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Styrelsen flor Brf. Poppeln 12 f.ar härmed avge årsredovisning ftir räkenskapsåret 2012.

Fö rvaltnin gs be rättelse

Verksamhet

På årsstämman 25 apÅl 2012 valdes Maria Albanson, Edvin Borgudd, Roger Karlberg, Johan Larsson,
Elias Tavsan, Carin Zetterqvist och Karsten Östlund till ledamtjter i styrelsen. Styrelsen har under
verksamhetsåret genomfört I 0 protokollförda möten.

Under verksamhetsärethar 5 bostadsrätter överlåtits. Under året har den sista hyresgästen sagt upp sitt
hyreskontrakt. Lägenheten har sålts och föreningen består därmed av 52 bostadsrätter.

Styrelsen har under året fokuserat på underhåll av fastigheten och dess omgivning. Vindslägenheterna har
fått nya terrassräcken, väggputsen har lagats där det behövdes och vi har tillsammans med
grannfastigheten fiillt några döda träd vid parkeringen på baksidan av huset.

Vi har, med målet att sänka föreningens kostnader, sett över de avtal som föreningen har för olika
dänster. Vissa avtal har sagts upp och offerter till nya leverantörer har tagits fram. Med hjälp av SBC tagit
fram en underhållsplan så att vi har tidplan för när större renoveringar bör äga rum och kan vara proaktiva
vad gäller finansieringen av dessa.

I slutet av hösten utörde vi ett byte av radiatorventiler, detta for att få bättre värme i lägenheterna och på
sikt även lägre värmekostnader. Under bytet upptäcktes en vattenläcka i en lägenhet och den åtgärdades.
Det kvarstår y'tterligare ett par ventiler som behöver bytas ut, detta kommer att ske under fcirsommaren.

Styrelsen har gjort en kartläggning över forråden. Målet är att varje lägenhet ska ha ett ftirråd och
arbetet med detta fortsätter kommande år. Nästa år kommer även tvättstugan att få uppdaterad
utrustning i form av ett nytt torkskåp samt forbättrad ventilation.

Flerårsöversikt
Kkr 2012 20ll 2010 2009 2008

Nettoomsättning 1645 1625 1460 2379 1374
Resultat efter finansiella poster - 135 - 125 - 271 689 - 270
Varav vinst vid överlåtelse 0 0 0 999 0
Eget kapital 6294 6 430 6 555 6826 6 086

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen foreslår att till forfogande stående vinstmedel:
balanserad vinst 1 683 273
årets forlust - 135 485

I 547 788
disponeras så att

Till Yttre reparationsfond 49 629
i ny räkning överföres 1 498 159
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Resultaträkning

Föreningens intäkter
Årsavgifter
Hyror

Föreningens kostnader
Reparationer
Övriga driftskostnader
Fastighetsskatt
Styrelsen
Ovriga administrationskostnader

Avskrivningar
Byggnader
Markanläggningar
Maskiner och inventarier

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

Not

2012-01-01

-2012-12-31

| 499 677
145 58s

t 64s 262

-100 248
-768 558
-80 194

-14 466
-t56 70r

-298 0t4
-7 390

-39 06s
-1464 636

180 626

0
-316 111

-135 485

-13s 485

2011-01-01

-2011-12-31

I 457 894
t67 075

I 624 969

-t12 004
-821 800
-80 194
-30 r12

-161 587

-248 988
-7 390

-39 065
-1 501 140

123 829

2 684
-25t 972
-125 459

-125 459

4
4
4
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Balansräkning

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Mot e r i e I I a anl d ggnings t ill gångar
Byggnader och mark
Markanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

Omsättnin gstillgån gar

Ko r tfr i s ti ga fo r dr ingar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

2012-12-31 20tt-12-31Not

t3 294 656
101 375

18 300
13 414 331

t3 414 331

63 477
I 437

40 268
105 182

487 275

592 457

14 006 788

12 939 8s3
108 765
57 365

13 10s 983

13 105 983

60 115

I 227
32 654
93 996

1 263 720

t 357 7t6

t4 463 699
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Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital
Inbetalda insatser
Reparationsfond

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsrittningar
Fasti ghetsinteckningar

Ansvarsfiirbindelser

7 289 347 7 s89347

4299 430
441 012

4 746 442

,L 683 273
-135 485

I s47 788

6294230

55 787
367 423
423 210

14 006 788

7 s90 000

Inga

4 299 430
397 383

4 696 813

1 858 361

-t25 459
| 732 902

6 429 7t5

t24 t40
320 497
444 637

t4 463 699

7 590 000

Inga
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokforingsnämndens allmänna

råd. Principerna är oforändrade jämfort med foregående år.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivning på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden

och beräknad ekonomisk livslängd.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Noter

1 Övriga driftskostnader

Fastighetsskötsel
Värme
Vatten
EI
Sophämtning / Snö

Ovri ga driftskostnader

2012 20ll

t4t 541 137 854
367 618 374 654

59 2ll 52 596

43 266 50 817

83 854 70 053

73 062 135 826
768 s58 821 800

2 Anställda och personalkostnader

Föreningen har inte haft några anställda och några löner och ersättningar har inte utbetalats.

