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Bokföringen i en bostadsrättsförening inrättas årsvis - och efter varje 
år sammanställs föreningens ekonomi i en resultaträkning som visar 
om föreningen gått med vinst eller förlust och i en balansräkning som 
visar vilka tillgångar, skulder och eget kapital som föreningen har. Till 
detta kommer en förvaltningsberättelse där föreningens styrelse med 
egna ord beskriver det gångna årets verksamhet.

Årsredovisningen med tillhörande resultat- och balansräkning har 
fastställts enhälligt av styrelsen vid ett styrelsemöte den 19 april 2011.

Hassan Hosseini  May Parnestam   
   

Pia Parnestam   Per Rehn

Årsredovisning 2010 för Brf Ätten 2
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Bostadsrättsföreningen Ätten 2 bil-
dades formellt den 9 oktober 2001 
och under våren 2002 skrevs ett 
avtal mellan föreningen och Svenska 
Bostäder om ombildning till bostads-
rätt. Sex år senare, den 11 december 
2007, köpte föreningen de tre husen 
i kvarteret Ätten 2 av Svenska Bo-
städer. I föreningens tre hus finns 
72 stycken lägenheter, varav 59 är 
upplåtna med bostadsrätt efter det 
att föreningen under verksamhetsåret 
ombildat och sålt 7 lägenheter. 13 
lägenheter är per den 31.12.2010 
upplåtna med hyresrätt.  

Den totala bostadsytan uppgår till 
5.844 kvadratmeter. I husens käl-
larvåningar finns några små förråd-
slokaler vilka är föreningens enda 
så kallade kommersiella lokaler. De 
64 parkeringsplatserna som finns 
kring våra hus hyrs ut till de boende 
i föreningen.  

Taxeringsvärdet på husen var vid 
årsskiftet drygt 39 miljoner kronor 
och markens taxeringsvärde närmare 
18 miljoner. Det totala taxeringsvär-

det uppgick således till 57 miljoner 
kronor. Marken är dock upplåten till 
bostadsrättsföreningen med så kallad 
tomträtt. Det innebär att marken 
inte ägs av föreningen utan att för-
eningen hyr marken av markägaren 
Stockholms stad. 

Husen är byggda i slutet av 1960-ta-
let efter ritningar av arkitekterna Jan 
Ericsson, Torgny Gynnerstedt och 
Bengt Ågren. Föreningens hus utgör 
en av ett flertal husgrupper som nu 
på senare tid har ombildats till bo-
stadsrättsföreningar. 

Verksamheten under året  
Bostadsrättsföreningen Ätten 2 
förvärvade således husen i december 
2007. Det betyder att vi fortfarande 
är relativt nya husägare vilket i hög 
grad kommit att prägla styrelsens 
arbete också 2010. Styrelsens arbete 
har under verksamhetsåret kommit 
att kretsa kring en rad större och 
mindre praktiska projekt och frågor 
samt kring behovet av underhåll och 
upprustningsåtgärder i föreningens 
byggnader och utemiljö.

Förvaltningsberättelse 2010
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Det största projektet 2010 liksom 
året dessförinnan har naturligtvis 
varit stambytena i föreningens hus. 
Härutöver har tvättstugan genomgått 
en nödvändig uppfräschning genom 
ommålning, lagning, nya skyltar och 
nya tider för bokning av tvättid. Våra 
hissar var i stort behov av en renove-
ring - det var därför ett måste att ge-
nomföra en sådan under verksamhets-
året. Styrelsen har också låtit ta fram 
en boendepärm som utdelats till alla 
boende i föreningen. Under året har 
också radonbesiktning samt besikt-
ning för energideklaration genomförts 
- resultatet är anslaget i föreningens 
samtliga hus.

Styrelsen har under året samman-
trätt 12 gånger och har härutöver 

haft ett stort antal extra möten som 
av förklarliga skäl mest handlat om 
stambytet. Arbetet med stambytet 
har varit omfattande och styrelsens 
ledamöter har också detta år lagt ned 
många timmars arbete på att få allt att 
fungera så bra som möjligt. Mellan 
de formella styrelsemötena har sty-
relsens ledamöter också ensamt och i 
grupp utfört en rad andra uppgifter 
och uppdrag. Man kan allmänt säga 

att en förening bestående av tre hus 
med drygt 70-talet lägenheter är en 
hyggligt stor bostadsrättsförening. 
Det betyder att det hela tiden finns 
behov av och pågår en hel del arbete 
i föreningen och dess hus med repa-
rationer, underhåll och förbättrings-
åtgärder av olika slag. 

