
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

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 23 april 2013. 

 

 

 

 

 

Hassan Hosseini Jonathan Persson 

 

 

 

 

May Parnestam Angela Arokianathan 

  



 

Bostadsrättsföreningen Ätten 2 

bildades formellt den 9 oktober 2001 

och under våren 2002 skrevs ett avtal 

mellan föreningen och Svenska 

Bostäder om ombildning till 

bostadsrätt. Sex år senare, den 11 

december 2007, köpte föreningen de 

tre husen i kvarteret Ätten 2 av 

Svenska Bostäder. I föreningens tre 

hus finns 72 stycken lägenheter, varav 

62 är upplåtna med bostadsrätt och 10 

lägenheter är per den 31 december 

2012 upplåtna med hyresrätt. 

Den totala bostadsytan uppgår 

till 5 844 kvadratmeter. I husens 

källarvåningar finns några små 

förrådslokaler vilka är föreningens 

enda så kallade kommersiella lokaler. 

De 65 parkeringsplatserna som finns 

kring våra hus hyrs ut till de boende i 

föreningen samt till boende i 

bostadsrättsföreningen Ätten 3. 

Taxeringsvärdet på husen var 

vid årsskiftet 39 miljoner kronor och 

markens taxeringsvärde var 20,4 

miljoner. Det totala taxeringsvärdet 

uppgick således till 59,4 miljoner 

kronor, en ökning med 2,4 miljoner 

jämfört med 2011. Marken är dock 

upplåten till bostadsrättsföreningen 

med så kallad tomträtt. Det innebär att 

marken inte ägs av föreningen utan att 

föreningen hyr marken av markägaren 

Stockholms stad. 

 
Styrelsen har under året sammanträtt 

11 gånger och mellan dessa formella 

styrelsemöten har styrelsens ledamöter 

ensamt och i grupp utfört en stor 

mängd olika uppgifter och uppdrag. 

Styrelsens arbete präglas även detta 

verksamhetsår av en rad frågor som 

kräver utredning och analys, planering 

och förberedelser samt naturligtvis, 

konkreta åtgärder och genomförande. 

Styrelsens arbete medför en hel 

del kontakter med medlemmar och 

hyresgäster, leverantörer och 

hantverkare, banker och myndigheter. 

Styrelsen har fått hjälp och stöd av 

NKG Fastighetsservice AB som skött 

den löpande driften av föreningens hus. 

Vi har också tillsammans med NKG 

kunnat genomföra ett antal konkreta 

förbättringar av föreningens hus och 

därmed också vårt boende. 

Ätten 2 har överlåtit den 

ekonomiska förvaltningen till RedKom 

under hösten 2012 sedan Kameral lagt 

ner sin verksamhet. RedKom sköter 

andra föreningar i området och är en 

mycket stabil förvaltning.  

En av föreningens 

hyreslägenheter har överlåtits till 

bostadsrätter, vilket gett ett tillskott av 

likviditet som föreningen återinvesterat 

i husen. 

År 2012 har fortsatt varit en 

stabiliseringsperiod sedan 

investeringen i stambytet. Vi har därför 

endast haft möjlighet att genomföra ett 

större projekt, nämligen 

totalrenovering av ventilationer och 

undercentralen. Detta var en 

nödvändighet som fått prioriteras 

framför övriga projekt. 

Föreningens styrelse tar gärna 

emot förslag av alla boende via mejl 

eller post på saker som kan förändras 

till det bättre. (info@atten2.se) 

Information om föreningen finns 

även tillgänglig på hemsidan: 

www.atten2.se.  

 
Det finns alltid i en 

bostadsrättsförening både önskemål 

och behov av framtida investeringar 

och genomgripande åtgärder av olika 

slag. 

Första planerade projekten under 2013 

är: 



 

• Renovering av sprickor, socklar 

och håligheter på fasaden vid 

marknivå 

• Lägga om taket på Förlandagränd 

28 och Slättåkragränd 15 

 
• Byte av entrédörrar och fönster i 

trapphusen till samtliga hus 

• Sopnedkastsystem i varmförzinkat 

eller rostfritt utförande 

 (Dessa investeringar kommer endast 

göras när det finns ekonomiskt 

utrymme) 

 
Grundidén med en bostadsrättsförening 

är att ett antal personer sluter sig 

samman i en förening för att äga hus. 