Till styrelsen har utbetalats 22 000 kr (28 000 kr) i styrelsearvode samt att foreningen haft
kostnader pä 6 912 kr (8 797) i sociala avgifter.



4 Avskrivningar och nedskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den forväntade nyttjandeperioden med hänsyn

till väsentligt restvärde. Följ ande avskrivningsprocent tillämpas :

Materiella anläggningstillgångar
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3 Övriga administrationskostnader

Förvaltningsarvode
Revisionsarvoden
Försäkringar
Ovri ga administrativa ko stnader

Byggnader
Markanläggningar
Inventarier och verktyg

5 Byggnader och mark

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvärde

Mark ingår med | 498 702kr

Taxeringsvärden byggnader
Taxeringsvärden mark

2012

82 470
2t 875
44 900
7 456

156 701

2012-12-31

t6 399 397

652 817

t7 052214

-3 459 544
-298 0r4

-3 7s7 558

t3 294 656

16 543 000
l0 236 000
26 779 000

20tl

87 065
21 500
34 696
t8 326

161 587

2%
5%

20%

20tl-12-31

13 948 100

2 451 297
t6 399 397

-3 210 556
-248 988

-3 4s9 544

12 939 853

16 543 000
10 236 000
26 779 000
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6 Markanläggningar

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffnin gsvärden

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

7 Inventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

8 Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition av ft)regående
års resultat:

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

lnbetaldaReparations
insatser fond

4299 430 397 383

49 629

4299 430 447 012

2012-12-31

147 800
147 800

-39 035
-7 390

-46 425

101 375

2012-12-3t

390 651

390 6s1

-333 286
-39 065

-372 351

18 300

20rl-12-31

147 800
147 800

-31 645
-7 390

-39 035

108 765

20tt-12-31

390 651

390 651

-294 221
-39 06s

-333 286

57 365

Årets
resultat

-t25 459

t25 459
-135 485
-135 485

Balanserat
resultat

I 858 361

-175 088

I 683 273

9 Reparationsfond

Avsättning till reparationsfond har skett enligt foreningens stadgar med 0,3% av byggnadsvärdet.
Avsättningen har skett genom överforing från balanserade vinstmedel.
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Revisionsberättelse

Tilt fiireningsstämman i Bostadsrättsfiireningen Poppeln Nr 12

Org.nr 716418-1286

Rapport om årsredovisningen
Jag har reviderat årsredovisningen for Bostadsrättsftireningen Poppeln Nr 12 lor räkenskapsåret 2012

Styrelsens ansvqr för årsredovisning en
Det är styrelsen som har ansvaret for att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt

årsredovisningslagen och lor den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig lor att upprätta en

årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns onsvqr
Mitt ansvar dr attuttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utflort revisionen enligt

International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver attjag foljer
yrkesetiska l«av samt planerar och utftir revisionen for att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte

innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och aruran information i
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utftiras, bland arurat genom att bedöma riskerna lor
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 ftir hur fiireningen upprättar

årsredovisningen for 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 öreningens interna kontroll.
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och

av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande

presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund ftir mina uttalanden.

Uttqlanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla

väsentliga avseenden rättvisande bild av öreningens finansiella ställning per 2012-12-3 1 och av dess finansiella

resultat for året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är forenlig med årsredovisningens öwiga
delar.

Jag tillstyrker därfor att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen ftir foreningen.

övriga upplysningar
Årsredovisningen ftir räkenskapsåret 201 1 reviderades av en annan revisor som i sin revisionsberättelse daterad

2012-04-12 uttalade sig enligt standardutformningen om denna årsredovisning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar
Utöver min revision av årsredovisningen harjag även reviderat forslaget till dispositioner beträffande foreningens

vinst eller lorlust samt styrelsens ftirvaltning ftir Bostadsrättsforeningen Poppeln Nr 12 ftir räkenskapsåret 2012.
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Styrelsens qnsvqr
Det är styrelsen som har ansvaret lor ftirslaget till dispositioner beträffande foreningens vinst eller forlust, och det

är styrelsen som har ansvaret ftir forvaltningen enligt bostadsrättslagen.

Revisorns qnsvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om ftirslaget till dispositioner beträffande foreningens vinst eller

forlust och om forvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed i
Sverige.

Som underlag for mitt uttalande om s§relsens forslag till dispositioner beträffande foreningens vinst eller forlust

harjag granskat om ftirslaget är forenligt med bostadsrättslagen.

Som underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat

väsentliga beslut, åtgärder och forhållanden i foreningen for att kunna bedöma om någon styrelseledamot är

ersättningss§ldig mot floreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid

med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller ftireningens stadgar.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund lor mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tiltstyrker att foreningsstämman disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir räkenskapsåret.

Stockholm 2Ol3-05-: /

Bengt Möller
Auktoriserad revisor

:


