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Förval tnings berätte lse

Föreningens verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja
medlemmarnas ekonomiska intresse genom
att i föreningens hus upplåta
bostadslägenheter och lokaler under
nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.
Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i
anslutning till föreningens hus, om marken
skall användas som komplement till
bostadslägenhet eller lokal.

Föreningens fastighet
Byggnad
Föreningen förvärvade 2010-02--10
fastigheten Systern 8 i Stockholms kommun.

Föreningens fastighet består av ett
flerbostadshus på adress Norr Mälarstrand 94-
96. Fastigheten byggdes 1939 och har värdeår
1990.

Tomtmarken ägs av föreningen.

Lägenheter och lokaler
Den totala byggnadsytan uppgår till 6 346 kvm,
varav 6 202 kvm utgör lägenhetsyta och 144
kvm lokalyta.

Fastigheten består av 78 lägenheter, varav 73
(71) upplåts med bostadsrätt och 5 (7) med
hyresrätt samt 2 lokaler.

I föreningen finns 20 parkeringsplatser.
Föreningen hyr ut parkeringar till de boende. I
dagsläget är det kö till parkeringsplatserna.

Lägenhetsfördelning enligt Lantmäteriets
lägenhetsförteckning:
- 7 st 1 rum och med kokvrå
- 8 st 1 rum och kök
- 24 st 2 rum och kök
- 25 st 3 rum och kök
- 3 st 4 rum och kök
- 3 st 5 rum och kök
- 7 st 6 rum och kök
- 1 st 8 rum och kök

Lägenhetsfördelning enligt klassificering på
Stadsbyggnadskontorets ritningar från 2003:
- 7 st 1 rum med kokvrå

~

- 8 st 1 rum och kök
- 46 st 2 rum och kök
- 1 st 3 rum och kök
- 6 st 4 rum och kök
- 8 st 5 rum och kök
- 1 st 11 rum och kök

Ingen av fördelningarna återspeglar exakt hur
det ser ut idag.

Lägenhetsförteckningen består av uppgifter
från hyreskontrakt enligt den ursprungliga
rumsindelningen och från hyreskontrakt som
har modifierats efter ombyggnader.

Byggnadskontorets klassificering är baserad
på en standardplanlösning.

Diskrepansen i antalet lägenheter förklaras av
att två treor (lägenhet 4461 och 4470) har blivit
sammanslagna till en femma (lägenhet 4470).
Lägenhet 4675 är snarare på 8 rum än 11 rum.

Försäkring
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos If. I
avtalet ingår styrelseförsäkring.

Fastighetens tekniska status
Föreningen följer en underhållsplan som
upprättades 2009 och sträcker sig fram till
2016. Planen uppdateras fortlöpande.

Genomförd åtgärd Ar

2010-2011Utbyte Yt- och tätskikt
takterraser

Det planerade underhållsbehovet av
föreningens fastighet beräknas till 2 000 Kkr
(inräknat en kostnadsökning med 10 % utifrån
underhållsplanen från 2009) för den närmaste
5-årsperioden. Till det planerade underhållet
samlas medel via årlig avsättning till
föreningens yttre underhållsfond med 0,3 % av
taxerings-värdet på fastigheten. Fonden för
yttre underhåll redovisas under bundet eget
kapital i balansräkningen. De enskilt största
åtgärderna som planeras framgår nedan.
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Planerad åtgärd Ar Kostnad

Hiss 2012-2013 275 Kkr
Säkerhets anpassning
hisskorgar

Balkonger 2013 55 Kkr
Oljning träöverliggare

AvloppNatten 2015 165 Kkr
Stamspolning

Fönster/F önsterdörrar 2015 1 320 Kkr
Ommålning

Mark/Grundläggning 2016 165 Kkr
Toppkomplettering
asfalto-olatser

Fastighetsförvaltning
Föreningen har avtal med Fastighetsägarna
om teknisk förvaltning inklusive
fastighetsskötsel. Från och med februari 2012
byter föreningen till BOAX Service AB.

Föreningsfrågor
Bostadsrättsföreningen registrerades 1999-02-
23 hos Bolagsverket och föreningens
ekonom iska plan registrerades 2009-12-03.
Föreningens nuvarande gällande stadgar
registrerades 2009-11-04.

Organisationsanslutning
Föreningen är idag ansluten till
Fastighetsägarna, Stockholm.

