-01-01
2011-12-31

2010-01-01
2010-12-31

Nettoomsättning

Fastighetskostnader

Not 1 5021 578 2 536 963

Drift
Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift
Avskrivningar
Summa fastighetskostnader

Rörelseresultat

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

-1 714 067
-111 300
-220 460

-2 045 827

Årets resultat 18594 77910

-3 311 875
-111 300
-567 849

Not 2

Not 3

Not 4
Not 5

-3 991 024

1 030 554 491 136

90891 158400
-1 102 852 -571 626
-1 011 960 -413 226

1•—.



• Org Nr 769612-5785

HSB bostadsrättsförening Hamnen i Stockholm

Balansräkning 2011-12-31 2010-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella an/äggnfrigstillgångar
Byggnader och ombyggnader Not 6 320 696 695 322 108 464

Mark och markanläggningar Not 7 164 541 076 164 541 076

Inventarier Not 8 54 721 0

Pågående nyanläggningar och förskott Not 9 0 0
485 292 492 486 649 540

Fihansfe/la an/äggningstillgångar
Långfristigt värdepappersinnehav Not 10 500 500

500 500

Summa anläggningstillgångar 485 292 992 486 650 040

Omsättni ngstillgångar
Kodfflstzga fordnhgar
Avgitts-, hyres och andra kundfordringar 613 070 33 432

Avräkningskonto HSB Stockholm 1 549 298 1 128 803

Övriga fordringar Not 11 1 337 519 840 811

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 12 377 651 227 075
3 877 538 2 230 121

Kassa och bank Not 13 71 932 180 883

Summa omsättningstUllgångar 3 949 470 2 411 003

Summa tillgångar 489 242 462 489 061 O43 r—



Org Nr: 769512-5785

HSB bostadsrättsförening Hamnen i Stockholm

Balansräkning 2011-12-31 2010-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Sundet eget kapital
Insatser

fr/tt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

Skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och
Summa skulder

förutbetalda intäkter

Not 14

Not 15

Not 16
Not 17

458 461 000 458 461 000
458 461 000 458 461 000

130 023 52 114
18 594 77 910

148 617 130 023

458 609 617 458 591 023

27 774 000 28 334 000
402 910 348 532

1 446 600 727 332
127 052 161 769
882 283 898 387

30 632 845 30 470 020

Summa eget kapital och skulder

Poster inom linjen

489 242 462 489 061 043

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 28 622 000 28 622 000

IngaAnsvarsförbindelser Inga



Org Nr 769612-5785

HSB bostadsrättsförening Hamnen i Stockholm

Kassaflödesanalys
2011-01-01
2011-12-31

2010-01-Dl
2010-12-31

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster 18 594 77 giO

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

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

Investeringsverksamhet
Investeringar fastigheter
Investeringar i maskiner/inventarier
Kassaflöde från investeringsverksamhet

Finansieringsverksamhet
Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder
Inbetalda insatser
Kassaflöde från finansieringsverksamhet

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

567 849 220 460
586 443 298 370

-1 226 922 -1 053 385
722 825 -1 840 985

82 345 -2 596 000

850 000 -243 308 000
-60 801 0
789 199 -243 308 000

-560 000 -215 293 000
0 458 461 000

-560 000 243 168 000

311544 -2736000

4 045 686

1 309 685

1 309 685

1 621 230

1 kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto hos HSB Stockholm de likvida medlen



Org Nr: 769612-5785

HSB bostadsrättsförening Hamnen i Stockholm

Redovisningsprinciper m.m.

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

Avskrivning på byggnader
Avskrivning sker en!igt en Wo-årig annuitetsplan och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade

ekonomiska livslängd.

Avskrivning på inventarier
Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd cirka 10 år.

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

underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna.

Inkomstskatt och underskottsavdrag
En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltnings

domstolen 2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten.

Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter

avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 0/0.

Föreningens skattemässiga underskott uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 816 026kr. Underskottet avser
kapitalförluster på swapavtal.

Fastigheten
2009-03-15 köpte föreningen samtliga andelar i Bonliss Hamnen Ekonomisk förening, som ägde fastigheten Lissabon 6, för

96 606 076 kr. Fastigheten har sedan fusionerats in i Brf Hamnen med ett värde av 68 000 000. Fastigheten har ett

redovisat anskaffningsvärde som överstiger det skattemässiga värdet med 96 541 076 kronor. Föreningen har i och med

det en uppskjuten skatteskuid. Om föreningen skulle sälja fastigheten uppstår en skatt på mellanskiulnaden. Då föreningen

inte har för avsikt att sälja fastigheten värderas den uppskjutna skatteskulden till 0 kronor.

