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Bo stadsrittsftireningen Vliktaren

Org.nr 714400-1950

styrelsen fcir Brf vektaren fir htrmed avge irsredovisning for r?ikenskapsiretTor2

Fiirva ltni nesb erettelse

Foreningen registrerades den 11 apri l Lgs7. Foreningen dger och forvaltar fastigheten vdktaren

1. Fastigheten uppfordes under perioden LgsT-1g59 och omfatta r LL7 bostadsli igenheter med

en bostadsyta om 7 2g7,soch 5g0 kvm lokaler. Totalt har foreningen redovisatT 967,5 kvm'

Styrelse

Styrelsen har sedan

sammansdttning:

Ord.  ledamoter :

Suppleanter:

Va lberedn ing:

Revisorer:

Hans Gustafsson
Lars Niklasson

Leif Wikstrom
Sven-Olof Soderman

Jan Sahlstrom

Majbr i t t  lmhagen

Roger Erixon
Annica Akerl ind

Karin Hammarberg
Alexandra Lindquist

Gert  Wal l in

stdmman tisdagen den 13 mars 2At2 kl- L9'00 haft fol jande

(ordforande och vicevSrd from 1,6/8 2Ot2 50 %l

(kassor)
(sekreterare)
(vice vdrd fram till 16/8, 2OL2\

(vice vdrd from 1618 201-2 50 %\

(sammankal lande)

Extern (auktoriserad revisor)

Extern ( revisorssu PPI eant)

I ntern (revisorssu PPleant)

under 6ret efter en ldngre sjukdomstid avled sven soderman, vilket forklarar fordndringen av

rol ler i  stYrelsen-

styrelsen har haft 1-6 protokollforda sammantri iden under iret'

Ld gen h etsiive rl 6tel ser

Antal Liigenhetsoverliterser uppgir t i l l  12 stycken vilket dr 2 mindre i in forra iret'

LokaluthYrning

Inga lediga lokaler f inns for uthyrning for ndrvarande



Bostadsr?ittsfbreningen V?iktaren

Org.nr 714400-1950

2 (13)

Fiirsdkring
Fastigheten dr fullvdrdeforsdkrad i Folksam fastighetsforsiikring nr 230902'vi har ocksfr

kof f ektivt tecknat Bostadsrdttsforsdkringar for samtliga LL7 medlemmar' Normalt dr det ett

t i l f  dgg ti l l  din hemforsiikring. Ndr du bor i en bostadsrdtt ager du sjdlv ytskikt samt fasta

hushil lsmaskiner och vitvaror i ldgenheten, Betyder att du nu enbart behover en hemforsiikring

for losoret och kan sdga upp bostadsti l ldgget antingen som en separat forsSkring eller som en

del i hemforsdkringen'

Verksamhet
Vi har under det gingna iret utfort arbeten for att upprdtthil la kvaliteten pi virt boende'

pr imdrt  som vanrigt  dr det, ,gubbl igan" med vir  "gumma" som var i t  de som direkt f ingat och

sj?i lv eter genom bestdl ln ingar av leverantorer uppr i i t th i l l i t  standarden i foreningen'

under i ret  har v i  handlat  upp och genomfort  etapp 1 som omfattade rel in ing av koksstammar'

extra wc ddr arbetet omfattat relining av 44stycken stammar frSn oversta anslutning och ner

t i f  l  renslucka, v idare rel in ing av hor isontel la koks spi l lvat tenledningar t i l lh6ran de Lt7 stycken

ligenheter inkl- 21 stycken extra wc'