Medlemmar och hyresgäster
Föreningen hade vid årets slut 73 (71)
medlemmar. Under året har 16 (12)
överlåtelser skett och 2 (71) upplåtelser från
hyresrätt till bostadsrätt.

Föreningen har vid årets slut 5 (7) hyresgäster.

Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen
en överlåtelseavgift på f.n.1 100 kr.

~

Pantsättningsavgift debiteras pantsättaren
med f.n. 440 kr.

Styrelsen
Styrelsen har sedan ordinarie
föreningsstämma, 2011-03-03 och därmed
påföljande styrelsekonstituering fram till 2011-
03-30 haft följande sammansättning:

Håkan Hedlund
John Davis
Susanne Ununger
Christine Claesson
Magnus Sjöstedt
Jonas Darke
David Lokrantz
Elisabeth Melby
Rikard Stjerman

ledamot/ordf.
ledamot/vice ordf. 1
ledamot/vice ordf. 2
ledamot/kassör
ledamot/sekr.
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

Från och med 2011-03-30 har styrelsen haft
följande sammansättning:

John Davis
Susanne Ununger
Jonas Darke
Christine Claesson
Magnus Sjöstedt
David Lokrantz
Elisabeth Melby
Rikard Stjerman

ledamot/ordf.
ledamot/vice ordf. 1
ledamot/vice ordf. 2
ledamot/kassör
ledamot/sekr.
ledamot
ledamot
suppleant

Revisorer
Robert Holm, Öhrlings PWC
Gunder Söderbäck, intern revisor (ordinarie)
Sven-Olow Bertlind, intern revisor (suppleant)

Valberedning
Gunilla Bertlind, sammankallande
Göran Aberg
Martin Åkesson
Birgitta Lindell (avflyttad)

Styrelsesammanträden
Styrelsen har under året arbetat kontinuerligt
med förvaltning av fastigheten och haft 18
protokollförda möten. Föreningens firma har
tecknats av två ledamöter i förening.
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Händelser under året
Reparation av takterasserna har slutförts.

Regler för ombyggnader och sammanhörande
besiktningar har utarbetats och tillämpats.

Två städdagar har anordnats. I samband med
vårens städdag invigdes de ombyggda
takterasserna.

Källsortering och grovsophantering i källaren
har avvecklats.

Arbetsgrupper för Energifrågor,
Ombyggnadsfrågor, Avfallsfrågor, IT och
Förvaltningsfrågor har bildats.

Föreningen har under året tecknat följande
väsentliga avtal:
- Electrolux Service avtal på maskinerna i
tvättstugorna
- Avtal om teknisk förvaltning inklusive
fastighetsskötsel. Från och med februari 2012
med BOAX Service AB (se ovan)
- Fortum Fjärrvärme, nytt avtal - Fjärrvärme
Aktiv
- Avtal med Schneider angående
energikartläggning

Framtida utveckling
Översyn och beslut kring fastighetens
energisystem.

Föreningens ekonomi
Avtal om ekonomisk förvaltning finns tecknat
med Deloitte AB.

Amortering på långsiktigt lån har gjorts med 2
Mkr.

2011-07 -01 höjdes månadsavgiften med 5 %.

2011-08-01 höjdes hyran för hyresrätterna
med 3,05 %

Föreningens resultat för år 2011 är -940 Kkr,
vilket kan jämföras med resultatet för år 2010
på -1 503 Kkr. Förändringen mellan åren kan
främst förklaras av ökade intäkter efter
avgiftshöjningen samt att föreningen hade en
del höga kostnader för reparationer/underhåll
under 2010.

I resultatet ingår avskrivningar med 1 175 Kkr
och exkluderar man dem blir resultatet 235
Kkr. Avskrivningar är en bokföringsmässig
värdeminskning av föreningens fastighet och
den posten påverkar inte föreningens likviditet.
Innebörden av detta är att föreningens

~

verksamhet genererat ett likviditetsöverskott
på 235 Kkr.

En bostadsrättsförening måste ha intäkter som
överstiger de faktiska utgifterna (alla kostnader
exklusive avskrivningar) och dessutom ha
medel över för framtida underhåll samt
eventuella amorteringar.

Kostnadsutvecklingen i föreningen är
förhållandevis stabil. De flesta kostnader har
ökat marginellt jämfört med tidigare år. I
föreningen pågår regelbundet ett arbete med
att se över kostnaderna (vilket bl.a. är en
anledning till att en del nya avtal med
leverantörer tecknats under året).

