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Forvaltningsberattelse 

Styrelsen for BrfDiligensen 4 f'ar harmed avge arsredovisning for rlikenskapsaret 1 januari - 31 deeember 2008. 
Detta iiI" fOreningens femte verksamhetsar. 

Bostadsrattsforeningens verksamhet och kultur 

Foreningen har tilllindamal att friimja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreningens hus upplata 
bostadsrattsl1igenheter under nyttjanderatt oeh utan tidsbegrlinsning. BrfDiligensen 4 veooamhet utgors av drift
och fOrvaltning av fastigheten Diligensen 4, Krukmakargatan 31 A-B. Styre1sen har sitt sate i Stockholm. 
Visionen iiI" att skapa ett trivsamt boende med storsta intresse att samverka oeh paverka var gemensamma 
boendemiljo oeh ekonomi. 
Fastigheten best3.r av 43 lagenheter oeh 2 lokaler, for narvarande garage oeh arkitektfirma. Foreningen har 40 
lagenheter upphitna med bostadsratt oeh 3 lagenheter upplatna med hyresratt. Foreningens 2 lokaler iiI" upplatna 
med hyresavtal. 

Styrelsearbetet under 2008 

Styrelsen har efter val vid foreningsstamma 13:e maj 2008 oeh pafoljande konstituering haft foljande 
sammansattning: 

Johan Eriksson 
Fadi AI-Saffar 

ordforande 1 ar 
ledamot / ordforande lar 

valdes 2007 pa 2 ar 
omval 2008 pa 1 ar 

Lise-Lott Svensson ledamot 1 ar omval 2007 pa 2 ar 
Johnny Wahlstrom ledamot 1 ar valdes 2007 pa 2 ar 
Caroline Rejler ledamot 2 ar valdes 2008 pa 2 ar 
Eva Malinen ledamot 2 ar valdes 2008 pa 2 ar 

Johan Eriksson har varit styrelsens ordforande fram till oeh med augusti darefter avsade han sitt mOOlemskap i 
styrelsen. Fadi AI-Saffar valdes diiI"eftertill ordforande i styrelsen. Vid en extra foreningsstiimma den 10:e 
november 2008 valdes Karin BoIjesson oeh Ann-Cathrin Jonsson som medlemmar till styrelsen fram till 
ordinarie foreningsstlimma 2011 (ea 2,5 ar). 
Under aret har styrelsen haft 11 protokollfOrda sammantriiden, en extra foreningsstiimma moo protokoll samt 
underhandskontakter utan protokoll. 
Styrelsearbetet har haft den ambitionen att, inom ramen for foreningens stadgar, strukturera oeh forma rutiner for 
det lopande arbetet. 

Valberedning 

Valberedning har varit Gunilla Forsberg oeh Erie Eneroth. Erie Eneroth har varit sammankallande. 

Stora handelser for foreningen under aret 

Sotare 

. Under 2008 har Peter sotare glitt igenom alIa lagenheter for att se att ventilationen iiI" godklind. Efter denna 
besiktning har nagra restpunkter framkommit. Restpunktema beror till stOrsta del pa ombyggnationer som har 
skett i lagenhetema utan att hlinsyn har tagits till ventilationen. Berorda lagenhetsinnehavare har informerats oeh 
kommer att atgiiI"da felen till nasta besiktningstillfiille. 
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Slutbesiktning av huset 

I samband med bildandet av bostadsriittforeningen Diligensen, startade iiven tva entreprenader i huset. 

