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Förvaltningsberättelse 
 
  
Föreningens verksamhet 
Föreningen har till ändamål att främja 
medlemmarnas ekonomiska intresse genom 
att i föreningens hus upplåta 
bostadslägenheter under nyttjanderätt och 
utan tidsbegränsning.  
 
Föreningens fastighet 
Byggnad 
Föreningen förvärvade 2000-12-06 fastigheten 
Volontären 11 i Stockholms kommun. 
 
Föreningens fastighet består av ett 
flerbostadshus på adress Tomtebogatan 33 i 
Stockholm. Fastigheten byggdes 1907-1911 
och har värdeår 1979. 
 
Uppvärmning: Fjärrvärme 
Ventilation: Mekanisk frånluft med gällande 
OVK-godkännande 
 
Mark 
Föreningen äger marken.  
 
Lägenheter och lokaler 
Den totala byggnadsytan uppgår till 1 487 kvm 
och utgör lägenhetsyta.  
 
Lägenhetsfördelning 
7 st 2 rum och kök 
6 st 3 rum och kök 
3 st 4 rum och kök 
1 st 4,5 rum och kök 
 
Av dessa lägenheter är samtliga 17 upplåtna 
med bostadsrätt. 
 

 
 

Försäkring  
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos 
Brandkontoret. I avtalet ingår 
styrelseansvarsförsäkring. 
 
Fastighetens tekniska status 
Fastigheten har genomgått två omfattande 
renoveringar 1926 och 1977-80. Vid den 
senaste har stamledningar för vatten och 
avlopp samt el bytts ut. Fastigheten har en 
hiss i gathuset, en tvättstuga (helrenoverad 
2008) samt barnvagnsförråd. Det finns ett 
soprum med glas- och pappersinsamling samt 
utrymme för cykelförvaring. Alla lägenheter har 
vindsförråd. Vindarna i både gatuhuset och 
gårdshuset är oinredda och det finns inga 
planer på att bygga vindslägenheter. 
 
Fastigheten har en stor ljus gård med 
trädgårdslådor, sandlåda och sittgrupper. 
Gården rymmer även tre lägenheters privata 
uteplatser. Fastigheten är ansluten till kabelnät 
via Comhem men har inget gruppavtal.  
Porttelefon finns till varje lägenhet. I 
medlemmarnas avgift ingår värme och vatten. 
 
Fastigheten följer en upprättad underhållsplan 
som uppdateras löpande och nedan är de 
största utförda åtgärderna:  
 
Genomförd åtgärd År 
  

Stammar och el, byte Ca 1979 
Trapphus målning 1995 
Gården upprustning 2004 
Tak, målning 2005 
Stammar, spolning 2005/2008 
  

 
Huset är i gott skick och det årliga 
underhållsbehovet för kommande 20-års-
årsperiod är drygt 100 Kkr. Till det planerade 
underhållet samlas medel via årlig avsättning 
till föreningens yttre underhållsfond med 0,3 % 
av taxeringsvärdet på fastigheten. Fonden för 
yttre underhåll redovisas under bundet eget 
kapital i balansräkningen.  
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Större planerade åtgärder framgår nedan: 
 
Planerad åtgärd År 
  
  

Översyn och förbättring av 
fastighetens ventilation samt 
OVK 

2013 

  

 
Fastighetsförvaltning 
Föreningen hanterar själv fastighetsskötsel 
och har fördelat uppgifter på medlemmar 
utifrån kompetens.  
 
Väsentliga gällande avtal: 
Otis AB hiss, besiktning och service 
Solstigen AB tak, snöröjning 
Master of Sweden trapphus, städning 
Stig Junehag installationer, kontroller 
Energiekonomi AB värmesystem, bevakning 
 

 
 
Föreningsfrågor 
Bostadsrättsföreningen registrerades  
1998-10-08 hos Bolagsverket. I syfte att 
modernisera stadgarna antogs helt nya 
stadgar på ordinarie föreningsstämma 2007. 
Dessa registrerades också hos Bolagsverket  
(f d PRV Bolag). En tillfällig ändring av 
stadgarna gjordes vid extrastämma i början av 
2008 för att möjliggöra att dåvarande 
hyreslokaler skulle kunna omvandlas till 
lägenheter med bostadsrätt via ett 
byggföretag. De nya stadgarna registrerades 
2008-02-15. 2010 beslutades att ta bort den 
tillfälliga ändringen. De nya stadgarna 
registrerades 2011-03-03. Föreningens 
ekonomiska plan registrerades 2011-02-22. 
 
Organisationsanslutning 
Föreningen är idag medlemmar i 
Bostadsrätterna. 
 
Medlemmar och hyresgäster 
Föreningen hade vid årets slut 27 medlemmar. 
Under året har 3 överlåtelser skett.  
 
Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen 
en överlåtelseavgift på f n 1 113 kr. 
Pantsättningsavgift debiteras köparen med f n 
445 kr. 

 
Styrelsen 
Styrelsen har sedan ordinarie 
föreningsstämma, 2012-06-18 och därmed 
påföljande styrelsekonstituering haft följande 
sammansättning: 
 
Ingela Kraemer          ledamot/Ordf. (avflyttad) 
Hans Salomonsson ledamot/Sekr. 
Mira Olausson ledamot/Kassör 
Frida Klint  ledamot 
Olle Bastmark  suppleant (avflyttad) 
 
En extra stämma hölls den 2012-11-26 för att 
förstärka styrelsen efter avflyttningar. Invalda blev: 
 
Olof Svärdh  ledamot/Ordf. 
Jan von Rosen suppleant 
 
Revisor 
Andreas Wassberg, Deloitte AB 
 
Valberedning 
Adam Nordén 
Bertil Timan 
 
Styrelsesammanträden 
Styrelsen har under året kontinuerligt arbetat 
med förvaltning av fastigheten och haft 9 
protokollförda möten. Föreningens firma har 
tecknats av två ledamöter i förening. 
 

 
 
Händelser under året 
• Föreningens städdag 

Den årliga städdagen hölls i maj. Som 
vanligt rengjordes alla gemensamma 
utrymmen såsom tvättstuga, soprum, 
trapphus och innegård. Som traditionen 
bjuder avslutades städdagen med 
gemensam grillning på innergården.  

• Lås 
Nya kodlås mot gården installerades och 
nya låskolvar till alla allmänna utrymmen 
införskaffades. 

• Tvättstugan 
Tvättstugan uppgraderades med en ny 
torktumlare. 
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Föreningens ekonomi   
Avtal om ekonomisk förvaltning finns tecknat 
med Deloitte AB. 
 
Föreningens resultat för år 2012 är - 205 Kkr, 
vilket kan jämföras med resultatet för år 2011 
på – 185 Kkr. Förändringen mellan åren beror 
delvis på högre värmekostnader och kostnad 
för avtal avseende bevakning och jour. 
Föreningen är inte skuldsatt. 
 
I resultatet ingår avskrivningar med 228 Kkr. 
Avskrivningar är en bokföringsmässig 
värdeminskning av föreningens fastighet och 
den posten påverkar inte föreningens likviditet.  
 
Föreningens avgifter 
Föreningen har i nuläget inga planer på 
avgiftsförändringar.  
 

 
 

 

Nyckeltal per bokslutsdagen 2009 2010 2011 2012 
     

Genomsnittlig årsavgift per kvm bostadsrättsyta, kr 323 362 362 362 

Insats per kvm bostadsrättsyta, kr 16 915  16 915  16 915 16 915 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultatdisposition 
 
  
 
Förslag till behandling av föreningens resultat: 

  

Balanserat resultat – 1 528 933 
Årets förlust – 204 816 

-1 733 749 
 

Styrelsen föreslår att   
Till yttre fond avsätts 97 800 
I ny räkning överföres – 1 831 549 

-1 733 749 
 

 
Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. 
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Så här tolkar du Årsredovisningen 
 
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 underhållskostnader 
som inte täcktes av intäkterna just det året. 
 
Årsavgifterna bör dock beräknas till en nivå där 
de tillsammans med eventuella hyresintäkter 
täcker rörelsens kostnader 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 stambyte, 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 

ska motsvara årets slitage på fastigheten och 
inventarier. Ett slitage som bör finansieras 
genom att föreningens intäkter även täcker 
avskrivningskostnaden. På så sätt skapar 
föreningen en avsättning 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, baseras på anskaffningsutgiften för 
fastigheten med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar 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 de kortfristiga 
fordringarna täcker föreningens kortfristiga 
skulder.  
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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 
tillkommande insatser och upplåtelseavgifter. 
Det egna kapitalet är fördelat på bundet och 
fritt eget kapital. 
 
