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Att bo i bostadsratt
En bostadsrattsforening a r en ekonomisk forening dar de boende tillsammans ager
bostadsrattsforeningens byggnader och mark. Marken kan alternativt innehas med tomtratt. Som
agare till en bostadsratt ager du ratten att bo i lagenheten . Tillsammans med ovriga medlemmar i
foreningen har du ansvar for fastigheten du bor i. Rattigheter och skyldigheter gentemot foreningen
delas av de boende. Det unika med bostadsratt ar att man gemensamt bestammer och tar ansvar f6r
sin boendemiljo. Det har engagemanger skapar sammanhallning och trivsel, samtidigt som
kostnaderna fort ex lopande skotsel, drift och underhall kan Milas nere.
Som boende i en bostadsrattsforening har du stora mojligheter att paverka ditt boende. Pa
foreningsstamman kan du paverka de beslut som tas i foreningen . Dar valjs ocksa styrelse for
bostadsrattsforeningen . Styrelsen har ett stort ansvar for foreningens operativa verksamhet och
faststaller ocksa arsavgiften sa att den tacker foreningens kostnader. Du kan paverka vilka fragor som
ska behandlas genom din ratt som medlem att lamna motioner till stamman . Alia motioner som
lamnats in i tid behandlas pa stamman . Alia medlemmar har ratt att motionera i fragor de viii att
stamman ska behandla.
Som bostadsrattshavare har man nyttjanderatt till sin bostad pa obegransad tid . Man har ocksa
vardplikt av bostaden och ska pa egen bekostnad halla alit som finns inuti lagenheten i gott skick.
Bostadsratten kan saljas, arvas eller overlatas pa samma satt som andra tillgangar. En
bostadsrattshavare bekostar sjalv sin hemforsakring som bor kompletteras med ett s k
bostadsrattstillagg . Bostadsrattstillagget omfattar det utokade underhallsansvaret som
bostadsrattshavaren har enligt bostadsrattslagen och stadgarna.

Aret 2011 blev ytterligare ett handelserikt ar da fasadrenoveringen fortsatte och arbetet
genomfordes pa byggnad efter byggnad vilket skapat mycket jobb bade for boende och
styrelse.
Vart att notera under aret som gatt ar bl.a. foljande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Fasader, merparten av vara byggnader renoverades
Takfotter (dvs. den del som ar !angst ut pa taken som inte ar bekladd med
takpannor) ar nu utbytta utmed hela Arstavagen .
Samtliga hangrannor och stupror av nu utbytta
Vi har haft lnbrott styrelserummet dar bade dator och dokumentation blivit stulet
Skulpturerna vid Arstavagen 59b forestallande fyra mindre.fiskar har blivit stulna
Avfallskvarnar, samtliga boende har nu mojlighet att hantera hushallsavfallet pa ett
mer miljovanligt satt.
Vi har aven haft en grillkvall for att inviga grillplatsen bakom Arstavagen 77
Avloppspolning ar nu genomfor I samtliga lagenheter vilket gor att vara avlopp nu
fungerar som det ar tankt.
Palmyra kebab har byggt om sina ekonomiutrymmen (kallarplanet) for att fa en
battre miljo for oss boende dar nu Palmyra och boende separerats vilket gor att vi
bada kan rora oss friare samt att lukt osv minimeras.
Cykelrum pa Arstav 55 ar nu inrattat
Skrap I gangar och trapphus har accelererat kraftigt under 2011. Fler och fler i
foreningen lamnar skrap och annat som skapar stora kostnader for foreningen.
Under 2011 uppgick dessa helt onodiga kostnader till ca 40 000 kr
Nya armaturer vid utsatta kallardorrar har satts upp dar det ar som morkast under
vintern. Vi har valt belysning med rorelsesensorer som tands automatiskt vilket
aven fOrhindra inbrott pa ett positivt satt.
Justering av hyror och bransletillagg for lokaler har skett under 2011 da dessa inte
har justerats under en langre tid.

