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F6rvaltn ingsberaft else

Styrelsen fdr Brf Kroken 2417, 769605{850 far he.med avge arsredovisning fdr 2011.
Arsredovisningen 5r upprettad i svenska kronor.

Allmant om verksamheten
Ftireningen har till endamal a frAmja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i fdreningens
hus updata bostadsHgenheter och lokaler under nyttjanderat och utan tidsbegrensning. Upplatelse
far aven omfatta mark som ligger i anslulning lill fdreningens hus, om marken ska anvendas som
komplement lill bostadslegenhel eller lokal.

Fiireningens byggnader
Byggnaderna, som uppfdrdes 1912, ligger iStockholms kommun och har beteckningarna Kroken 7
och Kroken 24. Fastigheterna ar fullvdrdesforsakrade hos lf.

Fdreningens byggnader utgdrs av fyra hus med fem veningsplan fdrdelade pa 46 (3 845 kvm)
Hgenheter som upplets med bostadsrdtt samt 8 (668 kvm) legenheter med hyresrdtl. Fdreningen har
I lokaler, 4 lageruhymmen och 2 kopplingsrum, vilka alla varit uthyrda under aret. Till byggnaderna
hdr ocksa 11 stycken garageplatser.

Den totala bostadsylan dr 4 513 kvm samt 1 289 kvm lokalyta. Tolalt 5 802 kvm.

Laoenhelsfdrdelnino:
5 sl 1 rum och kiik

14 st 2 rum och kiik
21 st 3 rum och kiik

9 st 4 rum och kiik
5 st 5 rum och kiik

Fond fiir yttre underhell
Avsatning till och uttag urfonden giirs ienlighet med fdreningens stadgar och redovisas efter
bokfdringsnemndens allmana red "BFNAR 200314 Redovisning av medel reserve€de fdrframtida
undorhallet i bostadsfdreningar"

Ftireningsfregor
Stadqar
Fdreningens gallande stadgar registrerades hos Bolagsverket 2009-08-31.

Medlemmar
Fiireningen hade vid drets slut 67 medlemmar.

46 bosladsrdtter i fdreningen var vid arets ulgeng upplatna. Under eret har 4 dveri6telser skett samt
att en hyresrdtt har byit innehavare. Slfelsen har restriktiv policy nd. det gdller andrahandsuthyining.

Vid ldgenhetsdverletelser debiteras kdparen en iiverletelseavgift med 2,5 % av gellande
prisbasbelopp. Eventuell panbettningsavgift debiteras pantsaflaren med 'l % av gallande
prisbasbelopp.
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Slyrelse, revisorer, valberedning och iivriga funKioner
Slvrelse
Enligt fdreningons stadgar ska styrelsen besta av minst 3 och hiigst 7 ledamdter med hdgst 3
suppleanter. Styrelsen har haft fdljande sammansetlningl

Ordinarie ledamdler
Dan Back
Ellinor Bjiirkeheim
Hans Burstriim
Thomas Heibert
Birgitta Tuominen Olmedo

SuDoleanter
Jan-Sture Bjurler
Leida Plado
Katrin Skogberg Wir6n

- F6reningens firma tecknas, fdrulom av styrelsen, av minst lva ledamdter i fdrening.
- Slyrelsen har under eret hdllil 12 protokollfdrda slyrelsemdten saml uliiver detta ett stort antal
arbetsgruppsmdten.

Revisorer
Katarina Boive, extern revsior
Carl Gustav Malmgren, intern revisor

Revisorssuooleanl
Jan Bergslrand

Vasentliga hendelser undor aret
Stwelsen
Styrelsen fick efter stdmman den 1 1 maj 2011 till stora delar en ny sammanseltning-
3 ordinarie ledam6ter avgick samt 2 suppleanter avgick.
I samband med arssldmman endrades anlalet ledamdter till att omfatta 5 ordinarie ledamdter och 3
suooteamer_

Garaoe
Hyran fdr garageplatser har knutats till konsument pris index och hyreshiijningen skef dArmed
automatiskt nar indexet hdjs.

