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Fdrvaltningsberattelse

Stvrelsen for Bd Kroken 2417, 769605_0850 fer hatmed avge arsredovisning for 2009

Ariredovisningen ar upprattad i svenska kronor'

1 ( 1 1 )

Fastighetens tekniska status
Resetuering tillfdreningens undethallsfond gots, i enlighei med fitteningens stadgar, med minsl 0,3%
av faslighetens taxeringsvdrde.

Faireningsfragor
Siadgar
FOreningens gallande stadgarregisirerades hos Bolagsverket200g-08-31.

[/ledlemmar
Foreningen hade vid arets slut 66 medlemmar.

45 bostadsratter lforeningen var vid erets uigeng uppletna. Under Sret har4 dvellatelser sketl samt en
hyresratt updatits till bostadsratt. Styrelsen har restriktiv policy nar dei galler andrahandsuthyrning

Vid liigenhetsoverlatelser debiteras koparen en dverEtelseavgift med 2,5 "/d €v gellande
prisbaabelopp Eventuellpantsattningsavgift debileras pantsdttaren med 1 o/o av gallande
prisbasbelopp.

Siyrelse, revisorer, valberedning och iivriga funktioner
Stvrelse
Eriligt fdren ingens stadgar ska styrelsen bestd av minst 3 och hogsl T ledamdter med hdgst 3
suppleanter Styrelsen har haft foliande sammansethrng:

Allmant om verksamheten
Foreninqenharl i | |andama|att f ramjamed|emmarnasekonomiskaintressegenomattI fdren|ngens
iil',,i'.iirj,l-""ila.L*"nerer oit'iot at.' unaeinvttjanderait och uian tidsbesransning upplaielse far
#"1;4il;;k;;-irqs;r ranslutnrng tillforeni'ngiens hus, om marken ska anvandas som
komplement till bostadsl:igenhet eller lokal

Fiireningens byggnader
avoonaoeina. sofiru-pitordes 1912 lrgger IStockholms kommun och har beteckningama Kroken 7

oiiiroken 2a Faslritiele na ar fullvardesforsahrade hos lf

Foreninoens Dvqqnader utqorc av fvra hus med fem vanrrgsplan fordelade pa 45 (3 75J lvm)

"i*r,"i", t#_i"oprar..;d bosta;ealt sam 8 t668 hvmilagenheter med hyres'ail Fo'eningen har

ro"i"l"r nlro"iLit"..en ocn 2 hoppl'ngsrur vrlka arla vairt JthYIda under a'et Tllbyggraderna

noroct sa tO stiyct en- garageplatser som fran Arsskiftet 2009/2010 administreras av foreningen sialv
lcrr nvri nu endast ,tiirr toieiringens medlemmar En av tandHkarpraktikerna har i bdrjan av 201o

uDohdrt och andrats tillbostad och dver6tils med bostadsratt.

Den totala bosiadsytan ar4 421 kvm samt 1 381 kvm lokalyta Totalt 5 802 kvrl].

Laiqenheisfdrdelning:
5 sl 1 rum och kdk

14 st 2 rum och kdk
20 st 3 rum och kok
I st 4 rum och kok
5 st 5 rum och kok
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Ordinarie ledamoter
Jan-Sture Bjurler
Ellinor Bjdrkeheim
Sam Litzing
KajMol in
PeterTilder

SupPleanter
conny Emretzon
Hans Johansson

- Foreninqens firma tecknas forutom av styrelsen, av minst tv6 ledamdter ifdrenlng
- iil;i!;';il;;;i1;;i12ri,t ii-p.tor.oiito'a" itvrelsemoien samt utover detta ett stort antal
arbetsgruPPsmOten
lNv dlGiie nnns reslstrerad efter rakenskapserets utgang, 2010'06-16

Carl Gustav Malmgfen, intern rcvisor
Katarina Boive, extern revsior

Revisorssuppleant
Birgitta Olmedo TuomLnen

Vesentliga handelser under aret
vid kdpda;man 2009-04 28 togs med majoritet besluiet att fdrvarva fastigheterna Kroken 24 och

Kroken 7

Efter ett mycket omfattande och l6ngdraget ombildningsarlcete kunde fasligheterna ulllradas
2009-48-27.

Efter tilfiradet noterades saftingsskador i kallanrappan tr6n gbrden pa Gotgatan 99/Ringvagen 104
Efter fdrhandlingar med Familiebosteder har dessa bekostats och algardats av Famlljeooslaoer

Under verksamhetseret 2009 har mycket abete lagils net Infor de slora tenovenngsprojekten sesom
fasad och fonsterrenovedng, yttre skydd, stamb''le och uppgradenng av el pd Rrngvagen 108 samt
forhandlingar med Familjebosfader oah varmeleverantoren betrSlfande separenng av Iarrvarme

En hyresrdtt har upplatits till bostadsrett

Fdreningens ekonomi
Arsavgifter 2009
Arsavgifrerna har varil ofdrandlade under 2009.

Fastighetsavgift
Fastrihetsav6rfr erlaggs med det lagsta av vardel 1 272 kr per lagenhet eller 0 4 o/o av fastighetens
taxe'hqsvarde samt 1 o'o av taxefrngsvdrdet ror lokaler. Taxenngsviirdel framger av nol 4

lnkomstskatt
Fdreningen anser sig siSlva skattemassigt vara elt privalbostadsfdtetag, da det ar fbrsta aret med
verksam;het har Skaiteverket annu inte t git stdllnrng trll deita Brf Kroken 24t7 betalar fdt naruarande
26.3% i inkonrsiskafl pa kapitalinkomster

Budgel for nasta ar
Ingen hdjning planeras av ersavgifterna under2010.

Ekonomisk forvaltning
Avtalom ekonomisk fbrualtning finns tecknat med Visma Servlce AB t o m 2011-12 31.
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Belopp i kr

Ekonomisk aiversikt
2009-12-31

Neltoomsannlnq, tkr
Resultat efter linansiella poster, tkr 62
Genomsni ig skubrenta, %
Fastighetens belAningsgrad, %
Taxeringsvdrde, tkr

Dispositioner betraffande vinst eller fiirlust

erets resullat
Totalt

Styrelsen fdres€r att medlen behandlas sA att
reserveras till underhallsfond
i ny rekning dverfdrs

Totalt

Fdreningens resultat ooh stdllning framger av efterfdljande resultat' och balansrekningar med
lilEggsupplysningar.

61 2U

92173
-30 939
6123/
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Resultatrakning
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Belopp i kr 2009-01-01-
2009-12-31

Netfooms;ittning
Arsavgifter och hyror
Ovriga rdrelserntakter
Summa nettoomslttning

Kostn ader lU f astt g h etsl6 N altn i n g
Fastighetskostnader
Ovriga exlerna kosinader

Avskrivningar av meteriella
anleggningstillgangar
Rdrelseresultat

Resultat fren finansiella poster
Ranteintakter och liknande resultatposter
Riintekoslnader och liknande resultatposler
Resultat etter fina nsiella poster

Resultatfdre skatt

Skatt pa iirets resullat

Arets resultat

'| 371 317
2 358

1 3 7 3 6 7 5

820 603
-1A4 547

-1 047

-46 532
320 946

2 570
-261 609

61 907

61 907

-673

61 234
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Balansrakning
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Belopp ikr 2009-12-31

TILLGANGAR

Anlaggningstillgengal

$ate riel I e e n Hgg n i n g sti I lgA n g a r
Byggnader och mark
Inventafi er, verKyg och installationef
Pigaende nyanldggningar och fdrskott
avseende materiella anldggningstillgangar

Summa anleggningstill96ngar

Omseftningetillgangal

Kortldstiga loddngar
Avgifi s- och hyresfordringar
Fonitbetalda kostnader och upplupna int€kter

Kassa och benk

Sumrna omsdttnlngstillgAngar

SUMMA TILLGANGAR

138 374 308
.15 460

11 462
138 401 230

138 401 230

1 327
162 393
1 $ 7 n

12 871 179

13 034 899

15143612S
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Belopp i kl 2009-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundel eget kapital
lnbetalda insalser
lJppl6telseavgift

Arets resultat

Summa eget kapital

LengHstiga skul.ler
Ov ga skulder till kreditinstitut

Kortuistge skulder
Leverantdrsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och fdrutbetalda intiikter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

101 304 423
2 040 560

103 344 983

6 t  234
61 2U

103 406 217

47 000 000
47 000 000

167 883
673

97 417
763 939

1 029 912

151J36'129

Stellda panter och sakerheter
Fasiighetsinteckningar

Ansvarsftirbindelser

47 000 000

lnga

*a
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Tillaggsupplysningar

Beopp kr onr inget annat anges.

