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Forvaltningsberattelse

Föreningens verksamhet
Foreningen har till ändamàl att främja
medlemmarnas ekonomiska intresse genom
att i foreningens hus upplàta
bostadsiagenheter under nyttjanderatt och
utan tidsbegransning. UpplteIse far även
omfatta mark som ligger i anslutning till
foreningens hus, om marken ska användas
scm komplement till bostadslâgenhet eller
lokal.

Föreningens fastighet
Byggnad
Foreningen forvärvade 2010-09-21 fastigheten
Riddarsporren 24 i Stockholms kommun.

Foreningens fastighet bestàr av tvà
flerbostadshus pa adressen Hagagatan 15A-
21 och Frejgatan 59-61. Fastigheten byggdes
1979-1981 och harvärdeãr 1981.

Tomträtt
Foreningen ager inte marken utan hyr den av
Stockholms kommun via tomträtt.
Tomtrattsavtal finns till fastigheten.

Tomtrattsavgalden scm loper i I 0-rs perioder
är per 2012-01-01, 2 795 900 kr. Avtalet galler
till och med 2018.

Lagenheter och Iokaier
Fastigheten är bebyggd med tva
flerbostadshus med totalt 20 portuppgàngar
och 234 lagenheter. Vid rakenskapsárets slut
upplats 192 lagenheter med bostadsratt och
42 med hyresratt. Fastigheten inrymmer även
fyra större kommersiella lokaler samt ett storre
underjordiskt garage i tre vaningsplan med
totalt 338 parkeringsplatser. Samtliga
kommersiella lokaler och garaget är fullt
uthyrda till externa hyresgaster med kommunal
anknytning och bestar av tva stycken förskolor,
ett gruppboende, ett kontor fOr
hemtjanstpersonal samt ett parkeringsbolag. I
tillagg till ovan finns det en fOreningslokal i
markplan scm i dagslaget disponeras av
fOren ingens styrelse, olika arbetsgrupper och
entreprenorer. Foreningen tillhandahãller även
ett personalutrymme i kallarplan scm nyttjas av
foreningens tekniska fcrvaltare, stadpersonal

och tradgàrdsmastare. I fastigheten finns även
ett mindre antal forrádsutrymmen scm
huvudsakligen är uthyrda till privatpersoner.

Den totala ytan uppgàr till 29.054 m2, varav
19.043 m2 utgor lagenhetsyta, 1.679 m2
lokalyta, 332 m2 fOrràd samt cirka 8.000 m2
garage.

LagenhetsfOrdelning:
1 rum och kOk 9 St
2 rum och kOk 53 St
3 rum och kOk 108 St
4 rum och kok 36 St
5 rum och kOk 28 St

Totalt 234 St

Foreningen är frivilligt momsregistrerad
avseende verksamhetslokaler.

Försäkring
Fastigheten är fullvärdesforsäkrad hos
Folksam. I avtalet ingár styrelseforsakring
samt f.n. bostadsrättstillagg for samtliga
lagenheter.

Fastighetens tekniska status
Foreningens cmbildningskonsult DTZ utfOrde
med hjalp av besiktningsforetaget Värdia
Jaeger & J:son en oversiktlig teknisk
besiktning av fastigheten 2008-10-10.
Styrelsen har sedan tillträdet 2010-09-21 lagt
mycket resurser pa att utifran den tekniska
besiktningen planera och genomfora
nadvandiga investeringar och
underhàllsarbeten runt cm i fastigheten. I
tillägg till della har även resurser lagts pa aft
identifiera tekniska brister scm inte fanns
upptagna i den tekniska besiktningen.
Styrelsen har utifran detta arbete gjort en
huvudsaklig lista Over olika investerings- och
underhallsbehov scm foreligger i fastigheten
vilka i huvudsak beskrivs oversiktligt nedan.

c
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Styrelsen bedomer att planerade investeringar
och underhlIsàtgarder skall täckas av medel
fran den lopande verksamheten samt
tillganglig likviditet.

Fonden for yttre underhall redovisas under
bundet eget kapital i balansrakningen. De
enskilt stOrsta atgarderna som planeras
framgar nedan.

Vid tilltradet september 2010 hade foreningen
tio tomma hyresratter och under 2011 tillkom
ytterligare en. Samtliga elva har under slutet
av 2010 och borjan av 2011 upplàtits till
bostadsrätt och salts via fastighetsmaklare pa
Oppna marknaden. Under verksamhetsàret har
foreningen erlagt totalt 393 200 kr i
mäklararvoden som är hanforliga till dessa
forsaljningar. I tillagg har 8 Iagenheter upplátits
fran hyresratt till bostadsrätt via den s.k.
sexmànadersregeln som lopte ut den 21 mars
2011.

Vid lagenhetsOverlàtelser debiteras kOparen
en overlàtelseavgift pa f n 1100 kr.
Pantsattningsavgift debiteras koparen med f n
440 kr.

Styrelsen
Styrelsen har sedan ordinarie
fOreningsstamma, 2011-04-06 och därmed
pafoljande styrelsekonstituering haft fOljande
sammansattning:

Gun Lidholm
Gunilla Hall
Martin Paulsson
Nils Thuresson
Bahtiyar Celic
Karl Halding
Claes-Goran Johansson
Andreas Melchert
Erik Ritzell

Revisor

Valberedning
Eva SOderberg
Jens Edstrom

Genomförd och pâgâende atgard Ar

Garagerenovering 2011

Skalskydd och IT 2011

Vatrumsbesiktning 2011

Takfläktar I Ventilation 2011

Ny undercentral 2011

Planeradatgard Ar

Badrumsrenovering hyresratter 2011 -2012

Hissar 2012 -2022

Fonsterrenovering 2012 -2013

Tvattstugor 2012 -2013

Trapphus 2013

Iedamotlordf
ledamot/kassor
ledamot
ledamot
led amot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

Fastighetsförvaltning
Foreningen har ett avtal med Flodafors
Fastighets AB om teknisk forvaltning inkl
fastighetsskOtsel, tradgàrdsskOtsel, samt
stadning av gemensamma utrymmen.
Vinterunderhall pa mark skOts av Tvà
Smalaningar AB, for takskottning ansvarar DB
Tak. Foreningen har anlitat foretaget Initial att
regelbundet leverera rena entrémattor.

Föreningsfràgor
BostadsrättsfOren ingen registrerades 1999-06-
23 hos Bolagsverket. Foreningens nuvarande
gallande stadgar registrerades 2010-05-04.

Organisationsanslutning
FOreningen är idag ansluten till
Fastighetsagarna.