Föreningens enskilt största kostnadspost är
räntekostnaden och den har under år 2011
minskat och det har ett samband med att
föreningen amorterat 2 Mkr under året. Det var
dessutom så att föreningen hade ett kortsiktigt
lån på 25 Mkr under år 2010 som amorterades
under det första året.

Under året har 16 lägenheter sålts med ett
genomsnittspris på 53 511 kr/kvm vilket är en
negativ förändring från föregående år med 0,1
%.

Hyreshus fick nya taxeringsvärden vid
fastighetstaxeringen 2010 och dessa kommer
att gälla fram till 2013. Föreningen beskattas
idag genom en kommunal fastighetsavgift på
bostäder som högst får vara 0,4 % av
taxeringsvärdet för bostadsdelen. Föreningen
betalar idag en fastighetsavgift på 1 302 kr per
lägenhet. För lokalerna betalar föreningen en
statlig fastighetsskatt med 1 % av
taxeringsvärdet på lokaldelen.
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Nyckeltal 2010 2011

Arsavgift per kvm bostadsrättsyta (vid årets slut), kr
Lån per kvm bostadsrättsyta (vid årets slut), kr
Genomsnittlig skuldränta, % *

Fastighetens belåningsgrad, % *

549
8.669

3,22
21

577
8.165

3,33
20

• Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittliga fastighetslån. Fastighetens
belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till fastighetens bokförda värde.

Resultatdisposition

Förslag till behandling av föreningens resultat
Balanserat resultat
Arets resultat

Styrelsen föreslår att
Till yttre fond avsätts
I ny räkning överföres

-1 953335
-940411

-2893746

455178
-3348924
-2893746

0/
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Så här tolkar du Arsredovisningen

Förvaltningsberättelsen
Avsnittet ger en förklaring till verksamheten.
T.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och
planerat underhåll och vilka som är invalda i
styrelsen. I förvaltningsberättelsen upplyser
föreningen om sådant som inte finns med i
balans- och resultaträkningen men som ändå
är viktiga för att kunna bedöma föreningens
ekonomi. Här redovisar även styrelsen sitt
förslag på hur föreningens resultat för året ska
disponeras.

Resultaträkningen
Här redovisas föreningens intäkter och
kostnader under verksamhetsåret. Intäkter
minus kostnader är lika med årets överskott
eller underskott. För en bostadsrättsförening är
inte målet att göra stora överskott utan att
långsiktigt anpassa intäkterna mot de
kostnader föreningen har. Därför kan resultatet
variera från år till år, t.ex. om föreningen ett
visst år tagit stora akuta reparationskostnader
som inte täcktes av intäkterna just det året.

Arsavgifterna bör dock beräknas till en nivå där
de tillsammans med eventuella hyresintäkter
täcker driftskostnader samt avsättning till ett
framtida planerat underhåll (avsättning till
fond).

Intäkter
De viktigaste intäkterna i en
bostadsrättsförening är medlemmarnas
årsavgifter och hyresgästernas hyror. Hyror
kan komma från t.ex. boende, garageplatser
eller lokaler. En förening med många
lokalhyresgäster kan oftast hålla en relativt låg
avgiftsnivå - men kan samtidigt vara känslig
mot hyresbortfall.

Kostnader inklusive avskrivningar
Föreningens kostnader utgörs till största delen
av driftskostnader såsom el, uppvärmning,
vatten, fastighetsskötsel, snöröjning m.m. Till
driften räknas även underhåll och reparationer.

Kostnaden för större underhåll där föreningen
förbättrar och förnyar en installation i
fastigheten som t.ex. vid ett stam byte, får
fördelas ut på flera år. Kostnaden skrivs av på
en nyttjandeperiod. Under föreningens
rörelsekostnader i resultaträkningen finns
därför en post som kallas avskrivningar. Där
redovisas en bokföringsmässig kostnad, som

QtF

ska motsvara årets slitage på fastigheten och
inventarier. Ett slitage som bör finansieras
genom att föreningens intäkter även täcker
avsättningar till ett framtida planerat underhåll.

Finansiella intäkter och kostnader
Här redovisas vad föreningen har för
räntekostnader på sina lån. Räntekostnaderna
är oftast en stor post för föreningarna och här
kan det vara av vikt att se över
tilläggsupplysningarna kring långfristiga
skulder i balansräkningen. Vilka bindningstider
ligger och till vilken räntesats?

