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F orv altning s b er atte I s e

Foren ingens verksam het
Fdreningen har till dndamAl att frdimja
medlemmarnas ekonomiska intresse genom
att i foreningens hus upplAta
bostadsldgenheter u nder nyttjanderitt och
utan tidsbegriinsning. Uppl6telse fAr dven
omfatta mark som ligger ianslutning til l
fdreningens hus, om marken ska anvdndas
som komplement till bostadsldgenhet eller
lokal.

Fdren ingens fasti g heUer
Byggnad
F6reningen fdrvdrvade 2009-04-23 fastigheten
Stengodset 4 i Stockholms kommun.

F6reningens fastighet best6r av 1
flerbostadshus pA adress BrAvallagatan 7.
Fastigheten byggdes 1929 och har vardear
1930.

Fastigheten innehas med dganderdtt om 514
kvm.

Liigenheter och lokaler
Den totala byggnadsytan uppgAr til l 1180,4
kvm, 1118,4 kvm utgor ldgenhetsyta och 62
kvm lokalyta.

Ldgenhetsfordelning
29 st ldgenheter och 2 lokaler.
Av dessa ldgenheter dr 25 st upplAtna med
bostadsrdtt och 4 st med hyresrdtt.

f ntdkter frAn lokalhyror utg6r ca 15 o/o av
foreningens totala intdkter.

F6reningen -ir frivilligt momsregistrerad
avseende verksam hetslokaler.

Fdrsiikrtng
Fastigheten dr fullvdrdesforsdkrad hos lF
Skadeforsdkringar AB. I avtalet ing6r
styrelseforsdk ri n g samt bostad s rdttsti I liig g fdr
samtliga l6genheter.

Fasti ghetens tekn iska status
F6reningen f6ljer den tekniska besiktning som
upprdttades infOr forvdrvet av fastigheten Ar
2009. Planen uppdateras fortldpande. Di
foreningen Overtog fastigheten, befann sig

byggnaden pA fastigheten i stort
renoveringsbehov, vilket konstaterades i
besiktningen infOr overtagandet.

De enskilt storsta Atgdrderna som planeras
framgir nedan.

Fasadrenovering mot gArd

Fasti g hetsf6rva ltn i n g
FOreningen har avtal med Renab/Klara om
tekn isk fdrvaltning i nklusive fastig hetsskotsel.

Foreningsfr igor
Bostadsrittsforeningen registrerades 1 999-06-
24 hos Bolagsverket och foreningens
ekonomiska plan registrerades 2009-02-23.
F6reningens nuvarande gdllande stadgar
registrerades 2008-1 0-06.

H em sida :www. brfsten g od set. se

O rga n i sati o n sa n s I utn i n g
F6reningen ar idag ansluten til l
Fastighetsdgarna.

Stam- och badrumsbyte

Genomg6ng elndt

Reparation av 4 st
fuktskadade lagenheter

Energideklaration

F0rsaljning av rAvind

Reparation av Kungsbalkonger

Byte av Fastighetens tak

Ommilning av frdmre fasad

Nya fdrrAd i kdllaren

Hiss anpassad till Eu-standard
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Medlem mar och hyresgdster \u-;
Foreningen hade vid irets slut XQ st
medlemmar. Under Aret har 2 st dverlAtelser
skett.

F6reningen har vid Arets slut 4 st hyresgister.

Vid ltigenhets0verlAtelser debiteras kdparen
en OverlAtelseavgift p42,5 % av ett
prisbasbelopp, fn 1 100 kr. Pantsdttningsavgift
debiteras koparen med 1 % av ett
prisbasbelopp, fn 440 kr.

Styrelsen
Styrelsen har sedan ordinarie
f6reningsstdmma, 201 1 -05-1 8 och ddrmed
pAfdljande styrelsekonstitueri ng haft f6ljande
sammansdttning:

Asa Lindblad
Benjamin Thor6n
David Bdckman
Tony Melki
Karl-Johan StAhlberg
Simone Schmid

LedamoUOrdf
LedamoUSekr.
LedamoVKassdr
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Revisor
I ntern revisor, Anette Larsson, BrAvallagatan
7.

Valberedning
Christian Ronnestam.

Styrelsesam mantriiden
Styrelsen har under Aret kontinuerligt arbetat
med f6rvaltning av fastigheten och haft 7
protokollforda moten. F6reningens firma har
tecknats av tvA ledamoter i forening.