Styrelsens information till medlem-
marna sker i första hand genom 
informationsblad, mejl och på för-
eningens hemsida www.atten2.se. 
Vid behov utkommer styrelsen med 
särskild skriftlig information i någon 
viktig fråga eller händelse. Informa-
tion ges också i årliga årsredovisningar 
som den du nu håller i din hand och 
på särskilda informationsmöten samt, 
inte minst, på föreningsstämman 

som är ett alldeles utmärkt tillfälle till 
information och samtal kring viktiga 
gemensamma frågor.

Framtidsprojekt
Det finns alltid i en bostadsrättsför-
ening både önskemål och behov av 
framtida investeringar och genom-
gripande åtgärder av olika slag. Här 
nämner vi ett par sådana som styrel-
sen nu arbetar med. 
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Styrelsen har planerat att totalrenove-
ra föreningens ventilationsanläggning-
ar och att utföra förbättringsåtgärder 
av värmesystemet där många kom-
ponenter är från byggnadsåret 1968. 
Planer finns också på att ersätta våra 
källsorteringsskåp med sopnedkast-
system i varmförzinkat eller rostfritt 
utförande. En annan fråga handlar 
om ”fiber”. Fastigheten är utrustad 
med en anslutningspunkt, en så kall-
lad husnod, som nu förbereds för en 
anslutning till Stockholms fibernät. 
Andra framtidsfrågor handlar om fa-
sadrenovering och renovering av våra 
trappuppgångar. Det finns anledning 
att återkomma i alla dessa frågor.   

INTÄKTER OCH KOSTNADER

Grundidén med en bostadsrättsfören-
ing är att ett antal personer sluter sig 
samman i en förening för att äga hus. 
Att äga och förvalta hus kostar pengar 
- det är el, vatten, fastighetsskötsel, 

underhåll, räntor, trappstädning, 
trädgårdsskötsel och en massa annat 
som behövs. Dessa kostnader betalas 
när övriga intäkter som hyror från 
hyreslägenheter, kommersiella lokaler 
samt parkeringsplatser räknats bort, 
gemensamt av medlemmarna genom 
årsavgiften. En bostadsrättsförening 
drivs alltid helt utan vinstintresse 
och för den som äger en bostadsrätt 
handlar det därmed om boende till 
självkostnadspris.

Under rubrikerna ”intäkter” respek-
tive ”kostnader” här nedan gör vi 
nu en kortfattad genomgång av de 
största och viktigaste intäkts- och 
kostnadsposterna för bostadsrättsför-
eningen Ätten 2. 

INTÄKTER

Inkomsterna för bostadsrättsfören-
ingen Ätten 2 - som inte har att göra 
med bostadsrätterna - består i första 
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hand av hyror från de lägenheter 
som är upplåtna med hyresrätt, dvs 
de lägenheter där hyresgästerna val-
de att inte köpa sin lägenhet. Den 
31 december 2010 var dessa 13 till 
antalet. Hyrorna för dessa lägenhe-
ter ska enligt lagen vara samma som 
för liknande lägenheter i de kom-
munala bostadsbolagen. Det gäller 
för alla hyreslägenheter i Sverige och 
därmed påverkar det inte hyrorna 
om husen byter ägare och köps av 
en bostadsrättsförening. Hyrorna 
justeras genom att bostadsrättsför-
eningen som fastighetsägare för-
handlar med Hyresgästföreningen.