Att äga och förvalta hus kostar pengar 

– pengarna går till fastighetsel, vatten, 

underhåll, fastighetsskötsel, räntor, 

trappstädning, trädgårdsskötsel, 

sophämtning och annat som kan ses i 

mer detalj på kommande sidor. Dessa 

kostnader betalas gemensamt av 

medlemmarna genom årsavgiften, när 

övriga intäkter som hyror från 

hyreslägenheter, kommersiella lokaler, 

parkeringsplatser samt övriga intäkter 

räknats bort. En bostadsrättsförening 

drivs alltid helt utan vinstintresse och 

för den som äger en bostadsrätt handlar 

det därmed om boende till 

självkostnadspris. 

Under rubrikerna ”intäkter” 

respektive ”kostnader” här nedan gör 

vi nu en kortfattad genomgång av de 

största och viktigaste intäkts- och 

kostnadsposterna för 

bostadsrättsföreningen Ätten 2. 

Intäkterna för bostadsrättsföreningen 

Ätten 2 består i första hand av avgifter 

från de lägenheter som är upplåtna som 

bostadsrätter. Den 31 december 2012 

var dessa 62 till antalet. Utöver det 

erhåller föreningen intäkter från de 10 

lägenheter som å andra sidan är 

upplåtna som hyresrätter. Hyrorna för 

de sistnämnda lägenheterna ska enligt 

lagen vara samma som för liknande 

lägenheter i de kommunala 

bostadsbolagen. Hyrorna justeras 

löpande genom att 

bostadsrättsföreningen förhandlar med 

Hyresgästföreningen. Föreningens 

totala intäkter från bostäder 2012 

uppgick till 3 702 Tkr.  

Föreningen erbjuder även de 

boende möjlighet att ställa sina fordon 

på en avsedd plats och det finns därför 

65 parkeringsplatser som under året 

genererat en intäkt om 155 Tkr. Vidare 

har föreningen även förråd som 

medlemmarna erbjuds hyra och 

intäkterna för dessa uppgick till 27 

Tkr. 

Föreningens totala intäkter 

sammantaget med några mindre övriga 

rörelseintäkter för räkenskapsåret 2012 

summerar till 4 045 Tkr. 

Föreningens rörelsekostnader under 

2012 uppgick till 3 223 Tkr. Räknar vi 

med räntekostnaderna på våra lån som 

uppgick till 1 173 Tkr så blir 

föreningens totala kostnader för 

verksamhetsåret 4 396 Tkr. Här nedan 

gör vi en genomgång över de största 

och viktigaste kostnadsposterna. Vi 

börjar med den enskilt största 

kostnaden, nämligen föreningens 

räntekostnader. 

 
Föreningen betalade 42,5 miljoner 

kronor för husen i december 2007. Av 

detta betalade bostadsrättshavarna 

genom sina grundavgifter 26,4 

miljoner kronor. Resterande belopp 

lånade föreningen av Stadshypotek. 

Per den sista december 2012 har 

föreningen tre lån hos Stadshypotek på 

totalt 23 miljoner kronor, med 

varierande villkor samt räntor. För 

2012 uppgick föreningens 

räntekostnader till 1 173 Tkr, vilket är 

en höjning jämfört med året innan. 

Räntekostnaderna utgör 26,7 procent 

av föreningens totala kostnader 2012.  

 
En annan betydande kostnad för 

föreningen är fjärrvärme som under 

året levererats från Fortum. Ungefär 



 

två tredjedelar av fjärrvärmen används 

för att värma upp huset och 

lägenheterna, den sista tredjedelen 

används till att värma vattnet. Totalt 

köpte föreningen fjärrvärme för 852 

Tkr under 2012. Kostnaden för 

uppvärmningen utgör 19,4 procent av 

föreningens totala kostnader 2012.  

