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Org Nr: 76960,1-4309

Förvaltningsberättelse för Bostadsrättsföreningen Ryttmästaren 1
Styrelsen får härmed avge årsredovisning ftir ftireningens verksamhet under råkenskapsåret:

2019-01-0r - 201$12-31

Verksamheten
Allir*int otit verksårnheten
Förening€n har till åndarnål att främja medlernrnarnas ekonomiska intresse genom att i f&eningens hus upplåta bostäder till
rnedlemmarna med nyttjanderätt oÖ utan tidsbegränsning. Förening€n år ett privatbostadsföretag enllgt inkom$skattelagen

(1999r1229).
Förenin gens fastigft

etet

Föreningen äger fastigheten Rytmästaren 1 i Solna i kommun,
Styrelsen har sitt siite i Stockholms län, Solna kommun.

I

ftireningens tastigheter finns:

Objelc
Antal Nym
B6bdsrätter 79 5 717
Hyresrätter 5 359
Lokaler
0
0
Pärkeringar och
garägeplaber 0
0
Föreningens fastighet år byggd 1959 vårdeår 1959.
Föreningen år fullvärdesftrrsäkrad i Lån*tirsåirkningar, I försäkringen ingår styrelseanwarsförsäkring,

Väsentllga händelser under och efter räkenskapsåret
Årsavgifter
t nder året har åsavgifterna varit oförändrade.

Pågående eller framtlda undeååll
'fid
kt
el
1

ae

rd

yqqlvE

sriilsT

rc

Tidigare genomftrrt underhåll

Id

k

2003
2003
2003

2006
2007
2008
2012
2013

2016
20L?

2017
2011
2018

2019
2019
2019
2019
2019

Fasåd

Fasad putsades

Tvåttstu9a
Tak

Renovering

Ealkong
Byggnad
Byggnad

Tddgård
Byggnad
Byggnad
Byggnad
Byggnad
Byggnad
Byggnad
Balkonger
Byggnad

om

Taken byttes ut
galkonger byggdes ut

oö

glasades in

q/tte ut underenkal- vattenburen oentralväme genom fjärrvärn€

'Iilläggsisolering av vind
Nyä murar, Bbatter, lekpark odl gräsmattor
Upprustning av eatder invändigt
rcB sanering äv tråpphus och entrålörrar
Renovering av badrum och gästtoaletter hyresrätter
q/te till LED belysning på älla våningsplan
Uppruslning ay ent6er utvändiqt

ryte av passersystem
rcB Sanering och byte av fönster och dörrar

Trapphus

Renovering av vissa hyresrätter
qÅe av utebelysning
Eyte av hissar
Byte till LED belysning på ålla våningsptan

Tak

Takenoverinq

Trädgård
Hbsär

på samdiga balkonger

Ståmmä
ordinarie föreniflgsståmma hölls 2019-05-21, \,id stämman deltog 36 medlemmar va.av 36 var röstberäftigade.
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Org Nr:

76960«309

Förvaltningsbeättelse för Boshdsrättsföreningen Ryttmästaren 1
Medlem§nformation
lledlemmar
Ftireningen hade 110 (111) medlemmar vid utgången av verksamhebåret 2019 (2018). Under året har 7 (3) överlåtelser skett.

Flerå

rsöversikt

Ekonomisk sammanställning och nyckettal i bosbdsrätBföreningen
För aft göra ekonomln i en bostadsråttsförening enklare ått fördå har HSB tagit fram ett antal så kallade nyckeltal. Dessa nyckeltal kan
användas ftir a$ jämföra bostadsrättstöreningar med vårandra och fiir au följa uweddingen hos en en$dld bostadsrättsförening. Syftet
år att skapa trygghet odr förslåelse lbr dig som medlem, köpare eller övrig intressent.
Ett nyckeltal år ett jåmftirelseral som syftar till att visa verksamhetens ekonomiska §ållning och göra det enkelt för läsaren att jämföra
exempelvis en bostadsrättsförening med en annan.
För tydlighet och transparcns väljer vi att visa vår fdrenings nyckeltal de senaste fem åren, Vi visår detta i tabellen nedan och efter
tabellen förklarar vi vad varje nycteltal be9der.