Övriga bokslutskommentarer

Föreningen har inte haft några anställda under året.

2011-01-01 2010-01-01

3 Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2011-12-31 2010-12-31
Ar.’oden styrelse 66 000 31 800
Sociala kostnader 21 994 10 620

87 994 42 420

Revisorer
Föreningsvald 4 000 2 000

Övriga förtroendevalda/anställda
Löner och ersättningar 10 872 0
Sociala kostnader 3 416 0

14288 0

Totalt 106 282 44420
Lönerh arvoden ingSr / personalkostnader under not 2 Dnft.



Org Nr: 769612-5785

HSB bostadsrättsförening Hamnen i Stockholm
2011-01-01 2010-01-01

Noter 2011-12-31 2010-12-31

Not 1 Nettoomsättning

Årsavgifter 3 581 503 1 888 522

Hyror 1 593 368 844 365

El, enhetsmätning 336 930 96 060

Ovriga intäkter 40 792 136 311

Bruftoomsättning 5 552 593 2 965 258

Avgifts- och hyresbort’ail -531 007 -428 286

Hyresföriuster -8 -9
5021578 2536963

Not2 Drift

Persona’kostnader 106 282 44 420

Fastghetsskötsel och lokaivård 383 390 211 392

Löpande underhåil 363 946 63 796

El 578 646 235 404

Uppvärmning 806 392 485 599

Vatten 73 307 57 769

Sophämtning 126 722 65 808

Fastighetsförsäkring 62 318 36 514

Kabel-TV 62 836 30 825

Övriga avgifter 192 646 130 472

Förv&tningsarvoden 334 188 191 543

Ovriga driftskostnader 221 202 160 525
3311875 1714067

Not 3 Avskrivningar

Byggnader 561 769 220 460

inventarier 6 080 0
567849 220460

Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 4 079 35 734

Ränteintäkter skattekonto 2 225 0

Ovriga ränteintäkter 84 587 122 666
90891 158400

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader längfristiga skukier 637 031 133 828

Ränteswap kostnader 438 931 377 095

Övriga räntekostnader 26 890 60 703
1 102 852 571 626

J ,—‘
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HSB bostadsrättsförening Hamnen i Stockholm

Noter 2011-12-31 2010-12-31

Not 6 Byggnader och ombyggnader

Ingående anskaffningsvärde 322 328 924 0
Omklassiflc€ring 0 79 020 924
Årets investeringar 0 243 308 000
Återbetalning byggmon lokal -850 000 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 321 478 924 322 328 924

Ingående ad<umulerade avskrivningar -220 460 0
Årets avskrivningar -561 769 -220 460
Utgående avskrivningar -782 229 -220 460

Bokfbrt vårde 320 696 695 322 108 464

Taxer-ingsvärde -

8yggnader 72 200 000 72 200 000
Mark 91 930 000 91 930 000

164 130 000 164 130 000

Not 7 Mark och markanläggningar

Ingående anskaffningsvärde mark 164 541 076 164 541 076
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 164 541 076 164 541 076

Bokfört värde 164 541 076 164 541 076

Not 8 Inventarier

Årets investeringar 60 801 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 60 801 0

Årets avskrivningar -6 080 0
Utgående avskrivningar -6 080 0

Bokfört värde 54721 0

Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott

Ingående arskaffningsvärde 0 79 020 924
Omkassi&ering 0 -79 020 924
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0

Not 10 Aktier, andelar och värdepapper

Ingående anskattningsvärde 500 51)0
Utgående ackurmjerade anskaffningsvärden 500 500

Andel i HSB Stockholm 500 500

Not 11 Övriga kortfristiga fordringar

Skattekonto 725 519 0
Bonliss Hamnen Ekonomisk Förening 0 55 269
HSB Bostad 612000 715542
Ovrrga fordringar 0 70 000

1337519 840811
—3,---’
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HSB bostadsrättsförening Hamnen 1 Stockholm

Noter 2011-12-31 2010-12-31

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

HSB Försäkring
HSB Stockholm
Com Hem
Bredbandsbolaget
Ovriga förutbetalda kostnader
lithyrning av föreningslokal 2011
lJpplupna el intäkter

Not 13 Kassa och bank

13 581
20 400
92 736

377 651

26 106
115 620

15 365
0

Swedbank

Not 14 Förändring av eget kapital

71 932
71 932

180 883
180 883

Belopp vid årets ingång
V;nst&sp enl. stämrnobesut
Årets resutat
Belopp vid årets slut