Föreningens totala hyresintäkter från 
bostäder 2010 uppgick till nästan 806 
kkr efter en hyreshöjning på 1,39% 
den 1 april 2010. Dessutom skedde 
en särskild hyreshöjning efter stam-
bytet. Föreningen har också haft en 
intäkt på ca 55 kkr för de tillval som 
några av hyresgästerna betalar extra 
för - det handlar om olika förbättring-
ar av lägenheterna som lägenhetsin-
nehavarna köpt från Svenska Bostäder 
på den tid de ägde husen. Härutöver 
har föreningen haft intäkter för uthyr-
ning av förrådslokaler på närmare 20 
kkr och för uthyrning av parkerings-
platser på drygt 142 kkr.   

Inte heller under 2010 genomfördes 
någon höjning av avgifterna på våra 
bostadsrätter. Avgifterna för fören-
ingens bostadsrätter uppgick 2010 
sammanlagt till nästan 2.384 kkr.

Räknar vi in en del mindre övriga 
intäkter såsom ränteintäkter, så upp-
gick föreningens inkomster under 
2010 till ca 3.442 kkr. Föreningen 
har under året haft några tomma 
lägenheter - på grund av stambytet 
har det varit svårt att hyra ut dessa 
med korttidskontrakt - vilket något 
minskat föreningens intäkter. 

KOSTNADER

Föreningens rörelsekostnader under 
2010 uppgick till ca 3.095 kkr. Räk-
nar vi med räntekostnaderna på våra 
lån som uppgick till nästan 1.273 kkr 
så blir föreningens totala kostnader 
för verksamhetsåret 2010 – 4.368 kkr. 
Här nedan gör vi en genomgång över 
de största och viktigaste kostnads-
posterna. Vi börjar med den enskilt 
största kostnaden, nämligen förening-
ens räntekostnader.   

Räntekostnader  
Föreningen betalade 42,5 miljoner 
kronor för husen i december 2007. 
Av detta betalade bostadsrättsha-
varna genom sina grundavgifter 26,4 
miljoner kronor. Resterande belopp 
lånade föreningen av Stadshypotek. 
Per den 31 december 2009 hade för-
eningen två lån på totalt 15.680 kkr. 
Ett år senare, den 31.12.2010 har 
föreningen tre lån på totalt 23.610 
kkr då kostnaden för stambytet ökat 
föreningens lånebehov. Se vidare 
not 12. Dessutom, vilket framgår av 
not 13, har föreningen en beviljad 
checkräkningskredit på 2.250 kkr 
av vilken endast en liten del är tagen 
i anspråk. Räntekostnaderna utgör 
ca 29 procent av föreningens totala 
kostnader 2010. 

Fjärrvärme
En annan stor kostnad är den för 
fjärrvärmen - den utgör drygt 22 pro-
cent av de totala kostnaderna. Fjärr-
värmen som vi köper från Fortum 
används dels till att värma upp husen 
och lägenheterna, dels till varmvatten. 
Hur stor del som används för upp-
värmning varierar mellan åren bero-
ende på väderlek och hur kall vinter vi 
har. Konsumtionen av varmvatten är 
dock i stort sett oberoende av utetem-
peratur. Kostnaden för uppvärmning 
uppgick till närmare 967 kkr.  
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Elektricitet
Till exempel föreningens hissar, belys-
ningen i trapphusen, tvättstugan och 
pumparna i värmesystemet drivs med 
elektricitet. Man brukar kalla det för 
”fastighetsel” i motsats till ”hushållsel” 
som är den elektricitet som används 
i lägenheterna och som lägenhetsin-
nehavarna själva betalar. Föreningens 
svarar således bara för fastighetselen 
och den totala kostnaden inklusive de 
fasta avgifterna 2010 uppgick till ca 
195 kkr. Det är drygt 50 kkr mer än 
föregående år och beror huvudsakli-
gen på att föreningen under året haft 
ett antal tomma lägenheter samt att  
Metrolit i samband med stambytet 
använde en hel del el. Elen kommer 
liksom fjärrvärmen från Fortum och 
svarar för ca 4,5 procent föreningens 
totala kostnader. 

Vatten
Det vatten som föreningen förbrukar 
kommer från Mälaren via det kom-
munala bolaget Stockholm Vatten.  
Förbrukningen varierar oftast bero-

ende på familjesituation, ålder och på 
hur man lever. Barnfamiljer förbrukar 
naturligtvis mer vatten än ensamstå-
ende och den som diskar för hand 
i rinnande vatten förbrukar upp till 
fem gånger mer vatten än den som is-
tället använder en vanlig diskmaskin. 
Föreningens vattenkostnad uppgår till
drygt 170 kkr vilket utgör ca 3,9 pro-
cent av de totala kostnaderna.