Kamerabevakning dr installerad igaraget och i gangen tilltuettstugan. Syftel dr att skapa lrygghet.

Lokalhwesaaster
Ventilationen fren Sushi-restaurangen har fiirldngts upp pa taket fdr att ddrigenom eliminera
stiirningar fdr ldgenheter i direkt anslutning till ventilationen.Hdjningaf av hyran fdr lokalhyresgdsterna
sker i samband med att hyresavtalen ger d.

Balkonaoroiekt
Under drsstdmman 11 maj 2011 rdstade medlemmarna ja till att starla ett projekt avseende
balkonger.

En balkonggrupp ubags. I gruppen ingar kompetens iform av kunnande om arkitektur, bygg och
fdrvaltning, ekonomi samt en projektledare fren styrelsen. Gruppen tog under sommaren emot fyra
fdretag (Balcona, Alcons, Fdsteb samtWldP), som tittade pe v6ra fastigheler och gav offerter
avseende bygge av balkonger. Gruppen valde mellan dessa fyra utsedda fdretag. Valet baserades
pd byggteknik av balkongerna, utfdrande, pris och referenser. Fiiretagens ekonomiska stabilitet
konkollerades. Gruppen presenterade detta fdr styrelsen som tog beslut att velja att g; vidare med
det fSretag som gruppen valt ut som entrepren6r: WMP.

Exlra stdmma hiills 20 oktober 201'1 derfdreningen rdstade om de som vill/kan ska fa bygga
/'^f4
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balkonger i fdreningen. 35 medlemmar var representerade p6 stdmman, antingen narvarande eller via
fullmakt.l0 medlemmar medverkade inte. Det fordras en majoritet pa 67010 fdr et sadanl beslut.
Slamman rdstade ja med en slor majoritet; 31 rdster ja mot 4 nej. (88.60/0 r6stade ja.) Det
fdrtydligades pe stamman att fiireningen och de som inte kan/vill bygga balkonger inte ska belastas
ekonomiskt av balkongbygget. Alla koslnader ska falb pe de medlemmar som bygger balkonger.

Gruppen gick da vidare med poektet. De medlemmar som kunde/ville bygga balkonger och vara
med i projektet fick betala in en anm6lnings avgfft om 1500 kr. Detta gjordes f6r att sdkerctalla att
f6reningen i sig inte skulle drabbas av nagra kostnader om proiektet inte genomtdrdes i sin helhet, av
nAgon anledning. De hyresgaster som har en legenhet som medger byggande av balkong, har
erbjudits mdjlighet att fa balkong mot en hiijd hyra. Tillkommande hyra tacker savdl till rantekostnader
som kostnader fdr underhall.

WMP uppfdrde rilnangar avseende balkongerna. Grlppen gick noggrant igenom dessa. Gruppen lade
stor vikt vid atl byggtekniken ska vara stabil och passa vera gamla hus, samt atl utseende pa
balkongen, ink- racke och fdnster ska passa in i fastigheternas dvriga arkitektur. En
fastighetskonsulvbesiktningsman gick igenom ritningar och kontrakt. Inget avtalskrevs innan
verksamhets erets utgeng.

Renoverinoar/ Underhell
Lanterniner p6 garden Ringvdgen 106-108ldckte vatten vid regn ner till kellaren/garaget. Alternativet
atl ta bort lanterninerna ansags f& koslsaml enligt de offerter som vi fick och beslut togs att teta dem
istallet.
Reparation av tak Gdtgatan 99. Vatlen rann ner mot takfot och frds vilket skulle ha kunnat skada
fasaden. RV fasad som utfdrt fasadrenovering uppdrogs att utfdra reparation av taket.
Fdreningen har haft inbrott i kellarutrymmen och vind. Oversyn av samtliga d6rrar och beslut om att
byta ett antal undermaliga ditrrar har bytls ut till metall med brytskydd fiir att ftirsvera ytterligare inbrott
i fastigheten.