En av dessa avslig en ny vindsliigenhet pa plan 6. Entreprenaden medforde en flytt av tviittstugan till 
bottenvamngen, samt krav enligt lag pa installation av ny hiss upp till vinden. Ett antal punkter har varit kvar pa 
atgiirdslistan pa denna entreprenad, som nu kommer att slutbesiktas, ex, ventilationen i tviittstugan. I foreningens 
kontrakt med bostadsriittinnehavaren framgar att denne ska stA for alIa kostnader som hissentreprenad medfor. 
Kravet pa hiss overklagades dock till Liinsriitten av nuvarande bostadsriittsinnehavare, vilket medfort art 
entreprenaden inte totalt kunnat slutbesiktas innan Liinsriittens beslut. Detta har stallt till ytterligare problem for 
foreningen, dii den ansvariga bostadsriittsinnehavaren nu ansokt om uttrade or foreningen. I skrivande stund har 
dock ingen ny bostadsriittsinnehavare godkiints i avvaktan pa losning av finansiering av eventuell hiss. 

En andra vindsliigenhet byggdes iiven i trapphus A. Denna entreprenad har skotts av bostadsriittinnehavaren 
sjaIv. Ett antal punkter som avser siikerhetsrisker med trapp och balkongriicken har dock inte atgiirdats trots 
papekande av besiktningsman. Foreningen kommer att slutbesikta dessa brister under varen 2009. 

Rinteffirhandlingarna 

Vid tva tilWillen har de rorliga lanen sagts upp av banken pa grund av de rlidande finansiella omstiindighetema i 
omviirlden under 2008. Styrelsen har diirfor haft flertalet mOten och ovriga kontakter med banken for att ia biista 
mojIiga riinta utifrlin radande riinteliige. 

Ovrigt 

Hyresffirhandlingar 

Efter en oversyn av avtalsforhallandet mellan foreningen och hyresgiistema i fastighetens afflirslokaler har 
styre1sen forliingt hyresavtalen med hyresgiistema med ytterligare tre liT. . 
Som resultat av de hyresforhandlingar som har skett kommer hyresgiistema fa en hyreshOjning pa 2,7 procent 

.~~~~~~~~~:fhin och med.f0fs.ta-apffi-2()o.-9.~~- ~n-:: --.:~~~~~ ~~-~--::~~ ~-~-~- ~-~. _-.-.----

Andra foreningsfragor 

Fastigheten 

Huset iir beliiget i Hogalids forsamling i Stockholms stad pa tomt med iiganderiitt. Tomtarealen iir 614 kvm.
 
Uthyrd lagenhetsyta ar 2 109 kvm pa totalt 43 liigenheter. Lokalema, dvs. garaget och arkitektkontoret, har en yta
 
pa ca 236 kvm respektive 154 kvm. Lokalema bar varit uthyrda.
 
Taxeringsviirdet pa fastigheten iir 38987000 kronor varav markviirde 22193000 kronor och byggnadsviirde
 
167940000 kronor.
 
Foreningens byggnad iir fullviirdesforsiikrad i Brandkontoret ca 12000000 kronor. Sjiilvrisken iir normalt 20 %
 
av basbeloppet. Inkluderar forsiikring i Anticimex.
 

AUmant 

Under aret har fern bostadsriitter overlatits. 

Ekonomi 

Allmant 

Foreningen har, sen fastigheten togs over, arbetat aktivt med att minska rore1sens kostnader. Jiimfort med 2007 
har rore1sens kostnader okat med 32 000 kronor. Denna okning beror pa en kostnad for sotning pa 50 000 kronor. 

Det allmiinna riinteliiget har dock gjort att kostnadema for de langfrlstiga skuldema har stigit under aret for att 
sedan ga ner under hOsten. Detta har resulterat i cirka 50000 kr mer i riintekostnader for 2008 jiimfort med 2007. 
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Lagenhetsffirsaljningar
 

Inga forsliljningar har skett under 2008.
 

Avgifter
 

Avgiftema forlindrades ej under 2008.
 

Driftskostnader
 

De totala driftskostnadema uppgar till 534 185 kronor, en okning ful.n foregaende ar med 31 640 kronor.
 