Nyckeltal
2019
k/kvm
568
krlkvm
637
Sparande till underhåll och investeringar kr/kvm 1BB
8elåning, k/kvm
296
Räntekänsliqhet
1o/o
Drift odr underhåll kr/kvm
411
Energikostnader kr/kvm
174

2018 2Or7 2016
568
568
568
533
623
663
146
90
13?
304
312 1308
Lo/o 1o/o 3o/o
436
468
482
185
115
779

Årsavgift,
Totala Intäkter

ZOl5
568

642
L12

l3L7
3oh
457
166

Förklaring av nyckeltal
Ärsavgift
Anger hur stor årsavgiften år per kvadratmet$ boarea exklusive eventuellt separåt debiterade avgifter (eL bredband och liknande).
Tänk på att detta år ett genorsnitt i föreningen. För ått räknä ut en enskild bostadsrätts årsavgift d<a man utgå frår bostadsrättens
andelwårde.

Totala intåkter
Anger ftireningens totalä infåkter Rir räkenskapsåret per kvädratmeter boarea, Många bostadsrättsföreningar har intåkter uuiver
årsavgiften (exempelvis garage- och lokalintäkter) och då ryns det här.

Spärarde tall ftamdda underhåll och investeringar

ti

Vår föreninq har ett antal stora komponenter som vi sliter på varJe år (stammar, fönster, tak etc.). Därför måste vi spara
det
framtida underhållet och utbytet av desta komponenter. Detta nyckeltal anger hur stort Iöpande överskott ftjreningen har per
kvadratmeter boarea vade enskilt år.
Rent praktiskt 9år föreniogens sparande ull olika saker varie år (amorteringar, sparande på bankkonto eller utförda investeringar). på
lång §ikt går pengama till de planende underhåll odr investeringar vibehöver göra, antingen genom att vi har pengar på banken eller
a$ vi har ämo(erat OCh på så sätt skapat ett låneutrymme.
Nyckeltalet kan jämftjras med de totala intiikterna tör att se hur mycket av dessa som blir över, Ute långre ner går det också att se hur

vi räknar ut vårt överskowsparande.
Belåning,

lrlkym

8elåningen ftirdelas på kvm-ytan för bostäder då ny(kelralet avser visa hur stor belåning hela bostadsrått#tireningen har, För aU se hur
slor andel av skulden en en*ild bostadsått "åger" ska man utgå från den bostadsrättens andelwårde,

Rånl€kånsllghet
Anger hur många procent bostadsråttsföreningen behöver höja avgift€n med om räntan på lånestocken går upp nled en procentenhet
för att bibehålla sammå sparande tjll franrtida underhåll och investeringar.

Drift och underhåll
Genon§nittl,g drift och underhåll fördelas på ybn för boståder och beräknas på drift odt underhåll exklusive eventue å kostnader fdr
plBnerat underhåll.

iu
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Förvaltningsberättelse för Bostadsrättsföreningen Ryttmästaren 1
Styrelse
Styrelsen hår under perioden fram till stämman 2019-05-21 haft föliande sammansåttning:

Styrelscmedlem

Roll

Alo(ander Dahlqvast Meter

Ledamot

Anders Johannesson

LedarDt

Ande6 tlndbläd
Gunilla Thyni
Jonas HinUe
Thomas Lenemark

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

lanet Caya

Suppleant

Under perioden från ståmman 201+05-21 har styrelsen haft följande sammansättning:

Styrelsemedlem

Roll

Ande6 undblad
Ann-&arlotte StålhaMs{e

Ledamot
Ledamot

Gunilla Thyni

Ledamot

lonas HiBte

Ledamot
Ledamot
Ledarnot

Lennarth Swenning
Thomas Lenemark

Slutat på egen begåran

Suppleant

Canan Caya
Mårgaretä Stenekes

I tur att

Avgått pga. Flytt

Suppleant

åvgå vid ordinarie förenings$llmrna år Cånan

Ledamot från Aug.

