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Förvaltningsberäft else
Infonnation omverksan*Eten
Föe,ringen llar til I .ind.anai alt fiftla varj e nrdlenrs ekonomiska irfesse genom att i ltteningens hrs
rq{)låa hxtadslägenhet til I nlttj ande utän beg:iNning i tiden. N/Hlenrs lått i liteningeil pä grlnd av en
sådar-r

q4lålelse kallas bostaGatt.

St]'relse
Stlrelsar har enligt beslut fån stzinrrEn 20 I I bestått av:
Jolun,\vidssolr
ordörarde

JakobNordin
Evachönb€
\eJgaethludgren
C.,flllå Srmndbeg
Nkl.]s S\ensso.l
N-&llshid Davi lou

viceordö

nde

sekrctemle
ledd nor
ledar nor

leddrnr
suppleent

St)rclsen har u,'rder vqksam]€tsåret 201 t haft 10]rorokoll{örda sarrnmnnådeq safi infomella
nä så ha1. behöl'ts. Sgrelse.u-vcde kolmrq atr utgå enligt stårnnobesllt.

överläggningar

Revisor
N&rie Nordlando, auldorisemd rcvisor.

Valbercdning
Valbeledrnrgar trar utgjorts av Jonatat

Cajsaer och

Birgit

S.jöl

inder.

Anlal llEdlenfilar
Da1

3

I december

201 1 var

antald nrdlenalra i ftienirgen 84 lir.delade pa 70 ta€enheter.

Förcningen har 2 st ud]}r'da hJ,Tesr:ifter.

Erableåt nitircr ftjr udlmingar

i

andralrand (se

ha6ida).

Minådsargifter
Ftteningens nrforadsåvgiier har \"rit ofttådmde under år 201 I .
Styelsen se( ingm aiedrir€ att fitreslä en höjniDg av nåradsavgiftema tnlder det konmratde å"et.

I-ån
Föenineens lån Lppgår
t-ånen ä_ upFdelade
två år.

till

påte

16 534O0O

ls.

stycken lan hos Nordea nred ot

Taxcringsvärde
Fåstighetens taxeringsväde 201 1 är 34 4O0 Ulo

lf

.

bjidingstid

per

tre ndnader, ett år respeklive
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1

Fastighelsskatt
Fastighetsskdten be'tikras

till

66 4O2 kr.

Fastighetsfttraälrning och slötsel
Den ekonomiska ör,,altringen llar tmdlagts

av LFplands Föreragsfthqlming.

Tekdsk fönakning iadjehetssktttsel och st.iftine har handhafts av pOS KolrsLnr- och Fasrighersvård
Flån åssKftet 201 I /2012 konal€r teld:risk idlaltring och fa-dighetsskdlqel att sköfas av SBC och
staidrfurgen skötas av Cilobal Fastighetssel.,'ice AB.
FöEtaget ÄgestaMtrkochTr'ädeårdstjtus1HB

lurrtrört snördjnir€

och

sand

rg

er igt

a\4at.

Väge,l in fran Ägesta Brc\'dg rqp till vain@laneD utanfijr solnrlllllnet s€na trottoarcn vid sidan av deffl:t
v:ig har sndröjts av Tligr€lla N,hrk AB på q]ptr€g av BrfFanta Dal. V€,:n ingår som en del av
gerEnsärnhetsanlajggningm och kcbadema rcglems i eliedrand mellan örcninganra

Var BRF :ir rrEdlem i SBC Som nrdlenamr i SBC har liteningen tillgång
utbilding och sq/relsexådgiming.

till ltjnr€nliga obj udandeq

Fåstighetsundertr..åI
On:nrålning av 55:ans fasad uhned Äges1a Brova€ och
sargen

ä dlörd

nDterirg

av plful ist soln

doppskldd tings

Sp€ljeema rrellan altanema i 55:an håi lrl,tts ut.