Vattenskador
Fastigheten har haft nagra vattenskador under eret bland annat fren kdksavlopp som leckt ner lill
grannar.
I angransande yta inlill Fjdrrvdrmecentralen har vi upptackt en lecka fran en lucka mot G61gatan. Den
kommer att tetas under 2012 innan vintern-
Lacka i gatan utanfdr Ringvegen 106 framfiir nedfarten till garaget har;nnu ej dtgerdats av
Stockholms Stad under 2011- Patryckn ingar fortsatter fiir att fA detta etgardat innan ylterligare skador
pe fastigheten uppstdr.

Fi6rrvdrme
Efler installation av fjerrvarme har vi haft p.oblem med att behdva lufta element i vissa ldgenheter. Fdr
att avhjdlpa detta har en se kallad membranavgasare installerats fdr atl ta bort bland annal syret i
vattnet.
Fortum som eger leverans avfjarrvarmen lillfdreningen har ett antalolika avtalsformerfdr debilering.
Fdreningen har tecknat Avtal Jrygg som rckommenderades som den l6mpligasle adalsformen for
oss.

Fiireningens ekonomi
Arsavoifter
Arsavgifterna hdjdes efter styrelsebeslul maj mAnad pa grund av rentehdjning av fdreningens En
under 2011.

Deklaration tax 201'1
Fiireningen deklarerade 2011 (verksamhetsdret 2010) som privatbostadsfiiretag (s k akta fdrening).
Denna deklaration godkendes av skatleverket.
Trots detta beslulade skatteverket att omprdva fdreningens taxering fdr verksamhetserel 2010.
Skatlejurisl har engagerats, att fijr fiireningens rekning ga igenom allt material och infdr omprdvning
fdra fdreningens talan.

C,,N€./
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Skattoverket 96r (i b6rjan av 20'12) beddmningen att fdreningen vid utg6ngen av 2010 inte uppfyllde
kraven ftir privatbostadsfiiretag och skall beskattas som s k oakta forening.

Fdreningen har fdr avsikt atl fdr verksamhetsaret 201'1 deklarera som privatbostadsfiiretag (s k ekta
fdrening).

Fastiohetsavoift
Fastighetsavgift edaggs med det ldgsta av vdrdet 1 302 kr per lagenhet eller 0,4 % av fastighetens
taxedngsvdrde samt 1 o/o av taxeringsverdet fdr lokaler- Taxeringsverdel framgar av not 4.

Ekonomisk fdtualinino
Avtalom ekonomisk fdNaltning finns tecknat med Visma Service AB t.o.m.2012-12-31 .

Ekonomisk tiversikt
2010-12-31 2009-12-31

Nettoom sattn ing, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Underhallsfond, tkr
Genomsnittlig skuldranta, o/o
Fastighetens belaningsgrad, o/o
Taxeringsverde, tkr

2011-12-31

4182
-386
447

2S
1'18 320

3775
350

1,7
29

'l 18 320

1371
62

2
34

92173

Dispositioner betraffande vinst ellerfiirlust

Till tdreningsstemmans f1tfogande stAt f5ljande medel
balanserat resultat
ereb resultat

to la| l

Styrelsen foresler aft medlen behandlas enligt n6dan
fdreslagen avsenning underhellsfond
i ny rekning dverfdG

Totalt

Fdreningens resultat och stallning framgar av efterfiiljande resultat- och
tilHggsupplysningar.