Medlemmar och hyresgaster
Foreningen hade vid ãrets slut 296 (267)
medlemmar. Under ãret har 29 (12)
overlatelser skett och 13 (2) upplàtelser fran
hyresratt till bostadsrätt.

Vid senaste ársmOtet valdes Susanne
Gustafsson, BoRevision till revisor och Jorgen
GOtehed, BoRevision till revisorssuppleant.
Formellt väljs revisorerna for ett ár.

sammankallande

Styrelsesammanträden
Styrelsen har under aret kontinuerligt arbetat
med forvaltning av fastigheten och haft 22
protokollfOrda styrelsemoten och en heldags
workshop. Foreningens firma tecknats av tva
styrelseledamoter i fOrening.

Händelser under âret
Vid fjolãrets stämma beslutades det via en
motion pa stämman aft andra oppettiderna I
foreningens tvattstugor till att innefatta
sOndagar vilket styrelsen har ombesorjt.

Eftersom foreningen saknar ett separat rum fOr
grovsopor har vi under aret dels beställt tre
stycken stora containers i samband med
varstadningen i maj och dels anlitat Aktiv
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Transport som kommit med lastbil vid ett par
tillfällen och hämtat grovsopor.

FOreningens huvudsakliga informationskanal
är hemsidan (www.riddaren24.se) scm
samtliga boende har tillgng till antingen via
egen lnternetuppkoppling eller digital
informationstavia i respektive portentré.

Utförda elier pâgâende investeringar,
renoveringar eller underhâllsàtgarder

Garagerenovering
En extern konsult tog under början av 2011
fram ett upphandlingsunderlag syfte att
hand Ia upp en entreprenad gallande
renovering och reparation av garaget. I
konkurrens med ett flertal offerter beslutades
det att anlita E-schakt Entreprenad AB att via
en totalentreprenad renovera garaget.
Entreprenaden startade 2011-04-01 och
avslutades huvudsakligen 2012-02-01, under
denna tidsperiod har garaget helt eller delvis
varit avstangt vilket under 2011 har medfort
hyresrabatter till Stockholm Parkering AB om
totalt 2 056 096 kronor. Under februari och
mars 2012 áterstàr endast mindre kosmetiska
arbeten samt àtgarder p grund av
slutbesiktningsanmarkningar. När alIt är klart
skall en slutuppgorelse mellan foreningen och
E-schakt ske.

Belysning i garage
Separat upphandling i konkurrens med ett
flertal elfirmor i syfte att ersätta huvuddelen av
garagets armaturer med tillhorande elledningar
och styrsystem fOr belysning. FOretaget
Elvisionen AB kontrakterades under
sommaren 2011 och har lOpande under
garageentreprenaden installerat nya
armaturer, nodbelysning samt reparerat skador
pé el-relaterad utrustning i garaget.

Skalskydd och IT
Under 2011 har vi haft ett stOrre antal inbrott
eller inbrottsforsok där vii vissa fall misstänker
att obehoriga nycklar använts. Med detta i
beaktande samt i syfte att minska foreningens
lopande kostnader for reparation av dOrrar,
portar, las, porttelefoni och nyckeihantering har
fOreningen vid en upphandling i konkurrens
med flertalet las- och sakerhetsfirmor
kontrakterat Sakerhetsintegrering AB i syfte att
fOrbättra fastig hetens skalskydd. Samtliga 31
entrépartier med tillhOrande portar har bytts ut
till nya, darutOver har 6 stycken dorrar bytts ut
eftersom de var gamla och slitna. De nya
portarna haIler ute kylan bättre, stanger tystare
samt har ett bättre inbrottsskydd an de gamla.
Ett nytt elektroniskt lássystem (APTUS) har

installerats pa totalt 53 stycken dorrar/portar
vilket ger mOjlighet att sparra fOrlorade nycklar
och darmed hàlla obehoriga utelàsta. APTUS
systemets ovriga huvudsaklig a funktiona(iteter
är porttelefoni, elektronisk informationstavla
med mojlighet att boka tvattstugor, visa
namnregister i porten, tiligéng till fOreningens
hemsida mm. Systemet kan pa sikt byggas Ut

och innefatta fler gemensamma dOrrar.

Vatrumsbesiktning och
badrumsrenoveringar
Under àret har samtliga 234 lagenheter
fuktmatts av Ovento AB i syfte att identifiera
fuktskador men även potentiella kallor till
framtida fuktskador. Resultatet av matningarna
visade pa aft drygt 1/3 av alla lagenheter
visade tecken pa fuktskador, huvudsakligen
kopplade till badrumsgolv. Baserat pa
resultaten har foreningen handlat upp Areada
AB scm skall renovera bad rummen I 38 av
foreningens totalt 42 hyresratter samt även
erbjuda foreningens medlemmar ett attraktivt
pris for badrumsrenovering.

Ventilation bostäder
Under sommaren 2011 bytte foreningen ut
merparten av aIla fránluftsflaktar kopplade till
bostadsytorna i fastigheten, bytet ger en bättre
ventilation samt lagre drifts- och
underhàllskostnader.

Undercentraler och separation
Fastigheten forsOrjs med varme, varm och
kailvatten via tvà stycken undercentraler, en
per huskropp. Dessa undercentraler har under
2011 ersatts med nya moderna anlaggningar.
De gamla undercentralerna härstammade fran
fastighetens byggàr och hade sedan lange
uppnatt teknisk Iivslangd. I kopeavtalet med
Svenska Bostäder ingick en overenskommelse
cm att foreningen skall fOrse fastigheten
Riddarsporren 19 (Norrtullsgatan 12) med
värme, varm- och kailvatten till dess en
separation av systemen kunnat genomfOras.
Denna separation skedde i bOrjan av
november 2011. Under tiden fran tillträdet till
separationens slutfOrande har foreningen
debiterat Svenska Bostäder for leverans av
värme, varm- och kalivatten enligt en i
kopeavtalet forutbestamd berakningsgrund.

Foreningen har under fOrsta halváret anlitat en
advokat i syfte att fOra var talan i en eventuell
framtida tvist med Svenska Bostader. Tvisten
handlar om en paragraftolkning i köpeavtalet
mellan fOreningen och Svenska Bostader
avseende kostnader for separationsàtgarder i
anslutning till ovan namnd
undercentralsseparation. Svenska Bostader
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hävdar att foreningen skall bekosta hela
byggnationen av en ny undercentral i
fastigheten Riddarporren 19 till en kostnad av
ca 600 000 kr plus mervärdesskatt, dock
stipulerar avtalet att foreningen endast skall
bekosta ‘separationsàtgarderna”, dvs.
rorarbeten i syfte att skilja systemen at. Var
bedOmning är att kostnaderna fOr
separationsatgarderna torde uppga till max
25 000 kr. Foreningen har i brev fran anhitad
advokat fOrmedlat var tolkning av avtalet till
ansvarig tjänsteman pa Svenska Bostäder.
Inget svar pa detta brev eller nagon faktura har
dock erhâlhits varfOr ärendet kan anses som
pagaende.