Hdndelser under i ret
Under verksamhetsiret har flera
renoverin gsarbeten avslutats.
Ombyggnationen av vind til l ldgenhet har
avslutats och det nya taket iir fiirdigt. I
samband med detta har kungsbalkongerna
renoverats och fasaderna mot gatan har
putsats.

I samband med til lbyggnaden av en l6genhet
pA vinden sA EU-anpassades och renoverades
dven fastighetens hiss.

Foreningens ekonomi
Avtal om ekonomisk forvaltning finns tecknat
med Deloitte AB.

F6reningens resultat f6r Ar 2011 visar en
forfust om 223 Kkr, vilket kan jamforas med
resultatet fdr Ar 2010 vilket visade en fdrlust
om 457 Kkr. Trots h6gre rentekostnader detta Ar ar

resultatet 6nd|234 Kkr bdttre och det beror frdmst
pa Okade intakter i samband med att vinden byggts
om samt aven nigot l6gre driftkostnader.

I resultatet ingAr avskrivningar med 256 Kkr
och exkluderar man dessa blir resultatet 33
Kkr. Avskrivningar dr en bokforingsmdssig
vdrdeminskning av foreningens fastighet och
den posten pAverkar inte foreningens likviditet.
Inneb6rden av detta dr aft f6reningens
ve rksam het genere rat ett I i kvid itetsdverskott
pA 33 Kkr. Det gOr att resultatet tdcker ca
halva avsdttningen till yttre fond. Fdr att kunna
se det faktiska likviditetsflddet, alltsA hur
pengarna har fdrdndrats under Aret mAsta man
6ven ta hdnsyn tillgjorda investeringar,
utbetalda amortering osv.
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En bostadsrdttsforening mAste ha intdikter som
6verstiger de faktiska utgifterna (alla kostnader
exklusive avskrivningar) och dessutom ha
medel over for framtida underhAll samt
amorteringar.

Kostnadsuweckling

Kostnadsutvecklingen i f6reningen 6r
fdrhAllandevis stabil. De flesta kostnader har
Driftskostnadema har minskat marginellt
jamfort med tidigare Ar, pA grund av den
striinga vinter som rAdde under fdregiende ir.

I samband med budgetarbetet infor Ar 2012
beslutade foreningen om en avgiftshdjning pA
20 o/o fr.o.m. 1 april 2012.

Foreningens enskilt stdrsta kostnadspost dr
rdntekostnaden och den har under 4r2011
6kat till f6ljd av att den genomsniftliga rdntan
fdr lAnet Okat nastan 1 %.

Brf Stengodset Br6valla org. nr. 769604-tf39



Genomsniftlig Arsavgift per kvm bostadsrlittsyta, kr
LAn per kvm bostadsrtittsyta, kr
lnsats per kvm bostadsriittsyta, kr
Genomsnittlig skuldrtinta, % *

Fastighetens belAningsgrad, % *

6 1 6
10 261
29 695

2,74
27

6 1 3
9 889

28 661
3,67

27

*Genomsnittlig skuldranta definieras som bokford rantekostnad i f6rh6llande till genomsnittliga fastighetslan. Fastighetens
belaningsgrad definieras som fastighetslan if0rhallande till fastighetens bokforda vdrde.

Resultatdisposit ion

Betrdffande foreningens resultat och stdllning i dvrigt hdnvisas till efterfoljande resultat- och
balansrdkningar med til lhorande til lEiggsupplysningar.

Fdrslag till behandling av foreningens resultat
Balanserat resultat
Arets fdrlust

Styrelsen foreslAr att
Till yttre fond avsdtts
I ny rdkning overfores

- 629 536
-222830
- 852 366

66 495
- 918 861
- 852 366
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Se har tolkar du Arsredovisningen

Forva ltn i n gs berdttelsen
Avsnittet ger en forklaring till verksamheten.
T.ex. en beskrivning av fastigheten, utfdrt och
planerat underhilloch vilka som ar invalda i
styrelsen. I f6rvaltn ingsberdttelsen upplyser
foreningen om sAdant som inte finns med i
balans- och resultatrdkningen men som dndA
dr viktiga for att kunna bed6ma foreningens
ekonomi. Hdr redovisar dven styrelsen sitt
forslag pA hur foreningens resultat for 6ret ska
disponeras.