 
Det vatten som föreningen förbrukar 

kommer från Mälaren via det 

kommunala bolaget Stockholm Vatten.  

Totalt handlar det om drygt 10 000 m³ 

per år för föreningen. Kostnaden för 

föreningens vattenavgifter 2012 uppgår 

till 297 Tkr vilket utgör 6,7 procent av 

de totala kostnaderna. 50 procent av 

denna kostnad avser och har betalats av 

bostadsrättsföreningen Ätten 3.  

 
Föreningen har utgifter för el inom ett 

flertal områden; belysning i 

föreningens trapphus och källare, 

tvättstugan, ventilation och pumpar i 

värmesystemet – för att nämna några. 

Kostnaden för föreningens elavgifter 

uppgick till 108 Tkr 2012 och utgör 2,5 

procent av de totala kostnaderna. Elen 

har levererats från Fortum.  

 
Även om vi gör allt för att värna om 

bättre och effektivare sopsortering 

belastas föreningen av kostnader för 

hushållssopor och grovsopor. I 

dagsläget hanteras all tömning av dessa 

kärl utav Stockholms Stad och Sita 

Sverige AB och det har kostat 

föreningen 99 Tkr eller 2,3 procent av 

de totala kostnaderna. Eftersom 

prisbilden styrs utifrån vikt har vi alla 

möjlighet att påverka den framtida 

kostnaden.  

 
Här finns kostnader för att en 

fastighetsskötare från NKG 

Fastighetsservice AB finns på plats i 

föreningen ett antal gånger per vecka. 

Fastighetsskötaren åtgärdar akuta 

problem i allmänna utrymmen så som 

trapphus och källare samt hjälper till 

när det blir fel på vatten, ventilation 

och avlopp. Här finns också kostnader 

för det material som fastighetsskötaren 

behöver för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter samt löpande kostnader 

för t ex service av föreningens hissar. 

Föreningens fastighetsskötsel kostade 

under 2012 76 Tkr och utgör 1,7 

procent av föreningens totala 

kostnader.   

 
Under den här rubriken finns kostnader 

för reparationer i föreningens 

gemensamma utrymmen, såväl i inom- 

som utomhusmiljön. Totalt uppgår 

reparationskostnaderna till 115 Tkr 

vilket motsvarar 2,6 procent av 

föreningens totala kostnader. 

 
Även om föreningen inte äger marken 

så måste den skötas. Det handlar om 

trädgårdsskötsel (buskar och 

gräsmattor) men också om renhållning 

och städning (plocka skräp och 

eventuell klottersanering) samt, när det 

är vinter, om snöröjning. Den totala 

kostnaden för trädgårdsskötseln 

uppgick till 263 Tkr vilket motsvarar 6 

procent av föreningens totala 

kostnader.  

 
Som vi nämnt tidigare äger föreningen 

husen men inte marken som husen står 

på. Marken hyrs istället av Stockholm 

stad - formellt kallas det att marken är 

upplåten med ”tomträtt” - och hyran 

eller ”avgälden” som den också kallas, 

uppgår 2012 till 363 Tkr och utgör 8,3 

procent av föreningens totala 

kostnader.  

 
Den kommunala fastighetsavgiften – 

tidigare kallad fastighetsskatt - baseras 

i dagsläget på antal bostadslägenheter 

samt taxeringvärdet på de lokaler som 

finns i föreningen. Under 2012 var 

avgiften för varje enskild lägenhet 1 

365 kr. Totalt för året uppgick 

fastighetsavgiften till 98 Tkr vilket 



 

motsvarar 2,2 procent av föreningens 

totala kostnader.  

 
Föreningens fastighetsförsäkring har 

en årspremie på ca 63 Tkr. 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. Försäkringskostnaden 

motsvarar 1,4 procent av föreningens 

totala kostnader. 

 
Syftet med en resultaträkning är att den 

skall visa resultat för en viss period, i 

detta fall för verksamhetsåret 2012. 