Gya, Margar€ta Stenekes, Jo.as Hintze odl Gunillå Thyni,

Styrelsen har under året hållit 11 protokollftirda styrelsemöten.

Firmatecknar€
Firmatecknare har varit Alexander Dahlqvist, Anders lohannesson. Tomas LenerErl! Jonås HinEe och Gunilla Thyni.
Teckninq sker två i föreninq.

Rcvisorer
Joåkim

Häll

Boreviion

Valberedning
Valberednlng€n besHr av Räma Shaha, Kario Swenning och Urban Siöström.

Unde.hålbplan
Underhållsplan iör planerat perlodiskt underhåll har uppråttats av sq/relsen, Planen ligger till grund för sgrelsens b€dut om reservering
till eller ianspråktagande av underhållsfond.

Undeftållsplanens srfte är att säker$älla att rnedel finns för det danerade undefiåll som behö/s fti. att hålla fastigheterna i gott skick.
Under året utfört underhåll framgår av resultaträkningen. ...

_ty
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Förvaltningsbeättelse för Bostadsrättsföreningen Ryttmästaren

I

Energikostnader
Anger vårme-, vatten- odl elkostnader per kvadratmeter boarea för varje råkenskapgår. Nyckeltalet äknar in eventuellå intäkter ftån
separat debitering av dessa kostnader men för bostadsrättsföreningar som betalar sina medlemmaE hu$ållsei utan aft debitera ut
detta blir kostnaderna högre,

Ovriga nyckeltal
Nettdonsäthin9
Resultat efter finansiena poster
Sollditet
(Nyckeltal i tkr om inte annat anges)

2019

201E

2017

3 872
-2 fro

3 843
-4 586

3 787

2015
4 026

-1 115

-1 185

3 903
-84

95o/o

960/o

960/o

869/o

860/0

2015

För€ningens sparande till framtida planerat underhåll och investeringar
Nedan redovisas föreningens sparande till framtjda planerade underhåll odr investeringar. Sparandet visar hur mycket likvida rn€del
Ereningen fått över i den löpande driften under råkenskap6året. Dårför ras avskrivningar (som inte påverkar likviditeten) samt
årets planerade underhåll bort.
Rörels€intäkter
Rörelsekostnadet

3 871 633
6 493 097
18

rets resultat

-2

Planerat underhåll
Avskrivninqar

6110

395

3 054 075

+

rets sparande

1 li+{, 240

Årets srarande o€r kvm total yta

188

Föändring eget kapital
lnsåtser

42 834 y0

Belopp vid årets ingång
Reservering till fond 2019
Reservering till fond 2018
Ianspråktagande av fryd 2019
Iansprtktagande av fond 2018
BalånseEd i ny räkning

Balanserat

Årets

resultat

28 090 345

288 000

-6 683 689
0
-288 000
0
288 000

resultat
-4 586 073

-4 586 073

4 586 073

-11269 761

-2 @0 396
-2 6{0 396

-288 000

Ärets resultat
Belopp vid årets slut

Förslag

Yttre uh
fond

288 000

Upplåtelse lägenheter

-Iill

Upplåbls€avgifter

42 834

0

0

y0

28 090 346

288

000

till disposition åv årets resultat

ståmmans förfoga[de står ttitiande belopp i kronon

resultat
resultat

4f

Bahnserat
Ärets

Styrelsen faireCår föijande disposition
Reservering till underhållsbnd
Ianspråktagande av underhållsfond
Balanseråt resultat

26976t

-2

O 396
-13 910 157
I

40s 000
-288 000
-14 027 157

-13 910 157

Ytterligare updysningar beträffande förenjngens resultat och slållning finns i efterföljande resultat- och balBnsråkning med tillhörande
tillägg5upplysningar.

