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Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg, org.nr 716407-1826, får härmed avge
redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-09-01 - 2009-08-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten
Föreningen äger fastigheten Sachsen 24 i vilken man upplåter lägenheter och lokaler. Fastigheten är
geografiskt belägen i Helsingborg med adress: Carl Krooks gata 57-59, Bryggaregatan 1, Södergatan
80-86 samt Furutorpsgatan 28, 30 A-B och 32.

Inflyttning skedde under åren 1984-1986. Föreningen har 215 bostadsrättslägenheter med en totalyta
om 15.913 m2 samt 6 hyresrättslokaler om totalt 1.086,5 m2.

Föreningen har 45 garageplatser.

Bostadslägenheterna är fördelade enligt följande:
2 st  1 rum och kök, 111 st  2 rum och kök, 75 st  3 rum och kök, 22 st  4 rum och kök samt 
5 st  5 rum och kök.

Under året har 20 lägenheter överlåtits.

Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar.

Väsentliga händelser under året
Stadgeenlig fastighetsbesiktning utfördes av styrelsen i augusti 2009. Vid besiktningen konstaterades:
- Dilatationsfogar mot Furutorpsgatan och Södergatan samt gårdsfasaden på Bryggaregatan är i behov
av utbyte under 2010.
- Hussocklarna är i behov av lagning ställvis.
- Ställvis finns sprickor i pelare och takbalkar på loftgångarna, Bryggaregatan 1, Carl Krooks gata 57
och Furutorpsgatan 32.
- Hängrännorna är i behov av rensning.
- Samtliga fyra grindar behöver målas.

Föreningen har under året uppdaterat sin underhållsplan.

Följande underhållsåtgärder har utförts under året:
- Hissen i Södergatan 84 har renoverats. Samtidigt har den byggts om för att uppfylla nu gällande
EU-krav.
- Loftgångarna på Bryggaregatan 1 har klinkerbelagts.
- Passersystemet har optimerats för att öka driftsäkerheten.
- Nytt golv har lagts i "gymmet" och toaletten i fritidslokalerna.
- En del äldre tvättutrustning har bytts ut.
- Källaryttertrapporna har lagats.

Årets resultat och ställning
Årets resultat efter disposition av underhåll uppgår till 1 016 tkr att jämföra med föregående år då
motsvarande var -86 tkr.
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Årets intäkter
Nettoomsättningen har ökat med 435 tkr vilket främst beror på den avgifts- och hyreshöjning på 4%
som trädde i kraft 1 oktober 2008. Ränteintäkterna har ökat med 301 tkr vilket till största delen beror
på den värdereglering som gjordes i föregående års bokslut på aktierna. För 2009 har den
värderegleringen återförts och en ny värdereglering har redovisats. Se not 6.

Årets kostnader
Driftskostnaderna har ökat med 424 tkr jämfört med föregående år vilket främst beror på att
kostnaden för el, uppvärmning och vatten har ökat. När det gäller elen har priset varit högre under året
och för fjärrvärmen och vattnet beror kostnadsökningen både på en prishöjning och högre
förbrukning. 

Utfört underhåll varierar mellan åren beroende på vilka underhållsåtgärder som föreligger och för
2009 uppgår kostnaden till 1 441 tkr. Fastighetsavgiften/fastighetsskatten har minskat med 50 tkr som
en följd av de nya skatteregler som trädde i kraft 1 januari 2008. 

Avskrivningarna har ökat med 50 tkr och beror delvis på att byggnaderna skrivs av enligt en
annuitetsplan vilket innebär att avskrivningsbeloppet ökar för varje år. Föreningen har även i år
renoverat en hiss och den del som avser EU-anpassning har redovisats som en om- och tillbyggnad
och skrivs av under 30 år. Projektet med att klinkersbelägga loftgångarna har fortsatt under året och
detta skrivs av på 20 år.

Räntekostnaderna är 990 tkr lägre än föregående år vilket beror på lägre ränta på de rörliga lånen.
Under året har även ett av lånen löpt ut och bundits om till en lägre ränta än tidigare. 