Inte sällan köper ett företag, eller en 

bostadsrättsförening, saker som man 

kommer att använda under flera år - 

exempelvis ett hus. Säg att det kostar 

40 miljoner 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, kallas 

för ”avskrivning”. Även om huset 

sannolikt kommer att hålla längre än 

så, brukar man anta att ett hus i dessa 

bokföringstekniska sammanhang 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 perioden och större i slutet. 

Detta kallas seriell avskrivning. Totalt 

uppgår årets avskrivningar till 464 Tkr 

vilket motsvarar 10,6 procent av 

föreningens totala kostnader.  

 
Under året skall föreningens ekonomi 

följas upp och årligen skall även ett 

bokslut tas fram, vilket du just nu 

håller i handen. Till detta kommer även 

ren administration i form av hyror och 

avgifter, överlåtelser och 

pantsättningar. För detta uppdrag 

använde föreningen t o m den 31 

oktober 2012 Kameral 

Fastighetsförvaltning och fr o m den 1 

november 2012 RedKom i Stockholm 

AB, kostnaden uppgår för 2012 till 123 

Tkr som motsvarar 2,8 procent av 

föreningens totala kostnader.  

 
Styrelsens arvode fastställs av 

föreningsstämman. För 2012 kommer 

84 Tkr att utgå i arvode till styrelsen 

och till detta kommer sociala avgifter 

på drygt 18 Tkr. 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 2,3 procent av 

föreningens totala kostnad.  

 
Här finns t ex vad man brukar 

kalla ”övriga förvaltningskostnader” 

som sammanlagt uppgår till drygt 87 

Tkr. Under rubriken finns kostnader 

för bland annat porto, telefon, 

kontorsmaterial, revisorer, 

bankkostnader, kopiering samt en 

obligatorisk ”avgift för tillsyn” till 

kommunens miljöförvaltning. En 

annan kostnad är den för kabel-TV och 

fiberanslutning som 2012 uppgick till 

39 Tkr. Dessa kostnader tillsammans 

motsvarar 2,9 procent av föreningens 

totala kostnader.  

 
Summerar vi nu föreningens intäkter 

och kostnader så finner vi att intäkterna 

uppgår till 4 048 Tkr och kostnaderna 

till 4 396 Tkr. Föreningen har således 

ett underskott på 348 Tkr 

verksamhetsåret 2012,vilket innebär en 

minsknig av underskottet med 196 Tkr 

jämfört med år 2011. Underskottet 

återfinns under rubriken ”årets 

resultat” i resultaträkningen. Under 

rubriken resultatdisposition föreslår 

styrelsen föreningsstämman hur årets 

förlust skall behandlas. 

 



 

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 handlar om 

vinst eller förlust - till nästa år. Över åren jämnar det ut sig.  

 

Styrelsen föreslår därför att föreningsstämman beslutar: 

Att årets förlust om 347 543 kronor överförs i ny räkning. 



 

En balansräkning är en ögonblickbild av ekonomin vid ett bestämt datum. I 

föreningens fall handlar det om den sista december 2012 och i kolumnen till höger 

ser vi som jämförelse samma sak för sista december 2011. Man brukar säga att en 

balansräkning är indelad i två sidor (halvor). På ena sidan finns föreningens 

tillgångar och på den andra sidan föreningens skulder och det så kallade egna 

kapitalet. 

 

På första raden bland tillgångarna finns föreningens hus vilket är värt drygt 62,2 

miljoner kronor. Det beloppet är i stort sett en summering av de kostnader som 

föreningen hade när man köpte husen 2007. En del är även hänförligt till de 

förbättringsåtgärder vi utfört genom åren, exempelvis stambyte, vilket ökar värdet 

på fastigheten jämfört med 2007. Den sista december 2012 hade föreningen några 

mindre fordringar vilka kan ses under rubrikerna avgifts- och kundfordringar 

respektive övriga fordringar. Med förutbetalda kostnader avses sådana kostnader 

som betalats under året men som egentligen hör till nästa år.  

 

På den andra sidan (halvan) återfinns eget kapital och skulder. Det egna kapitalet 

utgör skillnaden mellan skulder och tillgångar. Grundavgifter är de pengar som 

bostadsrättshavarna bidrog med när föreningen bildades - det som vi betalade för 

att få köpa våra lägenheter i december 2007. Även i år går föreningen med en 

förlust. Det är egentligen inte så konstigt eftersom det finns en del inledande 

kostnader under de första åren. Denna förlust finns på raden för årets resultat.  