tw

4

Org Nr: 769604-4309

Bostadsrättsftireningen Ryttmästar€n 1
2019-01-01
2019-12-31

Resultät tiknins

ing

Drift och underhåll
Övriga externa kostnader
Personalkostnader och arvoden

Not

1

Not 2
Not 3
Not 4

Avskivningar av materiella anläggningstillgångar

3 871

633

3 843 120

-5 552 078

-7 400249

-66 497

-139 870
-744 349
-726 s61
-8 411 029

-t47 961
-726 561

-6 493

Summa rörelsekostnader

2018-01-01
2018-12-31

097

Rörelseresultat
Finansiella posbr
Riinteintäkter och liknande resu ltatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Not 5
Not 6

2 373
-2L 304
-18 931

2 577
-20 741
-18 164

-2 6.10 396

rvx

Org Nr: 769604-4309

BostadsrättsRineningen Ryttmästaren 1

2019-12-31

BalansräkninE

2018-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapibl
Medlemsinsatser

Yttre underhållsfond
Ansamlad förlust
Balanserat resultat
Årets resultat

70 92s 286
288 000

70 92s 286

77213 286

7L Zt3 286

-tt

-6 683 689

-2

269 761

64

-13 910
Summa eget kapital

396

157

288 000

-4 586 073

-t7269767

57 303 129

59 943 525

1745 000
1 745 000

1 795 000
1 796 000

51 000
475 729

sl 000
208 218

Skulder
Långfn§iga skulder
Skulder till kred itinstitr.rt

Not

11

Kortfristiga skulder
Skulder till kred itinstitut

Not 12

Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder

Not 13
Not 14

Upplupna koshader och förutbetalda intäkter

Summa skulder

Summa eget kapital och dolder

58

0

0

7739

594 358
1 120 545

560 065
82L 022

2 865 545

7 022

60 L6A 674

62 560 546

47

o

Org

Nr 769604-4309

Bostadsrättsöneningen Ryttmästaren 1

2019-12-3L

Balansräknlnc

2018-12-31

Anläggningstillgångar
1,1a wiell a an läggn ingstil lgå nga r
Byggnader och mark
Inventarier och maskiner

Not 7
Not 8

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgånga r
Kortfristiga fordringar
Avgifu-, hyres- och andra kundfordringar
Övriga fordringar

55 575 220
0
56 575

57 30t 781

5557522.0

57 301 781

6 879
Not 9
Not 10

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa omsättningstillgångar

3 422 860
163 715
3 593 455
3 593

Summa tillgångar

0

220

455

60 168 674

57 301 781

6
s 095
156
5 258

325
820
621

765

s 2s8 76s

62 560 546

/14
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Org Nr 769504.4309

Bostadsrättsföreningen Ryttmästaren 1
2019-01-01
2019-12-31

Kassaflödesanalys
Löpande verksamhet

396

2018-o1-01
2018-12-31

Resultat efter finansiella poster

-2 640

Justering för poster som inte ingår i kässaflödet
Avskivningar
Kassafl<jde från löpande verksamhet

726 56L
-1 913

726 56L
-3 859 512

-4 347
299 524

-6 605
28 127

Kassafl öde frå n ltirä ndri nga r i rörelsekapital
Okning C) /minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skuldei
Kassaflode från löpande verksamhet
I

835

-1 618

6s8

-4 586 073

-3 837 990

nvesteringsverksamhet

Kassafldde från investeringsverkamhet

0

0

Okning (+) /minskning (-) av Iån till kreditinstitut
Inbetalda insatser

-51 000

Kassaflö'de från finansieringwerkamhet

-s1 000

-51 000
4 010 000
3 959 000

-1 669 658

121 010

Uhyida medel vid årets början

5 090 s06

4 969 496

Ukvida medel vid årets slut

3 420447

5 090 506

Finansieri ngsverksam het
0

Årets kassaflöde

I

kassaflCdesanalysen medäknas föreningens avräkningskonto, korffristiga placeringar samt placeringskonto
hos HSB Sto*holm in i de likvida medlen.?L.z

8

Org Nr: 769604-4309

Bostadsrättsföreningen Ryttmåstaren 1
Redovisnings- och värderingsprinciper samt övrigä bokslutskommentarer
Lrsredovisningen är uppråttad ienlighet med årsredovlsningslagen och BFNAR 2016:10
årsredovisning i mindre företag (K2).
Belopp anges i kronor om inget annat anges.
'fillqångar odl skulder har värderaE
till anskaffningsvården om inG annat anges nedan.
Fordringar har upptagiE till de belopp varmed de beråknas inflyta.