Stamrensning
Under januari och februari gemomforde
foretaget Roranalys AB en stamrensning med
efterfOljande filmning och analys av
fastighetens samthiga avloppstammar.
Resultatet av atgarden och den efterfoljande
analysen var positiv och i slutrapporten fanns
inga identifierade brister eller
renoveringsbehov pa stammarna utOver
normalt lOpande underhall med en
rekommendation att gOra en ny stamrensning
om ca 5 ár.

Spolning av dagvattenbrunnar
I syfte att underhalla vart fastighetsspecifika
avloppssystem for dagvatten har foreningen
latit genomfora en spolning av tak- och
markbrunnar mom fastigheten. Atgarden ledde
inte till nagra ytterhigare reparationsbehov.

Fall- och inbrottsskydd innanför rökluckor
belagna I markplan
FOreningen har ett storre antal rokluckor som
under àret har besiktigats och servats. I
samband med besiktningen framkom det att
rOkluckorna saknar fallskydd. Foreningen har
under aret installerat fallskydd pa de rOkluckor
som är belagna i markplan och där risk fOr
personskada kan fOrekomma. Fallskydden
fungerar även som inbrottsskydd.

Nytt duschutrymme och fly toalett med
duschkabin I tvattstugan 15c
Med resultatet av vatrumsbesiktningen i
beaktande uppkom ett behov av att erbjuda
boende duschmOjligheter i samband med
pàgàende och stundande
badrumsrenoveringar. Under sommaren
renoverades befintlig toalett I tvattstugan 15c
samt nyinstallation av duschkabin, därutOver
har ett gammalt stadfOrrad belaget bredvid
ovan namnd toalett konverterats till ett nytt
duschutrymme.

Dorrbyte till tvattstugan I 15c
Efter upprepade besOk av obehoriga i
tvattstugan har under sommaren en ny
säkerhetsdOrr installerats.

Utbyte av glodlampor I gemensamma
utrymmen
I syfte att spara energi och forvaltartimmar har
vi bytt ut merparten av alla glodlampor i
gemensamma utrymmen sasom kallargangar
och forrad till lãgenergilampor.

Nyplantering av träd vid Hagagatan 17E
Under 2010 byggde var fastighetsgranne
Micasa Fastigheter en ny forskola i hornet mot
Frejgatan. I samband med detta sagades av
misstag ett av fOreningens träd ner. Efter
forhandlingar med Micasas forvaltare
aterplanterade de ett nytt träd under varen
2011.

Màlningsarbeten
I princip alla stalbagar och handräcken langs
Hagagrand och innergarden pa 15-huset har
under sommaren 2011 malats om i svart
lackfarg. Uppfraschning av ytskikt i
fastighetskotarhokal samt foreningslokal har
ocksa genomfOrts.

Tak och takreparationer
Under aret har foreningen drabbats av ett par
taklackage som orsakat vattenskador i
bostader belagna pa Oversta vaningsplanet i
anslutning till takläckorna. Foreningen har
genom behoriga entreprenorer reparerat dessa
skador. En stOrre teknisk utredning av
fastighetens takytor pagar for närvarande och
kommer att fortga under 2012.

Vattenskador övrigt
Under 2010 och 2011 har ett flertal
vattenskador uppdagats, vissa ärvde
fOreningen fran foregáende fastighetsägare
och nagra har uppkommit därefter. Dessa
skador är skälet till att styrehsen beslutade om
att beställa en fuktmatning och riskbedOmning
av samtliga lagenheter i fastigheten. I
Hagagatan 15G, ltr har även ett stamstopp
inträffat varpa foreningen bhivit tvungna att
bekosta en totalsanering av en
bostadsrattslägenhet. Under aret har även
läckor uppstatt i ett fatal VVC-anlaggningar
vilka har reparerats eller ersatts. Samtliga
vattenskador är i huvudsak atgardade.

Hissar
Efter den arhiga besiktningen av AF framkom
en mängd anmarkningar av olika art pa vara
hissar. Under aret har dessa brister atgardats
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av Otis. En làngsiktig handlingsplan for vra
hissar har ãven utarbetats under áret.

Myndighetskontroller
Under ret har styrelsen och foreningens
tekniska fOrvaltare lopande arbetat med
diverse myndighetsbesiktningar sásom
exempelvis SBA (Systematiskt
Brandskyddsarbete), OVK (Obligatorisk
Ventilationskontroll), lekplatsbesiktningar och
radonmatningar. Detta arbete fortgàr under
2012 I syfte att siacka cie anmarkningar som till
stor del ärvdes fran fOregàende
fastighetsagare.

Framtida utveckling
Planerade investeringar och
underhàllsàtgarder 2012 & 2013

Badrumsrenovering hyresratter 38 St samt
erbjudande till foreningens medlemmar
FOreningen har under slutet av 2011
upphandlat badrumsrenovering i konkurrens
med ett flertal aktOrer. Styreisen beslutade att
anlita foretaget Areada for att renovera totait
38 stycken badrum (avser foreningens
hyresratter). Renoveringarna kommer aft
genomforas etappvis under 2012. De
medlemmar vars bostadsrätter uppvisat
vattenskador har via foreningens jurist
anmodats att àtgarda skadorna under 2012.
FOreningens mediemmar har ftt ett fOrmanhigt
erbjudande att vara med I Areadas
entreprenad. Styrelsen har utarbetat och
besiutat am ett renoveringsbidrag till samtliga
bostadsrattsinnehavare sam har renoverat
elier kommer att renovera sina badrum under
2011 och 2012. Detta bidrag màste aktivt
sOkas av respektive mediem for aft utbetalning
kan ske, instruktioner finns pa foreningens
hemsida.

Ventiiationsschakt for rokgasevakuering I
garage
Huvudparten av aila rOkiuckor i garaget är
sOnderrostade och uppfyller inte sin
ursprungliga funktion. Som fastighetsagare är
man skyldig aft underhàiia dessa fOr aft
säkerställa ett fullgott brandskydd. Under 2012
kommerfOreningen att handla upp en
entreprenad i syfte att byta ut rOkluckorna och
därtill hOrande styrutrustning sá att vi
säkerställer garagets brandskydd under lang
tid framOver.