Diirrar

till

sop och cykelnnn ha. nrålats om med ett klottesaneringsskik som

slutfirish

RadonrrEitning bar genomftirts och åir godk?ind

Ytterligare pplatser LIrEd Arvjtriagaat

3

I :ir nu uppmutlca Föreningen

har

nlmela 54

parkeringsplats€r.

Sadliga l.€eolEter har fflt )4terligde ett tägenhetsnnmq. enligt reglema
SDdsen har rned hjälp av ProjekledarlNset Wprättar
kornrlllde wderhäls&gäder.

en rmde*El Isplan

f{n

lanfnä:reriet.

fijr an Mttle hrna planeE

Telorik och hyg
myggnadqr av kontoNbyggnaden ideddes 2tX)8 av $'esrtlife AB. L,hder hö6ten 2009 blev de ftjlsta
Ugefietenl.lr *irdigst illda ftjr tbsåjning De sista lägelrl€tsra slutlördes tlder 201 I _ Fd1ropprrgrvrs
blir Lå,gget helt a\slltal rtr1dq 2012.
Fr

rry {Zirrv:inrEvli\lare med n},tt stJ4systan in}urdlades och jnstallemdes

Crovspoirdng av avloFp

hff skett på &es1a brov:ig 5 I -59.

ftoj eldeing av foEning$nf.nnnen i källaren under 51-55 har påhJtj
Rörelsesgd be\s.ring har jnstallemts i ba.la cykeL1l1:[nel1

ats.

Ln

er 20I1.
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1

tiidgård

och miljö
I ftjreniryens tådgårdsgrlpp ingår N,Iaga,rLh I-I[dgen ach l-ena Be€snrds.
St lelsm ha, i san€rbete nEd

tildgådsgnpFq initie€t

och gelrcnt'ijr1 el-I vår- och

hijstsuc[ii€.

Kcntak rrEd lafflskapsarkitefd llar inletls lttr alt å en iilskönine och nq fighet att utnlttj a eå den
bähE.
Slärten mella1.\'vikagatan 31 och clkelbrcn hal rcnsals Lpp och staketet har kortats

ax

Gåsn€$a bekom sopurnr€t llar såtts efter dt nxrken harj zinnats ut.
Callring av oorrända cyklar i {inrådet hedvid sopnnn€t skedde

l-tr]der \"åre,1

IT
Fderirgen ha henrsidan u lr"u,.la6bodaskolanse
Föeningen ha ett altal nrd Tel ja Sonera röände levemns av
obligatoriskt tillaigg pa 200k/rr6n tillfiils restEldive lägenlret.
Fn installation av Intemetnod är iiledd ör att
Iästigheten rrDt StocldDln6taG iibem:it.

sa

Mtäd/tele/digital

och a,nalog TV. Ett

snråningom lanlr]å ha möj I ighet ait koppla upp

Afall
A!,tålsbalAdingar lrar setts över vilket lrar lefis till en utökad töningsfiekvens lttr hushälsopc{'.
Soprurnnet hår även konplettemts nled nya kirl som ny u]{tllirkring.
Vad det gäller go!ä!.|all lrar altal shrtits n:Fd F]ans Andelsson recycling Stockholm AB.
Se

\

iernet

d Lpptäckt av klotler har stJ4elsen anlitat POS Konsult- o:h Fastighetsvfud. De,'äs rlrderleverantör Al I
Renbve utllr ldottqsanering. De doh,nrEfto€I o:h gör polisamdlnirgar. Klotter kan bam sanems vrd
uletelpo:aturq över 0 gader Celsius,

Koddo6.r htr setls över och vissa h,a b],tts ut vid iryångaru till Ågestå Brov:€

5 I

-59.

Lhder slutet av decqntld dabbades liteningen fLjr ftil:rta gangen av ett al h€riiga.r itårg. Nfum
koddosor slogs sainder och nagra kiilarlcjn_ad dratbades av inbrott eller inhrottslilsök Polisen g€p i
sålr$ard rred detta aldnstone en person som verkar vam delakig. DEirelier b)ates kodd,.Eol och ett
artal $aegiska lfukolvar ut. Plenen air att urder det komrunde årct IIlJnteIa in )'tterligare en dör II]rt
flera av de d'abbade Idråden för an litsvå?)'lterligare fiåDg.

GerEnsan*tetsff iigningar
Tillsamfins n€d de två näl ig€pnde bctads,riittsftn€ningama låsh)daskolan
odr ans\a fit sopnrnl cykelnnq parkerbg, vdtor. v:igar och viss el.
lnårten fiå1 Agesta BII)väg Wp n]ot sopunnet delas

Fdrsäking
Fåstigheten \,.r lnder ås
santl iga bostad$:itter

fi

lvädefils?ildnd via

SBCS

ntd

3 och 4 delar vi kcsbader

Brf FaÄ1a Dal.

nredlennfilnäkiig nrd bGtadsa.iftstillz€g

ör
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org.nr 769607-9701

Ekonomi
Förslag till behandling ay ansamlad ltirlust
Styreisen föreslår att den ansamlade törlusten (konor):

vinst
tlJrlust

balanserad
årets

28'7'/52
-487 301
-199 549

behandlas så ati

omlörs
i ny räkning överftires

till

fond för yttre underhåll

103 200

-302149
-199 s49

Föreningens resultat och srillning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med

tilläggsupplysningar.

BRF LARSBODASKOLAN
Org.nr 769607 9701

Resultaträkning
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Ovriga exlerna kostnader
Pefsonalkostnader

5

Not

(r3)

2011-01-01

2010-01-01

-201t,12-31

-2010-r2-3r

2 893 603
2 893 603

2 752323
2152 323

-2 698 695

2 229 325

-13 162

-16127

,137 758

-124214

-2 880 215
l3 388

-2 369 962
382 361

Räntekostnader och liknande resultatposter

21 410
-559 061
-537 591

-302 854
-210 569

Resultat efter finansiellå poster

-521203

1tt

Resultat fore skatt

-s24 203

lll192

Avskrivningar av materiella anlåggningstiLlgfuEar
Rörelseresultåt
Resultat från finansiellå poster
Ovriga råntein!åkier och liknande resultatposter

Äterbäring statlig skalt

Ärets resultat

32 285

192

36 902

0

-187 30r

111792

BRF LARSBODASKOLAN
Org.nr 769607-9701
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Balansräkning

(r3)

20tt-12-31

2010-12-31

53 t24 220

52 899 920

TILLCÅNGAR
Anläggningstillgångår
M ale t iela aidgg h ingsti gångar
Byggnader och mark
Inventarier. verklyg och installationer

Summa anläggningstillgångår

69 932

93 240

53 194152

52 993 160

53 194 152

52 993 160

Omsättnin gstillgångar

Kortfrbtiga

fodingar

Kundfordringar
Ovriga forddngar
Förulbetalda kostnader och upplupna intåkter

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

79 596

l5 889

187 033

20'7 299

63 426
329 6ss

280 t27

s6 939

r 055 579

1

544 694

1 385 231

|

421821

54 579 386

54 817 981

BRF LARSBODASKOLAN
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Org.nr 769607-9701

Not

Balansräkning

20t l-12-31

2010-12-31

EGET I'APITAL OCH SKULDER
Eget kåpitål

R n.let eget hipital
Inbetalda lnsalser
Fond för ]tlfe underhåll
LJpplåtelseavgifter