För att få reda på en viss lägenhets
"räntekostnad" - kan man multiplicera
lägenhetens andelstal med räntekostnaden.

Balansräkningen
I detta avsnitt redovisas en ögonblicksbild av
föreningens tillgångar och skulder på
bokslutsdagen.

Tillgångar
I en förening finns främst två olika slags
tillgångar. Anläggningstillgångar och
omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångar - där tillgångarna är
bundna och därmed svårare att realisera. Den
enskilt största tillgången är självklart
föreningens fastighet. Det bokförda värdet som
är angivet, är anskaffningskostnaden för
fastigheten och ska inte förväxlas med
marknadsvärdet, som kan vara både lägre och
högre.

Omsättningstillgångar - t.ex. kassa och bank,
där tillgången kan omsättas ganska enkelt.

En mått för att se hur föreningen mår
likviditetsmässigt, är att se om
omsättningstillgångarna uppgår till minst en
fjärdedel av omsättningen, d.v.s. föreningens
hyror och avgifter.
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Eget Kapital
En bostadsrättsförening är en ekonomisk
förening och alla medlemmar i en sådan
förening ska betala in en insats. Föreningens
egna kapital består därför främst av vid
bildandet inbetalda insatser och senare
eventuellt inbetalda upplåtelseavgifter. Det
egna kapitalet är fördelat på bundet och fritt
eget kapital.

Bundet eget kapital- är t.ex. insatser. Det
kallas bundet då det såsom
anläggningstillgångar är svårt att realisera.
Under bundet eget kapital redovisas även
föreningens yttre fond. (Ibland även den inre
fonden).

Den yttre fonden består av avsättningar som
gjorts tidigare år enligt föreningens stadgar. I
praktiken är detta endast avsättningar som
görs i bokföringen, och finns således inte på
ett särskilt konto. Det är därför viktigt att dessa
pengar återfinns i omsättningstillgångarna - då
fonden ska användas. Om siktet sätts på att
årsavgifter och hyresintäkter alltid ska täcka
årets avsättning till den yttre fonden så
kommer pengar även alltid finnas för det
planerade underhållet.

Fritt eget kapital- utgörs av tidigare års
resultatmässiga under- och överskott.

Skulder
Föreningens skulder delas upp i långfristiga
och kortfristiga skulder.

Långfristiga skulder - ska betalas först efter
flera år. Då oftast mot en särskild
amorteringsplan såsom t.ex. föreningens
fastighetslån.

Kortfristiga skulder - kan vara
förskottsinbetalda hyror och avgifter samt
obetalda fakturor som benämns som upplupna
kostnader i balansräkningen. Dessa ska
betalas inom ett år.

Ställda säkerheter
Avser pantbrev/fastighetsinteckningar som
lämnats som säkerhet för föreningens lån.

Kassaflödesanalys
Kassaflödet är föreningens inbetalningar och
utbetalningar under en period. I
årsredovisningen visas flödet för hela året.
Kassaflödesanalysen delas upp i tre grupper:

~

Löpande verksamheten - består av avgifter
och hyror, övriga intäkter och utgifter,
kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder.

Investeringsverksamheten - består av nya
förvärv. Köp av inventarier och gjorda
installationer eller förbättringsarbeten på
fastigheten.

Finansieringsverksamheten - utgörs t.ex. av
nyupptagna lån och amorteringar.

Ett positivt kassaflöde visar att det finns
möjligheter till utveckling och investeringar. Ett
negativt kassaflöde under några år kan vara
en bra varningssignal för framtiden då mer
pengar flödar ut än vad som kommer in.