Hissar
Fastigheten betjanas av 20 stycken hissar,
dessa har flu till alika grad uppriàtt Sin tekniska
livslangd, reservdeiar finns inte langre att tiliga
vilket far till fOljd att vi delvis far använda oss

av begagnade reservdelar vid reparation.
FOreningen har under 2011 haft mánga
driftsstopp med stora reparationskostnader
sam fOljd. Med anledning av detta har
foreningen beslutat att mom en tioàrsperiod
modernisera samtliga hissar i fastigheten.
Foreningen kammer under 2012 att
modernisera de tre hissar som haft flest antal
driftsstopp, Hagagatan 15B, 17M och 17N.
FOljande àr kommer uppskattningsvis tva
hissar per ár aft moderniseras med
priaritetsordn ing utifran antalet historiska
driftstopp och teknisk status.

Fonsterrenovering
Fastighetens fOnster har traprofiler sam pa
vissa ställen ftt start slitage, framfOr alit pa
sOdervända fOnster. FOreningen kommer
under 2012 och 2013 att via entreprenorer
besiktiga och renovera de fonster sam är i
dàligt skick. En initial uppskattning är att c:a
1/3 av fastighetens fOnster kommer att behOva
nágon form av renoveringsatgard. I samband
med Oversyn av fastighetens fOnster kommer
vi I 1 5-huset att vid behov komplettera med
ytterligare tiiluftsventiler. I samtliga Iägenheter
skall befintliga tilluftsventiler rengOras samt
injustering av frãnluftsdon I kok och badrum.

Ventilation i garage
Garaget har en egen fläkt
/ventiIationsanlaggning sam härstammar fran
fastighetens byggár som idag genererar
relativt hoga energi- och driftskostnader. Till
och frànluftsfIãktarna i garaget kommer under
2012 aft bytas Ut till en modern anlaggning
som optimerar IuftflOden, ach sänker drifts- och
underhàllskostnader.

Tvattstugor — renovering av ytskikt och
modernisering av maskinpark
Tvättstugorna har idag relativt slitna ytskikt och
delar av maskinparken uppvisar vissa brister
med àterkommande driftsstopp sam fOijd.
Styrelsen planerar aft under 2012 eller 2013
att genomfOra en renovering av tvattstugorna
där hela eller delar av maskinparken byts ut
mat mer kastnadseffektiva altemativ.

Mâlning av trapphus och belysning
Trapphusen har inte renoverats sedan
byggaret ach rent kosmetiskt lider dessa av
màngárigt slitage. Foreningen planerar darfOr
aft under ár 2013 renavera trapphusens ytskikt
samt även se Over belysningen I trapphusen i
syfte aft spara energi. I sam band med dessa
atgarder avser vi ãven aft se Over belysningen
i 1 7-husets kallargangar sam idag lyser dygnet
runt.
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Gemensamma dörrar, förstärkt
inbrottsskydd
Under kommande r fortgâr arbetet med aft se
Over inbrottsskyddet i fastigheten och vid
behov byta Ut slitna gemensamma dorrar scm
inte langre fyller sin funktion. Vid behov
kommer vi även byta ut nycklar och
láscylindrar p inbrottsutsatta källarfOrrd. Det
kan även bli aktuellt att komplettera med
APTUS-Iäsare p vissa gemensamma dOrrar.

Föreningens ekonomi
Avtal cm ekonomisk forvaitning finns tecknat
med Deloitte AB scm via fuHmakt fran
styrelsen även administrerar foreningens
lagenhetsregister.

FOreningen har under àret tecknat foijande
vasentliga avtal:
- Nytt serviceavtal cm takskottning
- Nytt serviceavtal avseende

vinterunderhãll/snorOjning pa mark
- Nytt serviceavtal gallande entrémattor med

tryck
- Nytt serviceavtal avseende besiktning cch

service av fastighetens rokluckor
- Entreprenadavtal for garagerenovering
- Entreprenadavtal for ny belysning i garaget
- Entreprenadavtal for

rencvering/mcdernisering av 3 stycken
hissar

- Entreprenadavtal for instaflation av nytt
lássystem, nya pcrtar, dörrar mm.

- Entreprenadavtal avseende
badrumsrencvering av 38 hyresratter

Fastighetslan
Foreningen hade vid rakenskapsarets bOrjan
en ingàende bankskuld cm 180 000 000 kr,
under fOrsta halvaret har 10 000 000 kr
amorterats. Räntebärande skulder uppgick vid
àrets slut till totalt 170 000 000 kr.

Overskottslikviditet
Under andra halvan av 2011 har det blivit
svárare och dyrare att lana pengar, bankerna
premierar inlàningskunder cch har erbjudit
foreningen attraktiv avkastning pa
räntebärande placeringar.

Styrelsen har arbetat aktivt med aft placera
Overskottslikviditet i rantebarande placeringar
via clika fcrmer av inlàningskcntcn. Under
delar av rakenskapsaret har dessa placeringar
genererat ett positivt räntenettc jämfOrt med
erlagda lanerantor. Under aret erhOll
foreningen inláningsrantor pa totalt 1 .065.180
kr. Overskottslikviditeten kcmmer lopande att
anvandas for pâgáende cch planerade arbeten
i fastigheten.

Kommentarer till ekonomin
Foreningens resultat fOr ar 2011 är
—4517636 kr, vilket kan jämfOras med
resultatet for ár 2010 pa — 758 775 kr. Detta är
dock inte riktigtjamforbart eftersom det bara
var drygt 3 manaders verksamhet under 2010.
Forandringen mellan aren kan framst fOrklaras
av aft styrelsen har genomfort mànga
fOrbattringsarbeten pa fastigheten samt salt en
del tomma lagenheter som även har inneburit
en del kostnader scm t.ex mäklararvoden pa
393 200 kr. Sedan har foreningen drabbats av
flera vattenskador scm har kostat mycket
pengar.

I resultatet ingár avskrivningar med 2 930 635
kr och exkluderar man dem blir resultatet —

1 587 001 kr. Avskrivningar är en
bokforingsmassig vardeminskning av
foreningens fastighet och den posten paverkar
inte foreningens likviditet. lnnebOrden av detta
är aft foreningens verksamhet genererat ett
likviditetsunderskott pa 1 587 001 kr.

I foreningen pagar regelbundet ett arbete med
att se Over drifts- och underhàllskostnader, de
underhallsatgarder och investeringar vi
genomfort under rakenskaparet samt planerar
att vidtaga under 2012 och 2013 är ett led i det
arbetet.

