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Årsredovisning

Bosta ds i'ättsfö i'e n i n ge n

Söder'Torn

Styreisen får'härmeC avge årsredo,visninB för" räkenskapsåret l januari - 31december.2011.
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Förva ltni ngsbe :'ättelse

Föreningens ändamåi

Föreningen har tii! ändamå! att fr'ämja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i tör'eningens
htrs upplåta lägenheter" åt medlemmarna till nyttjande Lrtan Lregr'änsning till tiden.

Gruncifakta om föreningen

Bostadsr'ättsföreningen registreraCes 1989-10-09. Föreningens nuvarande ekonomiska plan
registreracfes 1996-08-08 och nr-rvarancle stadgar registrer"ades2OiO-07-26 hos Bolagsver.ket.

Föreningen är medlem i samfäiiighetsföreningen Fatburstrappans samfäiiighei. Samfäliigheten förvaliar
gemensamma';torför Söderha!!arna cch Bostadsrättsför'eningen. Dessa utgörs av en entr6, lastkaj samt
lasrfa r" mecl nerkörnings ramp.

Fakta om vår fastighet

Föreningens fastighet har fön,än-,ats enilgt necian:

Fastighetsbetecrning Förvorv K_ommun

Fatburshöjden 1 1996 Stockholm

Fastigheten är upplåten med tomti"ätt och föi'eningen innehai" sedan 1995-04-01- tomti"ätten till
fastrgheten. Nur.,arande tomtrattsa\./tai gäiier 2OO5-IJ4-OI--2015-0-?--?t-.

Fastigheten är fLriivärdesförsäkrad genom Trygg Hansa. Ansvarsförsäkring ingår för siyr"eisen.

Byggnadernas u ppvärmning sker meci fjärrvä rme.
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Org nr 716405-5977

Byggnadsår och ytor
Ercfiohatan hohrrocdoc 1 OOÄ-1OO7 ^.h hoc+år :rr ,zl flarhnc+r.l.h' r. -Fnrnoi har ?q rråninorr P.åoan h:r Avrvyb6veJ

våninser och Krrhprna i7 hns) har 4 våninper. l,ndpr Krrhprna lipspr Rpktanppln som hl.a. omfattar
t.^--^--i^il^ t^t.^t^-KUilililCt5tEild tutrdtEl .

Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 16 974m2, varav l-2 898 m'utgör lägenhetsyta och
A (\-7Am2 rricÄr lnlzrlrri:vrbv, 'v,\q,y ru.

| äsonhatar nrh lnlrler

EÄ-^^i^^^^ .,^^lå+^- 171 l^^^^L^+^. *^,{ k^.+^.|-.Ä++ arm+ E l^1,^l^. ^^^ c-7 ^^.-^^^l^+.^. 1.,^.^., 1 lx.I vrEtiltt6gtr uPPto(gt r/ 4 to6cttttctct tltcu wvJfousrorL JorrrL J ruNorct vLtt v/ 6qto6cPloLJct \votov z tul

Alii meri hrrreqräft

Lägenhetsfördelni ng för bostadsrätter, enligt lägenhetsförteckning:

2 rak i rok 4 rok Srok 6 rok
oo a4 ^a n aöÖ J-L +J J I

Ftof rrorlzlicr rnlrloi rrtm i racnolziirra läoanhai h:r iflarr frll fÄrånrlrric o6n^m hrroorndo/rirrnino rrr
!\||6qg||lq|glgJ}/l|\l|vl6!|lv||t

meiianvässår

I lokalerna bedrivs foljande verksamheter:

Verksomhet Kontroktet löper t.o.m.
Restauranp 2016-09-30
ö..!t- tn4^ 

^a 
a4

DU LI K ZUIJ-UJ-J I
arrfilz )n1 ?-1)-?1

Gym 2A2i-08--?!
Restaurang 2017-09-30

cÄ-^^i^^^6 ,i- {.i.'illi^+ mamavaaia+r^.^,{ -.,.^^^,{^.,^.1,.^*h^+.1^1,-l^.I ut ct tI t6gtt ot t t tvtilt6( t tt9t ttJt E6rtJtt Et ow ovJgcr rus vsr NJor rrr rcrJruNorEr.