Belopp i kr

-34 980
-385 903

-420 883

355 000
-775 883

-420 883

balansrekningar med
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Resultatrakning

Belopp i kr

Nettootnseftnhg
A6avgifter och hyror
Ovriga riirelseintekter
Summa notioomsettning

Kosln.d er f i5 r f astig h etsf ii ru a lln i n g
Fastighetskostnader
Ovriga externa koslnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anlaggningstillgdngar
Rdrebor€aultat

Resulta, frtn finansi.lla poster
Renteintakter och liknande resultalposter
Rantekostnader och liknande resullatposler
Resultat eftar tinanslolla poater

Resultat fair6 skatt

Skaft pa erets resultal

Ar.b rcsultat

2011-01-01-
2011-12-31

4 142 277
93 615

4 275 892

-2 445 728
-202 473

-1 221

-422 a6s
I  163 605

17 047
-1 s66 555

-385 903

-385 903

2010-01-01-
2010-12-31

3 774 932
936

3 775 868

-2 396 8s0
-161 774_

-134 425
1 082 819

39 257
-771 830
350 246

350 246

673

350 91S

4,5

-385 903

.AY
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Balansrakning

Bolopp i kr

TILLGANGAR
AnlaiggningstillgAngar
Lraterie a anliiggningsti gengar
Byggnader och mark
Inventarier, ve*tyg och installationer

Summa anHggningstillgingar

Omsittningstillgangar
Korlfristiga fodingar
Avgifts- och hyresfordringar
Ovriga forddngar
F6rutbetalda kostnader och upplupna intekter

Kassa och bank
Summa omsattnlngstillgangar

SUMMATILLGANGAR

2011-12-31 2010-12-31

146 809 616
444 311

147 253 927

147 253927

146 955 328
428 620

147 383 948

147 383 948

a 449

170 549
'1 79 054

1 930 564
2109618

149 493 566

6 806
56

194146
201 008

I 356 220
1 557 228

148811155

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
lnbetalda insatsea
Uppletelseavgift
Fond fiir ltre underhall

F tl eget kapital
Ealanserad vinst eller fiirlust
Vinst ellerfiirlust fdregAende dr
Arets resultat

Summa eggi kapital

Lenghistiga skuld.r
Ovriga skulder till kreditinstitut
Ovriga lengfristiga skulder

Kort*istiga skulder
Skulder till kreditinstitul
Leverantairsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och fdrutbetalda intekter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

103 7A7 779 103 787 779
2 056 935 2 056 935

447 133
106 291 847 105 844 714

-34 980

-385 903
-420 883

105 870 964

41 933 500
-3 281

41 930 219

3 241
151 364
25 903

177 573
651 851

1 009 972

148 811 '1 55

9
10

61 234
350 919
412153

106 256 867

41 964 800
-147 986

41 8'16 814

147 986
313 524
29 489
35 384

893 502
'1 419 885

149 493 566

/  \ , '14
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Stellda panter och
sekerheter

Fastighelsinteckningar

Ansvarsftirbindelser

Kassafliidesanalys

Belopp i kr

D6n l6pande verkaamhat6n
Resultal efter finansiella posler
Jusleringarfdr poster som inte ingar i kassafliidet, m

Betald skatt

Kassafliide fran den liipando ve*samheten f6re
liirendringar av rairelsokapital

Kassaf,.ide frAn fdrenddngar i drclsekapital
OkningCyMinskning (+) av r6relseforddngar
Okning(+yMinskning G) av riirelseskulder

Kassaflaide fran den liipando vorksamh€ten

Invesleringsvorksamheten
Inbotalda insater
Uppldtelseavgift
Fdrverv av materiella anleggningstillgengar

Kassafl ,6de f ren invoateringsverksamh€ten

Finansledngsverksamheten
Amodering av l,neskulder

Kassafl iidg tr6n finansiedngsv€rksamhetcn

47 000 000

lnga

47 000 000

lnga

Arets kassaflaid€
Likvida medel vid er.ts btirjan

Likvida med€l vid lrets slut

-21 953
-261 622

.250 199

-292 444

-252 441

300

300

-574 3it:} -10 940 616
I 930 563 12 471't79

1356220 | 930 563

2011-01-01-
2011-12-31

-385 S03
422 865

36 962
-3 586

33 376

2010-01-01-
2010-12-31

350 246
134 425

444 671
29 449

s14160

-15 335
213171

711 996

2 483 356
'16 375

-9117 143

-6 617 4't2

-5 035 200

-5 035 200

-31

-3'l
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Tilleggsupplysningar

Belopp i kr om ingel annat anges.