I samband med budgetarbetet infOràr20l2
beslutade fOreningen cm en avgiftshOjning pa
3 % fr.o.m. 1 januari 2012.

Foreningens enskilt storsta kcstnadspost är
räntekostnaden och den har under ar 2011
varit pa 5 713 741 kr.
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*Genomsnittlig skuldranta definieras som bokförd räntekostnad i forhãllande till genomsnittliga fastighetslán. Fastighetens
beláningsgrad definieras som fastighetslan i forhãllande till fastighetens bokfdrda värde.

Resultatdisposition

Forslag till behandling av foreningens resultat
Balanserat resultat -929 550
Arets fOrlust -4 517 636

- 5 447 186

Styrelsen fôreslàr att
Till yttre fond avsätts 683 100
I fly rakning Overföres -6 130 286

- 5 447 186

Beträffande foreningens resultat och stallning i ovrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansrakningar med tillhOrande tillaggsupplysningar. I

Nyckeltal 2010 2011

Arsavgift per kvm bostadsrattsyta, kr
Lan per kvm bostadsrattsyta, kr

Insats per kvm bostadsrattsyta, kr

Genomsnittlig skuldränta, % *

Fastighetens belaningsgrad, % *

443 443

12250
29 000

2,9

10 840
29 050

3,3

31 29

Resultatfördelning

• lntäkter

• Finansiella intäkter

Räntekostnader

• Fastighetsadministration

Driftkostnader

• Avskrivningar
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Sà här tolkar du Arsredovisningen

Förvaltni ngsberättelsen
Avsnittet ger en forklaring till verksamheten.
T.ex. en beskrivning av fastigheten, utfOrt och
planerat underhll och vilka som är invalda i
styrelsen. I fOrvaltningsberattelsen upplyser
foreningen om sàdant som inte finns med
balans- och resultatrakningen men sam and
är viktiga fOr att kunna bedOma fOreningens
ekonomi. Här redovisar även styrelsen sitt
forslag pa hur fareningens resultat fOr àret ska
disponeras.

Resultaträkningen
Här redovisas foreningens intäkter och
kostnader under verksamhetsàret. lntakter
minus kostnader är lika med àrets overskott
eller underskott. FOr en bostadsrattsforening är
inte malet att gora stora overskott utan att
làngsiktigt anpassa intakterna mot de
kostnader foreningen har. DärfOr kan resultatet
variera fran ar till àr, t.ex. am foreningen ett
visst àr tagit stora akuta reparationskostnader
sam inte tacktes av intäkterna just det àret.

Arsavgifterna bOr dock beräknas till en nivã där
de tillsammans med eventuella hyresintäkter
tacker driftskostnader samt avsattning till ett
framtida planerat underhall (avsattning till
fond).

Intäkter
De viktigaste intäkterna i en
bostadsrattsfOrening är medlemmarnas
arsavgifter och hyresgasternas hyror. Hyror
kan komma fran tex. boende, garageplatser
eller lokaler. En fOrening med manga
lokalhyresgaster kan oftast hàlla en relativt lag
avgiftsniva — men kan samtidigt vara kanslig
mot hyresbortfall.

Kostnader inklusive avskrivningar
Foreningens kostnader utgOrs till stOrsta delen
av driftskostnader sàsom el, uppvärmning,
vatten, fastighetsskOtsel, snOrOjning m rn. Till
driften raknas aven underhall och reparationer.

Kostnaden fOr stOrre underhall dar foreningen
fOrbattrar och fornyar en installation i
fastigheten sam t.ex. vid ett stambyte, far
fOrdelas ut pa flera ar. Kostnaden skrivs av pa
en nyttjandeperiod. Under foreningens
rOrelsekostnader i resultatrakningen finns

därfOr en post som kallas avskrivningar. Dar
redovisas en bokforingsmassig kostnad, som
ska motsvara arets slitage pa fastigheten och
inventarier. Ett slitage sam bOr finansieras
genom att fOreningens intakter ãven tacker
avsattningar till ett framtida planerat underháll.

Finansiella intãkter och kostnader
Har redovisas vad fOreningen har fOr
räntekostnader pa sina Ian. Räntekostnaderna
är oftast en star post fOr fOreningarna och här
kan det vara av vikt att se Over
tillaggsupplysningarna kring làngfristiga
skulder i balansrakningen. Vilka bindningstider
ligger och till vilken räntesats?

FOr att fã reda pa en viss lagenhets
“räntekostnad” — kan man multiplicera
lagenhetens andelstal med rantekostnaden.

Ba Ia ns rä kn I ngen
I detta avsnitt redovisas en ogonblicksbild av
foreningens tiligangar och skulder pa
bokslutsdagen.

Tillgangar
I en fOrening finns framst tva olika slags
tillgãngar. Anlaggningstillgangar och
omsattningstillgángar.

Anlaggningstillgàngar— där tillgàngarna är
bundna och därmed svàrare aft realisera. Den
enskilt storsta tiligangen är självklart
fOreningens fastighet. Det bokfOrda vardet scm
är angivet, ar anskaffningskostnaden fOr
fastigheten och ska inte fOrvaxlas med
marknadsvärdet, som kan vara bade lagre och
hogre.

Omsattningstillgàngar— t.ex. kassa och bank,
där tillgàngen kan omsattas ganska enkelt.

En mátt fOr att se hur foreningen mar
likviditetsmassigt, är att se am
omsattningstillgángarna uppgar till minst en
fjardedel av omsattningen, d.v.s. foreningens
hyror och avgifter.
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Eget Kapital
En bostadsrattsforening är en ekonomisk
forening och alla mecilemmar I en sádan
forening ska betala in en insats. Foreningens
egna kapital bestár därfOr främst av vid
blldandet inbetalda insatser och senare
eventuellt inbetalda upplàtelseavgifter. Det
egna kapitalet är fOrdelat p bundet och fritt

eget kapital.

Bundet eget kapital - är t.ex. insatser. Det
kallas bundet dà det ssom
anlaggningstillgàngar är svárt att realisera.
Under bundet eget kapital redovisas även
foreningens yttre fond. (Ibland även den inre

fonden).

Den yttre fonden bestàr av avsattningar scm

gjorts tidigare ár enligt foreningens stadgar. I

praktiken är detta endast avsattningar scm
gors I bokfOringen, och finns sáledes inte pa

ett särskilt konto. Det är därfor viktigt att dessa

pengar áterfinns I omsattningstillgangarna — dà

fonden ska anvandas. Cm siktet sätts pa att

àrsavgifter och hyresintakter alitid ska täcka

ãrets avsattning till den yttre fonden sâ
kommer pengar även alitid finnas for det
planerade underhallet.