I fastigheten finns även gemensamhetsanläggningar i form av inomhuspool med relaxavCelning och
hrctr r oSctläoanhotor nrh oomonc:m {octlnlz:l

Förpninoen her hrerihanricr rnni{nnniins via Rii<cnet mpd pn hactiohpt av i ötl iMh/c
"örl-'

Förenineen tar hem och vida!'esäncier TV-kanaler till mediemmarna i esen resi.

Tekniska åtcärder beträffande bvecnaderna L!nder 2011
-_o-'- -'-_ '- r00----_-_ ---

. Anskaffnins av brancivarnare och brancisiäckare tiii samtiisa mediemmar.''-"o --

o Bvip av vpniiiaiionsfiiicr i samtlisa iäspnhptpr i Bågen och Kuhprna

o iinnrrrqtninp arr päctiäpenhpterna

o lviåinins av vÅssar samt unncäiinins ev rvkeisiäii i Rondpiien
-_ --oo-' --"'_ -'Fr----""'o -- -t"-_---__

o Ett energibesparingsprojeki har på bör'jats.

. Omiiyggnation med aniecining av omförelelning av yta meiian restar!rang oe h grovtvätisiuga.

Förvaltning
rf--...-..-...-.-.:-..r-Ia.-.-tr-^:---:-^l-l--^:--^tr--^-^l^L ---l:--.-l-^r-rl.!--t-.-:.-- -1..-:-l.a:.-..-t'.-i.--l--.--r.:4--..cKuiluilil5K lurvdil.iltnB illKtuStve tuldilueI dv tdH,eilile[5rurteLKilrnB5drilt ttsKil15K rurvdil.nrilH, ildr 5KUr.t5 dv
trinrr I\I r+tccnn A aLrr rgr rvrqttJJvr I nu.
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Meciiemmar
Arr fÄranincanc 1-71 morllamcläcanha{ar hrr rrndar årot 1E Ä.rorlå+i+c FÄrcälininocnricot hrr i modoltrl

varii-41,Otkr/m2 inom ett spann av 32,9-5i,9tkr/m2.
| |^l^- å-^+ 1.^- -+,,-^l-^^ l ^.,:l:^+ 1 ^^,J-^t ^^I-,,+r.,,-^i^^--vtrugr qrEt Itqr JlytEt)ctt ucvtuo( 4 orrurorrorru)utrryrrrilrE,ol.

Föreningen följer Hyresnämndens regler i fråga cm samtycke till andrahandsuthyrningar. Uthyrning i

ancira hano får' normait ske nncier maximaii i år.

överlåtelse- och pantsäiinirrgsavgifi tas ut eriiigi siadgär. överiåi.eiseavgiii bei.aias av säijare.

Styrelsen

\trrrpicpn har haft fÄii:ndp eammancåttnino'

Lars Pehrsson Ordförande
Eva Larsson Vice ordföranCe
Benet Rvsse Sekreterare
-^-l r..-L^^l- | ^l^-^r\-dt I JuiludLK LEudillut
P.arnt Cranmrrr lodrmnf

Anna-Lena ivicleiian Suppieant 1

Pairik Ståhi Slrppieant 2
Marqus Landin' Supoleant 3

\/iI l,^-,.-^I^ ^-,Ji^--;^ {^.^^;-^.-+i**^ l:^^- '.^^l-+^^-i^-,1^^ ,,+ {Ä- D^^-+ D.,^d^vru Nvrrilrrorruc vruilrqtrg tvtEtIttE,)Jtorrilrto ruPgr rrrqrruotPErrvucrr ut rvr ugrlE,( r\yE,6g,

Bernt G ren rn.,,r, Pat !'i k Stå h i och A.n na-Lena !\4 cle I ia n.

Q+rrralcan hrr r rnr{or åroi rrrhållit 1 ? nrntnlznllfÄrd: c:mm:ntrårlonJLyrlrJLrr rrur urruLr 14 Prvrv!\vrr

Dar ric a rarrrgYrJvr gl

Revlsor har varit Ann-[tlarie Björ'kva!1, Hummelkläppen i Stockholm AB, och stämmovald
lekmannarevisor har varit [.ena Hammarberg.

Vaibereeining
lrrrlhorpdninoon har inoått Per-ÅLe RlancLerf lcamm:nkellandel RiÄrn Fredrilzc<nn nrh Vnorrp Inhnccnn

||vl.v9|'"J-''''

Stämmor

Orrf inerip färpninocctämm: höllc )01 1-O\-)F,

Nyckeltal {itkr resp krl z0tt 2010 2009 2008 20o7 2005

lvettoomsättnins 25471 25 4Lr9 T 592 2L 8L2 22 864 24 -e52

Resultat efter finansiella ooster 733 938 471 258 L 278 1 61-3

Årsavgift krlkvm 97A 970 97L 97A 1 031 1215
bostads rätts-yta

! ån krlk'-,m irostarisrättsr-,ta 18-q85 1-9 589 19 860 1"9 l--?-? l-8 11L) !8 267Lurr 
'1r/

Värmekostnao kr'1kvm ioiaiyta 105 108 i01 93 103 111

ll
,l

,4r

' 2011-05-26--09-26
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Ekonomi
r EÄraninaan hrr ',nnnått ö{-{- r6cr rl+.1 aftar financiallr nnc{-ar .^m fr^+crr.rrr rlan lånccilzl-icrL""'6L" "e' uPP"uLr "q PvJrL' 'q"6J"\r'6q

måisättninsen. dvs ptt årlist resrrltat nå O 5 - 1 5 Mkr
r I cfrrrolconc'fnrl'crl'l'r rrhoio mod riclzcnrir{nino i fÄroninoonc lånonnrtfÄli h:r off lån nå zl7 l\/tlzry9 -, 

IY||\|

med förfallodag ijanrrari 7O17 förlängts med en räntebindningstid på fem år.

Utblickar mot 2012

o Styrelsen avser att under året inieda ett arbete för att ge föreningen en miljöprofii
r Påborjat energtsparprojekt komme!'att genonqför'as uncier' 2tJ12

o Så snad bvsslov erhålls kommer cvke[rnnstallnincsnlatser vicl Laxtraooan att anordnas.

Dispositionsförslag

Forslag ti!i nenanrtiins a\./ ansamiad r.rinst.

ta-^^i^^--+: L^- -++ +^ -+Äll^;^^ +:ll fÄl:-^J^ /1,-\.rutEililt5))tdililildrr rrdr dtt td )Ldilililr5, Lilr ruudiluE l^r,r.

Ansamlad vinst fr'ån för'egående år' L76 480,09

^ 
-^+- -^-. .l+^ + 1? ? nnn E 1At ct5 tc5uttdL / JJ uuv,Ja

Reservprinp till fond för vttre -q16 OOO OO- 'o_'
,.^.J^-l.Ailut tuEt I totl

Summa 573 480,50

c+,,.^f .^6 fÄ.^.1å. r++ rlan -^.^-l-,{^ r,ina+an 1,. l-72 Aan. CA Ä.,^.f^.. i n., ri.il,ninaJtytctJctt lurcJlor ott uErr orrJorrrroug vrlrJ!grr, Ar J/J Tovrvv, uvsrrvrJ I rry roNrrrr16.

Beträffande föreningens resultat och ställning iövrigt hänvisas tillföljande resultat- och balansräkning
meci noter.

li'
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Dil Jouer roill
A.^ ^. alCAiE Ea11
vrv rr / runvJ-JJr /

Resultat:'äkning

Beiopp i kr

Nettoomsättning
Elrr rr+araclllr+

Röreisens kostnacier

Dr"iftskostnader"

Uncerhåii

Avskrivningar

Rörelseresultat

D^-,,t+^+ t-2- t:^^^-t^ll- ^^-t^,ng)utaga lrwt, f ,tr.'trJtctrv PvJLc,

Ränteiniäkier och iiknancie resuiiatposier

Räniekosinacier och iikna ncie resrr iiaiposier

Resultat efter finans!e!!a poster

Resultat före skatt

Skatt

Årets resultat

t\tot

3

+

20ii-0i-0i-
-^44 44 -4zut h tz-J I

25 470751
1E A-7^ 111

-11 932 _s81

_1 nno nt(
-1 YUU öbU

9 528 29t

)y öz+u

-8 955 i31

733 000

733000

733 000

20/o0i-ai-
4A4A 44 -1zutu tz-Jl

25 409 470
'rE Arlo /l-7n

-12 878 93,s

-2 942 864

9 587 675

396r-

-8 653 430

938 2r2

938 2L2

938212

,l' )