Allmenna redovisningsprinciper
De redovisningsprinciper som tillempas 6verensstemmer med arsredovisningslagen samt
bokfdringsndmndens allmenna red och vegledningar. Redovisningsprinciperna ar dar annal inte
anges ofiidndrade med f6regeende er.

Verderingsprinciper m m
Tilbengar, avsattningar och skulder har varderats till anskaffningsvdrden om inget annat anges
nedan.

Defi n ition av nyckelta I

Genomsnittlig skufdr;nla Bokbrd ftintekostnad i f6he ande ti genomsnitfliga fastighetslAn
Fastighetens beleningssrad Fastighetsl'n i brhdlande ti fastighetens bokfdrda verde

Omseftningstilbengar
Kortfristiga placeringar varderas tilldel legsta av anskaffningsvarde och nettofiirseljningsvdrde.

Underhetkfond
Reservering till fiireningens underhellsfond inger i styrelsens fdrslag till vinstdisposition. Efter att
beslut tagits pa fdreningsstamma sker overfdring fran balanserat resultat till underhallsfond.

Fordringar
Fordringar upptas tilldet belopp som efter individuell prdvning beraknas bli betalt.

Ay skriv ni ng spri nci per f& a nle g g n ingsti I ba nga I
Materiella anlaggningstillgengar redovisas till anskaffningsverde minskat med avskrivningar. Utgifter
fiir fdrbeftringar av tillg,ngarnas prestanda, utdver ursprunglig nive, dkar tilbengarnas redovisade
varde. Utgifterfdr reparation och underhall redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier
skrivs av systematiskt 6ver tillgengens beddmda nyttjandeperioder.

l,,la*verdet 5r inle fdremel fdr avskrivning. Bestaende verdenedgang hanteras genom nedskrivning.

Fiireningens finansiella anleggningstillgangar vSrderas till anskaffningsvarde. I de fall tillgangen pa
balansdagen har etl legre verde 6n anskaffningsvdrdet sker nedskrivning till det lagre verdet.

Fdljande avskrivningsprocent har lillSmpats, varvid hensyn tagits till innehavstiden fdr under aret
fdNdrvade och avyttrade tillgdngar.

Anhggningstilqengat lo per el

Byggnader Progressiv,
faktor 2

Renovering 2010, fasad, fijnster, las, tveftluga 4
Stamrenove.ing 2010 2
Et2010 2
fnventarier 20

z/a
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Antal ans$ltda
Fiireningen har inga anstdllda. Slyrelsen arvoderas enligt arvoden faststSllda av fdreningsstamman.

Ct\1
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Noter

Not 1 Ftireningens intakter

nyror
Hyror lokal
Garage och p-platser
Arsavgifter
Varmeavgifter
Vermeavgifter lokaler
Kravavgifl
Oresutjamning

Summa

Not 2 Fastighetskostnader

Fastighetsskiitsel
staid
Hissbesiktning
Ovriga fastighetskoslnader
Reparationer
Reparation hissar
EI
Fjerrverme
Vatten
Sophdmtning
Fastighetsfdrsakring
Tomtrdttsavgelh
Bredband
Kabel-tv
Fastaghetsskatt