Res ul tatrdkningen
Hdr redovisas fdreningens intdkter och
kostnader under verksamhets6ret. Intdkter
minus kostnader dr lika med Arets dverskott
eller underskott. FOr en bostadsrdittsfdrening dr
inte m6let att g6ra stora 6verskott utan att
lAngsiktigt anpassa intiikterna mot de
kostnader foreningen har. Dirfdr kan resultatet
variera frAn Ar till Ar, t.ex. om foreningen ett
visst Ar tagit stora akuta reparationskostnader
som inte tdicktes av int€ikterna just det Aret.

Arsavgifterna bOr dock berdknas till en nivA ddr
de tillsammans med eventuella hyresintdkter
tticker driftskostnader samt avsdttning till ett
f ramtida planerat u nderhAll (avsdittn in g till
fond).

Intdffier
De viktigaste intdkterna i en
bostadsrdttsforen i ng 6r medlemmarnas
irsavgifter och hyresgdsternas hyror. Hyror
kan komma frAn t.ex. boende, garageplatser
eller lokaler. En forening med mAnga
lokalhyresgdster kan oftast hilla en relativt lAg
avgiftsnivA - men kan samtidigt vara kdnslig
mot hyresbortfall.

Kostnader i n kl usive avskrivni ngar
F6reningens kostnader utgors till stdrsta delen
av driftskostnader sAsom el, uppvdrmning,
vatten, fastig hetssk6tsel, s n6roj ni ng m.m. Til I
driften rdknas dven underhAll och reparationer.

Kostnaden for stdrre underhAll ddr foreningen
forbdttrar och fornyar en installation i
fastigheten som t.ex. vid ett stambyte, fAr
fordelas ut pA flera Ar. Kostnaden skrivs av pA
en nyttjandeperiod. Under foreningens
rdrelsekostnader i resultatr-ikningen finns
ddrf6r en post som kallas avskrivningar. Ddr

redovisas en bokf6ringsmassig kostnad, som
ska motsvara Arets slitage p6 fastigheten och
inventarier. Ett slitage som bdr finansieras
genom att fdreningens intdkter dven tdcker
avsdttningar till ett framtida planerat underhAll.

Finansiella intdher och kostnader
Hdr redovisas vad foreningen har f6r
rdntekostnader pA sina lAn. Rdntekostnaderna
dr oftast en stor post for foreningarna och hdr
kan det vara av vikt att se over
tilliiggsupplysningarna kring lingfristiga
skulder i balansrdikningen. Vilka bindningstider
ligger och till vilken rdntesats?

Fdr att fA reda pA en viss ldgenhets
"rdntekostnad" - kan man multiplicera
ldgenhetens andelstal med rintekostnaden.

Balansri ikningen
I detta avsnitt redovisas en dgonblicksbild av
f6reningens til lgAngar och skulder pA
bokslutsdagen.

Tillgdngar
I en forening finns frdmst tvA olika slags
til 196ngar. AnlZiggningstillg6ngar och
omsdttnin gstillgAngar.

AnltiggningstillgAngar - diir tillgingarna dr
bundna och ddrmed svArare att realisera. Den
enskilt storsta tillgAngen €ir sjiilvklart
foreningens fastighet. Det bokforda vdrdet som
tir angivet, iir anskaffningskostnaden f6r
fastigheten och ska inte forvdxlas med
marknadsvdrdet, som kan vara bAde ldgre och
h69re.

Omsdttningstillgdngar- t.ex. kassa och bank
diir tillgAngen kan omsdttas ganska enkelt.

En mAtt for att se hur fdreningen mAr
likviditetsmiissigt, dir att se om
omsdttningstillgAngarna uppgAr till minst en
fjiirdedel av omsdttn in gen, d.v. s. foren ingens
hyror och avgifter.
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Eget Kapital
En bostadsrdttsforening dr en ekonomisk
forening och alla medlemmar ien sAdan
forening ska betala in en insats. Foreningens
egna kapital bestir ddrf6r frdmst av vid
bildandet inbetalda insatser och senare
eventuellt inbetalda upplAtelseavgifter. Det
egna kapitalet ir fordelat pA bundet och fritt
eget kapital.