Avskrivning fastighet
Principen för K2 är att endast ny- och tillbyggnader kan aktiveras. De tidigare aktiverade komponenter som i enlighet med
god redovlsningssed och tidigare normgivning aktiverats som separata avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med
separata avskrivningsplaner.
Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden med 1,23
bedömE till 120 år från färdigstiillandetiden.
Övriga komponenter skrivs av linjärt mellan
anskaffninosvårdet.

10{0 år.

Under

o/o

av anskaffninqsvärdet årligen och total livslängd har

tret

har komponenterna skrivits av med 1.90/o av

Avskrivning inventarier och masldner
Avskrivnim sker med 200/0 på anskaffningskostnaden.
Fond för

yttre undefiåll

Reservering för framuda underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition på basis av föreningens
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden besluEs av stämman.

Fastighetsavg ift /fastig hetsskatt
Föreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift på bodäder som högst får vara 0,3
bostadsdelen. Föreningens fastlghetsaygift var för räkenskapsåret 1 377 kronor per lägenhet,

o/o

av taxeringsvärdet för

Inkomstskatt
En bostad$ätBförening, som skattemässigt år

inkomstskatt. Beskattning sker rled 22
placeringar.

oÅ

att betråkta som ett privatbostadsföretag, belastas vanligtvis inte med
för verksamheter som inte kan hijnftiras till fastigheten. t ex åvkastning på en del

Föreningen har sedan tidigare år ett skattemässigt underskott uppgåerde till 0

o

kr.

A/
_

Oe Nr: 76S604-4309

Bo§tadsrättsföreningen Ryttniistaren 1
2019-01-01
2019-12-31

oter
Not

1

l{etbo{nsåttning
Ärsavgifter
Hyror

3 247 116
400 320
124 556
99 541
3 871 633

Bredband

öriga intiikter
&uRoomräEning
Avgifrs- och hyresborthll

0

633

3 E7l

ot

2

325 454

Reparätioner
EI

Uppvärmning

Vatbn
Sophämtning

r26

11 919
3 054 075
5 S52 078

Eh

arrenden

175

283
104

96 027
142 748
2s6 918
112 308
92 376
7 935
4 748 583

7 400 249

973

0

L8 414
27 245
13 750

12 010
109 554

6115
66 497

13 tzs
5 082

139 870

Personälko6tsDder odt arvgden
Arvode sty.else

116 2s0

Sociala avgifter

3L

7tl

113 748
30 601

r47 961

L44 349

2 253

1 &18

0
120

514
215

Rånbi[Uikter odl liknande r€sultatposter
Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm
RånteintäkEr HSB bunden placerinq
Owiga ränteintakter

2

ot6

09r

öYriga Gxtema koshäder
Hyror

I{ot 5

-37 263

3 a43 120

79t
259 293
115 667
137 641

Förbrukningsinventaier och varuinköp
Administrationsko*nader
Extem revi§on
Medlemsavgifter

4

846

92 385
3 880 383

274
545
308
689

t46 357

Planerat undefiåll

]{ot

1.23

353 214
2t4 514
7r8 389
92 759

Fastighe§Ersäkring
Käbel-TV och bredband
Fastj ghetsskatt oö fastighetsavgift
Fönalb'lingsarvoden
Owiga drifrkostnader

3

3 225 569
437 583

Drift odr und€rhåll
Fastighetsskötsel och tokatvård

Itot

2018-01-Ot
2018-12-31

373

2

5r7

Riintekostsrader odr likrands r€sultatpoGft er
Räntekostnader långfristiga skulder
Owiga råntekostnader