Balansställning per 2009-08-31
Likvida medel uppgår till 3 321 tkr vilket kan jämföras med föregående år då likvida medel var 1 321
tkr.

Ekonomisk utveckling
2009 2008 2007 2006

Nettoomsättning, tkr 11 499 11 063 10 819 10 557
Rörelseresultat, tkr 5 006 3 996 3 811 4 063
Årets resultat, tkr 1 775 -526 2 479 635
Resultat efter disposition av underhåll, tkr 1 016 -86 1 178 947
Balansomslutning, tkr 100 856 101 835 103 282 102 248
Fond för yttre underhåll, tkr 4 674 5 114 3 813 4 125

Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/kvm 670 645 632 611
Driftskostnader, kr/kvm 246 221 199 206
Fond för yttre underhåll, kr/kvm 275 301 224 243
Lån, kr/kvm 4 852 4 962 5 062 5 153
Överlåtelsevärde i genomsnitt, kr/kvm 11 331 12 070 9 599 7 547
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Förväntad framtida utveckling
Underhåll
Följande större underhållsåtgärder kommer att ske de kommande 5-10 åren:

- Ombyggnad av resterande hissar (6 st) för att uppfylla gällande säkerhetsnormer (skall vara utfört
senast år 2012).
- Dilatationsfogar mot Furutorpsgatan och Södergatan samt gårdsfasaden på Bryggaregatan planeras
att bytas ut under 2010.
Ovanstående åtgärder omfattas inte av underhållsplanen.

- Plåtdetaljerna på taken beräknas bli målade under de närmaste fem åren.
Ovanstående åtgärd omfattas av underhållsplanen.

I övrigt finns inga större underhållsåtgärder inplanerade.

Ekonomi
De beräknade kostnaderna för år 2010 innebär en höjning av årsavgiften och lokalhyrorna med 3%
fr o m 1 oktober 2009. Föreningens garageplatser höjs även samtidigt med 3%.

Ett av föreningens lån kommer bli helt återbetalt under 2010. I december kommer även föreningen
extraamortera på ett av lånen med 2 000 tkr.

Mål för verksamheten
Föreningen har följande mål för sin verksamhet:
- Att tydliggöra föreningens identitet på bostadsmarknaden i Helsingborg.
- Att fortsatt öka överlåtelsevärdena mer än i likvärdiga föreningar.
- Att ha gott renommé och vara en attraktiv bostadsrättsförening att bo i.
- Att sträva efter att även fortsättningsvis kunna ha låga avgifter.

Målen skall omsättas i handling genom:
- Tydlig information till nuvarande och blivande medlemmar, bostadssökande samt övriga aktörer på 
  marknaden såsom mäklare och kreditinstitut. Här är frågor kring ekonomi, trivsel, trygghet, miljö 
  och "första intrycket" av största vikt.
- Att vara lyhörd för de boende och deras intresse.
- Att arbeta aktivt med avtalsförhållanden, underhållsplanering och driftsoptimering.

Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust
 
Stämman har att ta ställning till:

Balanserat resultat 3 034 119,28
Årets resultat 1 775 053,20

4 809 172,48

Styrelsen föreslår följande disposition:

Uttag ur Fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad -1 441 443,00
Överföring till Fond för yttre underhåll enligt underhållsplan 2 200 000,00
Balanseras i ny räkning 4 050 615,48

4 809 172,48

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.
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Föreningsfrågor
Ordinarie föreningsstämma hölls den 12 februari 2009. På stämman deltog 52 röstberättigade
medlemmar. 

Föreningen hade vid räkenskapsårets slut 244 medlemmar.

Styrelse
Styrelsen har vid årets slut följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter:     Bo Svensson, ordf
                                      Alf Bällgren, v ordf
                                      Eva Engström, sekr
                                      Per Ljung
                                      Jan Nilsson
                                      Anette Svärd
                                      Mikael Frostin
                                  

I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är ledamöterna Bo Svensson,
Anette Svärd och Mikael Frostin.

Revisor
Revisor har varit Aase Kaa, med Börje Lindberg som suppleant, valda vid föreningsstämman, samt
revisor från BoRevision AB, vilken är utsedd av HSB Riksförbund.