Vidare valde vi  v id urvalet  och omfattningen av upphandl ing ocksi  ta med steg 2 som omfattar

ki i l lar ledningar omfattande rel in ing av st ick f r in renslucka stam samt ovr iga st ick i  k i i l lare t i l l

samlingsledning och samlingsledning t i l l  utv i indigt  husl iv-  omfattningen av det i  skr ivande stund

dr oklart di vi inte dr sdkra cjver omfattningen av arbete under 2oI3'

sporning gi i i lande avragr ing pi  fasad har genomforts pi  de fasader som dr mest angr ipet '  v i

kommer dven l}L3att fortsdtta detta arbete med nya huskroppar'

sophanter ingen har under i ret  vdxt t i l l  s ig t i l l  et t  problem i  ndrt id om inget gors,  orsaken t i l l

detta dr att en del medlemmar har svirt att paketera och sortera sina sopor, a det skSlet miste

vi  fundera pi  al ternat iva losningar for sophanter ing. ldag dr det s i  at t  v i  med gubbl igan sorterar

om sopar t idvis for att sl ippa extrasdckar som dr mycket kostsamt'

Kompletter ingsmilning inom fast igheten frdmst balkonger har var i t  med i  dr i f tsplanen nigra i r

men vi har valt att f lytta fram aktiviteten ti l l  fordel av andra aktiviteter' Nu boriar vi ndrma oss

en tidpunkt som ocks6 utseendemdssigt har piverkande effekt pi omgivning, av det skdlet dr vi

tvungna att  v idtaga i tgdrder under sommarm6naderna'

Den ntaskinel la standarden dr god men det bor iar bl i  t i l l  i ren, av det skalet  dr v i  behov av at t

byta ut  pr imi i r t  t raktorn samt vid inkop se over anvdndningsomridena som f inns som den

gamla traktorn inte klarar.  Inkop av traktor dr inte pr ior i tet  1 utan mer at t  bestdmma model l  for

vira behov, trorigt dr att vi krarar oss dven 20t3,men att vi infor 2ot4 behover gora en

investering av nY traktor'

under forra i ret  tog foreningen t i l lbaka en lokal  for iordningstdl lande en vdvstuga som

kostnadsfr i t t  skul le erbjudas foreningens medlemmar, di  intresset var i t  sval t  har under i ret

#*



Bostadsr?iffsforeningen V2iktaren

Org.nr 714400-1950

lokalen civerforts t i l l  hyresgSst som fortsaitter driva samma verksamhet, ddr medlemmar dr

vilkomna att deltaga i m5n av plats'

Framtida Planer

styrersen har en praneringshorisont 3 i r  som uppdateras lopande gdl lande invester ing och

driftkostnader.

Fiireningens ekonomi

Kalenderiret ztjr.-har varit ett bra 5r, Intdkterna for Sret l igger i nivi med forra iret, detta

trots att vi under en period av iret haft lokaler som vi inte kunnat debitera hyresgiist av olika

sk5l .

Direkta driftkostnader som el och vatten har direkta kostnader inte slagit i  taket utan l igger i

niva med l}tTtrots att priset per enhet okat mot tjoliret'

lnterna kostnader for at t  dr iva foreningen under Sret har ocksi  piv isat ldgre kostnader '  h ir  kan

man inte peka ut speciel la omraden utan generel l t  har kostnaderna hi l l i ts nere'  Aven lonesidan

for teknisk och adrninistrativ forvaltning l igger pi en ofordndrad nivi mot t jolSret'

Kostnader for avskrivningar okar i takt med investeringar vilket dr l i te av ett orosmoln infor

kommande i rd ide t tap6ve rka rhy resn iv ind i rek t .

Avslutninesyis fdresler den ga orna b ibehal ls  i  nuvarande 20L3

20/07-tz-3L 2008-12-31

5o9 o48 kr 5oB 266 kr

6 o9O kr 5 O82 kr

3  (13 )

2oo9-12-31 2010-12-31 2011-12-31 20L2-t2-

5O2 145 kr 493 104 kr 462342kr 429 493

5 o21 kr 4 931 kr 4 623 kr 4295

Skuldsattning vid utganBen av aret

Stuldsltntt! vld utChF! t tr't
?003-12_31 200+12-31 2oo5'rrB1 2006_12-31 20rl7-lr2;;L 2r/0a-1.j.-tL 2009-12-31 2010_12_31 2011_12_tt 2012_11_!

Fa 9d 3h. t ' | .n | lc)  t5576159rr  $;3; ;  ' , , " i " ,sr .  ,0.0, ,2,r ,  , ' , ' i i i , i , i " ,o ' ' " t .  ' ' ' , ' ' " " . r  11?51926tr  107339!3lr  105217a5

stutd D.r  h. f  .nd. f  l * r )  
" t^ t*  

"  
' i i " "o 

- - i " " i t '  
1424!3*r  * ; t ; ; ; t  t la7 '5tr  121e16t '  u751etr  10? 34okr 1o5 ztr

Exempel:
om du hor en l*genhet med ondelstal 0,8 s6 uppgdr din del ov flreningens skulder per 2007-12'31

till O,8 x 7g4 197 kr = 7o7 358 kr
zoo?-L}-3L 2004-L2'3L 2005-12-31 2006-L2-3L

Rintekostnader (kr) 450 668 kr 691 317 kr 661 171 kr 642207 kr

Rintekostnad per hel andel (kr) 4 507 kr 6 913 kr 6 512 kr 6 42zkr

Exempel
on du har en Egenhet med andelstol o,E s6 har du vla din mdnadsovgift under 61 2oo7 betdlot d

o,Sx6ogokr=4872k|t i t toft f ic ' iaf\reningensr1ntekostnoder.
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B o stadsrdttsfr reningen V liktaren

Org.nr 71'4400-1950

Flerirsdversikt (tkr)
Nettooms?itfiring
Resultat efter finansiella Poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Kassalilrviditet (%)

?.0L2
3 964

409
1,6 412

3 l
16s

20ll
4 362

478
t6 199

29
254

2010
4 254

131
16 s06

26
289

2009
4 283

564
16 860

24
245

2008
4 198

487
T6 424

22
87

For definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och v2irderingsprinciper'

Ftirslag till vinstdisPosition

ity*frJ11 floresliLr att till fiirfogande stiende vinstmedel (kronor):

balanserad vinst
irets vinst

disponeras si att
Avsattning til I yttre reparationsfond

i ny r?ikning overlores

3 781 BA
409 064

4 DA 794

ls 000
4 175 194
4 r90 794

Foreningens resultat och stiillning i dvrigt framgiLr av efterfiiljande resultat- och balansriikning med

til l[ggsupplYsnin gar.



B o stadsr?itts forenin gen V Ziktaren

Org.nr 114400-1950

Resultatriikning

Medlemsavgifter
LokalhYror
Ovriga rorelseintZikter

Riirelsens kostnader

Reparation och underhill

Driftkostnader
Fastighetsskatt
Ovriga externa kostnader

Personal och administrationskostnader

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och

immateriella anliiggningstill gingar

Riirelseresultat

Resultat frin finansiella Poster

Ovri ga riinteintlkter och I iknan de re sultatpo ster

Ritntekostnaderochliknanderesultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat ftire skatt

Skatt Pi 6.rets resultat

Arets resultat

Not 2012-DL-al
-20L?,-L2-31

3 964 006
368 095

17  100
4 s49 201

-231 483
-1 900 730

-182 95s
-78 trg

-401251

-728 393
-3 523 530

825 671

18  215
-434 822
-4L6 607
409 064

409 A64

0
409 064

s (13)

2011-01-01
-z0LL-12-31

3 94r 717
403 837
16 7s0

4 362,304

-290 784
-I 847 792

-L7s 584
-97 646

-3s7 653

-677 419
-s 446 878

gLs 426

26 700
-464 2,63
-437 563
477 863

477 863

19 594
497 457

I
I
I

2
n
J

4
5



Bostadsr?ittsfloreningen V?iktaren ;*,'"
Org.nr 114400-1,954

Balansrekning

TILLGANCNN

Antiiggni ngstillgi nga,r

Mater iclla anldggning stillgdn g ar

Byggt ader och mark

Inventarier, verktS/g och installationer

Summa anllggningstillgingar

Omsittningstillgin gar

Ka r tfr is tig a fo r dr in g ar

Ovriga fordringar

F orutbetal da ko stn ader och upp I u pna int?ikter

Kassa och bunk

Summ a omsfl ttni ngstillgirngar

SUMMA TILLGANGAR

Not 2017,-tz-31

\s 076 a32
53 850

15 \29 882

15 L29 882

295 149
49 940

345 689

936 723
L 282 412

L6 4L7,294

6 (13)

2011-L2-31

t4 014 285
63 450

t4 077 736

14 077 736

195  s16
49 780

245 296

| 876 267
2 l.zl 56s

L6 199 299

9
10

1 l



B o stadsrZittsforenin ge4 VZiktaren
Org.nr 714400-1,954

Balansrtikning

EGET KAPITAL OCH SI{TILDER

Eget kapital

Bandet eget kaPitol

lnbetalda insatser och emissionsinsatser

Fond ftir Yttre underhill

Fritt eget kaPital

Balanserad vinst eller forlust

Fond flor inre underhill

Arets resultat

Summa egetkaPital

Lflngfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Leveranttirsskulder
Aktuella skatteskulder

Ovriga skulder

Upp lupna kostnader och forutbetalda intiikter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Stiillda sflkerheter
t \

Ftir egna skulder och avsdttningar

F asti ghetsintecknin gar

Ansvarsfiirbindelser

2012-12-31 20ll-12-3LNot

TZ

13

13

l4

450 lss
376 537
826 692

3 781 730
106 s4s
409 064

4 297 339
5 1?.4 0sl

t0 s09 s74

rlz 2r2
I  l0 005
rs 766
86 4s6

454 250
778 689

16 412 294

l8 r07 000
18 107 000

Inga

450 155
361 s37
gLl 692

3 299 273
126 272
497 457

s 923 002
4 734 694

t0 621 786

l l 2  212
166 546
13 104
7s 807

475 150
847 8L9

t6 L99 299

t8 107 000
18 107 000

Inga
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Bostadsr2ittsfdreningen Vdkfaren

Org.nr 714400-1950

Tiltii g gs upplYs nin gar

Redovisnings- och virderingsprinciper

Allmiinna uPPlYsningar
Arsredovisningen har upprzittats enligt fr,rsredovisningslagen och Bokforingsn?imndens allmzinna rid lor

mindre foretag.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de berZiknas inflyta'

ovriga tillgangar och skulder har upptagits till anskaffiringsv?irden dzir inget annat anges'

Redov i snin gsprinc i p ern a iir o for?indrade j ?imflort med fore gien de ir'

Intiiktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt v?irde av vad foretaget fltt eller kommer attfl' Det inneb?ir att foretaget

redovisar inkomsten till nominellt vzirde (fakturab"lo"pp) om foretaget flr ersiittning i likvida medel direkt

vid leveransen. Avdrag gors for l?imnade rabatter'

Anliiggnin gstill gingar

lnmateriella och materiella anlziggningstillgingar redovisas till anskaffningsvhrde minskat med

ackumulerade avskrivningar enl i gt plan och eventuella nedskrivningar'

Nyckeltals d efi nition er

Nettooms?ittning .-.a,1 ,. :- ,
Rorelsens huvudintdkter, fakturerade kostnader, sidoint?ikter samt intdktskorrigeringar'

Resultat efter finansiella Poster
Resultat efter finansiella intiikter och kostnader, men fore extraordiniira intlkter och kostnader'

Balansomslutning
Foretagets samlade tillgingar'

Soliditet (%)
Justerat eget kapi tal (egetkapital och obeskattade reserver med avdrag for uppskjuten skatt) i procent av

balansomslutning.

Kassalikviditet (%)

omszittningstillgingar exklusive lager och pigiende arbeten i procent av kortfristiga skulder'



Bostadsriittsfrreningen VZiktaren
Org.nr 714400-1950

Noter

Not 1 Fiireningens int?ikter

Nettoomsiittnin gen per rtirelsegren
Hyresintiikter
Minadsavgifter
Ovriga ersflttningar och intiikter 2)

1 ) Indexj usteringar, fu ll bellggnin g i v Fra lokaler

2j Fcirsilda l?igenheter och pantbrev registrerade

Not 2 Reparationer och underhill

Inre fastighetsunderhill l)

Yttre fasti gh etsu nderhfil I

Underhill markomrirden

Underhill VVS . 2)

Underhill tvettstugor

1) Omfattande vattenskada i avloppstarm ZDll

2)Byte cirkulationsventil i v?irmepump 20ll

Not 3 Fastighetskostnader

Fjiirrvlirme
Vatten och avloPP

Fastighetsel
(' Renhillning

Trappstiidning
F asti gh etsfo rs ?ikr-in g

Kabel-TV
Drift och underhill maskiner

Sotning
Ovrig drift

e (13)

1)

2gt2

368 09s
3 964 006

l7  100
4 349 201

20I,2

s7 671
57 203
27 6sl
81 292
7 660

231 483

z0ll

403 837
3 941 7\7

16 7s0
4 362 304

z0LL

l3l 422
37 43s
23 Z7A
89 337
9 320

290 784

2012

928 379
377 423
t35 026
108 53s
137 478
78 063

122 608
13 218

1 900 730

20ll

844 912
347 226
146 365
tsg 329
135 140
15 016

tzr 99r
13 714
2 214
I 885

L 847 792



B ostadsriittsforeningen V2iktaren

Org.nr 714400-1950

Revisionsuppdrag

Not 5 Personal och administrativa kostnader

Liiner och andra ersflttningar

Styrelse arvoden

Ovriga anst2illda och lopande arvoden

Sociala kostnader
Ovriga sociala avgifter

Ovriga personal och administrativa kostnader

Totala liiner, ersittningar, sociala kostnader och

pensionskostnader

Materiella anliggningstillgingar

Byggnad
Forblittringsarbeten
Markarbeten
Forb2ittringsarbeten hyreslokaler

Maskiner och inventarier

Effektiv i serin g vdrmesYstem

Not 6 Avskrivningar och nedskrivningar
Anleggningstillgangar skrivs av enligt plan 

-over 
den forv?intade nyttjandeperioden rned hdnsyn till

vasenttigt restvzirde. Folj ande avskrivnin gsprocent till?impas :

10 (13)

Not 4 Arvode tiil revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av irsredovisningen och bokforingen samt sfyrelsens forvaltning'

ovriga arbetsuppgifter som det ankom#r pi bolagets rwis or attutfibra samt ridgivning eller annat

bitrlde som ftlranleds av iakttagelser vid redun grlnskning eller genomflorandet av sidana dvriga

arbetsuppgifter.

20L2

14 987
L4 987

2012

120 000
220 851
340 851

3s 493
24 907
60 400

40r zsL

z0lL

1s  088
15 088

2OLI

120 000
166 39s
286 395

48  831
22 42'./
7L 258

357 653

T%
3%
3%

10%
r0%
3%



B ostadsrittsfbreningen Viiktaren

Org.nr 7V4A0-1950

Not 7 Ovriga rflnteintiikter och iiknande resultatposter

Statliga rZintebidrag
Ovri ga rZinteintZikter

Not 8 Riintekostnader

Riintekostnader lin

Ovri ga finansi ella ko stnader

Not 9 Byggnader och mark

ln gdLende anskaffnin gsv?irden

Inkop
Utgiende ackumulerade anskaffningsvhrden

In gtrende av skriv nin gar

Arets avskrivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgiende redovisat virde