35 846 477
284 000

l5

846 477
180 800

r28rl58

1281 158

I 835

37 308 635

Balanserat fesultal

2131152

Äres rcsultat

,187

219 t6A
| 11 192

37

Ansamlalfö ust/ Ftitt

,11

eget kapital

Summa eget kapital

Lingfristiga skulder
Skuldef till keditinstitut
Summa långfristiga skulder

ll

30i

-199 549

390 952

3't 2r2 286

37 699 587

16 534 000

l6 53,1000

r6 511000

16 534 000

383 920
l3 r 529

t10106

9 990

3 750

307 661

833 t00

320 326
584 391

54 579 386

51817 981

21 881 000
2,1 88,1 000

21 881 000
2,{ 88,{ 000

Inga

Inga

Kortfristiga skuld€r
Leverantörsskulder

Aktuella skattcskulder
Ovriga konfi isliga skulder
Upplupna kostnader och förutbelalda intäkrer
Summa kortfristiga skulder

SUMMA BGET I'A.PITAL OCH SKULDER

t2

89

6ll

Ställdå såkerheter

F

egna skuuer och avsdltningor

Fastighetsinleckringar

Ansvarsiiirbindelser

BRF LARSBODASKOLAN I
Org.nr 769607-9701
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningår
Ärsredorisningen har uppdttais enligt årsredovisningslagen och med tillärnpande av allnänna råd.
Ov ga tillgångar och skr der haf upptagils lill anskaffnings\ärden där ingei annar anges.
Redovisningsprincipema är olbrändrade j änfö|1 n1ed fbregående år.

Intäkts och koslnadsredovisning
Periodisering av inkomsler och utgifter har skelt enlig! god redovisningsed.
Llyres och avgiftsintäktef aviseras i förskoft. De periodisefas dårför så an endast den del som belöper på
råkenskapsåre! rcdovisas som intäkter.

Anläggningstillgängar
Anlåggningstillgångar skrivs av enligt plan övef den iörvänlade nyttjandeperioden med hänsyn till
vtisentligl restvärde. Följande avskrivnjngsprocent lil]ämpas: Ino]n 0,5% av anskaffningsvärdet pä
byggnad rylns 0.i% på taxcringsvärdet lör omföring lill )ttre fond.

Blggnader

02%

Renovefing
Inventarler
Fjär|vårmecentml

2,0%

20%
4,0%

Fordringar
Fordringar har uppiagits till de belopp vanned de beräknas inflyla.

Fond fiir ytlr€ underhåll
Omlöring lill och fitu lttre fond redovisas efter bokftjdngnåmndens allmänna råd BFNAR 2001:4

Ståilig inkomstskatt
I privatbosladsllJretag inkomslbeskattas kapitalvinsier, och utdelningar. samt i förekommande fall
verksanheler som inte avser fastighetslörvaltning. Elier avräkning av eventuellt befiniligl
Lrnderskottsavdrag sker beskaftning med 26,3 %.

Kommunal fastighetsavgift
Hyeshusenhet: boståder: I 302 kr per bosladslägenhet, dock

högs1 0,4% av lar(eringsvärdeI.

BRI LARSBODASKOLAN

e ( l3)
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Org.n. 769607-9701

Noter
Not I Nettoomsättningens ftirdelning
2011

Ärsavgifter
Hyresintäkier
Hyror parkering
Ovriga inlåkter
Kabel-TV/Bredband

2 419 998

2010

2

196 693

62 200

219 100
52 180

88 162

124 350

162 800

2 893 603

i40 000
2 752 323

201I

2010

160 143

Not 2 Driftskostnader

Belysning
Vånne
Fastigheisskattavgift
Skalr Ta\ 2010
Fastighetsförsäkring

Kabel-TV/Bredband
Renhållning
Stådning
Fastighetsskö!sel
Rep och underhåll lastighet

Servicekontrakr
Reparationer hissar
Reparationer maskiner

Medlelnsavgift SBC
To

mträttsavgäld

Porto, kopior mm
Diverse omkostnader

Ekonomisk fiirvaltning

ovr fastighetskostnader
Förbrukningsinventarier
Fraki och tmnsport

98 709

137 177

688 167

't27 192

93 840

11 265

66

$2
0

3s 221

65

12',7

-25 443
36

4r6

221 199

t94 700

65 921

36 61',7

55 750
64 906

329 9',73
4 599
,1103

38 500

lt0

032
r84 005

1350
0

249

11444

5 0,10

s 040

224 00A
14 236
9 067
68 ?50
81 17',7
3 738

213 875

16

4 ,153

5 884
69 375

49

t6l

5 261

i)