Skulder till kreditinstitut är föreningens tre banklån hos Stadshypotek. 

Skatteskulden är statens fordran på fastighetsskatt.  

Förutbetalda intäkter består av sådana intäkter som betalats in till föreningen men 

som härrör sig till nästa räkenskapsår. Typexemplet är månadsavgiften för januari 

som betalats in i förskott i slutet av december. Upplupna kostnader är sådana 

kostnader som föreningen haft under året men där föreningen ännu inte fått någon 

faktura. Dessa kostnader skall likväl belasta det här årets resultat. 



 

     Not 2012 2011 

Rörelsens intäkter           

Årsavgifter och hyror   1 3 883 496 3 772 060 

Övriga rörelseintäkter  2 161 753 130 397 

Summa rörelseintäkter     4 045 249 3 902 457 
        
Rörelsens kostnader         

Övriga externa kostnader         

Driftkostnader     3 -2 531 647 -2 632 054 

Fastighetsskatt       -97 810 -94 213 

Underhållskostnader   4 -39 261 -15 813 

Personalkostnader     5 -90 957 -123 579 

Avskrivningar           

  (av materiella anläggningskostnader) 6 -463 743 -459 812 

Summa rörelsekostnader   -3 223 418 -3 325 471 

Rörelseresultat       821 831 576 986 
        
Resultat från finansiella investeringar       

Övriga ränteintäkter   7 3 573 0 

Räntekostnader       -1 172 947 -1 120 984 

Resultat efter finansiella poster   -347 543 -543 998 
        
Resultat före skatt    -347 543 -543 998 
        
Skatt som belastar årets resultat   0 0 

Årets resultat       -347 543 -543 998 

  



 

     Not 2012 2011 

TILLGÅNGAR           
Anläggningstillgångar         

Materiella anläggningstillgångar       

Byggnader   8 60 989 550 61 453 293 

Pågående arbeten    1 250 000 0 

Summa anläggningstillgångar     62 239 550 61 453 293 
        
Omsättningstillgångar         

Avgifts- och kundfordringar     21 681 5 433 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

9 189 250 206 463 

Kassa och bank       1 610 898 1 475 218 

Summa omsättningstillgångar   1 821 829 1 687 114 

Summa tillgångar       64 061 379 63 140 407 
        
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Bundet eget kapital           

Grundavgifter     10 36 348 125 35 750 146 

Upplåtelseavgifter       5 622 273 5 045 252 

Dispositionsfond       0 0 

Stadgeenlig avsättning till föreningens reparationsfond 0 0 

Summa bundet eget kapital     41 970 398 40 795 398 
        
Fritt eget kapital           

Balanserat resultat       -1 879 643 -1 335 645 

Årets resultat       -347 543 -543 998 

Summa fritt eget kapital     -2 227 185 -1 879 643 
        
Summa eget kapital    39 743 213 38 915 755 
        
Långfristiga skulder           

Skulder till kreditinstitut   11 23 064 000 22 954 681 

Summa långfristiga skulder     23 064 000 22 954 681 
        
Kortfristiga skulder           

Skulder till kreditinstitut     324 000 160 000 

Leverantörsskulder       221 976 324 555 

Skatteskulder       148 416 188 248 

Övriga skulder       36 261 35 061 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

12 523 513 562 107 

Summa kortfristiga skulder     1 254 166 1 269 971 
        
Summa eget kapital och skulder  64 061 379 63 140 407 
        
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser       

Ställda panter           

Fastighetsinteckningar     32 200 000 32 200 000 

Ansvarsförbindelser     Inga Inga 



 

Belopp i kr om inget annat anges  

 
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med 

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.  

 
Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen.  

 
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för 

planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska 

livslängd. Byggnader har under året avskrivits med seriell amortering baserat på 

anskaffningsvärdet för färdigställda byggnader. Investering av säkerhetsdörrar och 

hiss avskrivs på 40 år, nya lås och nycklar på 10 år.  