Summa

Not 3 Arvode och kostnadsersettning till

2011-01-01- 2010-01-01-
2011-12-31 2010-12-31

10

2011-01-01- 2010-01-01-
2011-12-31 2010-12-31

1 210 041
1 474 998

125 000
1 194 680

2A 452
146757

1 950
-1

4182 277

61 496
109 887

28 399
279 041
22 460

177 240
691 695
139 792
11173/'
78 607

448 600
2s 328
14 803

296 206

2 445 724

1 195 064
I 516 234

122 000
756 464
69 091

114381
'1 700

3 774 932

'1 59 532
103 552

2 998
91 060

113720
32 376

118 480
715 812
109 970
'| 16 016
69 291

448 600
6 407

14155
294 Aa1

2 396 850

revtsorer
2011-01-01- 2010-01-01-
2011-12-31 2010-12-31

Revisionsarvode

Summa

Not 4 Byggnader och mark

Byggnad

Anskaffningsvdde
Ingaende anskaffningsvdrde

15 000

t5 000

2011-12-31

138 416 975

10 000

,t 0 000

2010-12-31

138 416975 - ^ ,

f tM,_42
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Utgeende anskaff ningsvdrde

Avskrivningar enligl plan
Ingiende avskrivningar
Arets avskrivning pa byggnad

Utgaende avskrivningar enl plan pd byggnad

Utgaend. rodovisal varde pa byggnad

RenoveJing 2010
Anskaffningsverde
Ingaende anskaff ningsvarde
Ar6ts inkdp

Utgaende anskaff ningsverde

Arets avskrivning

Utgeende avskrivningar enl plan pa renovering 2010

utg{6nd6 redovlsat varde pA renovering 2010

Stamrenove.lng 2010
Anskaffningsvarde
Ingaende anskaff ningsvarde
Arets inkdp

Utgeende anskaff ningsverde

Avskrivningar enligt plan
Arels avskivning

Utgaende avskrivningar enl plan pe stamrenovering 20'10

Utgiende radovisat verde p, stamronovcrlng 2010

R€novaring 2010
Anskaffningsvdrde
Ingeende anskaff ningsvdrde
Arets ink6p

Utgaende anskaff ningsvdrde

Arets avskrivning

Utgaende avskrivningar enl plan pe renovering 2010

Utgaende Jedovisat verde pa ronovering 20'10

Renovering 2011

138 416 975

-173 227
-133171

-306 398

'|3E't |0 577

6 005 849
226 414

6 232 663

-209 268

-209 268

6 023 395

2 267 526

2 267 526

45 348

45 348

2 222174

438 205

438 205

-8 760

-8 760

429 415

138 416 975

-42 667
-130 560

-173 227

13A 243 74

11

6 005 849

6 005 849

6 005 8,r9

2 267 526

2 267 526

2 267 526

438 205

438 205

/t:}8 205
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Anskaffningsvdrde
Ingdende anskaff ningsvarde
Arets inkdp

Utgeende anskaffningsvarde

Arets avskrivning

lJtgAende anskaff ningsvarde

Utgaende redovsining verde pa renovering

Taxeringsverde

Taxeringsverde byggnad:
Taxedngsvdrde mark:

Taxeringsvirdet ar uppdelat enligt failjande
Bostader:
Lokalerl

Not 5 Inventarier, verKyg och installationer

Anskaffningsvarden
Ingeende anskaffningsvade
Arets inkdp

Utg6ende anskaffningsverde

Avskrivningar enligt plan
Ingaende avskrivningar
Arets avskrivning

Utgaende avskrivningar enligt plan

Utgaendc redovisat varde

Installation lierrvermo
Anskaffningsvdrden
Ingdende anskafi ningsvdrde
Arets inkdp

Utgaende anskaff ningsvarde

Avskrivningar enligt plan
Arets avskrivning

Utgdende avskrivningar enligt plan

Utge6nde redovisat varde

12

26 690

26 690

-2 669

-2 669

453 466

2011-12-31

55 532 000
62 788 000

118 320 000

95 600 000
22 720 000

/$8 205

2010-12-31

55 532 000
62 788 000

118 320 000

95 600 000
22 720 000

2010'12-31

19 325

19 325

-3 865
-3 865

-7 730

'H 595

2011-12-31

19 325
39 340

58 665

-7 730
-11733

-1S 463

39 202

417 025

417 025

-1 '1 9'16

-1 1 916

405 109

417 025

417 025

4't7 025 z.
,yl
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Not 6 Fatrutbetalda kostnader och upplupna
intaKer