Uppi, tJnderh.- Ba:anserat
Insatser avgifter fond resultat Å-ets resu:tat

458461 003 0 0 52 114 77910
0 77910 -77910

18 594
458461000 0 0 130023 18594

Not 15 Långfristiga skulder till kreditinstitut

Nästa års
amorteringLåneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp

Swedbank 2850454337 3,31°/o 2011-12-28 7 200 000 0
Sweöbank 2853454790 3,31% 2011-12-28 7 200 000 0
Swedbank 2853454824 3,31% 2011-12-28 7 200 000 0
Swedbank 2853454840 3,31% 2011-12-28 6 174 000 560 000

27 774 000 560 000

Moms okt-dec
HSB Bostad
Depositioner
Förskott insatser

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna räntekostnader
Förutbetatda hyror och avgifter
Tingvalla, snöröjning dec
Fortum, el dec
Fortum, ärrvärme dec
Vatten
Revision
Arvoden förtroendevalda, inkl sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader

10 730 8 665
0 53104

0

68 024
121 010
is ccc
45 900

4 984
0

65 000
227 075

Långfrstiga skulder exkiusive kortfTiStig del

Om fem år beräknas nuvarande ulder till ktedtnstitut uppgå till

Av föreningens skuld är 21 600 000 k’ iutna till swapavtal med nedanstående v;llkor:

Not 16 Övriga kortfristiga skulder

27214000

24 974 000

Swedbank 080314033.0 4,53% 2014-07-01 7 200 000
Swedbank 110919.042.0 2,78% 2015-09-30 7200000
Swedbank 080314.004.0 4,65% 2016-07-01 7200000

116 322
0

127 052

80 590
466 859

11603
48 735

139 412
7 978
8 000

91 994
27112

882 283

100 000
161 769

175 171
368 516

37 500
68 055

148 254
35 000

7 000
44 420
14 471

898 387.



• Org Nr: 769512-5785

HSB bostadsrättsförening Hamnen i Stockholm

Noter 2011-12-31 2010-12-31

Hanna Bladsjö

4

Tomas Hansson

Stockholm, den

AB
Riksförbund utsedd revisor

Av föreningen vad revisor
Av



Org Nr: 769612-5785

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i HSB bostadsrättsförening Hamnen i Stockholm

Organisationsnummer 769612-5785

Rapport om årsredovisningen

—
Vi har reviderat årsredovisningen för HSB bostadsrättsförening Hamnen i Stockholm för räkenskapsåret

k)
2011-01-01 - 2011-12-31.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt

årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en

årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på

fel.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt

International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer

yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte

innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i

årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna

för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna

riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen

upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är

ändamålsenliga med hänsyn till omständighetema, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i

föreningens intema kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de

redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen,

liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

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

uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla

väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av

dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är

förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.



Org Nr: 769612-5785

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande

föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB bostadsrättsförening Hamnen i Stockholm

för räkenskapsåret 2011-01-01 - 2011-12-31.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust,

och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Reviorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst

eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god

revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens

vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat

väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot

är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har

handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättsiagen, årsredovisningslagen eller

föreningens stadgar.

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

uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och

beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den

Av HSB Riksförbund utsedd revisor
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2012-05-02 Valberedningens förslag till kandidater vid föreningsstämman i Brf

Hamnen

Varje kandidat har godkänt sin presentation

Ulrika Steiner, styrelseledamot 1 år.

Ulrika har arbetat inom fastighetsbranschen i drygt 20 år. Sedan 2006 arbetar hon som

managementkonsult med inriktning på projektledning, affärsutveckling och finansiell

kommunikation. Ulrika är, och har varit, ledamot i ett antal styrelser, både för bolag och

bostadsrättsföreningar. Ulrika var vice ordförande i vår förening under det första

verksamhetsåret. Ulrika är utbildad inom förvaltning/samhällsplanering och har ett

brinnande intresse för utvecklingen i vårt närområde Frihamnen — där omfattande

nybyggnation nu planeras.

Josefine Norkvist, styrelseledamot 1 år

Josefine är civilekonom och arbetar som controller. josefine har tidigare varit med i

valberedning och styrelse i en förening med 120 lägenheter. Där var hon bland annat

med och tog fram en långsiktig underhållsplan. Josefine är intresserad av att arbeta med

ekonomi och att skapa gemenskap i föreningen.

Gunnel Carré, styrelseledamot 2 år

Gunnel är chefjurist inom pensionssektorn och har tidigare hunnit arbeta både inom

rättsväsendet, banksektorn och varit tillförordnad som Generaldirektör. Detta är första

gången som Gunnel bor i en bostadsrättsförening.