2 813

Revisionsarvode

l5 000

l5 000

Konsultaryoden
Advokatkostnader
Tidningar, facklilteratur

54 ,160

49 448

471 141

153 965

6 581
2 698 69s

2 229 32s

0

BRF LARSBODASKOLAN
Org.nr 769607'9701
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Not 3 Anställdå och personalkostnader
2011

2010

33 300

l2 500

462

3 927

43 762

16121

20tl

2010

Löner och andra ersättningar samt sociålå kostnåder
inklusive pensionskostnader
Styrelsearvoden
Soc;ala kostnader och pensionskostnader

1A

Totålå Iöner, andrå ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

Not 4 Övrigå ränteintäkter och liknande resultatposter

2t

410

6 403

0

410

25 882
32 285

2011

2010

559 061
559 061

302 851

201r-r2-31

2010-12-31

Byggnad

36 167 870

36 167 870

Mark

15 872 300

r5 872 300
I 161750

Övriga ränteintäkter
Räntebidrag

2t
Not 5 Räntekostnader

Råntekostnader

302 854

Not 6 Byggnader och m:rrk

Renovering, ny till och ombyggnad
Anskaf ny {ärrvärmecentral
I lgående ackumulerade anskaffning\r ärden

r

164 750

338 ?50
53 5,13 670

53 204 920

-t05 000

204 t00

450
-419 450

,100 900
-305 000

Utgående redovisat värde

53 121220

52 899 920

Taxef ingsvården byggnader

19 400 000

l9 400 000

Taxeringsvärden mark

r5 000 000
34 400 000

15 000 000

Ingående avskrivningar

Ärets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

- I 1,1

31 400 000

BRF LARSBODASKOLAN
org.nr 769607-9701

1r

1

(l])

Not 7 Inv€ntårier, verktyg och installåtioner
201l-12-31

lr6

Ingående anskafningsvärden

lnköp

2010-12-31

550

0

0

116 550

Utgående åckumulerad€ anskåITningsvärden
Ingående åvskrivningaf

-23

I l0

0

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-21108
-,16 618

23 110
-23 310

69 932

91 240

Utgåeode redovisat värd€

Not 8 Ovriga fordringar
2011-12-31

Avräkning skattef & avg.

2010-12,31

71026

107 000

116 007

100 299

187 033

207 299

20tt-12-31

2010-12-31

63 026

56 000

Ow kortliistiga lbfdf

Not 9 Förutbetaldå kosinåder och upplupna intäkler

Tomtråttsavgäld
Räntebidrag

0

939

63 026

s6 939

Not 10 Förändring ar eget kapitdl
Balanserat

årgifter

fdr
yttre
underhåll

281 358

180 800

2',79 160

i03 200

8 592

Fond

Belopp vid årets ingång

Inbetåldå

Upplåtelse-

insatser

l5

846 477

l

Disposition av fttregående
års resulla!:

Belopp vid årets utgång

35816177

1

28r 358

281 000

247 152

Årets
I

l1 192

-|t

192

-487 301
-487 301

BRF LARSBODASKOLAN
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org.nr 769607-9701

Not

ll

Skulder till kredititrstitut

Nedan framgår lirdelning av långfristiga lån.
Räntesåts

Längivår€
Nordea
Nordea
Nordea

"/.