Med dessa ord viii jag tacka bade styrelsen och alia boende for ett bra 2011 och ser fram
emot 2012 som jag hoppas skall bli av den nagot lugnare sorten da fasadrenoveringen
avslutas under varen 2012 (men jag ar saker pa att gott om nya uppgifter for styrelsen
dyker upp)

Johan Riben
Ordforande
Riksbyggens Bostadsrattsforening Stockholmshus 9
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ARSREDOVISNING
Styrelsen for Riksbyggens Bostadsrattsforening Stockholmshus nr 9 i Arsta (7020021700) far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2011 -01 -01 - 2011 -12-31.

FORVAL TNINGSBERA TTELSE 2011
Foreningens verksamhet
Fastigheter
Foreningen ager fastigheterna Ramen 1-5, Daglosen 1-5 och Lelangen 1-4. Pa
fastigheterna har uppforts 13 byggnader med 359 lagenheter. Byggnaderna ar
uppforda 1945. Fastigheternas adresser ar Siljansvagen 4-48, Arstavagen 53-59, 6573 och 77-83 i Arsta .
Fastigheterna ar fullvardesforsakrade i Trygg Hansa.
Hemforsakring och bostadsrattstillagg bekostas av bostadsrattshavarna.

Uigenheter och lokaler
Av foreningens 359 medlemslagenheter har under aret 60 overlatits.
I nedanstaende tabell specificeras innehavet:
Lagenhetsfordelning
1 rok
1 rok med matrum
2 rok
2 rok med matrum
3 rok
3 rok med matrum

38
131
56
100
24
10

Dartill tillkommer
Lokaler
Garage
MC-platser

35
9
7

Foreningen hyr 15 parkeringsplatser av Stockholmsfastigheter.
Total bostadsarea:
Totallokalarea:

17 337 kvm
2 404 kvm

Enligt taxeringsbeskedet ar totalytan 19 741 kvm, varav 17 337 kvm utgor
@ lagenhetsyta och 2404 kvm utgor lokalyta.
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Foreningsfragor
Ordinarie foreningsstamma avholls 2011 -06-01. Pa stamman deltog 33 medlemmar.
Foreningen hade vid arets slut 449 medlemmar.
Styrelse
Ordinarie ledamoter
Johan Riben
Anders Svensson
Anna Ostman
Pernilla Helmersson
Mikael Anteskog Adler
Johan Enqvist

ordtorande
vice ordforande
sekreterare
led a mot
led amot
led amot

Utsedd av
Stamman
Stamman
Stamm an
Stamman
Stamman
Stamman

Styrelsesuppleanter
Siv Gustafson
Kristian Haggren

led a mot
led a mot

Stamman
Stamman

I tur att avga vid ordinarie foreningsstamma ar Johan Riben, Anna Ostman, Pernilla
Helmersson samt Siv Gustafson.
Styrelsen har under verksamhetsaret hallit 9 protokollforda sammantraden.
Revisor
Revisorer har varit Victor Gyllback (lekmanna) med Mattias Holmstrom som
suppleant valda vid toreningsstamman samt KPMG (auktoriserad) .
Valberedning
Valberedningen har varit Bjorn Cederquist sammankallande, Elise Hanning, Erik
Engelbrekts och Ellekari Larsson .
Studieombud
Johan Riben har av styrelsen blivit utsedd
Forvaltning
HSB Stockholm har skat forvaltningen for ar 2011 inom omradena ekonomi, teknik,
administrativ forvaltning samt trappstadning.
Bostadsrattforeningen ar medlem i Riksbyggens Bostadsrattsforeningars
lntresseorganisation i Stockholm.

(?
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Vasentliga handelser under aret
Ombyggnad och underhall
Foreningen har en 30-arig underhallsplan vilken under aret har uppdaterats. Planen
ligger till grund for foreningsstammans beslut om fondering eller ianspraktagande av
fondmedel.
Arbetet med fasadrenovering har pagatt hela aret.
Aktiviteter
Tva ganger per ar stalls en container for grovsopor ut under en helg.
Under varen anordnades en grillkvall med korvgrillning dar vi samtidigt informerade
om avfallskvarnar.
Avgifter och hyror
Etter att ha antagit budgeten for verksamhetsaret 2012 har styrelsen beslutat om
oforandrade arsavgifter tills vidare. Arsavgifterna uppgar i genomsnitt till 714 kr
kvm/ar.