Allmanna redovisningsprinciper
De redovisningspr nciper som tillampas dverenssiammer med drcredovisningslagen saml
bokforingsnamndens allmanna rad och vegbdningar.

Anleggningst gengar

7t11)

Varderingsprinciper m m
Tilbangar, avsattningaf och skulder har varderats till anskaffningsvarden om ingel annat anges nedan

Def in itio n av nyckelta I
Genomsnittlig sku dranta Boffard rantekostnad ifarhelande till genomsnitlliga fastighetsl{n
Fastighetens belAningsgrad Fastithels/An ifArhelbnde lill tastighetens bokfdda varde

Oms2ittningsti genga|
Kodfristiga placeringar varderas tilldet lagda av anskaffningsverde och neltofdrcSljnlngsvarde.

Underhdllsfond
Reservering till foreningens underhallsfond ingar i styrelsens iorslag till vinstdisposition. Efrer att bestut
tagils pa fdreningsdamma sker Ovedoring fren balanserat resultat lill underh6llsfond

Fordringar
Ford ngar upptas till det belopp som efter indivrduell prOvning beraknas bli betatt.

Avskrivningsp nciper fiir anl5ggningsli gengar
Mateielia anlaggningstillgangar redovisas tillanskaffningsvarde minskat med avskivningar. Utgifter
fdr fOrbattingar av tilEangarnas prestanda, utover urcprunglig niva, Okar tittgAngarnas redovisade
varde Utgifter fdr reparation och underhdll redovisas som kostnader Byggnader och invenla er skrivs
av systemaliskt dver tillgdngens bedOmda nlttjandeperioder.

lMarkv:irdet ar rnte foremelfdr avskrivning. Besteende vardenedgang hanteras genom nedskflvnrng

FOreningens finansrella anlaggningstillgAngar varderas till anskaffningsvdrde. I de fatltittgangen pd
balansdagen har etl l6gre vdrde an anskaffningsvdrdet sker nedskrivning till det laigre vardel

Foljande avskr vningsprocent har tilhmpats, varuid hainsyn tagits tilt innehavstiden for under erel
idrviirvade och avytlrade tillgangar.

oA per dr
t,yggnaoer
Invenlarier, verktyg och installationef

Prcgressiv, faklor 2
20

Antal anstelda
Foreningen har inga anstallda. Styrelsen arvoderas entigt aruoden faststatba av fOreningsstamman.
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Noter

Not 1 Fiireningens intakter

3 0 1 )

2009-01-01
2009-12-31

Hyror lokal
Arsavgifter
Varmeavgifter
Summa

560 255
494718
253164
59 180

1 371 3't7

Not 2 Fastighetskostnader
2009-01-01-
2009-'t2-37

14877
Stiid
Hrssbesiklning
Ovriga fastighetskoslnader
Reparalioner
Reparalron hissar
EI
Fjdrrvame

Sophamtning
Fastighetsfdrsakring
Tomtrattsavgdlld
Kabeltv
Fastighetsskatt
Summa

Not 3 Arvode och kostnadsersattning till revisorer
2009-01-01-
2009-12-s1

24 340
3 250

14 840
124 852

8 065
33 735

259 304
33775
29 343
2 0 1 1 1

1 5 4  5 1 8
4 331

95 257
820 603

Revisionsarvode
Summa

Not 4 Byggnader och mark

Byggnad

10  000
10 000

2009-12 31

Arets inkdp
Utgaiende anskaffningsvarde

Avskrivningarenl igt  plan
Arets avskrivning pa byggnad
utg6ende avskrivningar enl plan pa byggnad

Utgaende redovisat verde pe byggnade

138 416 S75
1 3 8  4 1 6  9 7 5

-42 667
-42 667

t38 374 308
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Taxeringsverde
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2009 12 31

Taxer ngsvairde byggnad:
Taxeringsvdrde ma*:

Taxeringsverdet er uppdelat enligt f6ljande
Bostader

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

44 063 000
48 144 400
92173 400

71 200 000
20 973 400

2009-12-31
AnsKalTnrngsvarden
Arets inkop
Utgeiende anskaffningsvarde

Avskrvn ngar enligt plan
Arets avsknvning
utgbende avskrivningar enligt plan

Utgaende redovi3at vSrde

Not 6 Fairutbetalda kostnader och upplupna intakter

1 9  3 2 5
19  325

3 865
-3 865

15 460

2009-12-31

Tomirattsavgeld, Stockholms stad
Strid L&T
Fastighetsfdrsirkring, lf

Not 7 Eget kapital

Kabel tv, uom hem 3 469
112150

40 221
162 393

lnsals- Uppl'telse- Unclerhe - Balansent Arets
kapital avgifter fond resuftat rcsultat

Inbelalda insatser
Arets resultat

101 3D4 423 2 040 560
61 234

Befopp vid arets ubeng 101 3(X 423 2 040 560 - - 61 2U

Not 8 Langfristiga skulder
AmotTeingar

Rantan Ar ar2O1O enl.
2009-12-31RentaoA bunden t.o.m.

1,82 2010-08-30
1,42 2010-08,30
1,82 2010-08-30
1 4 2  2 0 1 0 - 0 8  3 0

SBAB
SBAB
SBAB
SAAB

3 588
3 886
3 289
3 289

12 000 000
13 000 000
11 000 000
11 000 000

'14 052 47 000 000
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Not 9 upplupna kostnader och fiirutbetalda intakter
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2A09-12-31
roturDelaroa nyror och avgfier

Berdknad vZirme, Familjebostader november-december
Sila december
Visma november-december
Eeraknat revisionsaruode
Beraiknat bokslutsarvode

561473
7 586

162 000
3 957

10 923
10 000
8 000

763 939

{
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Vdr fev sionsberaitelse har hmnats u(,201'1.

Katarina BoLVe
Godkdnd revisor



Rf,vrsroNsBERATTELsE

Till ftireningssdtamman i Bostadsrittsfiireningen Kroken 24/7
Organisationsnummer 769605-0850

Vi har granskat irsredovisningen och boklbdngen samt stlrelsens fiirvaltning i
Bostadsr;ittslbreningen Kroken 2417 ftjr er 2009. Det er stlrelselr som har ansvarct liir
riikenskapshandlingama och firrr'altningen och fiir att arsrcdovisningslagen till:impas vid
uppr:ittandet av ersredovisningen. Vert ansvar er att uttala oss om iirsredovisningcn och
{iirr'altningen pa grundval av vir revision.

Revisionen har utliirts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebAr att vi planerat
och genomfofi revisionen liir att mcd hiig men inte absolut siikerhet fitrsekra oss om att
drsredovisningen inte innehiller v?isentliga felaktighctcr- En revision innefattar att granska ett
urval av underlagen 6r belopp och annan information i riikenskapshandlingama. I en revision
ingar ooksi att prdva redovisningsprincipema och styrelsens tilliimpning av dem samt att
beddma de betydelsefulla uppskattningar som st),r'elsen gjofi nAr de uppdttat
drsredovisningen samt att utv:irdem den samlade informationen i irsredovisningcn. Som
underlag liir vert uttalande om ansvzLrsfrihet har vi granskat vesentliga beslut, Atgerder och
ldrhallanden i liireningen lijr att kunna bedaima om nigon st)relseledamot iir
ersettningsskyldig mot fiireningen. Vi har even granskat om negon sq,relseledamot pe annat
sett har handlat i strid med bostadsrittslagen, arsrcdovisningslagen eller liireningens stadgar.
Vi anser aft vir revision ger oss rimlig grund liir vera uttalanden nedan.

Arsredovisningen har upprAttats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en rettvisandc
bild av liireningens resultat och stallning i enlighef med god rcdovisningssed i Sverige.
Fitrvaltningsberiittelsen iir liirenlig med irsredovisningens dvriga delar.

Vj tillstlrkcr att lijreningsstiimman fastsfiiller resultatrakningen och balansr?ikningen, liir
fiireningen, disponcrar vinsten enligt lijrslaget i firvaltningsberettelsen och beviljar stlaelsens
ledamtiter ansvarsfiihet lbr r:ikenskapseret.

Fdljande ir en upplysning som intu pAvcrkat vtira uttalanden ot'an. Arsredotisningen iir inte
a|ltimnad sA al del writ nijligt att behandkr den Jrd en orlinarie Jiirenings'tiimma senast
Lle 30/6 2010.

stockholm den ll fq Dll

( knl&r/ttI-Ll-'
Katarina Boiwe
Codkend revisor
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