Tilläggsupplysningar
För att skapa en ökad förståelse för de olika
posterna som redovisas under resultat- och
balansräkningen, och därmed få en bättre bild
av bakgrunden till föreningens ekonomiska
ställning, ska en årsredovisning enligt
årsredovisningslagen även innehålla
tilläggsupplysningar. Typiska
tilläggsupplysningar är en redovisning av
föreningens långfristiga lån och vilka intäkter
och kostnader som är förutbetalda (fakturor
som är betalda men gäller nästa år) samt
upplupna (fakturor som gäller för året men som
ännu inte betalats).
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RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01
Not 2011-12-31 2010-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 1 4121 568 3155335
Övriga rörelseintäkter 4994 -1 773

4126562 3153562

Rörelsens kostnader
Driftkostnader 2 -1710077 -1611123
Fastig hetsförsäkri ng -58308 -55522
Fastighetsskatt -111 553 -96961
Fastighetsadm inistration 3 -414996 -367182
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar -1175325 -995182

-3470259 -3125970

Rörelseresultat 656303 27592

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 24486 2500
Räntekostnader -1 621 200 -1 533336

-1 596714 -1 530836

Resultat efter finansiella poster -940411 -1 503244

Arets resultat -940411 -1 503244

~



BALANSRÄKNING 2011-12-31 2010-12-31
Not

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 4 238315257 238086463
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar O 247500

238315257 238333963

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 2048881 2048881

2048881 2048881

Summa anläggningstillgångar 240364138 240382844

Omsättn ingsti Ilgångar

Kortfristiga fordringar
Hyresfordringar 8750 3227
Fordringar hos koncernföretag 220632 220632
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27835 21666

257217 245525

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 1 007052 O

1 007052 O

Kassa och bank - 977 965 967697

Summa omsättningstillgångar 2242234 1 213222

SUMMA TILLGANGAR 242606372 241 596066
w/

~
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BALANSRÄKNING 2011-12-31 2010-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 6

Bundet eget kapital
Inbetalda insatser och upplåtelseavgifter 196805847 190705847
Yttre fond 455178 O

197261 025 190705847

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust -1 953335 5087
Arets resultat -940411 -1 503244

-2893746 -1 498 157

Summa eget kapital 194367279 189207690

Långfristiga skulder 7
Skulder till kreditinstitut 47663950 49663950
Summa långfristiga skulder 47663950 49663950

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 4663 293137
Aktuell skatteskuld 108816 O
Övriga skulder O 1 990500
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 461 664 440789
Summa kortfristiga skulder 575143 2724426

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 242606372 241 596066

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

Panter och därmed jämförliga säkerheter
som har ställts för egna skulder

Fastighetsinteckningar 49663950 49663950
49663950 49663950

Ansvarsförbindelser Inga Inga

~
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KASSAFLÖDESANALYS 2011-01-01 2010-01-01
Not 2011-12-31 2010-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 656303 27591

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1175325 995182

Erhållen ränta mm 24486 2500

Erlagd ränta -1 621 200 -1 533336

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 234914 -508063

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning( +)/ökning( -) av kundfordringar -5523 -3227

Minskning( +)/ökning( -) av fordringar -6169 -242298

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder -288475 293137

Minskning( -)/ökning( +) av kortfristiga skulder -1 860808 931 289

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 926061 470838

Investeringsverksamheten
Förvärv av byggnader och mark -1 156619 -239081 645

Pågående arbeten O -247500

Förvärv av koncernföretag O -2048881

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 156619 -241 378026

Finansieringsverksamheten
Inbetalda insatser och upplåtelseavgifter 6100000 190705847

Upptagna långfristiga lån O 49663950

Upptagna kortfristiga lån - O 25000000

Amortering kortfristiga lån -2000000 -23500000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4100000 241 869797

Förändring av likvida medel 1 017320 962609

Likvida medel vid årets början 967697 5087

Likvida medel vid årets slut 1 985017 967696

0/



TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och
allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning
hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av Far. När så är
fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

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

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Nettoomsättning 2011 2010

Arsavgifter bostäder 3283874 2320561
Hyresintäkter bostäder 451 376 530131
Hyresintäkter lokaler 135270 113267
Hyresintäkter parkeringsplatser 220500 185014
Övriga intäkter 30548 6362

4121 568 3155335

Not 2 Driftkostnader 2011 2010

Fastighetsskötsel 90542 89355
Städ 109832 75329
Reparationer/underhåll 119 819 174827
Fastighetsel 149527 160802
Fjärrvärme 963481 844008
Vatten 70658 64735
Sophämtning 71 363 79430
Kabel-TV 23675 20058
Övriga driftkostnader 111 180 102579

1 710077 1611123

Not 3 Fastighetsadministration 2011 2010

Ekonomisk förvaltning 137643 102578
Revision 96638 46625
Mäklararvoden 119500 203000
Övrigt 61 215 14979

~
414996 367182
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-2170507
238315257

-995182

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 4 Byggnader och mark 2011-12-31 2010-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Om klassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

239081 645
1156619

247500

o
239081 645

O
240485764

-995182
-1 175325

239081 645
O

-995182

238086463

Redovisat värde byggnader
Redovisat värde fastighetsförbättringar
Redovisat värde mark

107622747
1 914807

128777703
238315257

108719742
589018

128777 703
238086463

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 100 år avseende byggnad och 10-20 år
avseende fastighetsförbättringar.