Göran Brandt, styrelseledamot 2 år

Göran arbetar med affärsutveckling inom Telekom-sektorn. Göran valdes till

styrelseledamot vid förra stämman. Nu när HSB i mycket större grad lämnar

styrelseansvaret till oss som medlemmar, tycker Göran att det är viktigt att flera

medlemmar engageras, inte bara i styrelsearbete utan även i grupper som kan leda

arbetet för vår gemensamma trivsel inomhus, utomhus och i vårt närområde.

Henrik Eskilsson, styrelseledamot 2 år

Henrik arbetar inom Försvarsmakten och har sin arbetsplats på Sandhamnsgatan.

Henrik valdes till styrelseledamot vid förra stämman och har även varit styrelseledamot

i förening där han tidigare bott. Under året som gått har Henrik varit engagerad i de

flesta frågorna och har ett speciellt intresse av frågor som rör föreningens fastighet och

skötseln av byggnader och tomt.

Carl Wärnberg, styrelsesuppleant 1 år

Carl är militär och arbetar vid Försvarsmaktens Högkvarter. Det är första gången som

Carl och hans familj bor i bostadsrätt och Carl vill engagera sig i föreningen. Carl har

tidigare suttit i styreiser 1 skolvärlden i Sverige och utomlands.

Claes Appeltofft, styrelsesuppleant 2 år

Claes har en bakgrund som företagsekonom och VD inom byggbranschen och har varit

delägare i flera företag med byggrelaterad verksamhet. Claes har tidigare varit verksam i



styrelsen i två bostadsrättsföreningar i Stockholm och har bl. a arbetat med frågor som
budgets och förändrad lokaldisposition. Claes har särskilt fokus på ekonomi.

Marcus Karlsson, revisor 1 år

Marcus är utbildad revisor och har även tidigare arbetat som revisor på PWC. Idag är
Marcus fortfarande verksam inom ekonomiområdet, nu som Group Business Controller
inom Parks & Resorts koncernen. Marcus valdes om som revisor för ytterligare ett år vid
förra stämman, och ställer gärna sina kunskaper till förfogande ytterligare ett år.

Johan Näslund, revisorssuppleant 1 år

Johan arbetar inom bank- och finanssektorn. Johan valdes om som revisorssuppleant för
ytterligare ett år vid förra stämman. Revisorssuppleantens roll är att träda inom om
ordinarie revisor faller från. Johan ställer upp för omval.



Insända motioner från föreningsmedlemmar

1. Helena Sarap, professionell beräkning av akustiska förhållanden i samlingslokalen

Föreningen bör åstadkomma en ljudmiljö som är lämplig och angenäm för samtal och

umgänge.

Ljudmiljön i föreningens samlingsrum är otrevlig och påfrestande pga de akustiska

förhållanden som uppstår i ett rum med de aktuella måtten och vägg- och

takmaterialen. Min bedömning är att ett fackmannamässigt grundat underlag för åtgärder

betalar sig i form av effektiva åtgärder.

Styrelsen föreslår stämman att:

Inte ge styrelsen i uppdrag att anlita fackmannamössig hjälp för ljudmätning och övrig

konsultation, främst avförmodade kostnadssköl. Istället föreslår vi att pröva lite olika

ljuddämpande material (akustikplattar, textiler etc)för att konstatera om det ger

tillräckligt gott resultat.

2. Helena Sarap, individuell mätning av varje lägenhets konsumtion av uppvärmning införs

snarast

Inglasade balkonger kan medföra såväl besparing av uppvärmning som ibland väsentlig

fördyring

Styrelsen föreslår stämman att:

Inte rösta för individuell mätning av uppvärmningskostnad. Vi har idag inte den teknik

som behövs för att mäta detta. Instollatian och mätning av ingående- respektive

utgående vattentemperatuc skulle medföra stora kostnader för föreningen.

Däremot verkar våra möjligheter att mäta vatten (ka/lt/varmt)förbrukning per

lägenhet vara bättre och skulle med betydligt mindre insats/kostnad kunna göras.

3. Helena Sarap, en ansvarig för föreningens hemsida utses av stämman

Ansvaret skall omfatta struktur, arkivering och rensning etc i syfte att hålla hemsidan

uppdaterad och lättnavigerad.

Styrelsen föreslår stämman att:

Stämman ger styrelsen i uppdrag att utse ansvarig person för vår hemsida. Kan vi

sköta hemsidan själva så spar vi pengar, samtidigt är det viktigt att hemsidan har

en “ansvarig utgivare” som säkerställer att innehåll och text på hemsidan speglar

föreningens gemensamma intressen.