Representanter i HSB Nordvästra Skånes fullmäktige
Föreningens representanter i HSB Nordvästra Skånes fullmäktige har varit Bo Svensson och 
Eva Engström med Alf Bällgren och Anette Svärd som suppleanter.

Valberedning
Valberedning har varit Birgitta Nilsson (sammankallande), Anders Larsson och Silvia Lindberg.

Övrigt
Studieorganisatör har varit Mikael Frostin.

Information och aktiviteter
Information till medlemmar och boende
- Regelbundna informationsblad, "Sachsen-Nytt", delas ut till medlemmarna.
- Tre årliga informationsträffar för samtliga medlemmar arrangeras under hösten.
- Alla nya medlemmar får ett mycket informativt informationsmaterial i samband med inflyttningen.
- Föreningens hemsida på internet.

Medlemsaktiviteter
- Inom föreningen finns tillgång till bastu, solarium, biljard, gym och hobbyrum. Allt utom solariet är 
  gratis.
- Café Sachsen har, genom frivilliga krafter, öppet för medlemmarna varje onsdag i samlingslokalen, 
  vissa onsdagar med underhållning.
- Ett antal större, mycket uppskattade, evenemang såsom grisfest, sillfest, grillfest, kräftskiva, 
  Lucia m.m. har arrangerats.
- Bussresor har anordnats till Tyskland.
- Fotbollskvällar med TV-sända matcher har anordnats.
- Canastaspel har anordnats i samlingslokalen.
- Föreningens syförening med regelbundna träffar i samlingslokalen.
- Gymnastik (Qui Gong) med regelbundna sammankomster i samlingslokalen.
- Ett antal medlemmar anordnar "loppis" där intäkten går till välgörande ändamål.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2008-09-01- 2007-09-01-

2009-08-31 2008-08-31

Nettoomsättning 2 11 498 731 11 063 407

Fastighetskostnader
Driftskostnader 1,3,5 -4 188 402 -3 764 525
Utfört underhåll -1 441 443 -2 440 098
Fastighetsavgift/-skatt 4 -378 360 -427 872
Avskrivningar -484 421 -434 681

-6 492 626 -7 067 176

Rörelseresultat 5 006 105 3 996 231

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 105 190 -195 975
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -3 336 242 -4 326 058
Resultat före skatt 1 775 053 -525 802

Årets resultat 1 775 053 -525 802

Resultatförändring enligt styrelsens förslag

Årets resultat 1 775 053 -525 802
Uttag ur Fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad 1 441 443 2 440 098
Överföring till Fond för yttre underhåll enligt underhållsplan -2 200 000 -2 000 000
Resultat efter disposition av underhåll 1 016 496 -85 704
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2009-08-31 2008-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 8
Byggnader och mark 94 727 894 95 136 768
Om- och tillbyggnader 992 500 738 500
Inventarier, verktyg och installationer 52 398 30 742

95 772 792 95 906 010

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 500 500

500 500

Summa anläggningstillgångar 95 773 292 95 906 510

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avräkning HSB Nordvästra Skåne 997 164 953 270
Avgiftsfordringar/Kundfordringar 28 138 41 491
Övriga fordringar 146 30
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 243 857 220 946

1 269 305 1 215 737

Kortfristiga placeringar 11 1 489 935 4 345 072

Kassa och bank 12 2 323 486 367 856

Summa omsättningstillgångar 5 082 726 5 928 665

SUMMA TILLGÅNGAR 100 856 018 101 835 175
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2009-08-31 2008-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 13

Bundet eget kapital
Insatser 4 631 371 4 631 371
Upplåtelseavgifter 101 062 101 062
Fond för yttre underhåll 4 673 680 5 113 778
Ej upplåtna bostadsrätter -628 538 -628 538

8 777 575 9 217 673

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 3 034 119 3 119 823
Årets resultat 1 775 053 -525 802

4 809 172 2 594 021

Summa eget kapital 13 586 747 11 811 694

Avsättningar
Avsättning framtida parkeringsinköp 14 3 150 000 3 175 789

3 150 000 3 175 789

Skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 15 82 475 424 84 350 274

82 475 424 84 350 274

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 478 385 976 477
Fond för inre underhåll 16 213 557 277 297
Skatteskulder 86 737 183 431
Övriga skulder 19 573 35 978
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 845 595 1 024 235