Forvantad framtida utveckling

~

Framtida underhall
Foreningens underhallsplan visar pa ett underhallsbehov pa ca 10 miljoner kr for de
narmaste 10 aren.
Storre planerade atgarder under dessa 10 ar ar hissrenovering, renovering av portar
och malning av trapphus

3
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Ekonomi
Resu ltat oc h s tall nmg
.
Nettoomsattning tkr
Rorelseresultat tkr
Resultat efter fondforandringar tkr
Balansomslutning tkr
Arsavgiftsniva for bostader, kr/kvm

2011
14502
2990
155
84957
714

2010
19055
-2988
-229
60473
714

2009
14118
447
12
64279
698

2008
14328
1627
613
63784
698

2007
14446
1006
-264
62127
693

Resultat och sUillning
Resultatet av foreningens verksamhet under aret och den ekonomiska stallningen
vid arets utgang framgar av efterfoljande resultat- och balansrakning.

Forslag till resultatdisposition
Stamman har att ta stallning till:
Balanserat resultat
Arets resultat fore fondforandring
Arets fondavsattning enligt stadgarna
Arats iansprakstagande av underhallsfond
Summa underskott
Styrelsen foreslar foljande disposition till arsstamman:
Att balansera i ny rakning

-194 558
950 212
-907 133
111 753
-39726
-39 726

Ytterligare upplysningar vad betraffar foreningens resultat och stallning finns i
efterfoljande resultat- och balansrakning med tillhorande tillaggsupplysningar

~
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2011-01-01
2011-12-31

Resu ltatrakning
Nettoomsattning

Not 1

14 501615

2009-09-01
2010-12-31
19 054 518

Fastighetskostnader
Not 2

Drift
Planerat underh§ll
Fastighetsskatt och kommuna l fastighetsavgift
Avskrivn inga r
Summa fastighetskostnader

Not 3
Not 4

Rorelseresultat

-10 080
-111
-606
-712
-11 512

947
753
370
980
050

-13 734 500
-3 968' 913
-777 558
-934 215
-19 415 186

2 989 565

-360 668

0
162 105
-2 402 318
-2 240 213

20
43
-2 692
-2 627

Finansiella poster
Resultat fr§n finansiella anlaggningstillg§ngar
Ranteintakter och liknande resultatposter
Rantekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Not 5
Not 6

Resultat efter finansiella kostnader
Not 7

Inkomstskatt

.lrets resultat

880
947
280
453

749 352

-2 988121

200 860

0

950 212

-2 988121

-907 133
111 753
-795 380

-1 209 511
3 968 913
2 759 402

154 832

-228 719

Tillagg till resultatrakningen
Avsattning ti ll underh§llsfond
Ianspr§ktagande av underhilllsfond
Forandring av underh§llsfond
Resultat efter fondf6randring

A1
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2011-12-31

Balansrakning

2010-12-31

TillgSingar
AnlaggningstillgSingar
Materiel/a anlaggningstil/gJngar
Byggnader och ombyggnader
Inventarier
P§g§ende nyanlaggningar och forskott

Not 8
Not 9
Not 10

Finansiella anlaggningstil/gJngar
L§ngfristigt vardepappersinnehav

Not 11

Summa anlaggningstillg§ngar

OmsattningstillgSingar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar
Avrakningskonto HSB Stockholm
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

Not 12
Not 13

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsattningstillg§ngar

Summa tillgS!ngar

~

6

903
448
690
041

53 340 903
0
1 074440
54 415 343

180 000
180 000

180 000
180 000

72 051 041

54 595 343

52 639
22
19 208
71 871

20
934
127
1174
2 256

123
647
269
218
256

12 150
873 325
302 .986
273 939
1 462 400

Not 14

10 649 733

4 000 000

Not 15

0

415 078

12 905 989

5 877 478

84 957 030

60 472 821
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2011-12-31

Balansrakning

2010-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapttal

Not 16

382 920
3 621 567
4 004 487

Insatser
Underh§llsfond

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Avsattning till underh§llsfond
Ianspr§ktagande av underh§llsfond