Driftkostnadema har i s10rt sett varit oforlindrade i jamforelse med 2007 bortsett ful.n en okad kostnad for sotning 
pa 47946 kronor. De storsta postema ar uppviirmning ea 54 % (58 %), sotning ea 10 % (1 %), el ea 9 % (10 %), 
vatten 8 % (9 %), sophamtning ea 6,5 % (6,5 %). (foregaende ar inom parantes) 

Lan och likviditet 

Foreningens llingfristiga skulder uppgar till 22 400 000 kronor, enligt not 11. Foreningen har diirigenom
 
amorterat 700 000 kronor under verksamhetsaret.
 

Av balansriikningen framgar att foreningen har god likviditet.
 

Sammanfattning 

Under 2008 har foreningen inte haft nagra smrre utgifter eftersom inga storre arbeten har genomforts som under 
2007 (Fonsterbyten oeh byte av radia1orer). Intliktema har oeksa varit mindre pa grund av att inga forsiiljningar 
av lagenheter har skett. Detta har resulterat att amorteringar pa lanet inte heller har skett i samma utstriiekning 
som under 2007. 

----- ------Ferut°lD-:af})ete:+-f'Oreningen-haf-vi--iiven-rersekt~ha-trevligHillsamtnanso-Fefeningen-haF-blanE1-annat-seFve1"atl------_. ----gfagg oeb pepparkakorunderen-hall i eIecember~ -Aven en gardsfestgenomfdrcIesl}iim.-s-tYi"els-en sec-det sam ----- ----------
en viktig del av foreningens demokratiproeess att de boende i fastigheten triiffas under llittsamma former.
 
Ambitionen ar diirfor att fortsiitta anordna den har typen av sammankomster.
 
8tort tack liven till alIa boende utanfor styrelsen som hjlilper till med foreningens goromaI oeh bidrar till att vi
 
alIa lar ett trevligare hus oeh en trevlig gemenskap.
 

Disposition av fOreningens vinst eller rorlust 
Belopp ; kr 

Styrelsen foreslar att till forlOgande staende medel: 
balanserat resultat 
arets resultat 

Totalt 

disponeras for 
avsattning yttre fond, enligt stadgar 
balanseras i ny rakning 

Summa 

-321 532 
-42939 

-364 471 

116961 
-481432 

-364471 

Vad betriiffar fOretagets resultat oeh stiillning i ovrigt, hlinvisas till efterfoljande resultat- och balansriikningar 
med tillhorande bokslutskommentarer. 
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.Resultatrakning 
Be/opp i kr 

Nettoomsattning 
Ovriga rorelseintakter 

Rore/sens kostnader 
Reparation 0 underhall
 
Driftskostnader
 
Forvaltningskostnader
 
Fastighetsforsakring
 
Fastighetsskatt
 
Avskrivningar enligt plan
 
Rorelseresultat 

Resultat frtm finansiella poster 
Ranteintakter och liknande resultatposter 
Rantekostnader och liknande resultatposter 
Resultat efter finansiella poster 

Resultat fore skatt 

Skatt 

Arets resultat 

Not 

1 
2 

3 
4 

5 

4(12) 

2008-01-01 2007-01-01
2008-12-31 2007-12-31 

1939426 1925542 
136980 119858 

2076406 2045400 

-94880 -110782 
-534185 -502540 
-151 246 -156420 
-23118 -22156 
-77 470 -129870 

-273356 -207308 
922151 916324 

31588 62846 
-987832 -934585 
-34 093 44585 

-34 093 44585 

-8846 -16993 

-42939 27592 
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Balansrakning 
Belopp i kr 

TILLGANGAR 

AnUiggningstillgangar 

Materiella anliiggningstillgangar 
Byggnader och mark
 
Inventarier
 

Summa anlaggningstillgangar 

Omsattningstillgangar 

Kortfristiga fordringar 
OVriga fordringar 
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter 

Kassa och bank 

Summa omsattningstillgangar 

SUMMA TILLGANGAR 

Not 

6 
7 

B 
9 

. 5(12) 