Fritt eget kapital - utgors av tidigare ars
resultatmassiga under- och överskott.

Skulder
FOreningens skulder delas upp I langfristiga
och kortfristiga skulder.

Làngfristiga skulder - ska betalas fOrst efter
flera ar. Dá oftast mot en sarskild
amorteringsplan sàsom t.ex. foreningens
fastighetslàn.

Kortfristiga skulder - kan vara
forskottsinbetalda hyror och avgifter samt
obetalda fakturor scm benämns som upplupna

kostnader I balansrakningen. Dessa ska
betalas mom ett ar.

Ställda sãkerheter
Avser pantbrev/fastighetsinteckningar som
lam nats scm säkerhet fOr foreningens Ian.

Kassaflödesanalys
Kassaflodet är foreningens nbetalningar och

utbetalningar under en period. I
arsredovisningen visas flOdet for hela aret.
Kassaflodesanalysen delas upp i tre grupper:

Lopande verksamheten — bestár av avgifter

och hyror, Ovriga intakter och utgifter,
korifristiga fordringar och kortfristiga skulder.

Investeringsverksamheten — bestãr av nya
fOrvärv. Kop av inventarier och gjorda
installationer eller forbattringsarbeten pa
fastigheten.

Finansieringsverksamheten — utgOrs t.ex. av

nyupptagna Ian och amorteringar.

Ett positivt kassaflode visar att det finns
mojligheter till utveckling och investeringar. Ett
negativt kassaflOde under nagra ar kan vara

en bra varningssignal for framtiden dá mer
pengar flOdar ut an vad scm kommer in.

Til Iäggs u pp lys n I ngar
For att skapa en Okad fOrstáelse for de olika

pcsterna som redovisas under resultat- och
balansrakningen, och därmed fà en battre bild

av bakgrunden till foreningens ekonomiska
stallning, ska en arsredovisning enligt
ârsredovisningslagen även mnnehalla
tillaggsupplysningar. Typiska
tillaggsupplysningar är en redovisning av
fOreningens lángfristiga Ian och vilka intãkter

och kostnader scm är forutbetalda (fakturor
scm ar betalda men galler nästa ár) samt
upplupna (fakturor scm galler for aret men scm

ännu inte betalats).

11119 Brf Riddarsporren 24 Org.nr 769604-5397



RESU LTATRAKNING 2011-01-01 2010-01-01

Not 2011-12-31 2010-12-31

Rörelsens intäkter mm.
Arsavgifter och hyresintäkter 1 16 395 575 4 572 890

Ovriga rOrelseintäkter 2 457 669 262 492
16853244 4835382

Rörelsens kostnader
Driftkostnader 3 -10 846 522 -2 865 720

Fastighetsforsäkriflg -209 153 -57 940

Fastighetsavgift / fastighetsskatt -738 668 -203 561

Fastighetsadministration 4 -1 997 597 -277 215

Avskrivningar av materiella anIaggningstiIIgngar -2 930 635 -810 391

-16 722 575 -4214827

Rörelseresultat 130 669 620 555

Resultat fran finansiella poster
Ränteintäkter 1 066 690 77 305

Ràntekostnader -5 714 995 -1 456 635
-4 648 305 -1 379 330

Resultat efter finansiella poster -4 517 636 -758 775

Arets resultat -4 517 636 -758 775
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BALANSRAKNING

TILLGANGAR

Anlaggningstillgàngar

Materiella anlaggningstillgángar
Byggnader och mark
tnventarier
Installationer
Págáende nyanläggningar materiella
anlaggningstillgángar

Summa anlaggningstillgângar

Omsattningstillgángar

Kortfristiga fordringar
Hyresfordringar
Kundfordringar
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intäkter

578 598 751 579 175 724
19726 0

154774 0

Kortfristiga placeringar
Ovriga kortfristiga placeringar

Kassa och bank

Summa omsattningstillgángar

SUMMA TILLGANGAR

30 000 000
30 000 000

7 658 843

39 918 408

639 595 493

20 000 000
20 000 000

15404853

36 570 866

615 746 590

2011-12-31 201 0-1 2-31

Not

5
6
7

8
20 903 834

599 677 085

599 677 085

77 867
0

1 065 984
9 1115714

2 259 565

0
579 175 724

579 175 724

24913
8 848

10
1132242
1166013
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BALANSRKNING 2011-12-31 201 0-1 2-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 10

Bundet eget kapital
Inbetalda insatser 455 597 446 426 125 789

Upplâtelseavgifter 15 210 292 5 023 966

Yttre fond 170775 0
470978513 431 149755

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller fOrlust -929 550 0

Arets resultat -4 517 636 -758 775
-5447186 -758775

Summa eget kapital 465 531 327 430 390 980

Lángfristiga skulder 11

Skulder till kreditinstitut 170 000 000 180 000 000

Summa Iángfristiga skulder 170 000 000 180 000 000

Kortfristiga skulder
LeverantOrsskulder 987 887 1148 974

Aktuell skatteskuld 67 148 0

Ovriga skulder -20 998 1 693 283

Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter 12 3 030 129 2 513 353

Summa kortfristiga skulder 4 064 166 5 355 610

SUM MA EGET KAPITAL OCH SKULDER 639 595 493 615 746 590

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

Panter och därmed jamforliga säkerheter
som har stallts for egna skulder och fOr
fOrpliktelser som redovisats som avsattningar

Fastighetsinteckningar 202 000 000 202000 000
202 000 000 202 000 000

AnsvarsfOrbindelser Inga Inga
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KASSAF LODESANALYS

Den lopande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar for poster som inte ingr kassaflOdet
Erhàllen ränta mm
Eragd ränta

Kassaflöde fran den Iöpande verksamheten

fore forandringar av rorelsekapital

Kassaflöde fran forandringar av rorelsekapital
Minskning(+)/okning(-) av kundfordringar
Minskning(4-)/okning(-) av fordringar
Minskning(-)/okning(+) av IeverantOrsskulder
Minskning(-)/okning(+) av kortfristiga skulder

-44 106
-1 049 446

-161 087
-1130357

-33 761
-1132252
1148974
4 206 636

Kassaflöde fran den lopande verksamheten -3971997 4241213

Investeringsverksamheten
FOrvärv av byggnader och mark -2 337 306
Förvärv av inventarier -26 318

FOrvärv av installationer -164 538
Forvarv av pàgãende nyanlaggningar materiella anIaggningstiIIg -20 903 834

-579 986 115
0
0
0

Kassaflöde fran investeringsverksamheten -23 431 996 -579986115

Finansieringsverksamheten
Inbetalda insatser
Inbetalda upplàtelseavgifter
Upptagna Iángfristiga Ian
Amortering Iángfristiga Ian