-194
950
-907
111
-39

Summa eget kapital

382 920
2 826 187
3 209 107

558
212
133
753
726

34160
-2 988 121
-1 209 511
3 968 913
-194 559

3 964 760

3 014 548

Skulder
Not 17

Skulder till kreditinstitut
Levera ntorssku lder
Skatteskulder
Fond for inre underh§ll
6vriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter
Summa skulder

Not 18
Not 19

Summa eget kapital och skulder

75 976
898
47
157
86
3 825
80 992

507
231
881
640
882
129
270

54 088 942
450 580
0
161 023
61664
2 696 064
57 458 273

84 957 030

60 472 821

89 682 300
89 682 300

80 600 020
80 600 020

Inga

Inga

Poster inom linjen
Stallda sakerheter
Fastighetsinteckningar stallda for skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar totalt uttagna

Ansvarsforbindelser
~

7

Org Nr: 702002-1700

Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 9
Redovisningsprinciper m.m.
Belopp anges i kronor om inget annat anges.
Foreningen tillampar §rsredovisningslagen och bokforingsnamndens allmanna r§d.
Tillg§ngar och skulder har varderats till anskaffningsvarden om inte annat anges nedan.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beraknas inflyta.

Avskrivning p~ byggnader
Avskrivning enligt plan baseras p§ ursprungliga anskaffningsvarden och beraknad nyttjandeperiod. Avskrivning av
byggnader och avsattning till undeh§llsfonden utgor 2% av fastigheternas anskaffningsvarde.

Avskrivning

p~

inventarier

Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad p§ inventariernas livslangd cirka 5 §r.

Fond for yttre

underh~ll

Enligt anvisning fr§n Bokforingsnamnden redovisas underh§llsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsattning enligt
plan och ianspr§ktagande for genomforda §tgarder sker genom overforing mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut
av styrelsen.
Avsattning utover plan sker genom disposition p§ foreningens §rsstamma.

Inkomstskatt och underskottsavdrag
En bostadsrattsforening ar i normalfallet inte forem§l for inkomstbeskattning. Enligt en dom i Hogsta Forvaltningsdomstolen 2010-12-29 ar en bostadsrattsforenings ranteintakter skattefria till den del dear hanforliga till fastigheten.
Beskattning sker av andra kapitalintakter samt i forekommande fall inkomster som inte ar hanforliga till fastigheten. Efter
avrakning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 %.

Ovriga bokslutskommentarer

Foreningen har inte haft n§gra anstallda under §ret.

Arvoden, loner, andra ersattningar och sociala kostnader
Arvoden fortroendevalda
Loner och andra ersattningar
Sociala kostnader
Aterbetald loneskatt for 2003-2007

2011-01-01
2011-12-31
168 920
0
53 209
0
222 129

2010-01-01
2010-12-31
186 067
48 649
73 282
-102519
205 479

4 013

4013

4 000
1 297
0
5 297

0
0
500
500

231439

209 992

Revisorer
Foreningsvald

Ovriga fortroendevalda/ anstallda
Loner och ersattningar
Sociala kostnader
bvriga personalkostnader

Totalt
f1L6ner och arvoden ing§r i personalkostnader under not 2 Drift.
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2011-01-01
2011-12-31

Noter
Not 1

Nettoomsattning
Jl.rsavgifter
Hyror
bvriga intakter
Bruttoomsattning

12 412
1 856
238
14 508

Avgifts- och hyresbortfall
Hyresforluster

Not2

16 394
2 427
296
19 118

100
725
653
478

-6 578
-75

-63 960
0

14 501615

19 054 518

231 439
2 290 802
1 134 185
464 848
3 125 953
438 892
274 636
133 102
182 138
7 688
459 893
946 000
391 371

209 992
2 907 357
1 312 544
637 486
4 628 179"
568 718
439 558
170 452
415 983
0
770 911
1 262 133
411186

10 080 947

13 734 500

605 818
0
-180715
8 614
172 653

0
777 558
0
0
0

606 370

777 558

701 000
11980

934 215.
0

712 980

934 215

Fastighetsavgift /skatt
Fastighetsavgift /skatt 2011
Fastighetsavgift /skatt 2009/2010
Justering. fastig hetsavgift /skatt 2009/2010
Justering fastig hetsavgift: /skatt 2008/2009
Justering fastighetsavgift /skatt 2007/2008