21202

10

20152

102

s89

21 304

m74L

/u
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BostadsrätBför€ningen Ryttnästaren 1

2019-12-31

I{oter

NotT

2018-12-31

Byggnad€r odt mark
Ackumulerade anskaf trringsvårderl
46 799 184
19 604 000

46 799 184
19 604 000

Ingå€flde anskaffr ngsvärde byggnader
Ingående anskafriingwårde mark

66403184

Utgående åclomulerade a[skafftringsvärden
ackumulerada avshivniogar enllgt plan

66 403 184
-8 374 842
-'126 56L

-9 101 403

Ir8ående avd«ivningar

56t

Utgående ackumulerade avsl(ilvnlngar

-725
-9 A27

9A

-9 101 403

utgående redovlsat värde

56 575 220

57 301 781

64 000 000

s2 000 000

Arets avskrivningar

faxeringsvård€
Taxeringwärde byggnad - boståder

135 000

Summa taxeringsrårde

ot

I

44 000 000

71 000 000

Taxeringsvärde mark - bo$åider

000

96 000 000

Inventåfier och maslin€l
Arkumtllerade anskäfhingsvärdcn
Ing&nde anskafhingsvårde

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskivningar enligt plan

491719

4917r9

49t 7L9

19t 7rg

'491 719

Irg&nde avskrivningar

-4917r9

Ulgående ackumulerade avskrivningar

o

o

2 013

2 012

0
3 420 847

3 302
5 090 506

Bokfört Yårde

Not9

Övriga kortfdsdga forddngar
Skattekonto
Skattefordran
Avräkningskonto HSB Stockholm

Not 10

-4917t9
-491 719

--3m860 J

095t20

Förutb€talda kosfrtader odr uDplupna Lltåktar
163 715

Förutbetalda kostnader

---163 1f

156 621

156 621

O\ranstående poster består av ftirskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt
intäktsfordringar för innevarande råkenskapsår.

Not

11

Skulder till kredidnstttut
Låneinstihrt

Ränta

Lånenummer

46500

Nåsta

Ränteändr
d
1-1

I

51 000

796 000
1 745 000

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del
Om

ftm år beäknas

&s

1 541 000

nuvarande skulder till keditinstitut rppgå till

Stillda såkerheter
Fa§ighetsinteckningar stållda för skulder Elt kreditinstitut

11

29 438

603

ZS +38

603,4

Org Nr: 76960+4309

Bostadsrättsföreningen Ryttsn

ålsta

ren 1

2019-r.2-31

Noter
Not

12

Skulder till

2014-12-31

lardlunstittt

Kortftistig del av långfdstig skuld

51000

51 000
51 000

51 000

l{ot

13

Ö\[ig. skulder
lnre fond

0
0

Öwiga kortftistiga skulder

0

t 739
1739

o
Not 14
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyror och avgifter
Öwiqa upplupna kostnader

273 852

4 392
298 658
257 015

594 358

560 065

3 766

3t6 740

Ovanstående poster består av ftirskottsinbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder
som avser innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år,

ot 15
tlyresrätt såld/ombildad med upplåblseavhl dter årets slut.

Stockholm,

,

o. 8/A/ bDW
, -l.-

G:-c",x,-!-::-)-*t:uu

MargaFeta Stenekes

, l6nas Hinue

revi§onsberätelse har2L2

Swening

-di - [t

famnas Uetraffande dennå årsredovisning

f<1tt

IA
revisor

1

Thomas Leoemark

Gunilla

.-)
';A:* :tr
,l6i

'],,n /.t

\-{<i\\

BoRevision i Sverige /dB

12

ol,ar, J-

borevision
REvtstoNsaERÄTTELSE
TillEreningsstämman i Brl Ryttmästaren 1, org.nr. 7696M-4309

Rapport 0m årsledovisningen
Grund tör utlalanden

Uttalanden
Jag har u$ört en revision av årsredovisningon för Bd Ryttmästaren
lör räkenskapsårel 2019.