1 643 847 2 497 418

Summa skulder 84 119 271 86 847 692

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 100 856 018 101 835 175

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

2009-08-31 2008-08-31
Panter och säkerheter för egna skulder
Fastighetsinteckningar, se not 15 100 000 000 100 000 000
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisnings- och värderingsprinciper
Föreningen följer Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd om inte annat anges
nedan.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Likvidavräkningen mellan bostadsrättsföreningen och HSB Nordvästra Skåne redovisas under
Kortfristiga fordringar.

Fond för inre underhåll, medlemmarnas fond, redovisas under Kortfristiga skulder.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande
avskrivningstider har tillämpats:

Anläggningstillgångar Typ av plan Antal år
-Byggnader Annuitetsplan 50
-Ombyggnader Rak avskrivning 20 och 30
-Inventarier, verktyg och installationer Rak avskrivning 3 och 5

Fond för yttre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition enligt
föreningens underhållsplan.

Likvida placeringar
Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet
och verkliga värdet.

Inkomstskatt
Schablonintäktsbeskattning för bostadsrättsföreningar är slopad. I årets deklaration beskattas endast
ränteintäkter, utdelning samt resultat från avyttring av värdepapper. Eftersom föreningen sedan
tidigare har ett ackumulerat underskott utgår ingen inkomstskatt. Föreningens underskott uppgår till 
40 795 tkr, en minskning med 63 tkr jämfört med föregående år.



Sachsen i Helsingborg 9(15)
716407-1826

Noter

Not 1   Anställda samt arvode- och lönekostnader

Medelantalet anställda
Föreningen har inte haft några anställda under räkenskapsåret och föregående år.

Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2008-09-01- 2007-09-01-
 2009-08-31 2008-08-31
Styrelsearvoden 47 290 69 700
Styrelse (ersättning utöver arvoden) 124 475 83 500
Övriga 77 700 60 315
Sociala kostnader 52 736 58 991
Övriga kostnadsersättningar 2 875 2 093
Summa 305 076 274 599
I sociala kostnader ingår pensionskostnader med - -

Not 2  Nettoomsättning
 2008-09-01- 2007-09-01-
 2009-08-31 2008-08-31
Årsavgifter bostäder 10 634 787 10 236 570
Hyror 671 957 652 955
Övriga tjänster (kommunikationsmaster) 146 758 141 702
Övriga intäkter 45 229 32 180
Summa 11 498 731 11 063 407

Not 3  Driftskostnader
2008-09-01- 2007-09-01-
2009-08-31 2008-08-31

El 933 272 754 204
Uppvärmning 788 892 687 187
Vatten 410 427 325 430
Renhållning 272 851 290 886
Bevakning 67 879 68 273
Fastighetsservice 647 217 401 497
Förvaltningskostnader 292 256 563 484
Arvoden, löner, ersättningar och sociala kostnader 305 076 274 599
Försäkringspremier 105 982 68 134
Kabel-TV avgift 197 507 175 714
Övrigt 167 043 155 117
Summa 4 188 402 3 764 525

Kostnaden för fastighetsförvaltning ingår i posten fastighetsservice, föregående redovisades detta
under förvaltningskostnader.

Redovisningsprincipen för försäkringspremier ändrades föregående år, vilket innebar att beloppet
endast omfattade åtta månader. I år omfattar beloppet tolv månader och kommer att göra så
fortsättningsvis. Posten övrigt är bl a medlemsavgift till HSB samt föreningens medlemsverksamhet.
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Not 4  Fastighetsskatt
Föreningens fastighet är taxerad som hyreshus. Fastighetsavgiften för perioden september-december
2008 uppgår till 0,4% av taxeringsvärdet eller högst 1200 kr per lägenhet/år. För Brf Sachsen blir det
lägst att räkna med det fasta beloppet och för perioden januari-augusti 2009 uppgår detta till 1 272 kr.
För lokaler är skatten oförändrad dvs 1% av taxeringsvärdet.