29 471 657
10 186 326

0
-10 000 000

426 125 789
5 023 966

180 000 000
0

Kassaflöde fran fi nansieringsverksamheten

Förandring av Iikvida medel
Likvida medel vid ãrets bOrjan

Likvida medel vid àrets slut

29 657 983 611 149755

2 253 990 35 404 853
35 404 853

37 658 843 35 404 853

Not
2011-01-01
2011-12-31

130 669
2 930 635
1 066 690

-5 714 995

2010-01-01
2010-12-31

620 555
810 391

77 305
-1 456 635

-1 587 001 51 616

0
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TILLAGGSUPPLYSNINGAR

ALLMANNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper
Tillampade redovisningsprinciper Overensstämmer med àrsredovisningslagen samt uttalanden och
allmänna rd frn Bokforingsnämnden. Nar allmänna rád fran Bokforingsnamnden saknas har vagledning
hämtats fran Redovisningsradets rekommendationer och i tillampliga fall fran uttalanden av Far. När sà är
fallet anges detta I särskild ordning nedan. Principerna àr ofOrändrade jamfart med fOregãende ár.

Varderingsprinciper m.m.

Tillgãngar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvarden om inget annat anges nedan.

Materiel/a an/äggningsti/lgângar
Materiella anlaggningstillgàngar redovisas till anskaffningsvarde med avdrag fOr ackumulerad
vardeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgángarna skrivs av linjärt Over tillgangarnas
nyttjandeperiod. Följande avskrivningar tillämpas:
Byggnad 200 àr
Fastighetsforbattringar 25 ár
Inventarier 3-5 r
Installationer 10 ár

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

Fastighetsskatt / Fastighetsavgift
En forening med hyreshus tick nya värden vid fastighetstaxeringen ar 2010 och dessa kommer att galla
fram till ãr 2013. Foreningen beskattas idag genom en kommunal fastighetsavgift pa bostäder som hOgst
far vara 0,4 % av taxeringsvardet fOr bostadsdelen. Foreningen betalar idag en fastighetsavgift pa 1 302 kr
per lägenhet. FOr lokalerna betalar fOreningen en statlig fastighetsskatt med 1 % av taxeringsvärdet pa
lokaldelen.

Fond for yttre underhã/l
Enhigt bokfOringsnamndens allmànna ràd, ska reservering for framtida underháll redovisas under bundet
eget kapital.Avsattning till fonden sker, genom en àrlig omfOring mellan fritt och bundet eget
kapItal.lanspraktagande av fonden for planerat underháll sker pa samma sail.

Intaktsredovisning
lnkomsten redovisas till det verkliga vàrdet av vad som erhállits eller kommer aft erhàllas.

Personal
Foreningen har ingen personal anställd. Styrelsearvode inkI sociala avgifter är utbetalt med 799 034 kronor.

Detta avser tvá àrs arvode, bade 2010 och 2011 enligt stammobeslut.
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TILLAGGSUPPLYSNINGAR

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not I Arsavgifter och hyresintakter 2011 2010

Nettoomsattning uppdelad pa rorelsegren
Arsavgifter bostader 6 865 877 1 589 893

Hyresintakter bostäder 3 262 602 1 237 474

Hyresintakter lokaler 5 821 605 1 653 501

Hyresintakter forràd 132 343 26 580

Ovriga ersättningar fran hyresgaster 258 689 65 442

Overlàtelseavgifter 30 950 0
Pantforskrivningsavgifter 13 268 0
Ovriga intäkter 10 241 0

16395575 4572890

Not 2 Ovriga rörelseintäkter 2011 2010

Ovriga fakturerade kostnader 453 998 260 739

Ovriga intäkter 3 671 1 753
457 669 262 492

Avser vidarefaktuerad fjärrvärmekostnad med 411 kkr och va-kostnad med 43 kkr.
Detta enligt kopeavtal där det framgar att Svenska Bostader ska betala 19 % av
fjärrvärmekostnaden samt 17 % av va-kostnader for fastigheten Riddarsporren 19.
Detta gallde fram till aft separationen av anlaggningarna var genomfOrd i mãnadsskiftet okt / nov.

Not 3 Driftskostnader 2011 2010

FastighetsskOtsel 544 036 298 527

Städ 334 645 23 358

SnOrOjning/sandning 271 777 54 701

Teknisk fOrvaitning 581 991 153 998

Rep och underhâll lokallbostad/gemensamt m m 1169 112 78 621

El 492157 155454

Fjärrvärme 3 208 211 1 269 999

Vatten/renhállning 797 332 99 190

Tomtratttsavgald 2 509 316 585 610

Ovr driftskostnader/förbrukn matrl m m 937 945 146 262
10846522 2865720

Not 4 Fastighetsadministration 2011 2010

Ekonomisk fOrvaltning 279 967 70 941

Konsultarvoden/mäklararvoden 508 849 150 692

Revision 48 800 8 000

StyrelsekostnaderfOrmOten mm 12687 17121

IT-tjänster 92 602 25 991

Inkassokostnader 14444 81

Styrelsearvoden inkl sociala avgifter 799 034 0

Ovriga administrationskostnader 241 214 4 389
1997597 277215
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TILLAGGSUPPLYSNINGAR

Not 5 Byggnaderoch mark 2011-12-31 2010-12-31

Ingende anskaffningsvarde 579 986 115 0

Inkop 2337306 579986115

Utgáende ackumulerade anskaffningsvarden 582 323 421 579 986 115

Ingâende avskrivningar -810 391 0

Arets avskrivningar -2 914 279 -810 391

Utgàende ackumulerade avskrivningar -3 724 670 -810 391

Utgàende redovisat värde 578 598 751 579 175 724

Redovisat värde byggnader 576 275 793 579 175 724

Redovisat värde fastighetsfOrbättringar 2 322 958 0
578 598 751 579 175 724

Taxeringsvarde
Taxeringsvardet for foreningens fastigheter: 455 400 000 455 400 000

varav byggnader: 224 000 000 224 000 000

Not 6 Inventarier 2011-12-31 2010-12-31

Inkop 26318 0

Utgàende ackumulerade anskaffningsvarden 26 318 0

Arets avskrivningar -6 592 0

Utgâende redovisat värde 19 726 0

Not 7 Installationer 2011-12-31 2010-12-31

InkOp 164538 0

Utgáende ackumulerade anskaffningsvarden 164 538 0

Arets avskrivningar -9 764 0

Utgáende redovisat värde 154 774 0

Not 8 Pàgâende nyanlaggningar materiella 2011-12-31 2010-12-31

InkOp 20 903 834 0

Utgâende ackumulerade anskaffningsvarden 20 903 834 0

Utgáende redovisat värde 20 903 834 0

Avser Garagerenovering 17 842 080 kr, badrumsrenovering 365 828 kr,
takrenovering omlaggning 246 242 kr skaldkydd 2 211 535 kr och hissbyte 238 149 kr.