Bundet eget kapital- dr t.ex. insatser. Det
kallas bundet dA det sAsom
anldggningstillgAngar dr sv6rt att realisera.
Under bundet eget kapital redovisas dven
fdreningens yttre fond. (lbland dven den inre
fonden).

Den yttre fonden bestir av avsdttningar som
gjorts tidigare 6r enligt foreningens stadgar. I
praktiken dr detta endast avsattningar som
gors i bokforingen, och finns sAledes inte pA
ett sdrskilt konto. Det dr ddrfdr viktigt aft dessa
pengar Aterfinns i omsdttningstillgAngarna - dA
fonden ska anvdndas. Om siktet s-itts pA att
Arsavgifter och hyresintdkter alltid ska ticka
Arets avstittning till den yttre fonden sA
kommer pengar dven alltid finnas f6r det
planerade underhAllet.

Frift eget kapital - utgdrs av tidigare Ars
resultatmdssiga under- och dverskott.

Skulder
F6reningens skulder delas upp i lAngfristiga
och kortfristiga skulder.

Ldngfristiga skulder - ska betalas fdrst efter
flera Ar. DA oftast mot en sdrskild
amorteringsplan sdrsom t.ex. foreningens
fastighetslAn.

Kortfristiga skulder - kan vara
f6rskottsinbetalda hyror och avgifter samt
obetalda fakturor som bendmns som upplupna
kostnader i balansrdkningen. Dessa ska
betalas inom eft Ar.

Stiillda sdkerheter
Avser pantbrev/fastig hetsinteckn ingar som
limnats som sdkerhet for f6reningens lAn.

Kassafl6desanalys
Kassaflodet 6r fdreningens inbetalningar och
utbetalningar under en period. I
Arsredovisningen visas flodet fdr hela Aret.
Kassaflddesanalysen delas upp itre grupper:

L1pande verksamheten - best6r av avgifter
och hyror, ovriga intdkter och utgifter,
kortf ristiga fordringar och kortfristiga skulder.

lnvesteingsverksamheten - bestAr av nya
forvdrv. Kdp av inventarier och gjorda
installationer eller forbdttringsarbeten pi
fastigheten.

Finansieringsverksamheten - utgdrs t.ex. av
nyupptagna lAn och amorteringar.

Eft positivt kassafldde visar att det finns
mOjligheter till utveckling och investeringar. Ett
negativt kassafldde under nAgra 6r kan vara
en bra varningssignal f6r framtiden dA mer
pengar flddar ut iin vad som kommer in.

T i l ldggsupp lysn ingar
Fdr att skapa en 6kad fdrstAelse f6r de olika
posterna som redovisas under resultat- och
balansrdkningen, och ddrmed fA en bdttre bild
av bakgrunden till foreningens ekonomiska
stdllning, ska en Arsredovisning enligt
Arsredovisningslagen dven innehAlla
til l i iggsupplysningar. Typiska
till i iggsupplysningar dr en redovisning av
fdreningens lAngfristiga lAn och vilka intdkter
och kostnader som iir fdrutbetalda (fakturor
som ar betalda men gdller ndsta Ar) samt
upplupna (fakturor som gdller fdr iret men som
dnnu inte betalats).

7t15 Brf Stengodset Br6valla org. nr. 769604-3139



RESULTATRAKNING

Riirelsens intdkter m.m.
Arsavgifter och hyror

Rdrelsens kostnader
Driftkostnader
Fastighetsforsdkring
Fasti ghetsskatt / Fastighetsavgift
Fasti ghetsadm inistration
Avskrivningar av materiella anldggningstillgAngar

Rdrelseresultat

Resultat frin finansiella poster
Rdnteintdkter
Rdntekostnader

Resultat efter finansiella poster

Resultat fdre skatt

Inkomstskatt

Arets resultat

Not
201141.o1
2011-12-31

899 582

2010-0141
2010-12-31

865 576
899 582

-405 497
-18 845
-48106
-78 090

-256 200

865 576

-660 271
-19 822
-47 406
-83 258

-248 080
-806 738

92 844

25768
-354720

-1 058 837

-193261

21 010
-284314

-328952

-236 108

-236 108

13 278

-263 304

-456 565

-456 565

0

-222830 -456 56s
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BALANSRAKNING

TILLGANGAR

Anliiggningstillgingar

Materiella anldggningstillgingar
Byggnader och mark
PAgiende forbdttringar/om bygg nationer