Jag har utfört revisionen enligt lnlernalional Standards on Auditing
(lSA)och god revisionssed i Sv€fige, Mitt ansvarenligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.

'1

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
&sredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
räitvisande bild av törening€ns finansiella ställning peI den 31
d€cember 20i9 och av dess finansiella resultat och kassallöde för året
enligt ärsredovisningslagen, Förvaltfl ingsberättelsen är förenlig med

Jag är oberoende i förhållande tilltöreningen enligt god Ievisorssed i
Sverige och har iövrigt lullgjorl mitt yrkesetiska ansvarenligl dessa
krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat

årsrcdovisningens övriga delar.

ä

tilkäckliga och

åndamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Jag tillslyrker därför att föreningssiämmän fastställer resultalräkningen
och balansräkningen.

Upplysning av sär$llld betydelse
Uian itt deipåverkar mina uttalanden ovan villjag fåsta uppmärksamhet på klassificeringen av föreningens skulder till kreditinstitut i
årsredovisningen. Föreningen har län som klassifceras som lång&istiga men lörtaller inom ett år från balansdagen och som dårmed år
kortfristiga,

Styrelsens ansvar

Vid upprättandet a! årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att rortsätta verksamheten. Den
upplyser, närså är lillämpligt, om förhälanden som kan påverka
förmågan atl fodsätta verksamheten och att använda antagandet om
Iortsatt drift. Antagandel om fortsalt drift tillämpas dock inte on beslul

Det är styrelsen som har ansvaret föI alt årsredoyisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den beddmel är
nödvändig för att upprätla en årsredovisning som inte innehåller några

väsentliga jelaktigheler, vare sig dessa beror @ oegentligheter eller
misstag.

har faltats om att avveckla

ve

samheten.

Revlsoms ansvar
Mina mäl är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga lelaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheler eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehäller mina ultalanden. Rimlig säk€rhet är en hög grad
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverjge alllid kommer att upptäcka en väsentlig
felaklighetom en sälan finns, Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om deenskilleller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonorniska beslut som användarclanar med grund iårsredovisningen,
Som del av en revision enligt ISA använderjag pofessionellt omdome och har en professionellt skeptisk inställning underhela revisionen.
Dessulomr

.

identifierar odr bdömer jag riskema för väsenfliga felaktigheter
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegeniligheter;

s

i

.

"""'

dral iag en slutsats om lämpligheten i alt styrelsen använder
anlagandel om fortsatt drift vid upprättandet av
äsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund

ide
il;l
*'#1;1"#§fi:i.Hl:::"il|;ä::å*?illiJå#å,",
iillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en gT.9 fjlT|l
iiiätranoen som tan teoa ri betydånde rviyetom föreningens
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig lelaktighet förmfua att fodsätta verksamheten. Om jag drar slutsalsen a(
tillfdljd av oegentligheter är hdgre än för en väsentlig felaktighel det
en väsenlig osäkerhetsfaktor, måäejag
som beror på misshg, eflersom oegentligheler kan innefatta
revisionsberättelsen låsla uppmärksamheten på upplysningama
agerande imaskopi, förfalskning, avsiklliga utelämnanden, årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
felaktig information eller åsidosätande av intern kontroll.
om sädana updysningar är otillråckliga, modifiera uttalandel om

grun.iningsåGiiäil;
utihåndessariskerochi**",",'''ä'J*i'#ä'

missrag, urformar och uttO,

fin-ns

i

i

.
.

inrerna

skaffar ias mis en förståerse av den der.av föreninsens
kontroll som har betydelse för min revi§ion för
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsy1jl,_.,
.,.^.-omsländighetema, men inte för att uttala miq om etfektivitelen i
den interie

:H'fli§lltä,flfii:fllffil'fl?.Tfifr3åå",,:"JlTB*J-

urvärderar jas rämprisheren ide redovisninssprinciper

|ff§§i;ffi'.",iää:15J;lål},äXlflfilllXlili;H|l

kontrollen,

alt-utforma
,

används och rimlighelen i styrelsens uppskaflningar
redovisningen och tillhorande upplysningar.

i

som

iln

tiamtioa nanoetser e er förhållanden göra alt en förening
inie iangre tan todsafla verksamhelen.

utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och

ilnä-rsema pi ett sai som ger en iåtvisande

bird.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens danerade omfattning och inriktning saml tidpunkten för den. iag måste också
informeta om betydelselulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brisler i den interna kontrollen sorn jag identitierat.