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2011-12-31 2010-12-31

FastighetsfOrsakrning Folksam 141 679 138 602

Uppi mt vidarefakturering Svenska Bostäder 8 407 260 739

Stockholm Mark, tomtrattsavgald 698 975 613 000

Deloitte 58 257 56 474

Ovr upplupna kostnader och upplupen ränteintäkt 208 396 63 427
1115714 1132242
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TILLAGGSUPPLYSNINGAR

Not 10 Eget kapital

Not 11

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011-12-31 2010-12-31

Förutbetalda avgifter/hyror
Upplupna räntor
Upplupen el
Upplupen fjärrvarme
Ovr upplupna kosnader

2 166 524
31 512
44 452

318 573
469 068

3 030 129

1 708 781
36 355
36 885

510 885
220 447

2 513 353

Stockholm 2012-03-/7

Gunilla Hall

-

-t2-,

Nils Thuresson

Martin Paulsson

lamnats den /(-(mars 2012.

Inbetalda Upplátelse Yttre lalanserat Arets
insatser avgifter fond resultat resultat

Belopp vid árets ingàng 426 125 789 5 023 966 0 0 -758 775
Okning av insatskapital 29 471 657 10 186 326 0 0 0
Resultatdisp. enl. beslut av
fg.árs foreningsstamma: -758 775 758 775
Avsattn. till yttre fond 170 775 -170 775 0
Arets förlust -4 517 636
Belopp vid árets utgàng 455 597 446 15 210 292 170 775 -929 550 -4 517 636

Lángfristiga skulder 2011-12-31 201 0-1 2-31

LánSEB 170000000 180000000
170000000 180000000

Kreditgivare Vilikors- Ränta % Amortering Lànebelopp
andring 2012 2011-12-31

SEB 2012-11-28 2,94 0 41 000000
SEB 2013-09-28 2,73 0 29 000 000
SEB 2015-09-28 3,47 0 50 000 000
SEB 2018-09-28 3,88 0 50 000 000
Summa Iàngfristiga skulder 170 000 000

Gun Lidholm

Bahtiyar Celic

Revisor BoRevision Sverige AB

19119 Brf Riddarsporren 24 Org.nr 769604-5397
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Revisionsberättelse

Till foreningsstamman i BostadsrallsfOreningen Riddarsporren 24

Organisationsnummer 769604-53 97

Rapport om ársredovisningen

Jag har reviderat .rsredovisningen for Brf Riddarsporren 24 fOr âr 2011.

Styrelsens ansvarfor crsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret fOr att upprätta en rsredovisning som ger en rättvisande

bud enligt rsredovisnings1agen och for den intema kontroll som styrelsen bedOmer är

nOdvandig for att uppratta en .rsredovisning som inte innehâller vasentliga felaktigheter, vare

sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är all uttala mig om .rsredovisningen pa grundval av mm revision. Jag har utfört

revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa

standarder kräver all jag fl5lj er yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen for all

uppná rimlig sakerhet all rsredovisningen inte innehâller vasentliga felaktigheter.

En revision innefattar all genom olika âtgarder inhämta revisionsbevis om belopp och annan

information i ârsredovisningen. Revisorn väljer vilka ätgarder som ska utföras, bland annat

genom all bedOma riskerna fOr vasentliga felaktigheter i rsredovisningen, vare sig dessa

beror pa oegentligheter eller pa fel. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den

interna kontrollen som är relevanta for hur fOreningen upprattar ãrsredovisningen fOr all ge en

rättvisande bud syfte all utforma granskningsâtgarder som är andamálsenliga med hansyn till

omstandigheterna, men inte i syfte all gOra ell ullalande om effektiviteten i fOreningens

interna kontroll. En revision innefattar ocksâ en utvardering av andamálsenligheten i de

redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i

redovisningen, liksom en utvardering av den Overgripande presentationen i .rsredovisningen.

Jag anser all de revisionsbevis jag har inhämtat är tillrackliga och andamálsenliga som grund

fOr mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt mm uppfallning har ársredovisningen upprattats i enlighet med rsredovisningslagen

och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande bud av fc5reningens finansiella stallning per

den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflOden fOr áret enligt

rsredovisnings1agen. Forvaltningsberallelsen är forenlig med rsredovisningens ovriga delar.

www.borevision.se
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Jag tilistyrker därför aft foreningsstamman fastställer resultatrakningen och balansrakningen
fOr foreningen.

Rapport om andra krav enhigt lagar och andra fôrfattningar

Utöver mm revision av ársredovisningen harjag även reviderat forsiaget till dispositioner
betraffande foreningens vinst eller förlust samt styrelsens forvaltning for Brf Riddarsporren
24 fOr âr 2011.

Styrelsens ansvar

Det ir styrelsen som har ansvaret fOr fOrslaget till dispositioner betraffande fOreningens vinst
eller fOrlust, och det ir styrelsen som har ansvaret fOr fOrvaltningen enligt lagen om
ekonomiska foreningar.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är aft med rimlig säkerhet uttala mig om forslaget till dispositioner betraffande
foreningens vinst eller fOrlust och om forvaltningen pa grundval av mm revision. Jag har
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag fOr mitt uttalande om styrelsens forsiag till dispositioner beträffande
foreningens vinst eller fOrlust harjag granskat om fOrslaget är fOrenligt med lagen om
ekonomiska foreningar.

Som underlag fOr mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver mm revision av
ârsredovisningen granskat vasentliga beslut, âtgärder och fOrhâllanden i fOreningen for aft
kunna bedOma om nàgon styrelseledamot är ersattningsskyldig mot fOreningen. Jag har även
granskat om nâgon styrelseledamot pa annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska
fOreningar, bostadsraftslagen, ârsredovisningslagen eller fOreningens stadgar.

Jag anser aft de revisionsbevis jag har inhämtat är tillrackliga och andamâlsenliga som grund
fOr mina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker aft foreningsstamman behandlar fOrlusten enligt forslaget i
fOrvaltningsberattelsen och bevilj ar styrelsens leclamoter ansvarsfrihet fOr rakenskapsâret.

Stockholm den 14 mars 2012

BoRevision
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Susanne Gustafsson
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