Not 5  Ersättning till revisorer
 2008-09-01- 2007-09-01-
 2009-08-31 2008-08-31
BoRevision 13 363 12 763
Föreningsvald revisor 4 000 3 500
Summa 17 363 16 263

Not 6  Ränteintäkter och liknande resultatposter
 2008-09-01- 2007-09-01-
 2009-08-31 2008-08-31
Ränteintäkter 48 081 73 210
Realisationsresultat vid avyttring av värdepapper -25 007 -41 953
Utdelningar på kortfristiga placeringar 65 988 95 215
Värdereglering kortfristiga placeringar -306 318 -322 447
Återförd värdereglering kortfristiga placeringar 322 446 -
Summa 105 190 -195 975

Not 7  Räntekostnader och liknande resultatposter
 2008-09-01- 2007-09-01-
 2009-08-31 2008-08-31
Räntekostnader lån 3 336 080 4 063 412
Föreningsavgäld - 130 015
Övriga finansiella kostnader 162 132 631
Summa 3 336 242 4 326 058

Övriga finansiella kostnader föreg. år avser avsättning till framtida parkeringsköp. Eftersom
avsättningen uppräknas med konsumentprisindex blev posten negativ för 2009 och har redovisats
under ränteintäkter i noten 6.
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Not 8  Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark
2009-08-31 2008-08-31

Ursprungligt anskaffningsvärde
- Byggnader 96 055 000 96 055 000
- Avgår erhållna bidrag -1 844 414 -1 844 414
- Mark 7 995 000 7 995 000

102 205 586 102 205 586
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
- Vid årets början -4 168 818 -3 790 091
- Årets avskrivning enligt plan -408 874 -378 727

-4 577 692 -4 168 818
Ackumulerade avskrivningar över plan:
- Vid årets början -2 900 000 -2 900 000

-2 900 000 -2 900 000

Planenligt restvärde vid årets slut 94 727 894 95 136 768

varav byggnader 86 732 894 87 141 768
varav mark 7 995 000 7 995 000

Enligt nuvarande avskrivningsprinciper är slutåret för fastighetens avskrivning år 2046.

Taxeringsvärden på fastigheter
Hustyp Byggnad Mark Totalt
Hyreshus bostäder 115 000 000 55 000 000 170 000 000
Hyreshus lokaler 9 200 000 1 804 000 11 004 000
Summa 124 200 000 56 804 000 181 004 000

Om- och tillbyggnader
 2009-08-31 2008-08-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Övriga om- och tillbyggnader 775 000 -
-Nyanskaffningar 305 000 775 000

1 080 000 775 000
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -36 500 -
-Årets avskrivning enligt plan -51 000 -36 500

-87 500 -36 500

Planenligt restvärde vid årets slut 992 500 738 500

I övriga om- och tillbyggnader ingår klinkerbeläggning på några av loftgångarna samt EU-anpassning
av tre av föreningens hissar. Nyanskaffningar år 2009 avser klinkersbeläggning på loftgångar samt
EU-anpassning av en hiss.
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Maskiner och inventarier
 2009-08-31 2008-08-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 271 672 228 356
-Nyanskaffningar 46 203 43 316
-Avyttringar och utrangeringar - -

317 875 271 672
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -240 930 -221 476
-Avyttringar och utrangeringar - -
-Årets avskrivning enligt plan -24 547 -19 454

-265 477 -240 930

Planenligt restvärde vid årets slut 52 398 30 742

Not 9  Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2009-08-31 2008-08-31
-Andel i HSB Nordvästra Skåne 500 500
Summa 500 500