Dålum för
ränteändring

Lånebelopp

Lånebelopp

2011-12-31

2010-12-31

3.55
3,96

rörlrgt

6 000 000

2013-03-20

4 ?00 000

3,38

20r2-03-29

6 000 000
4 700 000

5 834 000

5 834 000

16 53,1 000

16 534 000

Not l2 Upplupna koslnader och liirutbetaldr intäkter

Upplupna sociala avgilier
Upplupna ulgiftsråntor
Fö|Sk bet hyror/ avgiftef
Ovr interimsskulder

201r-12-3r

2010-12-31

i9 012

12 41',7

15

0',76

27 398

94 609
118 961

64 352
216 099

307 661

320 326

BRF LARSBODASKOLAN

Otg.ff

Farsta

7

D(lt)

1

6960'7 -9'101

den la /5

2012.

r.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till 1öreningsstämman i Brf LarsbodaskolaD
Org.nr.769607-9701

Rapport om årsredovisningetr
Jag har reviderat årsredovisningen för
S tj re Is eh s

Brf Larsbodaskolan

1

lör år 20I L

onsrar Ji) r årc rc ilovis ni ng en

Det är st-vrelsen som har ansvaret för att upprätta en åfsredovisning som ger en råft\,isande b d enrigt
ärsredovisningslagen och för den interna kontrolr som sorersen bedömer iir nödvändig för
att upprätta
en årsredovisning son inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Re|isorns ansl)ar

Mitt ånsvar ä att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utföt revisionen
enligl InternatioDal standards on Auditing och god re,risionssed i sverige. Dessa stancrarcler kdver
att
jag följer yrkesetjska krav samt planerar och utfijr rc\,isionen jijr
att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehål ler väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inh,imta revisionsbevis on1 belopp
och annan
i årsredovisningen_ Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, biand aru1ar genom
an

.inlömation

bedöma riskerna ltjr väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegenfllgheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisom de delar av den intema kontrollen
som ar
relevanta ör hur liireningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i
syfte att utforma
granskningsåtgårder som är ändamålsenliga med hiinsyn till omständighetenra,
men inte i syfte att göra
ett uttalande om effektiviteten i föreningens intema kontroll. En revision innefattfi.ocksa
en
utvärdering av iindamålsenligheten i de redovisningsprjnciper som har använts och av rimligheten
i
styrelsens uppskattningar i redovisnjngen, iiksom en utvärdering av den övcrgripande presentationen
i
årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis

lttalanden,

jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålseniiga som gruncl
tör lnina

Aftahnden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättåts i enligbet med årsredovisningslagen ocn ger en
alla väsentl iga avseen den rättv isande bild av ftjreningens finansiella stålln jng per den j I december
2011 ocb av dess firansiella rcsultat för året enligt fusredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
lö'enlig rned årsredor i<rringens ör riga del"..
Jag tillstyrker där{ijr att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen
för
loreningen.

r
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Rapport om andrå krav enligt Iagar och andra ftrfattningar
Utöver min revision av årsredovisningen harjag även reviderat förslaget till dispositionei betråffande
föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Brf Larsbodaskol an I för år 2011.

Styrelsers ansvar
Det år styrelsen som har ansvaret riir fiirsiaget tilr dispositioner beträffande föreningens vinst
eller
förlust, och det är styrelseo sotrl har ansvaret ftjr förvaltningen enligt bostadsrättsla;en.

Revho ts insvrr
Mitt ansvar är att med rimlig s:ikerhet utrara mig om rörsraget t l dispositioner berräffande föreningens
vinst eller iiirlust och om förvaltningen på glundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
som underlag för mitt uttalande om styrclsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust harjag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen och ftireningens stadgar.

lijr mitt uttalande om ansvarsfrihet harjag utöver min rcvision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgårder och förhållanden i föreningen för att kuruta
bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat orn
någon styrelseledamot
på annat sätt har handlat i strid med bostadsdttslagen, årsredovisningslagen
eller fijreningens stadgar.
Som underlag

Jag anser att de rcvisionsbevis jag har inh:imrat är tillräckliga och iindamålsenliga
som grund

uttalanden.

jijr mina

Ultalahlen
Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten eDrigt försraget i riirvartningsberättersen
och
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfribet för räkenskapsåret.
Stockholm den 13
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Mårie Nordlånder
Auktoriserad revisor
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