2008-12-31 2007-12-31 

59991 076 59226811 
17087 21650 

60008163 59248461 

60008163 59248461 

138728 329699 
45936 43602 

184664 373301 

591 815 2294501 

776479 2667802 

60784 642 61 916263 
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Balansrakning 
Belopp i kr Not 2008-12-31 2007-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 10 

Bundetegetkapftal 
Inbetalda insatser 35128535 35128535 
Upplatelseavgifter 2684178 2684178 
Yttre fond 286251 169290 

38098964 37982003 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst I forlust \.> -321 533 -232164 
Arets resultat -42939 27593 

-364472 -204571 

Summa eget kapital 37734 492 37777 432 

Ungfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 11 22400000 23100000 

22400000 23100000 

Kortfristiga skulder 
Leverantorsskulder 74346 377 258 
Skatteskulder 233179 308247 
Cvriga skulder 12 21129 8764 
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 13 321496 344562 

650150 1 038831 
-------------- - - ----~ ---- - - _.. _. 
---------- - - - - - - - - - -

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 60784 642 61 916263 

Stallda sakerheter och ansvarsforbindelser 

2008-12-31 2007-12-31 
Panter och sakefheter for egna sku/der 
Fastighetsinteckningar 25900000 25900000 

Summa 25900 000 25900 000 

Ansvarsforbindelser Inga Inga 
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Kassaflodesanalys 

Belopp i kr 
Den lopande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 
Justeringar for poster som inte ingar i kassaflodet, m m 

Statlig skatt 

Kassaflode fran den lopande verksamheten fore 
forandringar av rorelsekapital 

KassafiOde (ran (orandringar i rorelsekapital 
Okning(-)/Minskning (+) av rorelsefordringar 
Okning(+)/Minskning (-) av rorelseskulder 

Kassaflode fran den lopande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
FoMirv av materiella anlaggningstillgangar 

Kassaflode fran investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten
 
Upplatna lagenheter
 
Amortering av laneskulder
 

Kassaflode fran finansieringsverksamheten 

Arets kassaflode 
__________~!~!dCl_!"'!~el v~d_a!~~_~orj~J1 _ 

_. _. ---LikVida medel via arets srut 

2008-01-01
2008-12-31 

-34 093
 
273356
 

239263
 
-8846
 

230417
 

188637
 
-388682
 

30372
 

-1 033 058 

-1033058 

-700 000 

-700000 

-1702686
 
2294501
 

591 815
 

7{12} 

2007-01-01
2007-12-31 

44 585
 
207308
 
251 893
 
-16993
 

234900
 

-159490
 
334887
 

410297
 

-896486 

-896486 

2141 892
 
-2800 000
 

-658108 

-1144 297
 
3438798
 

2294501
 

/
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Be10pp i kr om inget annat anges 

Allmanna redovisningsprinciper 
Arsredovisningen har uppriittats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokf6ringsnamndens allmanna reid. 

Varderingsprinciper m m 
Tillgangar, avsattningar och skulder har varderats till anskaffuingsvarden om inget annat anges nedan. 

Fordringar 
Fordringar har efter individuell vardering upptagits till belopp vanned de beraknas inflyta. 

Avskrivningsprinciper for anlaggningstillgangar 
Avskrivningar enligt plan baseras pa ursprungliga anskaffuingsvarden minskat med beriiknat restvarde och 
avskrivning sker over tillgangens beriiknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid besmende vardenedgang. 