Sophantering
Den här kostnaden består av två de-
lar, nämligen tömningen av hushålls-
sopor samt tömning av våra grovso-
por. Kostnaden har minskat något 
jämfört med 2009 och uppgick 2010 
till ca 136 kkr eller ca 3,1 procent 
av de totala kostnaderna. 2009 var 
kostnaden ca 163 kkr.   

Fastighetsskötsel 
Här finns kostnader för att en fastig-
hetsskötare från Flodafors Fastighets 
AB finns på plats i föreningen ett an-
tal gånger per vecka. Fastighetssköta-
ren åtgärdar akuta problem i allmänna 
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utrymmen som trapphus, hissar och 
tvättstuga samt hjälper till när det blir 
fel på vatten, ventilation och avlopp. 
Här finns också kostnader för det ma-
teriel som fastighetsskötaren behöver 
för att kunna utföra sina arbetsupp-
gifter samt löpande kostnader för t ex 
service av föreningens hissar. Fören-
ingens fastighetsskötsel kostade drygt 
4,8 procent, eller 210 kkr.   

Reparationer 
Under den här rubriken döljer sig 
kostnader för reparationer i förening-
ens gemensamma utrymmen, såväl 
i inom- som utomhusmiljön. Totalt 
uppgår reparationskostnaderna till 
drygt 62 kkr vilket motsvarar ca 1,4 
procent av kostnaderna. 

Trädgårdsskötsel
Även om föreningen inte äger mar-
ken så måste den skötas. Det handlar 
om trädgårdsskötsel (buskar och 
gräsmattor) men också om renhåll-
ning och städning (plocka skräp och 
eventuell klottersanering) samt, när 
det är vinter, om snöröjning. Just 
snöröjning och takskottning har 
under 2010 varit betydligt dyrare 
än under föregående år. Den totala 
kostnaden för trädgårdsskötseln upp-
gick till 335 kkr - ca 7,7 procent av 
föreningens totala kostnader.

Hyra för marken
Som vi nämnt tidigare äger förening-
en husen men inte marken som husen 
står på. Marken hyrs istället av Stock-
holm stad - formellt kallas det att 
marken är upplåten med ”tomträtt” 
- och hyran  eller ”avgälden” som den 
också kallas, uppgår 2010 till drygt 
362 kkr. Det motsvarar ca 8,3 procent 
av föreningens kostnader.

Fastighetsskatt
Tidigare betalade en ägare av flerbo-
stadshus fastighetsskatt som baserades 
på taxeringsvärdet. Fastighetsskatten 

har numera ersatts med en ”kommu-
nal fastighetsavgift”. Den baserar sig 
inte på taxeringsvärdet utan istället 
på antalet bostadslägenheter. Avgif-
ten för varje lägenhet är drygt 106 
kronor per månad, vilket ger 1.277 
kronor per lägenhet och år. Avgiften 
är indexreglerad. Totalt inklusive 
föreningens förrådslokaler uppgår 
fastighetsskatten för 2010 till 94 kkr 
vilket motsvarar ca 2,2 procent av 
föreningens kostnader.  

Fastighetsförsäkring
Föreningens fastighetsförsäkring 
har en årspremie på ca 56 kkr. 
Föreningen har sin försäkring hos 
försäkringsbolaget Trygg-Hansa. I 
försäkringen ingår också ett så kallat 
”bostadstillägg” för alla bostadsrätter 
i föreningen. Som bostadsrättshavare 
behöver man alltså inte köpa ett eget 
bostadsrättstillägg - det räcker med 
en helt vanlig hemförsäkring. Försäk-
ringskostnaden motsvarar knappt 1,3 
procent av föreningens kostnader.  