Taxeringsvlrden bYggnader

Taxeringsvirden mark

Not L0 Inventarier, verktyg och installationer

In giende anskaffningsvlrden

Inkop
Utgiende ackum ulerade anskaffningsvirden

In giende avskrivningar

Arets avskrivningar

Utgiende ackumulerad e avskrivningar

Utgflende redovisat vdrde

I  1  (13)

20L2

t8  z l s
18 zLs

20lz

429 493
5 329

434 822

z0t2-L2-31

27 230 666
1 780 538

29 Dtl 204

-13 216 380
-118192

-13 93s 772

ls 076 032

35 550 000
16 17s 000
s1 725 000

20L2-12-3t

103 900

103 900

-40 4s0
-9 600

-s0 050

53 850

20I,l

s49
26 rsl
26 700

z0ll

462 342
|  9Z l

464 2,63

20tI-12-3L

21 112 s41
58 L25

27 na 666

-12 548 561
-667 8r9

-13 216 380

L4 014 286

35 ss0 000
16 175 000
sl 725 000

7,01L-12-31

84 400
19 500

103 900

-30 850
-9 600

-40 4s0

63 450



B o stads rZitts loren in gen Viiktaren

Org.nr 714400-T950

Not 11 Fiirutbetalda kostnader och upplupna int?ikter

Fdrutbetald fastighetsftirs Zikring

Kabel-TV

Not L2 Fiiriindring av eget kapital

2012-12-31

79 288
3A 6s2
49 940

Inre rep
fonder

126 272
-r9 127

106 s45

Linebelopp 2012

2 318 750 kr
3 459 200 kr
2 080 236 kr

0k r
2 763 600 kr

L0 621 786 kr

2012-lz-31

2s4 000
l8  438
40 286
18 998

tzz 528
454 250

r2  (13)

2ALL-L2-31

19 T28
30 6s2
49 780

Belopp vid f,rets inging

iansprikt zgande av inre
Disposition av foregiende
irs resultat:
Arets resultat
Belopp vid irets utging

Not 13 Fastighetslin

Stadshypotek 208931
Stadshypotek 218616
Stadshypotek 273154
Stadshypotek 251422
Stadshypotek 280117

Summa

8ir
8ar
5ir
4ir
8 i r

Inbetalda
insatser
450 1,55

450 155

Yttre rep
fond

361 537

15 000

376 537

Bundet till

2013-09-30
20r4-064A
2016-09-30
2012-06-30
20t7 -06-30

balanserat
resultat

3 299 273

482 457

3 781 730

Arets
resultat
497 4s7

-491 451
409 064
409 064

R?inta

3,4 lyo
4,57yo
4,02Yo
3,L \yo
4,01o

Linebelopp 2011

2 343 750 kr
3 496 000 kr
2 l0l 248 kr
2 193 000 kr

0k r

10 733 998 kr

Arets amorterin g: Il2.2l2 kr

Not 14 Upplupna kostnader och fiirutbetalda intflkter

Forutbetalda hyres- & m&nads intZikter

Ovriga upplupna kostnader

Uppl upen riinteko stnad

Upplupen elkostnad

Upplupen kostnad flor fi[rrvZirme

20Ll-12-31

305 354
14 863
40 706
15  115
99 rl2

47s 1.50
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. _ B sstQdSriittSforeniRgen -VAkfaren
Org.nr 7I440A-L950 ,,'

:

Undertecknade fiirs?ikrar hArmed att drsredovisningen har uppriitfats i enlighet med irsredovisningslagen

och god redovisningssed, atr akfuella redovisningsnonner har till?impats och att l?irnnade uppgifter

stEmmer med faktiska forhillanden.

Norrtii l je 2A$'Okls

Revisorspflteckning

Min revisionsberflttelse har kimnats 2ol3- ox- lY

Hans Gustavsson

Sahlstrtim

Maj-Britt Imhagen

rmmarberg
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Revisionsberf,ttelse

TilI fti renin gs stfl mman i B ostads rfr ttsfiirenin gen Viiktaren
Org.nr 7144A0-1950

Rapport om irsredovisningen
Jaghar reviderat irsredovisningen for Bostadsriittsforeningen VZiktaren for rikenskapsiret 2412.

