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Bokföringen i en bostadsrättsförening inrättas årsvis - och efter varje år 
sammanställs föreningens ekonomi i en resultaträkning som visar om 
föreningen gått med vinst eller förlust och i en balansräkning som visar 
vilka tillgångar, skulder och eget kapital som föreningen har. Till detta 
kommer en förvaltningsberättelse där föreningens styrelse med egna ord 
beskriver det gångna årets verksamhet.

Den här årsredovisningen omfattar verksamhetsåret 2010 - den har 
med tillhörande resultat- och balansräkning fastställts enhälligt av 
styrelsen.

Sollentuna den 28 mars 2011

Jasmina Tatar   Alyssa Mejerie
  
Catharina Sjöberg  Ali Raim

Årsredovisning 2010 för Brf Trollglansen 1
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Bostadsrättsföreningen Trollglan-
sen bildades formellt den 31 ok-
tober 2005. Den första november 
2007 köpte föreningen fastigheten 
Trollglansen 1 av det kommunala 
bostadsbolaget Sollentunahem för 
närmare 55 miljoner kronor. De 
två husen som föreningen äger är 
en del av ett större område om 
totalt 23 i stort likadana hus ritade 
av arkitekten Carl Grandinsson 

På fastigheten finns två flerbo-
stadshus med 58 bostadslägen-
heter. Härtill finns ett par större 
lokaler och fyrtiotalet mindre 
förrådslokaler för uthyrning. Den 
totala bostadsytan uppgår till 
4.622 kvadratmeter. Vid årsskiftet 
i december 2010 var 46 lägenheter 
upplåtna med bostadsrätt efter det 
att föreningen under året ombildat 
och sålt en lägenhet. 12 lägenheter 
var upplåtna med hyresrätt.

Taxeringsvärdet på husen var vid 
årsskiftet närmare 32 miljoner 
kronor och markens taxeringsvärde 
nästan 17 miljoner. Det totala 

taxeringsvärdet för byggnader och 
mark uppgick till drygt 48 miljo-
ner kronor.

Verksamheten under året
Styrelsens arbete har under verk-
samhetsåret kommit att kretsa 
kring en rad större och mindre 
praktiska projekt och kring beho-
vet av underhåll och upprustnings-
åtgärder i föreningens byggnader 
och utemiljö. Bland annat har sty-
relsen låtit genomföra en radonsa-
nering i samtliga suterränglägen-
heter. En sanering av faraomyror 
har genomförts i 51.an. I samband 
härmed genomfördes också rens-
ning av ventilationskanaler och 
justering av ventilation. Under året 
har två badrum renoverats i våra 
hyreslägenheter samt två spisar 
bytts ut mot nya. 

Det har skett en förändring i 
PCB-förordningen som innebär att 
slutdatum för sanering flyttats till 
den 30 juni 2014. Det medför att 
föreningen nu får mer tid för pla-
nering och upphandling av PCB-

Förvaltningsberättelse 2010
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sanering, balkongrenovering och 
eventuell fasaduppfräschning. 

Föreningen har under året amorte-
rat ytterligare två miljoner kronor 
på våra lån i Nordea.  

Styrelsen har under verksamhetsår-
et haft elva protokollförda möten. 
Styrelsen försöker löpande hålla 
medlemmarna informerade om 
vad som händer och sker i fören-
ingen bland annat genom särskilda 
informationsblad som delas ut till 
alla boende. Information ges också 

på informationsmöten och på för-
eningsstämman, i årliga verksam-
hetsberättelser som den som du nu 
håller i din hand, och - inte minst 
- på föreningens hemsida www.
trollglansen.se. 

Verksamheten framöver  
Det finns alltid i en bostadsrätts-
förening både önskemål och be-

hov av framtida investeringar och 
genomgripande åtgärder av olika 
slag. Här nämner vi några projekt 
som styrelsen nu arbetar med. 

Styrelsen har efter den genomförda 
besiktningen noterat ett renove-
ringsbehov av ett antal badrum i 
föreningens hyreslägenheter - detta 
kommer att fortsätta under 2011-
2012. En annan fråga gäller våra 
husfasader - styrelsen fortsätter sitt 
planeringsarbete för en framtida 
uppsnyggning av fasaderna.