Taxeringsvärde
Taxeringsvärdet för föreningens fastighet:
varav byggnader:

151 726000
69726000

151 726000
69726000

Not 5 Andelar i koncernföretag

Föreningen äger bolaget Fastighetsförvaltning AB Systern i Stockholm, org.nr 556518-6961.
Bolaget har ett substansvärde på 2.049 Kkr och i samband med att bolaget likvideras under 2012
kommer föreningen erhålla det värdet.

Not 6 Eget kapital

Belopp vid årets ingång
Upplåtelser under 2011
Resultatdisp. en!. beslut av
årets föreningsstämma:
Avsättn. till yttre fond
Arets förlust
Belopp vid årets utgång

Insatser
187643746

3818448

Upplåtelse- Yttre Fritt eget
avgifter fond kapital

3062101 O -1 498157
2281 552 O O

455178 -455178
-940411

5343653 455178 -2893746

2011-12-31 2010-12-31

47663950 49663950
47663950 49663950

191 462194

Not 7 Långfristiga skulder

Lån i SEB (amorteringsfritt)

SEB, lånenummer 319 610 09, 14.554.650 kr, 3,19 % (rörlig ränta per 2011-12-31)
SEB, lånenummer 319 610 41, 16.554.650 kr, 3,01 % (bundet t.o.m. 2013-01-28)
SEB, lånenummer 319 610 76, 16.554.650 kr, 4,19 % (bundet t.o.m. 2016-01-28)

~
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011-12-31

Förskottsbetalda hyror/avgifter
Upplupen fjärrvärmekostnad
Upplupen räntekostnad
Övriga upplupna kostnader

~k~

238269
120 130
20809
82456

2010-12-31

191 325
148960
68728
31776

461 664 440789

'\ lJ)
(ftelWM lWJJ;l
~sanne Ununger

{?fuv~~ft!v.
Christine Claesson Magnus

~
Elisabeth Melby

Vår revisionsberättelse har lämnats den '1 W\a,,-s ,:<'O\2.J
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Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt-
visande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december ""~i ~
2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enli _L _
årsr.ed?visnin~sl~gen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med år~e Hol' .. .1---.........
dovisningens ovnga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkning- Auktoriserad revisor
en och balansräkningen.

_.
pwc

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Bostadsrättsföre-
ningen Äppelträdet NM 94-96, org. nr
769603-9648

Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Äppel-
trädet NM 94-96 för år 2011.

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 får 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 revisionsbe-
vis 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 beak-
tar 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 omständigheterna, men inte i syfte att göra ett utta-
lande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovis-
ningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens upp-
skattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergri-
pande presentationen i årsredovisningen.

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

Uttalanden

Rapport om andra krav enligt lagar och andra för-
fattningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget
till disposition beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrel-
sens förvaltning för Bostadsrättsföreningen Äppelträdet NM 94-96 för
år 2011.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner be-
träffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har
ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om för-
valtningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositio-
ner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om
förslaget är förenligt med bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

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 styrelsele-
damot är ersättningsskyldig mot föreningen, Vi har även granskat om
någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostads-
rättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter an-
svarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 7 mars 2012
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Granskningsrapport

Till föreningsstämman i Brf Äppelträdet NM 94-96
Org nr 769603-9648

Jag har granskat fåreningens förvaltning avseende verksamhetsåret 2011.

Min granskning har genomförts genom närvaro vid samtliga styrelsemöten. Jag har därvid följt och
utvärderat styrelsens arbete.

Synpunkter och iakttagelser har löpande diskuterats med styrelsen och några utestående frågor
kvarstår ej.

Någon siffergranskning har ej utförts, Ansvaret härfår åvilar fåreningens externa revisor .

Mot bakgrund av den granskning jag genomfört bedömer jag att styrelsens förvaltning skötts på ett
ändamålsenligt sätt ochjag finner därfår inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter.

Stockholm 2012-03-07