S tyrels ens ansv&r fdr drs r edovis ningen
Det ?ir styrelsen som har ansvaret for att uppriitta en irsredovisning som ger en r?itfvisande bild enligt

6'rsredovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen beddmer iir nddviindig for att uppritta en

irsredovisning som inte innehiller vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pf, oegentligheter eller

pi fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar dr attuttala mig om irsredovisningen pi grundval av min revision. Jag har utfort revisionen

enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder krdver att jag

floljer yrkesetiska krav samt planerar och utflor revisionen lor att uppni rimlig sdkerhet att

irsredov isnin gen inte innehill er v?is entl i ga felakti gheter-

En revision innefattar attgenom olika itgeirder inhiimta revisionsbevis om belopp och annan information

i Arsredovisningen. Revisorn vZiljer vilka A:tgiirder sorn ska utftiras, bland annat genom att bedoma

riskerna for vdsentligafelaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi

fel. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som dr relevanta for

hur fbreningen uppr?iffar A.rsredovisningen flor att ge en rlttvisande bild i syfte att utforma

granskningsitgZirder som ?ir zindamilsenliga med hZinsyn till omst?indigheternE men inte i syfte att gora

ett uttalande om effektiviteten i foreningens interna kontroll. En revision innefattar ocksi en utvdrdering

av dndamilsenligheten i de redovisningsprinciper som har anv[nts och av rimligheten i styrelsens

uppskattningar i redovisningen, liksom en utvf,rdering av den overgripande presentationen i

Arsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat ?ir tillr?ickliga och ?indamilsenliga som grund for mina

uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har irsredovisningen uppr?ittats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i

alla viisentliga avseenden r?itfvisande bild av fbreningens finansiella stflllning per den 31 december 2012

och av dess finansiella resultat ftir 6Lret enligt irsredovisningslagen. Forvaltningsberdttelsen ?ir forenlig

med i.rsredovisningens ovriga delar.

Jag tillstyrker ddrfor att foreningsstZimman faststZiller resultatr2ikningen och balansriikningen fbr

loreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
Utover min revision av irsredovisningen har jag dven reviderat florslaget till dispositioner betr?iffande

foreningens vinst eller forlust samt styrelsens florvaltning for Bostadsrflttsforeningen V?iktaren for

rZikenskapsiret 2012.

Styrelsens ansvar
Det ?ir styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner betrdffande foreningens vinst eller

fbrlust, och det dr sfyrelsen som har ansvaret lor forvaltningen enligt bostadsriittslagen.
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#r:"::t-Kt#'^"d. rimlig sakerhet utrata mig om forslaget till dispositioner betrziffande foreningens
vinst eller frrlust och om forvaltningen pn grundval av min revision. Jag har utfort revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.

Som underlag for miff uttalande om st5rrelsens florslag till dispositioner betriiffande loreningens vinst
eller frirlust har jag granskat om florslaget dr fbrenligt med bostadsr?ittslagen.

Som underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utciver min revision av drsredovisningen
granskat v?isentliga beslut htgilrder och forhillanden i foreningen fijr att kunna bedtima om nigon
styrelseledamot dr ers?ittningsskyldig rnot foreningen. Jag har dven granskat om nigon styrelseledamot
pi annat sStt har handlat i strid med bostadsrlttslagen, irsredovisningslagen eller foreningens stadgar.

Jag anser att de revisionsbevis jag inhiimtat ar tillrackliga och ?indamilsenliga som grund flor mina
uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att ftireningssftimman disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsber[ttelsen och
bev i lj ar styrel sens ledamdter ansvars frihet for rZikenskapsiret.

Nonlzilje 2013-DX- \Y

Karin Hamrnarberg
Auktoriserad revisor
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