 
Fordringar är redovisade till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

 

 

•  NOT 1  ÅRSAVGIFTER OCH HYROR   2012 2011 

Bostadsrätter       2 876 026 2 734 145 

Hyresrätter       779 966 798 367 

Parkeringsplatser       154 770 143 523 

Förråd         26 946 42 261 

Tillval     45 788 53 764 

Summa årsavgifter och hyror     3 883 496 3 772 060 
        
•  NOT 2  ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER   2012 2011 

Övriga intäkter       161 753 130 397 

Summa övriga rörelseintäkter     161 753 130 397 
        
•  NOT 3  DRIFTKOSTNADER     2012 2011 

Reparationer       115 296 124 036 

Fastighetsskötsel       75 919 173 684 

Inomhusstädning       46 457 51 940 

Trädgårdsskötsel, yttre städning och snöröjning 262 981 223 007 

Sophantering       99 452 113 093 

Uppvärmningskostnader     852 233 859 494 

Vattenavgifter       296 522 238 137 

Fastighetsel       108 347 136 912 

Försäkringar       63 403 59 387 

Tomträttsavgäld       362 600 362 600 

Administrativ förvaltning     123 436 124 566 

Övriga förvaltningskostnader*     86 501 132 116 

Kabel-TV och fiberanslutning   38 500 33 082 

Summa driftkostnader     2 531 647 2 632 054 
        
* I beloppet ingår      

Adeco Revisorer KB       22 813 28 438 



 

•  NOT 4  UNDERHÅLLSKOSTNADER   2012 2011 

Planerat underhåll       39 261 15 813 

Summa underhållskostnader     39 261 15 813 
        
•  NOT 5  PERSONALKOSTNADER   2012 2011 

Styrelsearvoden 2012     84 025 0 

Styrelsearvoden 2011     0 84 000 

Styrelsearvoden 2010     0 10 034 

Sociala kostnader 2012     6 932 0 

Sociala kostnader 2011     0 26 392 

Sociala kostnader 2010   0 3 153 

Summa personal och personalkostnader   90 957 123 579 
        
•  NOT 6  AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

           2012 2011 

Byggnader       48 477 44 546 

Investering i lås och nycklar     17 608 17 608 

Investering i säkerhetsdörrar     28 327 28 327 

Investering stambyte     326 331 326 331 

Investering hiss    43 000 43 000 

Summa avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 463 743 459 812 
        
•  NOT 7  ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER   2012 2011 

Ränta transaktionskonto etc     3 573 0 

Summa underhållskostnader     3 573 0 
        
•  NOT 8  BYGGNADER   2012 2011 

Byggnader           

Ingående anskaffningsvärde   42 840 705 42 840 705 

Årets anskaffningsvärde     0 0 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärden   42 840 705 42 840 705 

Ingående avskrivningar     -152 819 -108 273 

Årets avskrivningar       -48 477 -44 546 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -201 296 -152 819 

Utgående planenligt restvärde byggnader   42 639 409 42 687 886 
        
Investering lås och nycklar         

Ingående anskaffningsvärde   176 078 176 078 

Årets anskaffningsvärde     0 0 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärden   176 078 176 078 

Ingående avskrivningar     -70 432 -52 824 

Årets avskrivningar       -17 608 -17 608 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -88 040 -70 432 

Utgående planenligt restvärde lås och nycklar 88 038 105 646 
        
Investering säkerhetsdörrar         

Ingående anskaffningsvärde   1 133 098 1 133 098 

Årets anskaffningsvärde     0 0 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärden   1 133 098 1 133 098 

Ingående avskrivningar     -113 308 -84 981 

Årets avskrivningar       -28 327 -28 327 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -141 635 -113 308 

Utgående planenligt restvärde säkerhetsdörrar 991 463 1 019 790 

 



 

Forts. not 8   2012 2011 

Investering stambyte         

Ingående anskaffningsvärde   16 316 561 16 364 866 

Årets anskaffningsvärde     0 -48 305 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärden   16 316 561 16 316 561 