Not 10  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2009-08-31 2008-08-31
Ränteintäkt avräkning HSB Nordvästra Skåne 2 806 24 808
Ränteintäkt Swedbank 5 974 23 269
Kabel-TV 16 555 16 122
Fastighetsförsäkringspremier 35 958 34 067
Fastighetsavgift/skatt  0909-0912 127 940 122 680
Fastighetsförvaltning 19 888 -
Försäkringsersättning 34 736 -
Summa 243 857 220 946
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Not 11  Kortfristiga placeringar
Omsättningsportfölj aktier Antal Ansk.värde Kurs Markn.värde
TeliaSonera 1500 96 690 46,20 69 300
Investor 2000 244 064 132,50 265 000
SCA 600 68 040 92,80 55 680
Kungsleden 1000 101 557 49,60 49 600
Astrazeneca (utländska VP) 500 232 255 334,50 167 250
Robur Kommunikation (aktiefond) 9343,36 270 837 14,48 135 292
Nordea 2000 180 320 74,50 149 000
Volvo 2000 117 217 62,25 124 500
Summa 1 310 980 1 015 622

Anskaffningsvärde 1 310 980
Värdereglering -295 358
Bokfört värde 080831 1 015 622

Aktieindexobligationer Ansk.värde Markn.värde
SWEOINF6 AI0 532G 140319 167 475 198 150
SWE00V02 AIO 532D 120321 159 863 161 400
SWEORS18 AIO 5321 140319 167 475 157 650
Totalt anskaffningsvärde 494 813 517 200

Optioner -9 540
Värdereglering -10 960

-20 500

Totalt bokfört värde 1 489 935

Not 12  Kassa och bank
2009-08-31 2008-08-31

Handkassa 60 -
Swedbank, penningsmarknadskonto 2 309 455 367 815
Övriga särskilda bankkonton 13 971 41
Summa 2 323 486 367 856

Not 13  Eget kapital
  Upplåtelse Fond yttre Balanserat Årets 
 Insatser avgifter underhåll resultat resultat
Vid årets början enl. fastställd BR 4 631 371 101 062 5 113 778 3 119 823 -525 802
Disposition enligt stämmobeslut -440 098 -85 704 525 802
Årets resultat 1 775 053
Vid årets slut 4 631 371 101 062 4 673 680 3 034 119 1 775 053

I eget kapital ingår även bostadsrätt som ej är upplåten med 628.538 kr.
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Not 14  Avsättning framtida parkeringsinköp
Avsättning för framtida parkeringsinköp enligt förbindelse med Helsingborgs kommun.
Avsättning uppräknas varje år med augusti månads konsumentprisindex.

Not 15  Skulder till kreditinstitut
Långivare Ränta Bindning ränta Bindning lån 2009-08-31 2008-08-31
SBAB 3,67 % 2010-06-01 2010-06-01 13 765 697 13 996 667
SBAB 5,01 % 2012-09-28 2012-09-28 19 682 359 19 751 381
SBAB 3,51 % 2011-01-13 2011-01-13 315 068 1 524 503
SBAB 5,07 % 2013-09-25 2013-09-25 19 181 478 19 312 466
SBAB 1,79 % 2009-09-17 2009-12-17 15 293 322 15 397 757
SEB 0,70 % 2010-03-28 14 237 500 14 367 500
Summa 82 475 424 84 350 274

Under räkenskapsåret 2009 kommer 1.640.000 kr att amorteras och kan därför betraktas som en
kortfristig skuld. Beräknad amortering de närmaste fem åren är ca 1.640.000 kr årligen.

Ställda säkerheter till kreditinstitut
 2009-08-31 2008-08-31
Uttagna fastighetsinteckningar 100 000 000 100 000 000
Varav i eget förvar - -
Summa 100 000 000 100 000 000

Not 16  Fond för inre underhåll
 2009-08-31 2008-08-31
Vid årets början 277 297 379 467
Uttag under året -63 740 -102 170
Vid årets slut 213 557 277 297

Not 17  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2009-08-31 2008-08-31
Årsavgifter och hyror 782 765 695 968
Räntekostnader 17 718 119 050
Kommunikationsmaster Polisen, Telia, Tele 2 31 749 30 532
BoRevision 13 363 12 763
Underhåll - 164 625
Övrigt - 1 297
Summa 845 595 1 024 235
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Revisionsberättelse 

Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg, org.nr 716407-1826. 

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB Bostadsrätts
förening Sachsen i Helsingborg för räkenskapsåret 2008-09-0 l - 2009-08-31. Det är styrelsen som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen 
på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade 
informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 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 handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi 
anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande 
bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, 
behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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