Summa anliggningstillgingar

Omsdftningstillgingar

Kortf ristiga ford ri n gar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Ovriga fordringar
FOrutbetalda kostnader och upplupna intdkter

Kassa och bank

Summa omsiittn ingstillgin gar

SUMMA TILLGANGAR

Not
2011-1241

36 208 676
0

2010-12-31

34769 222
933 713

36 208 676

36 208 676

29 125
I  153

22 133
13022

35 702 935

35 702 935

7 136
0

10 594
21 105

73 433

1 181 430

1 254 863

37 463 539

38 835

1 929 567

1 968 402

37 671 337

9t't5 Brf Stengodset Br6valla org. nr. 769604-5439



BALANSRAKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Inbetalda insatser
I nbetalda upplAtelseavg ifter
Yttre fond

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa eget kapital

Lingfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa lingfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder til l kreditinstitut
LeverantOrsskulder
Aktuell skatteskuld
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intdkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

POSTER INOM LINJEN

Stilllda sikerheter

Panter och ddrmed jimfdrliga sdkerheter
som har stiillts fdr egna skulder och f6r
f6rpliktelser som redovisats som avsiftningar

Fasti ghetsi nteckn ingar

Ansvarsf6rbindelser

Not
2011-12-31

27 972745
381 967
124290

2010-12-31

27 972745
381 967
57 795

28 479 002

-629 536
-222830

28 412 507

-106 476
-456 565

-852 366 -563 041

27 626636

I 624 832

27 849 466

I 666 000
I 624 832

27 000
26 919

0
95

1 58 057

9 666 000

0
21 780
29 080

0
105  01  1

212 071

37 463 539

11 066 000

155 871

37 671 337

11 066 000
11 066 000

Inga

11 066 000

Inga
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K A S S A F L O D E S A N A L Y S

Den ldpande verksamheten
R0relseresultat
Justeringar f6r poster som inte ingAr i kassaflodet
Erhillen ranta mm
Erlagd rdnta

Kassafl6de frin den ldpande verksamheten
f6re f6rindringar av r6relsekapital

Kassafldde frin fdrdnd ri n gar av rdrelsekapital
Minskning(+)/0kning(-) av kundfordringar
Minskning(+)/6kning(-) av fordringar
Minskning(-)/okning(+) av leverantdrsskulder
Minskning(-)/okning(+) av kortfristiga skulder

Kassafldde frin den l6pande verksamheten

I nvesteringsverksamheten
Fdrvdrv av byggnader och mark
Fordndring av p6gAende ombyggnationer

Kassafldde f rin investeri ngsverksam heten

Fi nansierin gsverksamheten
Inbetalda insatser och upplAtelseavgifter
Amortering lAngfristiga lAn

Kassaf l6de frin fi nansieri n gsverksamheten

Fdrdndring av likvida medel
Likvida medelvid Arets b6rjan

Likvida medel vid irets slut

2011.o141
2011-12-31

92 844
256 200
25768

-354720

201041.o1
2010-12-31

-193261
248 080
21 010

-284 314

20 092

-21989
-7 474
5  1 3 9

32204

-208 485

10 886
51 562

-617 731
19 685

27 972

-1 695 654
933 71 3

-744083

-5 032 799
4 049 781

-761941

0
-14168

-983 018

2 536 940
-1 400 000

-14 168

-748137
1 929 567

1 136 940

-590 161
2 519 728

1 181 430 I 929 567
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T I L L A c c S U P P L Y S N I N G A R

AIUTAAH HN U PPLYSNI NGAR

Red ov i sn i n gs p ri n c i p er
Tilliimpade redovisningsprinciper Overensstammer med Arsredovisningslagen samt uttalanden och
allmdnna rAd frAn Bokforingsndmnden. Ndr allmdnna r6d frAn Bokf6ringsndmnden saknas har vdgledning
hdmtats frAn RedovisningsrAdets rekommendationer och itilldmpliga fall frAn uttalanden av FAR. Ndr sA dir
fallet anges detta i sdrskild ordning nedan. Principerna ar oforandrade j€imfort med foreg6ende 6r.

Viirderi ngspri nciper m. m.

TillgAngar, avsittningar och skulder har vdrderats till anskaffningsvdrden om inget annat anges nedan.