Ingående avskrivningar     -353 590 -27 259 

Årets avskrivningar       -326 331 -326 331 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -679 921 -353 590 

Utgående planenligt restvärde stambyte   15 636 640 15 962 971 
        
Investering hiss           

Ingående anskaffningsvärde   1 720 000 0 

Årets anskaffningsvärde     0 1 720 000 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärden   1 720 000 1 720 000 

Ingående avskrivningar     -43 000 0 

Årets avskrivningar       -43 000 -43 000 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -86 000 -43 000 

Utgående planenligt restvärde hiss   1 634 000 1 677 000 
        

Summa byggnader   60 989 550 61 453 293 
        

Taxeringsvärde           

Taxeringsvärde byggnader     39 000 000 39 000 000 

Taxeringsvärde mark     20 400 000 20 400 000 

Summa taxeringsvärden   59 400 000 59 400 000 
        
Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande   

Taxeringsvärde bostäder     39 000 000 39 000 000 

Taxeringsvärde lokaler     0 0 

      39 000 000 39 000 000 
        
•  NOT 9  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER  

           2012 2011 

Fastighetsförsäkring       70 858 63 403 

Tomträttsavgäld       90 650 90 650 

Upplupna ränteintäkter     2 414 0 

Kameral Fastighetsförvaltning     0 26 250 

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 328 26 160 

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 189 250 206 463 
        
•  NOT 10  GRUNDAVGIFTER     2012 2011 

Grundavgifter       42 205 750 42 205 750 

Avgår: Ej ombildade hyresrätter  -5 857 625 -6 455 604 

Summa grundavgifter     36 348 125 35 750 146 
        
•  NOT 11  LÅNGFRISTIGA SKULDER    

Långivare   Räntesats    Villkors-       

          ändringsdag 2012 2011 

Stadshypotek 558629 5,15% 2012-12-01   0 3 429 681 

Stadshypotek 558630 5,24% 2015-12-01   11 138 000 11 435 000 

Stadshypotek 714060 4,69% 2020-06-01   8 250 000 8 250 000 

Stadshypotek 900046 3,04% 2013-03-04   4 000 000 0 

      23 388 000 23 114 681 

Avgår: Kortfristig del av långfristig skuld  -324 000 -160 000 

Summa långfristiga skulder     23 064 000 22 954 681 



 

•  NOT 12  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER  

           2012 2011 

Upplupna räntor       88 379 0 

Fortum Markets (el)       10 689 8 415 

Vattenavgifter       7 462 7 986 

Uppvärmningskostnader     127 084 102 603 

Förskottsbetalda hyror och avgifter   131 161 296 094 

Övriga upplupna kostnader   158 738 147 009 

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 523 513 562 107 

 

 

Stockholm den 23 april 2013 

 

 

 

 

Hassan Hosseini Jonathan Persson 
 
 
 
 
May Parnestam Angela Arokianathan 
 
 
 
 
 
Min revisionsberättelse har avgivits den 8e maj 2013 
 
 
 
 
Mats Lehtipalo 
Godkänd revisor FAR SRS  



 

Till föreningsstämman i Brf Ätten2 

Org.nr. 769607-6087 

 

 

 

 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Ätten 2 för år 2012. 

 
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 för att upprätta en årsredovisning som inte 

innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 

fel. 

 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag 

har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god 

revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag 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 revisionsbevis 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 beaktar 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 uttalande om effektiviteten i 

föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 

ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten 

i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 

övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 

föreningens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella 

resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 

med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen för föreningen. 

 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision om 

förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens 

förvaltning för Brf Ätten 2 för år 2012.  



 

 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 

föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för 

förvaltningen enligt bostadsrättslagen. 

 
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner 

beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min 

revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 

beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt 

med bostadsrättslagen och föreningens stadgar. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision 

av årsredovisningen 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 har 

handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens 

stadgar. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.  

 
Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret. 

 

Stockholm den 8e maj 2013 
 
 
 
 
Mats Lehtipalo 

Godkänd revisor FAR SRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 