INTÄKTER OCH KOSTNADER

Grundidén med en bostadsrättsför-
ening är att ett antal personer slu-
ter sig samman i en förening för att 
äga hus. Att äga och förvalta hus 
kostar pengar - det är el, vatten, 
fastighetsskötsel, underhåll, räntor, 
trappstädning, trädgårdsskötsel och 
en massa annat som behövs. Dessa 

5



Intäkter 

Bostadsrätter 

Hyresrätter 

Garageplatser 

Lokaler 

Övriga intäkter 

kostnader betalas, när övriga intäk-
ter som hyror från hyreslägenheter, 
kommersiella lokaler samt ga-
rage- och parkeringsplatser räknats 
bort, gemensamt av medlemmarna 
genom ”årsavgiften”. En bostads-
rättsförening drivs alltid helt utan 
vinstintresse och för den som äger 
en bostadsrätt handlar det därmed 
om boende till självkostnadspris. 

Under rubriken ”intäkter” respek-
tive ”kostnader” här nedan gör vi 
nu en kortfattad genomgång av de 
största och viktigaste intäkts- och 
kostnadsposterna för bostadsrätts-
föreningen Trollglansen. 

INTÄKTER

Inkomsterna för bostadsrättsför-
eningen Trollglansen - som inte 
har att göra med bostadsrätterna 
- består i första hand av hyror från 

de lägenheter som är upplåtna 
med hyresrätt. Den 31 decem-
ber 2010 var dessa12 till antalet. 
Hyrorna för dessa lägenheter ska 
enligt lagen vara desamma som för 
liknande lägenheter i de kommu-
nala bostadsbolagen. Det gäller för 
alla hyreslägenheter i Sverige och 
därmed påverkar det inte hyrorna 
om husen byter ägare och köps av 
en bostadsrättsförening. Hyrorna 
justeras genom att bostadsrättsför-
eningen, som fastighetsägare, för-
handlar med Hyresgästföreningen. 

Föreningens totala hyresintäkter 
från bostäder 2010 uppgick till 
drygt 809 kkr (kkr eller kilokronor 
används här genomgående som 
förkortning av tusentals kronor) 
efter en hyreshöjning med 1,7 
procent den 1 maj 2010. Härutö-
ver har föreningen haft intäkter för 
uthyrning av lokaler till Sollentuna 
kommun (förskolan) på ca 143 kkr 
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samt ytterligare ca 158 kkr för våra 
övriga lokaler. De 46 bilparke-
ringsplatserna i föreningens garage 
inbringade drygt 267 kkr. 

Under 2009 skedde ingen höjning 
av avgifterna på våra bostadsrätter. 
2010 höjdes däremot avgifterna 
med 3 procent från den 1 januari. 
Avgifterna för föreningens bostads-
rätter 2010 uppgick sammanlagt 
till nästan 1.980 kkr. 

Räknar vi slutligen in några övriga 
intäktsposter, försäkringsersätt-
ningar samt våra ränteintäkter 
mm, så uppgick föreningens intäk-
ter under 2010 till sammanlagt ca 
3.502 kkr.    

KOSTNADER

Föreningens rörelsekostnader 2010 
uppgick till ca 2.532 kkr. Räknar 
vi med räntekostnaden på våra lån 
på ca 1.054 kkr så blir föreningens 
totala kostnader för verksamhets-
året 2010 - 3.587 kkr. 
Här nedan gör vi en genomgång 
över de största och viktigaste kost-
nadsposterna. Vi börjar med den 
allra största, nämligen föreningens 
räntekostnader.

Räntekostnader 
Föreningens i särklass största 
kostnad gäller räntor. Föreningen 
betalade närmare 55 miljoner 
kronor för husen. Av detta bi-
drog bostadsrättshavarna genom 
grundavgiften med ca 30 miljoner 
kronor. Resterande 26 miljoner 
lånade föreningen av Nordea. 2009 
amorterade föreningen fyra mil-
joner kronor och 2010 ytterligare 

två miljoner. Lånesumman per den 
31 december 2010 uppgår till 20 
miljoner kronor.  

Föreningens lån hos Nordea är 
uppdelade i tre bundna lån med 
olika tidpunkter för omförhand-
ling. Räntorna på lånen varierar 
mellan 4,92 - 5,02 procent. Det 
ger ca 1.054 kkr i total räntekost-
nad för 2010 vilket motsvarar 
ca 29,4 procent av föreningens 
totala kostnader.

Fjärrvärme
En annan stor kostnad är förening-
ens uppvärmningskostnad - den 
utgör 17,5 procent av de totala 
kostnaderna. Fjärrvärmen köper vi 
från Sollentuna Energi och unge-
fär två tredjedelar av fjärrvärmen 
används för att värma upp huset 
och lägenheterna och resten till 
varmvatten. Under 2010 var kost-
naden för fjärrvärmen drygt 627 
kkr, vilket är närmare 90 kkr mer 
än förra året. 
 
Elektricitet
Till exempel belysningen i våra 
trapphus, tvättstugan och pum-
parna i värmesystemet drivs med 
elektricitet. Man brukar kalla det 
för ”fastighetsel” i motsats till 
”hushållsel” som är den el som 
används i lägenheterna och som 
lägenhetsinnehavarna själva beta-
lar. Föreningen svarar således bara 
för fastighetselen och den totala 
kostnaden inklusive de fasta av-
gifterna 2010 uppgick till nästan 
151 kkr. Föreningens elkostnad har 
ökat jämfört med 2009 och upp-
går 2010 till ca 4,2 procent av de 
totala kostnaderna. Elen levereras 
av Sollentuna Energi. 
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Vatten
Det vatten föreningen förbrukar 
kommer från Mälaren via det kom-
munala bolaget Sollentuna Vat-
ten.  Förbrukningen varierar oftast 
beroende på familjesituation, ålder 
och på hur man lever. Barnfamiljer 
förbrukar naturligtvis mer vatten 
än ensamstående och den som 
diskar för hand i rinnande vatten 
förbrukar upp till fem gånger mer 
vatten än den som istället använder 
en vanlig diskmaskin. Föreningens 
vattenkostnad 2010 uppgår till ca 
229 kkr vilket motsvarar 6,4 pro-
cent av de totala kostnaderna. Även 
vattenkostnaden har ökat jämfört 
med tidigare år.

Fastighetsskötsel
Här finns kostnaden för att en 
fastighetsskötare från Flodafors 
Fastighetsaktiebolag finns på plats 
i föreningen ett antal gånger varje 
vecka. Fastighetsskötaren åtgärdar 
akuta problem i allmänna utrym-
men som trapphus, hissar och 
tvättstuga, men hjälper också till 
när det blir fel på vatten, ventila-
tion och avlopp i lägenheterna. 
Här finns också kostnaderna för 
det material som fastighetsskötaren 
behöver för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter samt löpande kost-
nader för service av utrustningen 
i den gemensamma tvättstugan. 
Totalt kostar fastighetsskötseln 
inklusive jourhållningen ca 308 
kkr vilket motsvarar 8,6 procent av 
föreningens kostnader.  

Reparationer
Under den här rubriken döljer sig 
kostnader för underhåll och repa-
rationer i föreningens gemensam-
ma utrymmen, såväl i inom- som 

i utomhusmiljön. Här finns också 
kostnader för t ex vattenskador 
och liknande i våra hyreslägenhe-
ter. Totalt uppgår kostnaden till 
ca 370 kkr vilket motsvarar ca 
10,3 procent av de sammanlagda 
kostnaderna för föreningen. 

Sophantering
Den här kostnaden består av två 
delar, nämligen tömningen av 
hushållssopor samt tömning och 
hantering av våra grovsopor. Det 
är SITA som har hand om hämt-
ningen av hushållssopor här i 
Sollentuna kommun. Totalt kos-
tar sophanteringen drygt 102 kkr 
vilket motsvarar ca 2,8 procent av 
kostnaderna. 

Trädgårdsskötsel
Föreningen äger marken som hu-
sen står på - ca 5.700 kvadratmeter 
tomtyta. Det betyder att förening-
en har en hel del arbete med träd-
gårdsskötsel (buskar och gräsmat-
tor), men också med renhållning 
och städning (plocka skräp och vid 
behov klottersanera) samt när det 
är vinter, med snöröjning. 2010 
uppgick kostnaden till ca 75 kkr 
eller ca 2,1 procent av föreningens 
kostnader.  

Trappstädning
För städningen av trapphuset och 
andra gemensamma utrymmen 
svarar Flodafors Fastighetsaktie-
bolag. Omkring 1,7 procent av 
föreningens totala utgifter hamnar 
här - i pengar handlar det om ca 
61 kkr för året som gick.

Administrativ förvaltning
Föreningens administrativa förvalt-
ning sköts av Flodafors Fastighets-
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Kostnader 

Räntor 

Fjärrvärme 

Elektricitet, vatten 

Fast.skötsel, reparationer 

Trädg.skötsel, sophant, städn 

Admin förvaltn, styrelsearv 

Avskrivningar 

Övrigt 

aktiebolag som samarbetar med 
Dahlström & Partners Revisions-
byrå AB, numera ingående i Finn-
hammarsgruppen. Här ingår t ex  
all hantering av hyror och avgifter. 
De dryga 82 kkr som det kostade 
under 2010 motsvarar cirka 2,3 
procent  av föreningens utgifter. 

Arvode till styrelsen
Styrelsens arvode fastställs av fören-
ingsstämman. För 2010 har drygt 
81 kkr utgått i arvode till styrelsen 
och till detta kommer sociala avgif-
ter på 22 kkr, vilket totalt gör 103 
kkr. Även om styrelsens ersättning 
kallas arvode så handlar det enligt 
skattemyndigheten om lön vilket 
betyder att föreningen också måste 
betala arbetsgivaravgift. Omräk-
nat till procent motsvarar den här 
kostnaden 2,9 procent. Vi finner 
kostnaderna i resultaträkningen 
under rubriken personalkostnader.  

Fastighetsskatt
Tidigare betalade en ägare av 

flerbostadshus fastighetskatt som 
baserades på taxeringsvärdet. Fast-
ighetsskatten har numera ersatts en 
kommunal fastighetsavgift. Den 
baserar sig inte på taxeringsvärdet 
utan istället på antalet bostads-
lägenheter. Avgiften för varje 
lägenhet är drygt 106 kronor per 
månad, vilket ger 1.277 kronor per 
år. Avgiften är indexreglerad. Totalt 
inklusive avgift för föreningens 
lokaler, uppgår fastighetsskatten till 
drygt 111 kkr för 2010 vilket mot-
svarar ca 3,1 procent av utgifterna. 

Fastighetsförsäkring
Föreningen har sin fastighetsför-
säkring hos försäkringsbolaget 
Trygg-Hansa. Årspremien uppgår 
till ca 40 kkr. I försäkringen ingår 
också ett så kallat ”bostadsrättstil-
lägg” för alla bostadsrätter i för-
eningen. Som bostadsrättshavare 
behöver man alltså inte köpa 
ett eget bostadsrättstillägg - det 
räcker med en helt vanlig hem-
försäkring. Försäkringskostna-
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den svarar för ca 1,1 procent av 
föreningens kostnader.

Avskrivningar
Syftet med en resultaträkning är 
att den skall visa resultatet för 
en viss period. Inte sällan köper 
ett företag, eller en bostads-
rättsförening, saker som man 
kommer att använda under flera 
år - exempelvis ett par hus. Säg 
att husen kostar 55 miljoner i 
inköp och att man tror att det 
säkert kommer att hålla i väldigt 
många år. Då kan man fördela 
kostnaden på ett bestämt antal år 
och den kostnad som hamnar på 
respektive år kallas ”avskrivning”. 
Även om husen sannolikt kom-
mer att hålla längre än så, bru-
kar man anta att ett hus i dessa 
bokföringstekniska sammanhang 
håller i 60 år. Eftersom husen 
sjunker i värde fortare ju äldre 
de blir, så kan man ta hänsyn till 
detta genom att fördela avskriv-
ningarna så att de är små i början 
av perioden och större i slutet. 
Detta kallas seriell avskrivning. 

För föreningen så skriver vi för 
2010 av byggnaderna med bara 
några hundradels procent - sista 
året 2068 har den årliga av-
skrivningen ökat till närmare 
2 procent. Totalt uppgår årets 
avskrivningar till 66 kkr vilket 
motsvarar 1,8 procent av fören-
ingens totala kostnader. 

Annat som kostar
Vi vill slutligen nämna ett par 
andra kostnader - den för ka-
belteve som 2010 uppgick till 
närmare 38 kkr och den som vi 
kallar ”övriga förvaltningskost-
nader” som uppgick till 108 kkr. 

Den senare rymmer kostnader för 
föreningens yrkesrevisor, lokalhyra 
för föreningsstämma, kontorsma-
terial, miljöförvaltning. Med detta 
har vi gjort en genomgång över 
föreningens största och viktigaste 
kostnadsposter och är då framme 
vid rubriken ”årets resultat”.

ÅRETS RESULTAT

Summerar vi nu föreningens 
intäkter och kostnader så finner vi 
att intäkterna uppgår 3.502 kkr 
och våra kostnader till 3.587 kkr 
- föreningen har således ett min-
dre underskott på knappt 85 kkr 
för verksamhetsåret 2010. Även 
2009 gjorde vi ett underskott, då 
på 188 kkr. Men det är samtidigt 
viktigt att notera att föreningen 
under 2009 amorterade fyra 
miljoner kronor och verksamhets-
året 2010 ytterligare två miljoner 
kronor på våra lån. Underskottet 
återfinns under rubriken ”årets re-
sultat” i resultaträkningen. Under 
rubriken ”resultatdisposition” fö-
reslår styrelsen föreningsstämman 
hur årets förlust skall behandlas.
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Resultatdisposition

En årsredovisning ska innehålla förslag från styrelsen om hur förenings-
stämman bör hantera årets vinst eller förlust. Som vi nämnt tidigare i 
årsredovisningen är inte syftet med en bostadsrättsförening att verksam-
heten ska gå med vare sig vinst eller förlust. Av naturliga skäl är det dock 
mycket svårt att hamna precis på noll varje år och därför brukar man föra 
över årets resultat - oavsett det handlar om vinst eller förlust - till nästa år. 
Över åren jämnar det ut sig. 

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar

att årets förlust om 84.783 kronor överförs i ny räkning.



RESULTATRÄKNING

Rörelsens intäkter

Årsavgifter och hyror
Övriga rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader
Driftkostnader
Fastighetsskatt
Underhållskostnader
Personalkostnader
Avskrivningar 
(av materiella anläggningstillgångar) 

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat vid försäljning av aktier i dotterbolag

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt som belastat årets resultat

ÅRETS RESULTAT

not 1
not 2

not 3

not 4
not 5
not 6

not 7

3,357,464
128,748

3,486,212

-2,194,256
-111,446

-56,993
-103,194

-66,399

-2,532,288

953,924

15,741
-1,054,448

0

-84,783

-84,783

0

-84,783

3,297,902
185,969

3,483,871

-2,096,441
-95,206

-197,736
-133,002

-59,245

-2,581,630

902,241

38,287
-1,118,740

0

-178,212

-178,212

-10,068

-188,280

20092010
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Avgifts- och kundfordringar
Skattefordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital
Grundavgifter
Upplåtelseavgifter
Föreningens reparationsfond
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Stadgeenlig avsättning till föreningens repa-
rationsfond
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda panter
Fastighetsinteckningar
Ansvarsförbindelser

not 8

not 9

not 10

not 11

not 12

not 13

55 584 918
55 584 918

68 770
85 895
64 110

1 712 787
1 931 562

57 516 480

35 790 787
1 047 978

600 000
37 438 765

-387 665

-200 000
-84 783

-672 448

36 766 317

20 000 000
20 000 000

74 786
216 720

8 119
450 538
750 163

57 516 480
 

27 000 000
Inga

55 469 167
55 469 167

51 883
9

191 818
2 905 347
3 149 057

58 618 224

34 945 274
743 491
400 000

36 088 765

616

-200 000
-188 281
-387 665

35 701 100

22 000 000
22 000 000

181 528
236 372

25 099
474 125
917 124

58 618 224
 

27 000 000
Inga

2009-12-312010-12-31
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Förklaring Balansräkning

En balansräkning är en ögonblicksbild av ekonomin vid ett bestämt 
datum. I föreningens fall handlar det om den sista december 2010 och 
i kolumnen till höger ser vi som jämförelse samma sak för sista decem-
ber 2009. Man brukar säga att en balansräkning är indelad i två sidor 
(halvor). På ena sidan finns föreningens tillgångar och på den andra 
sidan föreningens skulder och det s k egna kapitalet.

På första raden bland tillgångarna finns föreningens hus vilka är värda 
drygt 55 miljoner kronor. Det är en viss ökning jämfört med 2009 som 
beror på genomförda förbättringsåtgärder. Den sista december hade 
föreningen några mindre fordringar vilka kan ses under rubrikerna 
avgifts- och kundfordringar respektive skattefordringar. Med förutbetalda 
kostnader avses sådana kostnader som betalats under året men som 
egentligen hör till nästa år. Rubriken kassa och bank avser likvida medel 
vid årets slut.  

På den andra sidan (halvan) återfinns eget kapital och skulder. Det egna 
kapitalet utgör skillnaden mellan skulder och tillgångar. Grundavgifter 
är de pengar som bostadsrättshavarna bidrog med när föreningen bil-
dades - det som vi betalade för att få köpa våra lägenheter i november 
2007. Under 2009 och 2010 har föreningen ombildat och sålt ett antal 
lägenheter. Skillnaden mellan grundavgiften och lägenheternas försälj-
ningspris kallas upplåtelseavgift. Föreningen går i år med en förlust. Den 
förlusten finns på raden för årets resultat.

Skulder till kreditinstitut är föreningens tre banklån i Nordea. Leve-
rantörsskulder är fakturor som kommit till föreningen 2010 men som 
ska betalas först nästa år. Skatteskulden är statens fordran på fastighets-
skatt. Förutbetalda intäkter består av sådana intäkter som betalats in till 
föreningen men som härrör sig till nästa räkenskapsår. Typexemplet är 
månadsavgiften för januari som betalats in i förskott under december. 
Upplupna kostnader är sådana kostnader som föreningen haft under året 
men där föreningen ännu inte fått någon faktura. Dessa kostnader skall 
likväl belasta det här årets resultat.
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Redovisningsprinciper

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Följande värderings- och 
omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångaran redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för 
planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekono-
miska livslängd.

Avskrivningarna enligt plan har gjorts enligt följande: Byggnader, fjärrvärme, 
uppstartskostnader samt låsbytet har under året avskrivits med en seriell 
amortering baserat på anskaffningsvärdet. Golvrenovering samt brandsskydds-
arbete skrivs av på 10 år.

Fordringar
Fordringar är redovisade till de belopp varmed de beräknas inflyta.

NOT  1  Årsavgifter och hyror
 
  Bostadsrätter
  Hyresrätter
  Lokaler
  Garage
  Förråd, övrigt
Summa årsavgifter och hyror netto

NOT  2  Övriga rörelseintäkter

  Försäkringsersättningar
  Övriga intäkter
Summa övriga rörelseintäkter

NOT  3  Driftkostnader

  Reparationer
  Fastighetsskötsel 
  Jourkostnader
  Inomhusstädning
  Trädgårdsskötsel och snöröjning
  Sophantering
  Uppvärmningskostnader
  Vattenavgifter
  Elavgifter
  Försäkringar
  Administrativ förvaltning
  Övriga förvaltningskostnader*
  Kabel-TV
Summa driftkostnader

* I beloppet ingår:
Revision
  Adeco Revisorer KB

2010

1 979 926
809 459
143 362
266 677
158 040

3 357 464

2010

79 603
49 145

128 748

2010

370 291
291 297

17 204
61 475
74 702

102 448
627 513
229 225
150 755

40 238
82 500

108 756
37 852

2 194 256

26 582

2009

1 824 369
911 914
133 079
270 500
158 040

3 297 902

2009

110 000
75 969

185 969

2009

471 892
221 754

18 269
111 760

72 689
84 308

540 284
166 115
127 834

50 505
82 500

111 043
37 488

2 096 441

17 051

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
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NOT  4  Underhållskostnader