Kabel tv, Com hem
Tomkettsavgdld, Stockholms stad
sted, L&T
Fastighetsfdrsakring, lf
Bredband, Stokab

Not 7 Eget kapital
lnsats- Upplebbo-
kapital avgftel

Arets ftiendingar av eget
kapital
Belopp vid erets ingeng
Overftiring till underhellsfond
Balanseras i ny rakning

Arets resultat

B€lopp vid ards utgeng

NotS Langfristiga
skulder

'13

2011-12-31

3 792
112150

I261
62 536
6 407

'1941,16

2010-12-31

3 522
112150

8 949
39 522
6 407

170 550

Underhe - Ftieqeende
fond e6 rcsultat

Arets
rcsultat

103 787 77S 2 056 935

103 787 779 2 056 935

447 133
-34 980

447'133 .34 980

Amotledngal
* 2011 enl.

IAneavtal

350 9'19

-350 919
-385 903

-385 903

Lenebelopp
2011-12-31

'11 978 668
s 994 720

10 980 446
10 980 446
1 N9 220

41 933 500

201Gl2-31

35 384

3s 384

Rantan er
R?inta oA bunden t.o.m.

Lengivare
SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
SBAB

Totalt

Not 9 dvriga skulder

Momsskuld
Balkongfond

4,10
3,56
3,74
3,74
4,03

2013-11-08
2014-08-22
2012-1145
2012-1145

Rttrligt ,, ,oo

31 300

2011-12-31

137 073
40 500

177 573

Not 10 Upplupna kostnader och fairutbetalda
intekter

Fdrutbetalda hyror och avgifter

2011-12-31

520 905

2010-12-31

473111

Ar
Crt {--J '



Bi K?okan 21n
769605-0850

Fortum €l d€c€mb€r
Fortum varme novi6c
Sita dec€mbor
Visma novemberd€c€mtr€r
Beraknat r6visionsadode
Sw€dbank oktdec
Byggnadsvork€t, r€nov€dngar
Fortum, istallation qdnverme
Stockholm Vatt€n dec
Clearwatsr doc
Tglia dec

't 6 795
81 246
2814

13 557
6 404

*:

4 224

5 s1;

651 851

't4

I474
124 620

4 375
14974
20 000

500
46 231

174725
4 668

16 424

893 502

.-\14\_- 4



B.l Krat.n LT
769605-0850

Underskrlfter
taal l

Stockhofm den t\JI V 2012

?xt;fu

Ai/'iu'#q fw";er. o/rrt A
Birgitta Tuomin€n Olmedo

z-I
ver rgviglongbereftaba nar amnas 1? 16
2012 och den awiker fr6n standardutformning€n.

lGla na Boive
Godkend revisor Intern revisor



REVISIONSBERA.TTELSE

Till fiireningsstamman i Brf Kroken 2417
Ory.nr. ?69605-0850

Rrpport om irsredovbningen

Vi har reviderat anredovisningen fiir Brf Kroken 24/'7 ftr ar 201l.

S t! r e ls e ns a ns'ra I jb r dN re do v is n ifi ge rl
Det ar stlrelsen som har ansvaret fijr att uppr?itta en 6rsredovisning som ger en dttvisande bild €nligt
arsredovisningslagen och fttr den intema kontroll som stlTelsen beddmer ar nddvandig ftir att uppriitta en
Arsredovisning som inte inneheller vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa

Revisoten@s ansvar
Vaft ansvar ar att uttala oss om er$edovisningen pA grundval av vir revision. Vi har utlitrt revisionen enligi
Intemational Slandards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder k;iver att vi ftjljer
)Tkesetiska kav saml planerar och utfiir revisionen ftjr att uppne rimlig s?ikerhet att arsredovisningen inte
inneheller vesentliga felaktigheter.