Anlaggningstillgangar %perar 
Matenella aniaggningstlllgangar: 
- Byggnader 0,25 
- Tak 5 
- Sakerhetsdorrar 5 
- Radiatorbyte 5 
- Inventarier 20 

--- --------
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Noter 

Not 1 Inlakter 

Intiikter per rorelsegren 

Hyror bostader 
Hyror lokaler 
Arsavgifter 
Oresutjamning 

Summa 

Not 2 Ovriga rorelseinlakter 

Otdelnlng Brandkontoret 

Summa 

Not 3 Driftskostnader 

Fastlghetsskotsel 
Snoskottning 
Stadning 
Sotning 
Besiktningskostnader 

-- -~~----------E~-----------~- -~-------

Varme 
Vatten 
Sophamtning 
Ovriga fastig hetskostnader 

Summa 

Not 4 Forvaltningskostnader 

Kameral forvaltnlng 
Konsultarvode W & 0 
Konsultarvoden 
Styrelsearvode 
Soc.avgifter 
Revisionsarvode 
Bankkostnader 
Ovriga administrativa kostnader 

Summa 

9(12) 

2008-01-012007-01-01
2008-12-31 2007-12-31 

171 452 
351455 

1410528 
-9 

1939426 

2008-01-01
2008-12-31 

194 138 
350297 

1 381 108 
-1 

1925542 

2007-01-01
2007-12-31 

136980 119858
 
136980 119858 

2008-01-012007-01-01
2008-12-31 2007-12-31 

19728 18791 
5138 

26722 29899 
53102 5156 
2036 2838 

------448-94·~6-----<II4H::l9'_i/2~344----

289 837 291 961 
41 830 43163 
34 688 34 226 
19296 22134 

534 185 502 540 

2008-01-012007-01-01

2008-12-31 2007-12-31
 

58624 
13367 
5447 

35027 
10656 
9670 
5357 

13098 
151 246
 

58624 
19190 
13326 
25000 
6800 

11 000 
5973 

16507 
156420
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Not 5 Avskrivningar 

Byggnad 
Inventarier 

Summa 

Not 6 Byggnader och mark 

10(12) 

2008-01-01 2007-01-01
2008-12-31 2007-12-31 

-260966 -196483
 
-12390 -10825
 

-273356 -207308 

2008-12-31 2007-12-31 
Ackumulerade anskaffnlngsvarden: 
-Vid arets bO~an 

-Nyanskaffningar 
-Pagaende arbete 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid arets bO~an 

-Arets avskrivning enligt plan 

Redovisat virde vid arets slut 

Taxeringsvarde byggnader: 
Taxeringsvarde marie 

Not 7 Inventarier 

59015242 58708621 
1 615096 306621 

589865 
60630338 59605107 

-378296 -181 813 
-260966 -196483 

-639262 -378296 
59991076 59226811 

22193000 22193000 
16794 000 16794 000 

38987000 38987000 

2008-12-31 . 2007-12-31 
Ackumulerade anskaffnlngsvarden: 

-_-_--~~~~~~~~~Mctare1S1rb~an_ - .mmm_. 

-Nyanskaffningar 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 
-Vid arets bO~an 

-Arets avskrivning enligt plan 

Redovisat virde vid arets slut 

Not 8 Ovriga fordringar 

Fordran skattekonto 
Mervardesskattefordan november 
Mervardesskattefordran fOrskottsbet.moms 
Fordran Cstgota Enskilda Bank 
Fordran mecllem 

Redovisat virde vid arets,slut 

. ~54:t25 ~ - - --54125---
7827 

61 952 54 125 

-32475 -21650 
-12390 -10825 
-44 865 -32475 

17 087 21650 

2008-12-31 2007-12-31 
119606 

17622 

1500 

164 278 
8443 

16718 
138760 

1500 
138728 329699
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Not 9 Forutbetalda kostnader och upplupna inUikter 
2008-12-31 2007-12-31 

Forutbetald forsaknng 25306 
Forutbetald kabel-tv avgift 2565 
Forutbetald jouranslutning 2007 
Forutbetald hissservice 2236 
Forutbetald forvaltningsarvode 15829 
Upplupen intakt f.skatt 2005-2007 
Retroaktiva hyresintakter bostad 