  Planerat underhåll
Summa underhållskostnader

NOT  5  Personalkostnader

  Styrelsearvoden
  Sociala kostnader
Summa personal och personalkostnader

NOT  6  Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

  Byggnader
Summa avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

NOT  7  Övriga ränteintäkter

  Kapitalplaceringar
  Ränta transaktionskonton etc
Summa övriga ränteintäkter

NOT  8  Byggnader och mark

Byggnader
  Ingående anskaffningsvärde
  Årets anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
  Ingående avskrivningar
  Årets avskrivningar
  Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde byggnader

Byggnader
  Ingående anskaffningsvärde
  Investering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Taxeringsvärde
  Taxeringsvärden byggnader  
  Taxeringsvärden mark
Summa taxeringsvärden
 
Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande
  Taxeringsvärden bostäder
  Taxeringsvärden lokaler
Summa taxeringsvärden

NOT  9  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

  Fastighetsförsäkring
  Upplupna ränteintäkter
  Upplupna försäkringsersättningar
  Övrigt
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2010

56 993
56 993

2010

81 200
21 994

103 194

2010

66 399
66 399

2010

1 559
14 182
15 741

2010

40 949 195
182 150

41 131 345
-94 707
-66 399

-161 106
40 970 239

14 614 679
0

14 614 679

31 836 000
16 702 000
48 538 000

44 800 000
3 738 000

48 538 000

2010

9 859
13 351
40 900

0
64 110

2009

197 736
197 736

2009

106 000
27 002

133 002

2009

59 245
59 245

2009

14 424
23 863
38 287

2009

40 692 340
256 855

40 949 195
-35 462
-59 245
-94 707

40 854 488

14 614 679
0

14 614 679

26 323 000
9 820 000

36 143 000

34 000 000
2 143 000

36 143 000

2009

31 760
38 285

110 000
11 773

191 818
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Min revisionsberättelse har avgivits den 8 april 2011

Mats Lehtipalo
Godkänd revisor FARSRS

NOT 10  Grundavgifter

  Grundavgifter
  Avgår: Ej ombildade hyresrätter
Summa grundavgifter

NOT 11  Föreningens reparationsfond

Föreningens underhållsfond 1/1
Stadgeenlig avsättning till föreningens reparationsfond
Summa föreningens reparationsfond

NOT 12  Långfristiga skulder

Långivare
  Nordea Hypotek AB
  Nordea Hypotek AB
  Nordea Hypotek AB
Summa långfristiga skulder

NOT  13  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

  Sollentuna energi
  Flodafors Fastighetsaktiebolag
  Reserverat revisionsarvode
  Upplupna räntekostnader
  Förskottsbetalda hyror och avgifter
  Övriga upplupna kostnader
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2010

44 584 900
-8 794 113
35 790 787

2010

400 000
200 000
600 000

Villkorsändringsdag
2015-08-19
2015-08-19
2012-08-15

2010

125 914
36 296
20 000
43 032

205 308
19 988

450 538

2009

44 584 900
-9 639 626
34 945 274

2009

200 000
200 000
400 000

7 000 000
7 000 000
6 000 000

20 000 000

2009

98 116
63 026
20 000
43 838

194 820
54 325

474 125

Räntesats
Fast 5,02 %
Fast 5,02 %
Fast 4,92 %

Sollentuna den 28 mars 2011

Jasmina Tatar   Alyssa Mejerie

  
Catharina Sjöberg  Ali Raim
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Trollglansen 
Organisationsnummer 769613-3185

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens för-
valtning i bostadsrättsföreningen Trollglansen för år 2010. Det är styrel-
sen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och 
för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisning-
en. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen 
på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det 
innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men 
inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehål-
ler väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av 
underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. 
I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens 
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar 
som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera 
den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt 
uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om 
någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, 
årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision 
ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet 
med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för föreningen, behandlar förlusten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Stockholm den 8 april 2011

Mats Lehtipalo
Godkänd revisor FARSRS
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