Avskrivningar
Syftet med en resultaträkning är 
att den skall visa resultat för en 
viss period, i detta fall för verksam-
hetsåret 2010. Inte sällan köper ett 
företag, eller en bostadsrättsfören-
ing, saker som man kommer att 
använda under flera år - exempelvis 
ett hus. Säg att det kostar 40 miljo-
ner i inköp och att man tror att det 
säkert kommer att hålla i många år.  
Då kan man fördela kostnaden på 
ett bestämt antal år och den kostnad 
som hamnar på respektive år, kall-
las för ”avskrivning”. Även om huset 
sannolikt kommer att hålla längre 
än så, brukar man anta att ett hus i 
dessa bokföringstekniska samman-
hang håller i 60 år. Eftersom huset 
sjunker i värde fortare ju äldre det 
blir så kan man ta hänsyn till detta 
genom att fördela avskrivningarna 
så att de är små i början av perio-
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den och större i slutet. Detta kallas 
seriell avskrivning.

2010 skriver vi av byggnaderna med 
bara några hundradels procent - sista 
året, 2068, har det ökat till närmare 2 
procent. Totalt uppgår årets avskriv-
ningar till ca 38 kkr. Härtill kommer 
avskrivningar för genomförda inves-
teringar ibland annat stambyte och 
säkerhetsdörrar på ca 68 kkr. Totalt 
uppgår årets avskrivningar till ca 111 
kkr vilket motsvarar ca 2,5 procent av 
föreningens kostnader. 

Administrativ förvaltning
Föreningens administrativa förvalt-
ning sköts av Flodafors Fastighetsbo-
lag som samarbetar med Dahlström 
& Partners Revisionsbyrå AB, ingå-
ende i Finnhammarsgruppen. Häri 
ingår t ex all hantering av hyror och 
avgifter. De 102 kkr som den ad-
ministrativa förvaltningen kostande 
under 2010 motsvarar ca 2,3 procent 
av föreningens utgifter.

Arvode till styrelsen
Styrelsens arvode fastställs av för-
eningsstämman. För 2010 har 84 
kkr utgått i arvode till styrelsen och 
till detta kommer sociala avgifter 
på drygt 26 kkr, dvs totalt ca 111 
kkr. Även om styrelsens ersättning 
kallas arvode så handlar det enligt 
Skattemyndigheten om ”lön” vilket 
betyder att föreningen också måste 
betala arbetsgivaravgift. Omräknat 
till procent motsvarar styrelsens 
arvode knappt 2,5 procent av fören-
ingens totala kostnad. Kostnaderna 
finner vi i resultaträkningen under 
rubriken personalkostnader.
  
Annat som kostar
Här finns t ex vad man brukar kalla 
”övriga förvaltningskostnader” som 
sammanlagt uppgår till drygt 103 
kkr. Under rubriken finns kostna-
der för bland annat nycklar, porto, 

telefon, kontorsmaterial, revisorer, 
bankkostnader, kopiering samt en 
obligatorisk ”avgift för tillsyn” till 
kommunens miljöförvaltning. Det 
motsvarar knappt 2.3 procent av 
föreningens kostnader. En annan 
kostnad är den för kabelteve som 
2010 uppgick till drygt 17 kkr. 

ÅRETS RESULTAT

Summerar vi nu föreningens intäkter 
och kostnader så finner vi att intäk-
terna uppgår till 3.442 kkr och våra 
kostnader till 4.368 kkr - föreningen 
har således ett underskott på ca 926 
kkr verksamhetsåret 2010. Inte minst 
bidrar föreningens räntekostnader till 
årets underskott liksom att föreningen 
under året haft en del tomma lägen-
heter. Underskottet återfinns under 
rubriken ”årets resultat” i resultaträk-
ningen. Under rubriken resultatdispo-
sition föreslår styrelsen föreningsstäm-
man hur årets förlust skall behandlas.
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Resultatdisposition

En årsredovisning ska innehålla förslag från styrelsen om hur föreningsstämman 
bör hantera årets vinst eller förlust. Som vi nämnt tidigare i årsredovisningen 
är inte syftet med en bostadsrättsförening att verksamheten ska gå med vare sig 
vinst eller förlust. Av naturliga skäl är det dock mycket svårt att hamna precis 
på noll varje år och därför brukar man föra över årets resultat - oavsett det han-
dlar om vinst eller förlust - till nästa år. Över åren jämnar det ut sig. 

Styrelsen föreslår därför att föreningsstämman beslutar

Att årets förlust om 925.865 kronor överförs i ny räkning. 



Resultaträkning

Rörelsens intäkter

Årsavgifter och hyror
Övriga rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader
Driftkostnader
Fastighetsskatt
Underhållskostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
(av materiella anläggningstillgångar)

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt som belastat årets resultat

ÅRETS RESULTAT

not 1
not 2

not 3

not 4
not 5
not 6

not 7

3 407 803
33 490

3 441 293

-2 761 444
-94 034
-16 924

-111 445
-111 214

-3 095 060

346 232

651
-1 272 749

-925 865

-925 865

0

-925 865

3 625 970
6 761

3 632 731

-3 067 073
-92 054

-9 945
-56 248
-81 059

-3 306 378

326 353

13 910
-822 931

-482 669

-482 669

-3 892

-486 561

20092010
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Bostadsrättsandelar
Pågående arbeten
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Avgifts- och kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital
Grundavgifter
Upplåtelseavgifter
Föreningens reparationsfond
Balanserat resultat
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Dispositionsfond
Stadgeenlig avsättning till föreningens     
reparationsfond
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Byggnadskreditiv
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda panter
Fastighetsinteckningar
Ansvarsförbindelser

not 8
not 9

not 10

not 11

not 12

not 13

not 14

60 241 410
0
0

60 241 410

50 094
260 186

1 712 659
2 022 940

 
62 264 349

34 631 347
3 944 051

0
-409 780

38 165 618

0

0
-925 865
-925 865

37 239 753

23 610 012
23 610 012

160 000
57 799

361 312
189 743

44 190
601 540

1 414 584

62 264 349
 

32 200 000
Inga

43 987 758
650 000
451 874

45 089 632

48 551
173 530

2 751 728
2 973 809

48 063 440

31 165 640
304 758

0
76 781

31 547 179

0

0
-486 561
-486 561

31 060 618

15 520 008
15 520 008

160 000
0

657 938
194 058

0
470 818

1 482 814

48 063 440
 

32 200 000
Inga

2009-12-312010-12-31
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Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 

Värderingsprinciper
Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Anläggningstillgångaran redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmäs-
siga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd.

Byggnader har under året avskrivits med seriell amortering baserat på anskaff-
ningsvärdet för färdigställda byggnader. Investering av säkerhetsdörrar avskrivs 
på 40 år, nya lås och nycklar på 10 år.

Fordringar
Fordringar är redovisade till de belopp varmed de beräknas inflyta.

NOT  1  Årsavgifter och hyror
Bostadsrätter
Hyresrätter
Lokaler
Parkeringsplatser
Förråd
Tillval
Summa årsavgifter och grundhyror

NOT  2  Övriga rörelseintäkter
Övriga intäkter
Summa övriga rörelseintäkter

NOT  3  Driftkostnader
Reparationer
Fastighetsskötsel 
Trappstädning
Trädgårdsskötsel, yttre städning och snöröjning
Sophantering
Uppvärmningskostnader 
Vattenavgifter
Fastighetsel
Försäkringar
Tomträttsavgäld
Administrativ förvaltning
Övriga förvaltningskostnader*
Kabel-TV
Summa driftkostnader

* I beloppet ingår:
Revision
  Adeco Revisorer KB

2010
2 383 849

805 992
0

142 547
19 847
55 568

3 407 803

33 490
33 490

62 582
209 542

42 920
335 230
136 613
966 799
170 538
195 294

55 958
362 600
102 080
103 531

17 756
2 761 444

22 313

2009
2 350 068
1 094 554

0
125 918

5 103
50 327

3 625 970

6 761
6 761

323 375
331 472

63 211
257 342
163 259
876 315
174 459
143 481

53 534
338 300
122 496
202 645

17 184
3 067 073

13 813



16

NOT  4  Underhållskostnader
Planerat underhåll
Summa underhållskostnader

NOT  5  Personalkostnader
Styrelsearvoden
Sociala kostnader
Summa Personal och personalkostnader

NOT  6  Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Investering i lås och nycklar
Investering i säkerhetsdörrar
Investering stambyte
Summa avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