Bundet eget kapital - är t.ex. insatser och 
upplåtelseavgifter. Det kallas bundet då det 
inte får delas ut till medlemmarna. Under 
bundet eget kapital redovisas även 
föreningens yttre fond. 
 
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 finns tillgängliga när fonden ska 
användas. Om siktet sätts på att årsavgifter 
och hyresintäkter alltid ska täcka årets 
avsättning till den yttre fonden så kommer 
medel även finnas för det planerade 
underhållet i form av likvida medel eller 
låneutrymme efter amortering av lån.  
 
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 inbetalda hyror 
och avgifter från medlemmar och hyresgäster 
som ännu inte förfallit för betalning 
(förskottsbetalningar) 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 avser nästa år) samt 
upplupna (fakturor som avser innevarande år 
men som ännu inte betalats).  
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Brf Volontären 33
Org.nr. 769603-4714

RESULTATRÄKNING 2012-01-01 2011-01-01
Not 2012-12-31 2011-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Årsavgifter 1 535 813 541 390

Övriga rörelseintäkter 2 2 160 5 903

537 973 547 293

Rörelsens kostnader
Driftkostnader 3 -399 107 -395 200

Fastighetsförsäkring -30 772 -27 924

Fastighetsskatt/fastighetsavgift -23 205 -22 134

Fastighetsadministration 4 -75 827 -78 869

-227 553 -223 458

-756 464 -747 585

Rörelseresultat -218 491 -200 292

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 15 972 15 053

Räntekostnader -2 297 -126

13 675 14 927

Resultat efter finansiella poster -204 816 -185 365

Årets resultat -204 816 -185 365

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
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Brf Volontären 33
Org.nr. 769603-4714

BALANSRÄKNING 2012-12-31 2011-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 5 25 597 114 25 816 834

Inventarier, verktyg och installationer 6 98 315 32 487

25 695 429 25 849 321

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 2 000 2 000

2 000 2 000

Summa anläggningstillgångar 25 697 429 25 851 321

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 536 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 30 053 38 606

30 589 38 606

Kassa och bank 717 617 759 991

Summa omsättningstillgångar 748 206 798 597

SUMMA TILLGÅNGAR 26 445 635 26 649 918
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Brf Volontären 33
Org.nr. 769603-4714

BALANSRÄKNING 2012-12-31 2011-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 8

Bundet eget kapital
Eget kapital ekonomisk förening 27 258 850 27 258 850

Yttre fond 770 401 672 601

28 029 251 27 931 451

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust -1 528 933 -1 245 768

Årets resultat -204 816 -185 365

-1 733 749 -1 431 133

Summa eget kapital 26 295 502 26 500 318

Avsättningar
Avsättningar balkongen och uteplatser 33 729 27 339

Summa avsättningar 33 729 27 339

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 36 280 10 727

Aktuell skatteskuld 2 316 1 321

Övriga skulder 0 36

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 77 808 110 177

Summa kortfristiga skulder 116 404 122 261

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 26 445 635 26 649 918

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Brf Volontären 33
Org.nr. 769603-4714

KASSAFLÖDESANALYS 2012-01-01 2011-01-01
Not 2012-12-31 2011-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 1 -218 491 -200 292

Avskrivningar                                                                                               227 553                              223 458

Erhållen ränta mm 15 972 15 053

Erlagd ränta -2 297 -126

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 22 737 38 093

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 8 017 -2 958

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 25 553 -79 277

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -31 410 -9 899

Kassaflöde från den löpande verksamheten 24 897 -54 041

Investeringsverksamheten
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 6 -73 661 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -73 661 0

Finansieringsverksamheten
Avsättning balkong och uteplats 6 390 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 390 0

Förändring av likvida medel -42 374 -54 041

Likvida medel vid årets början 759 991 814 032

Likvida medel vid årets slut 717 617 759 991
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Brf Volontären 33
Org.nr. 769603-4714

Bolaget har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 10 %

Installationer 6,67 %

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad 
värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 
nyttjandeperiod.

Fastighetsförbättringar 2-10 %

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

Värderingsprinciper m.m.

Byggnader 0,5 %

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

En förening med hyreshus fick nya värden vid fastighetstaxeringen år 2010 och dessa kommer att gälla 
fram till år 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 
1 365 kr per lägenhet.

Fastighetsskatt/Fastighetsavgift

Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare 
räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp 
eller den tidpunkt då de ska infrias.

Avsättningar

Fond för yttre underhåll

Enligt bokföringsnämndens allmänna råd, ska reservering för framtida underhåll redovisas under bundet 
eget kapital. Avsättning till fonden sker, genom en årlig omföring mellan fritt och bundet eget kapital. 
Ianspråktagande av fonden för planerat underhåll sker på samma sätt.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Personal
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Brf Volontären 33
Org.nr. 769603-4714

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Årsavgifter och hyresintäkter 2012 2011

Årsavgifter och hyresintäkter
Årsavgifter bostäder 531 413 540 320

Pantsättningsavgift 4 400 1 070

535 813 541 390

Not 2 Övriga rörelseintäkter 2012 2011

Utdelning 2 160 1 530

Ersättning vid installation 0 4 373

2 160 5 903

Not 3 Driftkostnader 2012 2011

Städ/snöröjning 59 213 52 843

Fjärrvärme 208 307 185 523

Fastighetsel 29 951 39 361

Vatten 25 718 36 755

Sophantering 22 367 33 326

Reparation/underhåll 20 846 38 346

Kabel-tv 4 124 4 098

Förbrukningsmaterial och inventarier 3 842 1 970

Övriga 24 739 2 978

399 107 395 200

Not 4 Fastighetsadministration 2012-12-31 2011-12-31

Revision 13 125 16 625

Ekonomisk förvaltning 44 576 43 752

Konsultarvoden 0 2 000

Övriga kostnader 18 126 16 492

75 827 78 869
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Brf Volontären 33
Org.nr. 769603-4714

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 5 Byggnader och mark 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 27 263 757 27 263 757

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 27 263 757 27 263 757

Ingående avskrivningar -1 446 923 -1 227 203

Årets avskrivningar -219 720 -219 720

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 666 643 -1 446 923

Utgående redovisat värde 25 597 114 25 816 834

Redovisat värde byggnader 15 325 680 15 545 400

Redovisat värde mark 10 271 434 10 271 434

25 597 114 25 816 834

Taxeringsvärde
Taxeringsvärdet för föreningens fastigheter: 32 600 000 32 600 000

varav byggnader: 14 800 000 14 800 000

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 37 375 37 375

Inköp 73 661 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 111 036 37 375

Ingående avskrivningar -4 888 -1 150

Årets avskrivningar -7 833 -3 738

Utgående ackumulerade avskrivningar -12 721 -4 888

Utgående redovisat värde 98 315 32 487

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2012-12-31 2011-12-31

Förutbetald ekonomisk förvaltning 0 10 623

Förutbetald försäkringspremie 30 053 27 983

30 053 38 606
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Brf Volontären 33
Org.nr. 769603-4714

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 8 Eget kapital

Upplåtelse- Yttre Balanserat Årets
Insatskapital avgifter fond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 25 152 649 2 106 201 672 601 -1 245 768 -185 365

Resultatdisp. enl. beslut av

årets föreningsstämma: -283 165 185 365

Avsättn. till reservfond 97 800

Årets förlust -204 816

Belopp vid årets utgång 25 152 649 2 106 201 770 401 -1 528 933 -204 816

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2012-12-31 2011-12-31

Upplupen kostnad värme 30 266 23 602

Upplupen kostnad vatten 1 846 5 864

Revision 12 000 17 000

Förutbetalda årsavgifter 21 249 38 902

Övriga upplupna kostnader 12 447 24 809

77 808 110 177

Stockholm 

Olof Svärdh Frida Klint

Mira Olausson Hans Salomonsson

Deloitte AB

Andreas Wassberg

Auktoriserad revisor

Vår revisionsberättelse har lämnats den                .
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