It'
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Dil JUUet tOill
A.^ ^. alClAE Eialvrv ilr / ruavJ-JJr /

tr^t^----i--:--Ddldll>I dltlllllg
Qolann i IzruL'vPP ' t\l 201/- 12--?l 2riin i2?i

TiLLGANGAR

^ -lÄ---:--^r:ll^:----Är ildä,E,r ilr rE)rIrE,d I r5d1

i m matcri cii d d n i ä dd ni n rrsti i i då ndo r
I mmateriella a nläeeni nsstiilsånea r

Moteriella a n !dg g ni ngstiliga ng a r
R rroon r d

t\/l r"l,i^^" nrh inrran+rriar

c.,--^ ^^l::,--^Z^--+:ll^å^-^.JUI I rr r ao or rroEr6rr rrr rSrtrrr16ror rSrol

Omsättningsiiiigångar

Kortf risti g o fo rd ri n go r

^,,-:^- 
t^-a-i^^^-vvrrS,o rvr ur il16,0r

rr-..rL^t^lJ- l. ^-L^ ^ ) ^ - ^^L ..^.^1..^-^ :-rll,+--rUI ULUeLdlUcl KU5LIldUel (JLll uppluplld lllLdl\Lcl

Lncca aah hanlt

Summa omsättnintsti llgångar

SUMMATTTLGÅNGAR

358 080 447 840

?(a nan

386 058 463
?'t E Q1n

AA1 g4n

389 574 428
1?n111

386 374 273 389 804 539

)oc 141 )E)JOW ' J' JJJ

E1 A01

o4 a oaoo-Lo oJo

394 252379

O1E E?OOLJ JJJ

o4- 4 4 
^OIl II+

1n

814 320

', Atn A-f A

i 532 65-1

a 1t? roo

3 324 794 9 756 t52
394457 L47 400 008 531

,l' ,

ft'
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Balansräknirrg
D^t^^^; t,-DCTVPP t 

^l Not 20/ /- /2-31 2n7n 1t 27zu tv tz-J I

EGET KAPITAL OCH SKULDER

E^^t l.-^i.-t 11LgcL 
^.'Ptawt 

rr

Bunrlef eoef konifoi
I nsatser

i i nniåtplseavsiftpr
r^^J rÄ-.,++-^,.^l^-l.AllI urru rur yLtrc urruEr rrdrl

Eril* anof l/^ ^;l-^l, , ,rr LyL r '\vPtLv'
Rrlencorrt rocrrltet

Å "o+" "o", ,l+.+

46 907 000

öJ 14N t-'Lll-'

n lcn A A+ tJ+vvv

46 907 000

öJ 14ö t'L'Lr

A A1O AAA+ +IO UUU

IJ5 4U9 UUU

-159 519
7?? nnn

IJ5 U/J UUU

-75173!
o2a l1')
JJg 

'LZ

573 481. 176 481

Summa eget kapitai

Lånafristiao ckulder
al ^ ^1, -xl. ^i ^ -- l. -^ Ai+Lr rEL^r dnl ilr rE,)Är EurL
al-..11^- !ll l--^ J:L'-^!!..!JKUtUet Lilt KteutLlil5LtLut"

Kortlristigo skulder
qL, 

'lÄar 
+ill LroÄi+incti+r,+

| ^,,----r:--l.,,lJ^-Levet dilt-ut5Kutuel

)KafteSKu r()er

( )vnga qkrilrtPr

I lnnlrrnn: koctna.lor nrh fÄrrrthctalda intäktar

SUMfulA EGET KAFITAL OCH SKUI-DER

1J5 9ö/ 4ö1

1 034 080
lAa aaA d^d
L+L )L+ UUIJ

r35 /_49 4AL

6269 252
a^1 ö^A Ad^Z+J ö++ UUU

t2
13

74

15

242 358 080

) qtn nnn

4 16a a^rI ZÖ.] J+J

r bu) u5r+

5ss 083

5753 !24

250 ii3 252

, qrn nnn

4 d4a a^-
-LtJLZJ+l

1 JJö Z4J

2227 406

7 321 800

tL716 585 1A CAC -70Q

5JlJ U)t Llf 400 008 s31

Siällda säkerheter och ansvarsförbindelser
Dal^^^ il'ructePy | ^r 20/ /- /2-3/ 20lo /2-3/

Psnter ach sökerheter jör egnc skulder
c+äll.l- 

^a^+ör 
fÄ" f-.+i-h^+.1å^Jrqrruq }Jqrrrsr lvr rqJLr6rrcrJrqrl

^ -- -- -- ---ar--l-:-- -l -l- - --Ansva rsror[,l nqetSer

AnsvarsforDtndPlse r

262 000 000 262 000 000
1Ä) nnn nnn

Ingo

lAl nnn nnn

Ingo

'Aiff-lf

t- (i4j



Dil JUUet tuilt
d.^ ^- 11CtAE E6a1vrg ilr r ruavJ-JJ, r

Redov!sn!ngsprinc!per och boks!utskommentarer
Beiopp i kr om inget onnat onges

Alimänna redovisningsprinciper
År'sredovisningen har r-rpprättats i enligt med Ärsreclovrsningslagen och Bokförrngs-

nämoens allmänna r'åd. I de fall det saknas eti aiimänt råo fr'ån Bokför'ingsnämnoen

har i förekommancie faii vägiecining hämtats från Reciovisningsrådets rekommendationer

Värderingsprinciper m m

Om inte annat framgår'är' principerna oförändracie ijämföreise meci föregåencie år.

An I ö g g ni ngsti I lgå ng o r
iviaterieiia aniäggningstiiigångar värcieras rrii anskaffningsvärcie minskat med

acku mulerade avskrivninsar

Avskrivningar sker systematiskt över den becjömda nyttjancieiicien eniigi

följande:

a nl a gg n i ngsti I igö n go r
lmmateriella tillgångar' 10,O%

Bvssnad

ömhvssnari

H issa r

Rrriitra nnor

o \o/"

0,s%-io,o%
a oo/"

6,7%

Byggnacisinventarier iO,A%

Inve nta rie r 33,33o/o,1O,O%

Forciringar

Upptas ti!! det belopp som. efter individuell bedömning, ber'äknas inflyta.

Re dovisni n g ov i ntö kier
Hyres- och avgiftsintäkter aviseras i förskott. De periodiseras ciäriör så att

enciast den dei som neiöper på periooen reciovisas som intäkter.

Redovisnina qv renorotioner oeh -un -derhåll
Lrån ?ll'l'l rerinrricac ni:ncrat feierrhiäinende cnm rrnrierhåii iirrrist rrfoör rtrnar2tinncr

Fond för vttrp undcrhåll

Avsättnrng trli och uttag ur foncien gors i eniighet mecj föreningens stacigar

och redo,-,isas efter bokför'ingsnämndens a!!männa r'åd. Redo,risning a,., medel

rese rverade fö r' f ramtida Lr nderhå i iet i bostads r'ättsfö re n i nsa r.

8 (14)
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ä,,,;^^ siltaånaar aahvY,'9u L'.'gs'.9v. vu.'

sk-ttlder

övrisa iiiisånsar och skrrider har värderats tili anskaffninssvärdp mpd hänsvn- "'o- -"'0- "o-"
+^^^+ +;ll L^f- -^..1^ I^-1..-+^- ^- ^: ^- -^+ ^ ^^^^ ; - ^+ -^l^ ^LcrB,gl Lilr utrrcildug rurru)tEr uilr trl €ililrdr dilE,E5 | ilur ilcudil,

Skctt

Eniigt en n!/ dom i Högsta Förrraitningsdomstolen den 29 ciecember 2010 ska

bostads r"ättsföre n i nca !'s r"ä nte i ntä kte r som ä r hä nför'l isa t i | | fastisheten va ra

sKattefria. Om det förekommer verksamheter som Inte avser fastighets-

för'vaiining sker Lreskattning meei 26,3 procent.

l\lalavIII.,LEI

Äla+ { Äl^++^^'h.:i++6i6^Itvt r ttttivvtttJqttttrrt6

tn77 n7 n7ZUI I-UI.UI-
trlii it 21

lnln nl n7ZU IVU I'V I-
')rii/-L i r- 2i

-v tv ,L v,

3 . r.Arsavgrrler
Hvror

Försäkrinssprsättni ns

övrisa iniäkter

Summa

Not 2 Driftskostnader

J.Z )ib u5t
L2 276 i97

h/x \U9

25 470757

cn47 n7 n7
-vt t-vt-vt-

)n7 7- 7t_ 21

i2 5i6 504

L2 !45 2i8
r57 046
\90 

^t)
25 409 470

2010-01-01
')flin it_ ?i

Fastighets- och hisskötsei, stäcining

Renarai'ionpr
trl

Eiirr.,ärmaI JOr I Vqr rrrE

Sonhämtnino

Förqä krinpsnremicr

Fa stigh ptss kaft
-r^-+.-i++cr.,nälrl
rvrrltrqltJovSqrv

^.,"i^. 
{rc+inha+c lun.+h-^örv v I r6u I qJr16r rc lJr\vJrr rouEl

r. hÄ l-T\ /

(+.,ralcar r',nd^nJryr srJEgr

cnairlr avdift6rsv6"LLl

Darricinnc:nrnÄan

Förvaiin inssa rvocie

Övr"isa externa tiä nster
Övrisa d riftskostnader

1 596 338

726 844
1 q22 qra

t780 573
1Ca 1'ra

279 848

L40 769
xt t5 944

2 6s0 000
.4 ql nÄn

?11 070

104 /n')

52462
qaalÄ

773 906

166 025

t1t /4)

i 538 630

r45991 I
1 -71^ 1aAL t lv rJ-

t 829 327
', Aa c,la

290 208

130 733

799 090

a uJv vvv

287 592
A'r1 11C

r97 807

s2 990
q? aÄn

3t_t2 131_)

397 511

46 )9X

e (14)
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Äla+ 2 D:in+ain+äL+^" 
^-h 

liL^-^,{^ vaa. rl+a}nac+arttvt J ttqtttt!attqnLgt vLlt ltnltqttug I gJgt(qlPvJlgl

cn77 n7 n7zut t'vI-vt'

20// t23/
onTn n7 n7zu tvu l'v t-

20/o /2 3t

Ränteintä kter

Not 4 Räntekostnader och liknande resr-lltatposter

59 840

59 840

zLtt !-Lt!-u!-
20/t-/2-31

3 96,-

3 967

zLt!uut-Ltt-
20/o12-3/

Räntekostnader tiii kreditinstitut

Övriga räntekostnader

Not 5 lmmaterieila anläggningstiiigångar

8 954 904

227

8 652 574
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REVISIONSBERATTELSE

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Söder Torn
Org.nr 716405-5977

RAPPORT OM ARSREDOVISNI NG EN

Vi har reviderat årsredovisninsen för år 2011.

Styrelsens ansvar ftir årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande

bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är

nödvändig for att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare

sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa

standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå

rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan

information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa

beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den

interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en

rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i foreningens

interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av iindamålsenligheten i de

redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat iir tillräckliga och ändamålsenliga som grund for
våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen

och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per

den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därftir att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
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Bostadsrättsloreningen Söder Torn
Ors.nr 116405-5977

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

årsredovisningen har vi även reviderat ftjrslaget till dispositioner
vinst samt styrelsens förvaltning för år 201I.

ansvaret för ftirslaget till dispositioner beträffande fcireningens vinst,
har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen.

Utöver vår revision av
beträffande flöreningens

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har
och det är styrelsen som

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande

föreningens vinst och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfort revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande

foreningens vinst har vi granskat om forslaget är fcirenligt med bostadsrättslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av

årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgarder och forhållanden i foreningen for att

kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även

granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen,

årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir räkenskapsåret.

Stockholm 2012-03-Z

6dnn Q-y,r-t ,

Ann-Marie Biörkva Lena Hammarberg
Stämmovald revisor

, rr-{'*---!

Godkänd revisor