NOT  7  Övriga ränteintäkter
Ränta transaktionskonton etc
Summa övriga ränteintäkter

NOT  8  Byggnader och mark
Byggnader
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde byggnader

Investering lås och nycklar
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar lås och nycklar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde lås och nycklar

Investering säkerhetsdörrar
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering säkerhetsdörrar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde säkerhetsdörrar

Investering stambyte
Ingående anskaffningsvärde
Årets investering  stambyte
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde stambyte

Summa byggnader och mark

16 924
16 924

84 800
26 645

111 445

38 020
17 608
28 327
27 259

111 214

651
651

42 840 705
0

42 840 705
-70 253
-38 020

-108 273
42 732 432

176 078
0

176 078
-35 216
-17 608
-52 824
123 254

1 133 098
0

1 133 098
-56 654
-28 327
-84 981

1 048 117

0
16 364 866
16 364 866

0
-27 259
-27 259

16 337 607

60 241 410

9 945
9 945

42 800
13 448
56 248

35 124
17 608
28 327

0
81 059

13 910
13 910

42 840 705
0

42 840 705
-35 129
-35 124
-70 253

42 770 452

176 077
0

176 077
-17 608
-17 608
-35 216
140 861

1 133 098
0

1 133 098
-28 327
-28 327
-56 654

1 076 444

0
0
0
0
0
0
0

43 987 757
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Stockholm den 19 april 2011

Hassan Hosseini  Pia Parnestam           May Parnestam         Per Rehn

Min revisionsberättelse har avgivits den 29 april 2011

Mats Lehtialo
Godkänd revisor FARSRS

Taxeringsvärde
Taxeringsvärden byggnader  
Taxeringsvärden mark
Summa taxeringsvärden
 
Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande
Taxeringsvärden bostäder
Taxeringsvärden lokaler

NOT  9  Bostadsrättsandelar
Köp lgh Ä148
Summa bostadsrättsandelar

NOT  10  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Fastighetsförsäkring
Tomträttsavgäld
Ätten 3 vidarefaktuering vattenavgift 50/50
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

NOT 11  Grundavgifter
Grundavgifter
Avgår: Ej ombildade hyresrätter
Summa grundavgifter

NOT 12  Långfristiga skulder
Långivare
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

Avgår: Kortfristig dela av långfristig skuld
Summa långfristiga skulder

NOT 13  Byggnadskreditiv
Beviljad kredit
Outnyttjad del
Utnyttjat byggnadskreditiv

NOT  14  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna räntor
Fortum Markets (el)
Flodafors Fastighetsaktiebolag
Vattenavgifter
Uppvärmningskostnader
Förskottsbetalda hyror och avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

39 209 000
17 800 000
57 009 000

56 800 000
209 000

57 009 000

0
0

59 384
90 650
99 592
10 560

260 186

42 205 750
-7 574 403
34 631 347

11 640 000
3 880 012
8 250 000

23 770 012
-160 000

23 610 012

2 250 000
-2 192 201

57 799

89 628
15 119

0
0

144 383
209 642
142 768
601 540

30 047 000
14 000 000
44 047 000

44 000 000
47 000

44 047 000

650 000
650 000

55 830
90 650
21 686

5 364
173 530

42 205 750
-11 040 110
31 165 640

11 760 000
3 920 008

0
15 680 008

-160 000
15 520 008

0
0
0

0
17 803
56 503

7 713
0

203 905
184 894
470 818

Villkorsändringsdag
2015-12-01
2012-12-01
2011-02-28

Räntesats
5,24 %
5,15 %
4,69 %
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Ätten 2
Organisationsnummer 769607-6087

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning 
i bostadsrättsföreningen Ätten 2 för år 2010. Det är styrelsen som har ansvaret 
för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen 
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig 
om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär 
att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut 
säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felak-
tigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp 
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också 
att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att 
bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat 
årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovis-
ningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma 
om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även 
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostads-
rättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min 
revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens övriga delar.

Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräk-
ningen för föreningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberät-
telsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 29 april 2011

Mats Lehtipalo
Godkänd revisor FARSRS
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