En rcvision innefattar att genom olika etgerder inh?imta revisionsbevis om belopp och annan information i
arsredovisning€n. Revisom ilj€r vilka atgarder som ska ulforas, bland annat genom att bed6ma riskema fdr
vasentliga felaktigheter i Arsredovisningen, vare sig dessa bercr pe oegentligheter ellerpa fel. Vid denna
riskbed6mning beaklar revisom de delar av den intema konnollen som Zir relevanta ffir hur fiireningen
uppr?ittar Arsredovisning€n fitr att g€ en r;ittvisande bild i s),ft€ att utforma granskningsatgArder som ar
:indamabenliga med hans]'n till omst?indighetema, men inte i s)4ie att gcira ett uttalande om elTekti\/ireren i
ftreningens intema kontroll. En r€vision innefattar ockse en utv?irdering av andamalsenligheten i de
redovisningsprinciper som har anvilnts och av rimligheten i sttrels€ns uppskattningar i redovisningen,
liksom en utvArdering av den dvergripande presenlationen i ersredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhAmtat iir tillrackliga och andamehenliga som grund liir vAra
uttalanden.

Uttulanden

Enligl ver uppfattning har ersredovisningen upprattats i enlighet med e^redovisningstagm och ger en i alla
vasentliga avse€nden dtrvisande bild av ftreningens finansiella stillning per den 3l december 2011 och av
dess finansiella resultat och kassafldden liir Arct enligt Arsredovisningslagen. Fdrvaltningsber:ittelsen ar
lir€nlig med arsredovisningens dvdga delar.

Vi tillstrker d?irftjr att fttreningsstiimnan fastst?iller resuhatdkningen och balansr?ikningen fi;r fiireningen.

Upplrsniag ar siitskihl betydelse
Utan att det paverkar vera uttalanden ovan vill vi frista uppmarksamheten pa vad sry'relsen sknver I
forvaltningsberattelsen angeende Rjreningens inkomstskattemassiga status.
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Rspport om andrs kr'v enligt hgrr och indra fairfattning|r

Urdver ver revision av ersredovisningen har vi even reviderat ftnshget till dispositioner betr?iffande
ftjreningens vinst eller fttdust samt stlrelsens fdrvalhing ftir Brf Kroken 24/7 br er 2011.

Det ;ir stlrelsen som har ansvar€t fitr fdrslagel till dispositioner betrelfande ftjreningens vinst eller ftirlust,
och det ar stlrelsen som har ansvaret ftir ftirvaltningen enligt bostads*ittslagen.

Revisofef as ansvof
Verl ansvar ar att med rimlig siikerhel uttala oss om ftjnlaget till dispositioner befaffande liireningens vinst
eller fdrlust och om fijrvaltningen pe gnrndval av var rcvision. Vi har utlitrt revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.

Som underlag ftir vArt uttalande om stlrelsens fijrslag till dispositioner betr:iffande liireningens vinst eller
fijrlust har vi granskat om litnlaget:ir fdrenligl med bostadsrettslagen och fdreningens stadgar.

Som underlag fiir ven uttalande om ansvarsAihet har vi uldver var reyision av anredovisningen ganskat
vasendiga beslul, atgarder och lijrhellanden i fdreningen ftir atl kurna bediima om nagon stlrelseledamot :ir
enattningsskyldig mot fi;eningen. Vi har iiven granskal om nAgon stlrelseledamot pe annat sett harhandlal i
strid med bostadsraflslagen, Arsredovisningslagen eller {ttrcningens stadgar.

Vi anser att de revisiorsbevis vi har inhtimtat iir tillrZickliga och ?lndamelsenliga som gmnd fitr vara
uttalanden.

Vi tillstlrker att fiireningsstemnan behandlar litrlusten eniigl fijrslaget i iijrvaltningsberiiltelsen och beviijar
st)relsens ledamdter ansva iiihet lijr rakenskapserer.
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Katarina Boiwe
Godk?ind revisor
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