Mate iel I a anl digg n i ngstillg dng ar
Materiella anldggningstillgAngar redovisas till anskaffningsvdrde med avdrag for ackumulerad
vdrdeminskning och eventuella nedskrivningar. TillgAngarna skrivs av linjdrt 6ver tillgAngarnas
nyttjandeperiod. Foljande avskrivningar tilldmpas:
Byggnader 1o/o
Fastighetsforbdttringar 2 %

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

Fasfighetss katilF asti g h ets avg ift
En fdrening med hyreshus fick nya vdrden vid fastighetstaxeringen Ar 2010 och dessa kommer att g€illa
fram till Ar 2013. F6reningen beskattas idag genom en kommunal fastighetsavgift p6 bostdder som h6gst
fir vara 0,4 Vo av taxeringsvdrdet for bostadsdelen. Foreningen betalar idag en fastighetsavgift pA 1 302 kr
per ldgenhet. For lokalerna betalar foreningen en statlig fastighetsskatt med 1 o/o av taxeringsvdrdet pi
lokaldelen.

Fond fiSr yttre underh&ll
Enligt bokforingsndmndens allmdnna rAd, ska reservering for framtida underhAll redovisas under bundet
eget kapital. Avsdftning till fonden sker, genom en Arlig omfdring mellan fritt och bundet eget kapital.
lansprAktagande av fonden f6r planerat underhAll sker pi samma sdtt.

lntdlctsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga vdrdet av vad som erhAllits eller kommer att erhillas.

Personal
Fdreningen har inte haft nAgra anstdllda. Inga l6ner eller andra ersiittningar har utbetalats.
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Arsavgifter och hyror

Arsavgifter bostider
Hyresintdkter bostdder
Hyresintdkter lokaler
Fastighetsskatt
Rabatt lokaler
Uppvdrmning lokaler
OverlAtelseavgift och pantsdttningsavg
Ovriga intdkter

Not 2 Driftkostnader

Fastighetssk6tsel
stad
Sn6rojning och sandning
Reparation och underhAll
EI
Fjdrrvdrme
Vatten
Sophdmtning
Kabel-tu
Ovrigt

Not 3 Fastighetsadministration

Forvaltningsarvode
Kostnad for Arsstdmma och styrelsemdten
Bankkostnader
Service avgift brf-organisation
Revisionsarvode
Kostnader for obetalda avg ifter/hyror
Ovriga administrativa kostnader

Not4 Byggnaderoch mark
I ngAende anskaffningsvdrde
Ink6p
UtgAende ackumulerade anskaffningsvdrden
I ngAende avskrivningar
Arets avskrivningar
UtgAende ackumulerade avskdvningar
Utgiende redovisat viirde

Redovisat vdrde byggnader
Redovisat vdrde mark

Taxeringsvdrde
Taxeringsvdrdet for fOren in gens fastig heter:
varav byggnader:

2011

587 610
175 644
128 943

1 382
0

2796
3 206

1

20{0

534 919
189 364
127 956

2028
-350

2796
6 799
2 064

899 582

2011

35 990
10 200

0
121 978
25 116

143 869
25 109
10 098
5 960

27 177

865 576

2010

32758
29 925
39 731

327 824
20 556

156 124
3't 669
7 509
4 435
I 740

405 497

2011

31 259
8 125
4025
7 721
8 504
I 517
8 939

660 271

2010

37 174
3 000
4218
8  1 8 1

24383
0

6 302
78 090

2011-12-31
35 119 589
1 695 654

83 258

2010-'12-31
30 086 790
5 032 799

36 815 243
-350 367
-256200

35 119 589
-102287
-248080

-606 567 -350 367
36 208 676

20 864 413
15344263

34 769 222

19 424959
15 344 263

36 208 676

22 165 000
8 915 000

34 769 222

22 165 000
8 915 000
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Not 5 PigAende ombvggnationer

I n g6ende anskaff n i n gsvdrde
Inkdp
Fiird igstiillda om bygg nationer
Utgiende ackumulerade anskaffningsvdrden
UtgAende redovisat vdrde

2011-12-31

933 713
761 941

-1 695 654

2010-12-31

4983 494
983 018

-5 032 799
0
0

933 713
933 713

Arets renoveringar av fasad, tak och balkonger berdknas iir fiirdigstiillt. r
Avskrivningar enligt plan berdknas pA en nyttjandeperiod av 50 Ar.