4 Anita Rydell, uppsättning av markiser

Godkännande för montering av markiser, för att dämpa ljusinsläpp och värmeinstrålning

Styrelsen föreslår stämman att:

Inte godkänna montering av markisec dels av utseende- och estetiska skäl och dels då

det afta blåser hårt runt våra fastigheter. Även om vindautomatik sköter markiserna

så kommer det att bli påfrestningar ifasodbeklädnaden som morkiser oundvikligen

måste fästas in L



)

5) Flera medlemmar, inkip av torktumlare till våra tvättsiugor

Flera (ca 10) medlemmar önskar att vi installerar torktumlare i våra tvättstugor

Styrelsen föreslår stämman att

lule ge styrelsen i uppdrag att beställa torktunulare. Vi har fått en offer! på

detta, kostnaden visar sig bli/ile knappt 100.000 kr. Sni-eken anser att det

är väl dyr. om inte fler inedleinnuar är intresserade



Fullmakt

Varje medlem har en röst.

Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt, har de ändå bara en röst

) tillsammans.
Om en medlem äger flera bcstadsrätter i frenirgen. har denne ändå bara en röst.

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud.

Endast medlemmens make/maka, registrerad partrer, sambo. annan närstående

( förälder. syskon eller barn) eller asman medlem får vara ombud.

Ombud får bara företräda en medlem.

Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet.

Ort Datum

Fullmakt för

att företräda bostadsrättshavaren

Lägenhetsnumrner i hrf

Bostadsrättshavarens eenhändiga nanintecknirg:

Namnf&tvdIigande)

(Fultmakten behöver inte vara hevittnad)



Ordlista

Årsredovisning: Består av en fön-altningsberättelse samt
den ekonomiska redovisningen.

Förvalmingsberättelse: Den del av årsredovisningen
som i text förklarar verksamheten kallas förvaltnings
berättelse (ibland verksamhetsberättelse eller styrelse-
berättelse)
Förcaltningsberåttelsen talar om villa som haft uppdrag
i föreningen, vad som i huvudsak förekommit samt re
dovisar en del fakta om analet medlemmar ra ta.

Den ekonomiska redovisningen, bokslutet, följer den
Eli-anpassade årsredovisningslagen. Redovisningen
består av resultaträkning, balansräkning och noter. 1 re

(“3 sultat- och balansräkningarna redovisas ldumpsummor.
Noterna innehåller mer detaljerad information.

Resultaträlwingen visar vilka intäkter respektive kost
nader föreningen har haft under året. Jntåkter 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 årsavgif
tema 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.

Balansrälmingen visar förentagens tillgångar (tillgångs
sidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På till
gångssidan redovisas föreningens anläggningstillgångar
i form av fastigheter och inventarier samt föreningens
omsättningstillgångar i form av t ex kontanter och
andra likvida medel.
På skuldsidan redovisas föteningens eget kapital som
innehåller medlemmarnas insatser, balanserat resultat

) och yttre fonden. Ovriga poster på skuldsidan är skulder
till kreditinsduat och övriga, i. ex leverantörsskuider.

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

Avskrivningar: Värdet på fastighetemna och inköpta
inventarier minskar på grund avförslitning. Detta redo-

visas som en kostnad för avskrivning i resultaträkningen
vatje år. Det värde som står som tillgång i balansräk
ningen är värdet efter alla avskrivningar.

Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till
kontanter inom ett år. Bland omsåttningstillgångar
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 attjärn.föra bostadsrätts-för
eningens omsättningstillgångar med dess kortfristiga
skulder. Ar omsättningstillgångarna större än de kort
fristiga skulderna, är likviditeten tillfredsställande

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

Fond för yttre underhåll: Styrelsen ska upprätta under
hållsplan för föreningens hus. 1 årsbudgeten ska medel
avsättas för underhållet. Genom beslut om årsavgiftens
storlek säkerstills erforderliga medel för att trygga un
derhållet av föreningens hus. Beslut om fondavsättning
fattas av föreningsstimman.

Fond för inre underhåll: 1 de bostadsrättsföreningar
som har en inre underhållsfond, regleras avsätt
ningen till fonden i bostadsrättsföreningens stadgar.
Fondbeloppet enligt balansräkningen utvisar den
sammanlagda behållningen av samtliga bostadsrätters
tillgodohavanden. Fondens fördelning på respektive
lägenhet framgår av den avispecifikation som följer
inbetalningskorten vaije kvartal.

Ansvarsförbindelser är åtaganden för föreningen som
inte bokats som kort- eller långfrisdg skuld. Kan vara
borgensförbindelser eller avtalsenligt åtagande, som
avgåld.

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