45936 

Not 10 Eget kapital 
Insatser/ Fond for Ba/anserat 

Upplatelseavgfiter yttre underlJall resultat 
Vld arets bOl]an 37812713 169290 -232164 
TilifOrt under aret 

Disposition enl.stammobeslut 
Avsattning yttre fond 116961 -116961 
2007 ars resultat 27592 

Arets resultat 
Vid arets slut 37812713 286251 -321533 

- -----------~~--~~~~--~~- - - - - - - -----~~~~~~-

Not 11 Skulder till kreditinstitut 
Langivare Ranta Omsattningstid 
Ostgota Enskllda Bank 3,83% 2009-12-15 
Swedbank Hypotek 4,92% 2010-09-27 
Swedbank Hypotek 3,46% 3 manader 

) 

21882 
2467 
3264 
2386 

12049 
1554 

43602 

Arets 
resultat 
27 592 

-27592 

-42939 
-42939 

Belopp 
10 000 000 
5000000 
7400 000 

22400000 

Not 12 Ovriga skulder 
2008-12-31 2007-12-31 

Mervardesskatteskuld december 17204 
Skuld till tidigare medlem 3925 

21129 

4839 
3925 
8764 
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Not 13 Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 
2008-12-31 2007-12-31 

Forutbetalda hyror/avgitter 191924 207828 
Upplupna styrelsearvoden inkl soc.avgifter 46300 45 055 
Upplupna rantor 29112 31670 
Upplupen kostnad revision 10 000 10 000 
Cvriga poster 44160 50 009 

321496 344 562 

Underskrifter 

Stockholm den /7-/.;- - 2009 

~~ 
Fadi AI-Baffar Caroline Reijler ,;;12~ _ 
Styrelseordforande ?-~7~ 

-'~'e
,....J6fir;~;~m -~ 

_______ ~_______ r-L ~_-------- -DVf -
nn-Cathrin Jo sson 



SAFVELIN 
--revisionsbyra.. ab-

REVISIONSBERATTELSE 

f"Oreningsstiimman i 
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Org nr: 769603-9150 

Jag har granskat arsredovisningen och bokforingen samt styrelsens forvaltning for 
rakenskapsaret 2008-01-01 - 2008-12-31. Det ar styrelsen som har ansvaret for 
rakenskapshandlingarna och forvaltningen och fOr att arsredovisninglagen tilHimpas 
vid upprattandet av arsredovisningen. Mitt ansvar ar att uttala mig om 
arsredovisningen och forvaltningen pa grundval av min revision. 

Revisionen har utfOrts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebar att jag 
planerat och genomfort revisionen for att med hog men inte abso1ut sakerhet forsakra 
mig om att arsredovisningen inte innehAller vasentliga fei. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen for belopp och annan information i 
rakenskapshandlin~a. I en revision Ingar ocksa att prova redovisningsprincipema _ 
<ico -styrelsenstillampmngav dem SaInt att bedomaaen-samlade -info11l1atiorreni 
arsredovisningen. Som underlag for mitt uttalande har jag granskat vasentliga beslut, 
protokoll, atgarder och forhAllanden i fOreningen for att kunna bedoma om nagon 
styrelseledamot ar ersattningsskyldig mot fOreningen. Jag har aven granskat om 
nagon styrelseledamot pa annat satt har handlat i strid mot lagen om ekonomiska 
fOreningar, arsredovisningslagen eller fOreningens stadgar. Jag anser att min revision 
ger mig rimlig grund fOr mina uttalanden neda.n. 

Arsredovisningen har upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en 
rattvisande bild av foreningens resultat och stallning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. Forvalningsberattelsen ar forenlig med arsredovisningens 
ovriga delar. 

Jag tillstyrker att foreningsstamman faststaller resultatrakningen och 
balansrakningen, beh lar forlusten enligt forslaget i fOrvaltningsberattelsen och 
beviljar s elsen d oter ansvarsfrihet for rakenskapsaret. 