Not 6 Fdrutbetalda kostnader och upplupna intiikter

Fdrutbetald forsdkringsprem ie
F6rutbetalt arvode ekonom isk fOrvaltning
Ovriga forutbetalda kostnader

Not 7 Eget kapital

2011-12-31

4  8 1 8
6 678
1 526

2010-1231

4286
6 477

10 342
13 022 21 105

Upplitelse
lnbet Insatser avgifter

Yttre 3alanserat
fond resultat

Arets
resultat

Belopp vid Arets ingAng
Resultatdisp. enl. beslut av
Arets foreningsstimma:
Avsdftn. till yttre fond
Arets forlust

27 972745 381 967 57 795 -106 476

-523 060
66 495

-456 565

456 565

-222 830
vid 972 38 967 290 -629 536

Not 8 Lingfristiga skulder

Amortering inom 2 til l5 Ar
Amortering efter 5 Ar

2011-12-31

108 000
9 516 832

2010-12-31

0
9 666 000

9624 832 I 666 000

Kreditgivare Villkors
dndrinq

Rdnta
%

Amortering
2012

Linebelopp
2011-12-31

SBAB
SBAB
SBAB

2013-04-10 3,87
2012-04-27 4.00 14 000

3 500 000
2 658 817
3 493 0152012-04-13 3.98 13 000

27 000 I 651 832
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Not 9 Upplupna kostnader och f6rutbetalda intdkter

Fjirrvdrme december
Uppl el
Uppl revisionsarvode
Uppl rdntekostnad
Fdrskottsbetalada hyror/avg ift er jan

/4 ng ataru

2011-12-31

15 528
3 502

0
68 602
70 425

2010-12-31

22 171
4 467

20 000
0

58 373
1 58 057 105 01  1

n.(-?, /'. 2 b,,r*?-'=- 7r, /nt'ln'
KarlJohan St6hlbergr---- tfl,tett<t

/7 mA &o/L'

1%
David Bdckm ̂n /"

Min revisionsberdttelse har ldmnats den

.4

Anette Larsson
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REVTSToNSBEnATTELSE

Till fiireningsstiimman i Brf Stengodset Brivalla

Organisationsnumme r 7 696A 4-5439

Jag har granskat Srsredovisningen och bokforingen samt styrelsens fdrvaltning i
Brf Stengodset Brivalla for ir 2011-01-01--20ll-12-31.

Det iir styrelsen som har ansvaret ftir r?ikenskapshandlingarna och ftirvaltningen och ftir att
Arsredovisningslagen tilliimpas vid uppr?ittande av irsredovisningen. Mitt ansvar iir att uttala mig om
irsredovisningen och fiirvaltningen pi grundval av min revision.

Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebiir att jag planerat och
genomftirt revisionen ftir att med htig men inte absolut siikerhet ftirslkra mig om att irsredovisningen
inte innehiller viisentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen for
belopp och annan information i rtikenskapshandlingarna. I en revision ingir ocksi att prriva
redovisningsprinciperna och styrelsens till2impning av dem samt att bedoma de betydelsefulla
uppskattningar som styrelsen gjort nZir den uppriittat irsredovisningen samt att utviirdera den samlade
informationen i Srsredovisningen. Som underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat
viisentliga beslut, itgiirder och fiirhillanden i foreningen for att kunna beddma om nigon styrelseledamot
iir ersiittningsskyldig mot fbreningen. Jag har 2iven granskat om nigon styrelseledamot pi annat siitt har
handlat i strid med bostadsriittslagen, irsredovisningslagen eller fiireningens stadgar. Jag anser att min
revision ger mig rimlig grund ftir mina uttalanden nedan.

Arsredovisningen har uppr?ittats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en riittvisande bild av
ftreningens resultat och st?illning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Fcirvaltningsberiittelsen iir
forenlig med irsredovisningens <ivriga delar.

Jag tillstyrker att fiireningsstdmman faststiiller resultatrAkningen och balansrZikningen, behandlar
ftirlusten enligt ftirslaget i ftirvaltningsber?ittelsen samt beviljar styrelsens ledamdter ansvarsfrihet
for riikenskapsaret.

Stockholm den 17 maj 2012

Anette Larsson