Not4

989
492
787
268

Drift
Personalkostnader
Fastighetsskotsel och lokalv!lrd
Reparationer
El
Uppvarmning
Vatten
Sophamtning
Fastighetsforsakring
Kabei-TV
bvriga avgifter
Forvaltningsarvoden
Tomtrattsavgald
b vriga driftskostnader

Not3

2009-09-01
2010-12-31

Avskrivningar
Byggnader
I nventarier

Not5

Ranteintakter och liknande resultatposter
Ranteintakter avrakningskonto HSB Stockholm
Ranteintakter HSB placeringskonto
Ranteintakter skattekonto
bvriga ranteintakter
Ranteintakter, bl a Palmyra l!ln
Ranteintakter avrakning med Swedbank
Ranteintakter likvi ditesplacering via Riksbyggen

Not6

4
149
4
2

918
733
781
674
0
0
0

0
5 837
2 379
959
34 772

162105

43947

2 395 206
7 112

2 692 280
0

2 402 318

2 692 280

200 860

0

0

0

Rantekostnader och liknande resultatposter
Rantekostnader l!lngfristiga skulder
bvriga rantekostnader

Not7

Inkomstskatt

(fJ

Jl.terbetalning av inkomstskatt for tax 2008-2010
enl. en dom i Hogsta Forvaltningsdomstolen 2010-12-29
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Noter
Nota

2011-12-31

2010-12-31

74 233 046
74 233 046

74 233 046
74 233 046

-20 892 143
-701 000
-21 593 143

-19 957 928
-934 215
-20 892 143

52 639 903

53 340 903

135 400 000
98 440 000
233 840 000

135 400 000
98 440 000
233 840 000

34 428
34 428

0
0

J\.rets avskrivningar
Utg~ende avskrivningar

-11 980
-11 980

0
0

Bokfort varde

22448

0

1 074 440
18 134 250
19 208 690

1 074 440
0
1 074 440

180 000
180 000

180 000
180 000

0
127 269
127 269

192 385
110 601
302 986

239 651
33 501
67 153
325 468
744
507 701
1174 218

236 500
32 703
0
0
0
4 733
273 936

10 649 733
0
10 649 733

0
4 000 000
4 000 000

Byggnader och ombyggnader
Ing~ende
Utg~ende

anskaffningsvarde
ackumulerade anskaffningsvarden

Ing~ende ackumulerade avskrivningar
J\.rets avskrivningar
Utg~ende avskrivningar

BokfOrt varde
Taxeringsvarde
Byggnader
Mark

Not9

Inventarier
J\.rets investeringar
Utg~ende ackumulerade anskaffningsvarden

Not 10

Pilgilende nyanlaggningar och forskott
Ing~ende anskaffningsvarde ( fasader )
J\.rets investeringar ( fasader )
Utg~ende ackumulerade anskaffningsvarden ( fasader )

Not 11

Aktier, andelar och vardepapper

360 kapitalbevis

Not 12

a 500 i IntressefOreningen

Ovriga kortfristiga fordringar
Skattefordringar
Skattekonto

Not13

Forutbetalda kostnader och upplupna intiikter
Tomtrattsavgald
Fastighetsforsakring
Kabel TV
Forvaltning
Ovriga upplupna kostnader
Riksbyggen

Not 14

Kortfristiga placeringar
HSB placeringskonto
Likviditetsplacering via Riksbyggen

~
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2011-12-31

Noter
Not 15

Kassa och bank
Medel p~ RB's avrakningskonto has Swedbank

Not 16

Belopp vid ~rets slut

Not18

Insatser
382 920

Up pl.
avgifter
0

382 920

0

~

415 078

415 078

Underh.fond
2 826 187
795 380

Balanserat
resultat
34 160
-228 718

3 621567

-194 558

Konv .datum
2015-08-20
2012-06-01
2012-06-08
2012-05-28
2013-08-14
2012-06-08
2013-08-15
2015-08-20
2012-06-01
2014-08-22
2014-02-12
rorlig
rorlig

Be l a~~

J\.rets resultat
-2 988 121
2 988 121
950 212 .

950 212

l.Angfristiga skulder till kreditinstitut

L~neinstitut

L~nenummer

SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
SE-Banken Bol~n
SE-Banken Bol~n

14348646
14349685
14349693
14349731
14349766
14349774
14349804
14349820
14349855
14349863
14832173
33732961
33733003

Ranta
3,50%
3,96%
5,11%
3,78%
2,97%
5,11%
3,54%
3,55%
3,75%
3,29%
4,47%
2,90%
2,90%

Nasta ~rs
amortering

5 000 000
4 972 240
5 000 000
4 991112
4 223 561
5 000 000
4 836 752
3 516 035
4 958 024
3 154 635
7 714 152
11 333 333
11 276 663

0
20 430
0
4 578
263 182
0
31 648
164 566
20 382
219 545
52 637
0
0

75 976 507

776 968

L~ngfristiga skulder exklusive kortfristig del

75 199 539

Om fem ~r beraknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppg~ till

72 091667

Ovriga kortfristiga skulder
Depositioner
Sociala avgifter och skatter
bvriga

Not19

0

0
Forand ring av eget kapital

Belopp vid ~rets ing~ng
Vinstdisp enl. stammobeslut
J\.rets resultat

Not 17

2010-12-31

58 673
26 464
1 745

22 205
39 459
0

86882

61664

Upplupna kostnader och forutbetalda intakter
Upplupna rantekostnader
Forutbetalda hyror och avg ifter
El
Vatten
Varme
Sophamtning
Snorojning
Kabel TV
Revision
Stadning
Fasad
bvriga upplupna kostnader

246 900
1 156 985
66 597
37 232
370 146
1 217
0
0
38 000
0
1 527 135
380 917

3 825129

11

209 095
910 776
96 569
36 990
600 242
2013
224 540 .
11465
40 000
34 698
0
529 676

2 696 064
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Revisionsberattelse
Till foreningsstamman i Brf Stockholmshus nr 9, org .nr 702002-1700

Rapport om itrsredovisningen
Vi har reviderat arsredovisningen for Brf Stockholmshus nr
9 for ar 2011.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
f6rfattningar

Styrelsens ansvar for arsredovisningen

Utover var revision av arsredovisningen har vi aven reviderat forslaget till dispositioner betraffande foreningens vinst
eller forlust samt styrelsens forvaltning for ar 2011.

Det ar styrelsen som har ansvaret for att uppratta en
arsredovisning som ger en rattvisande bild enligt arsredovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen
bedomer ar nodvandig tor att uppratta en arsredovisning
som inte innehaller vasentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror pa oegentligheter eller pa fel.

Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner betraffande foreningens vinst eller forlust. och det
ar styrelsen som har ansvaret for forvaltningen enligt
bostadsrattlagen.

Revisorernas ansvar

Revisorernas ansvar

Vart ansvar ar att uttala oss om arsredovisningen pa
grundval av var revi sion. Vi har utfort revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i
Sverige. Dessa standarder kraver att vi foljer yrkesetiska
krav samt planerar och utfor revisionen for att uppna rimlig
sakerhet att arsredovisningen inte innehaller vasentliga
felaktigheter.

Vart ansvar ar att med rimlig sakerhet uttala oss om forslaget till dispositioner betraffande foreningens vinst eller
forlust och om forvaltningen pa grundval av var revision . Vi
har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

En revision innefattar att genom olika atgarder inhamta
revisionsbevis om belopp och annan information i arsredovisningen. Revisorn valjer vilka atgarder som ska utforas.
bland annat genom att bedoma riskerna for vasentliga
felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller pa fel. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som ar
relevanta for hur foreningen upprattar arsredovisningen for
att ge en rattvisande bild i syfte att utforma granskningsatgarder som ar andamalsenliga med hansyn till omstandigheterna, men inte i syfte att gora ett uttalande om
effektiviteten i foreningens interna kontroll. En revision
innefattar ocksa en utvardering av andamalsenligheten i de
redovisningsprinciper som har anvants och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvardering av den overgripande presentationen i arsredovisningen.

Styrelsens ansvar

Som underlag for vart uttalande om styrelsens forslag till
dispositioner betraffande foreningens vinst eller forlust har
vi granskat om forslaget ar forenligt med bostadsrattslagen.
Som underlag for vart uttalande om ansvarsfrihet har vi
utover var revision av arsredovisningen granskat vasentliga
beslut, atgarder och forhallanden i foreningen for att kunna
bedoma om nagon styrelseledamot ar ersattningsskyldig
mot foreningen . Vi har aven granskat om nagon styrelseledamot pa annat satt har handlat i strid med bostadsrattlagen, arsredovisningslagen eller foreningens stadgar.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga
och andama lsenliga som grund for va ra uttalanden.
Uttalanden

Vi tillstyrker att foreningsstamman behandlar forlusten
enligt f6rslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rakenskapsaret.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga
och andamalsenliga som grund for vara uttalanden .
Uttalanden

Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprattats i
enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alia vasentliga avseenden rattvisande bild av foreningens finansiella stallning per 2011-12-31 och av dess finansiella resultat for aret enligt arsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen ar forenlig med arsredovisningens ovriga delar.

Stockholm den 4 april 2012

KPMG

Jan-Ove Brandt
Auktoriserad revisor

Viktor Gyllback
Revisor

Vi tillstyrker darfor att foreningsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen for foreningen.

Sid 1(1)

ORDLISTA
ANLAGGN I NGSTI LLGANGAR
Tillgangar scm ilr avsedda for langvarigt bruk inom
foreningen. Den viktigaste anlilggningstillgangen ar
foreningens fastighet med ev. mark och byggnader.
ANSVARSFORBINDELSER
Atagande for foreningen, scm inte finns med bland
skulderna i balansrilkningen. Borgensforbindelse ilr
exempel pa ett sadant atagande.
AVSKRIVNING
Kostnaden for inventarier fordelas over flera ar. Normal
avskrivningstid for maskiner och inventarier ilr fem ar och
den arliga avskrivningskostnaden blir da 20 procent av
anskaffningsvilrdet.
BALANSAAKNING
Visar foreningens ekonomiska stilllning vid
verksamhetsarets slut. Den ena sidan av balansrilkningen
(den s.k. aktivsidan) visar foreningens tillgangar
(kontanter, fordringar, fastigheter, inventarier m.m.) Den
andra sidan av balansrilkningen (den s.k. passivsidan)
visar finansieringen, d. v.s. hur tillgangarna finansierats
(genom upplaning och eget kapital). Verksamhetens
resultat (enligt resultatrilkningen) piiverkar det egna
kapitalets storlek (foreningens farmagenhet).
BAANSLETILLAGG
En separat avgift scm foreningen kan ta ut och scm skall
motsvara kostnaderna for uppvilrmningen av foreningens
hus. Bransletillagget fordelas efter varje lagenhets storlek
eller annan lilmplig fordelningsgrund och skall erlaggas
manadsvis av fOreningens medlemmar.
EKONOMISK FORENING
En fOretagsform scm har till andamal att frilmja
medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bedriva
nagon form av ekonomisk verksamhet.
FOLKRORELSE
En sammanslutning som arbetar far att frilmja ett
gemensamt intresse bland medlemmarna. En folkrorelse
har en utvecklad ide om hur samhilllet bor utvecklas, man
bildar opinion, arbetar demokratiskt och utan vinstintresse.
En folkrorelse har stor anslutning , geografisk spridning och
medlemskapet ar frivilligt.
FOND FOR INRE UNDERHALL
En fond, som i de fall den finns, ilr bostadsrattshavarnas
individuella underhallsfond och medel i fonden disponeras
av bostadsrattshavaren fOr underhall och fOrbattringar i
respektive lilgenhet. Den arliga avsilttningen paverkar
foreningens resultatrilkning som en kostnad. Fondbeloppet
enligt balansrakningen visar summan av samtliga
bostadsriltters tillgodohavanden. Uppgift for den enskilde
bostadsrilttshavaren lamnas i samband med aviseringen
varje kvartal.
FOND FOR YTTRE UNDERHALL
Enligt foreningens stadgar skall en arlig avsattning goras
till foreningens gemensamma underhallsfond. Fonden far
utnyttjas for storre yttre reparations- och
underhallsarbeten . Kostnadsnivan for underhall av
foreningens fastighet (langsiktig underhallsplan ska finnas)
och behove! att vardesakra tidigare fonderade medel,
paverkar storleken pa det belopp som avsiltts.
FORVALTNINGSBERATTELSE
Den del av arsredovisningen som i text forklarar och
belyser ett avslutat verksamhetsar. I fOrvaltningsberilttelsen redovisas bl.a. vilka som haft uppdrag i
foreningen och arets viktigaste hilndelser.

KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder scm foreningen betalar inom ett ar. Om en fond for
inre underhall finns raknas aven denna till de kortfristiga
skulderna men det ar inte troligt att samtliga medlemmar
under samma ar anvander sina fonder.
LIKVIDITET
Med likviditet menas foreningens betalningsberedskap,
alltsa formagan att betala sina skulder i riltt tid. God eller
dillig likviditet bedoms genom forhallandet mellan
omsilttningstillgangar och kortfristiga skulder. Om
omsilttningstillgfmgarna ilr storre iln de kortfristiga
skulderna brukar man anse att likviditeten ar god . God
likviditet ilr 120%-150%.
LANGFRISTIGA SKULDER
Skulder som foreningen betalar fOrst efter ett eller flera ar.
I regel sker betalningen lopande over aren enligt en
amorteringsplan .
RESULTATRAKNING
Visar i siffror foreningens samtliga intilkter och kostnader
under verksamhetsaret. Om kostnaderna ar storre an
intakterna blir resultatet en forlust. I annat fall blir resultatet
en vinst. Bland kostnaderna finns poster som inte
motsvarats av utbetalningar under a ret t.ex.
vardeminskning pa inventarier och byggnader eller
avsilttningar till fonder i foreningen. Kostnaderna ar i
huvudsak av tre slag; kapitalkostnader, underhallskostnader och driftskostnader. En forlust kan tilckas
genom fondmedel (om siidana finns) eller balanseras,
d.v.s. fOras over till det fClljande verksamhetsaret. Ordinarie
foreningsstilmma beslutar hur verksamhetsarets resultat
ska behandlas.
RANTEBIDRAG
Bidrag fran Boverket som minskar fareningens rilntekostnader pii de lan foreningen tagit for bl.a . fastighetsfinansiering .
SOLIDITET
Foreningens liingsiktiga betalningsformaga. Att en forening
har hog soliditet innebar att den har stort eget kapital inkl.
foreningens underhiillsfond i forhallande till skulderna .
Motsatt innebar att om en forening har lag soliditet ilr
skulderna stora i forhiillande till det egna kapitalet, d.v.s .
att verksamheten till stor det ilr finansierad med liin . God
soliditet ilr 25% och uppat.
STALLDA SAKERHETER
Avser i foreningens fall de silkerheter, i regel fastighetsinteckningar, som lamnats som sakerhet far erhiillna liin.
VARDEMINSKNING AV FASTIGHETEN
Avskrivning av fi:ireningens fastighet pa grund av alder och
nyttjande. Den arliga avskrivningen paverkar resultatrakningen scm en kostnad. I balansrakningen visas den
totala avskrivningen scm gjorts sedan foreningens
bildades.
ARSAVGIFT
Medlemmarnas arliga tillskott av medel fOr att anvandas till
den lopande driften och de stadgeenliga avsilttningarna.
Arsavgiften ar i regel fordelad efter bostadsratternas
grundavgifter och skall erlilggas miinadsvis av fOreningens
medlemmar. Arsavgiften ar foreningens viktigaste och
stbrsta inkomstkillla.
ARSREDOVISNING
Redovisningen styrelsen avger over ett avslutat
verksamhetsar och som skall behandlas av ordinarie
foreningsstamma. Arsredovisningen skall omfatta
forvaltningsberilttelse, resultatrilkning , balansrakning och
revisionsberattelse.

Anteckningar