N

Rapport onr andra krav enligt, Iagar, andra författningar samt stadgar
Uttalanden

Grund f6r uttaland€n

Ulöver min revision av årsredovisningen har jag även utlört en revision
av styrels$s förvallning Iör Brf Ryttmästaren 't för råkenskapsäret
2019 samt av förslaget lill disposilioner beträfande föreningens vinst
eller

fö

ust,

Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligl
lörslaget i förvaltningsberättelsen och beviliar styrds€ns ledamöter

alsvarsfrihet

lfi

hä utfört revisionen enligl god revisionssed i SYedge. Mrlt ansvar
eflligl de0na beskrivs nårmere i avsnittet Revisoms ansvar. Jag är
oberoende i förhälande till föreningen enligt god rcvisorssed i Sverige
och har i övrigt lullgiorl mitt yrkeseliska ansvar enligt dessa krav.

Jag

Jag anser a[ de revisionsbevis iag har inhämtat är lilkäckliga och
ihdamålsenliga som grund för mina uttalanden.

räkenskapsäel.

§tyrelgens antvat
Del är slyrelsen som har ansyarel iör fdrslagel lill disposilionet
beträfiande föreningens vinsl eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefaltar detta bland annat en bedömning av om uldelningen är
lörsvarlig med hänsyn lill de krav som töreningens verksamhelsart,
omfattning och risker ställer
stodeken av foreningens €gna kapital,
konsolideringsbehoy, likyiditei och ställning i övrigt,

#

Styrelsen ansvarar för föreningens organisalion och förvallningen av
föreningens angeläJenheter. Detla innefaltar bland annat att
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situalion och att tillse atl
löreningens organisation är utformad så att bokföringen,
medelslörvaltningen ocir föreningens e*onomiska angdalenheter i
övrigt konlrolleras på eil betryggande siitt.

Revisorns ansvar
Min mä betråiffande reyisionen av förvdlning€n. o6h dårmed mitl uttalande om ansvarsfdhel,
grad av säk€rhel kunna bed6ma om någon slyrelseledanol i nfuol våsenlligl avseende:

r

& all inhämla reva§msbevis lör atl med en rimlig

. n-å.nagot annai sat handlel strid med bosladsrättslagen,
någon
lillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,
mol
röreningefl,ellerarsredovisningslagenellersladgarna.
i

förelagit ni3on åtgärd eller giorl sig skyldig trll
försummelse som k3n föranleda ersälnrno"sskvld[het

Milt mä beträffande revisionen av lörslaget till dispositioner av löreningens vinst eller bdust, och dämed milt uttalande om deM, år all med rimlig
grad av säkerhel bedöma om lörslaget år förenligl med bosladsrätlslagen.
Rimlig säkerhet är en hog grad av säkerhet, men ingen garanti lör att en revision som utiörs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer atl
uppläcka ålgärder eller föcumm€lser ssn kan f&anleda ersåtlningsskyldighet mot foreningen, eller att e[ förslag tiil dispositioner av fdrening€ns
vinsl eller förlusl inte & föreIlligl med bostadsrältslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige änvänder jag Fofessionellt omdöme och har en professionellt skeplisk inslällning
under hela revisionen. Granskningen av ftirvaltningen och förslaget till dispositioner ay förening€ns vinsl eller lörlust grundar sig främsl på
revisionen av räkensk@rna. Vilka lillkommarde granskningsåtgåder som utförs baseras pä min professionella bedömning med utg&gspunkt i
isk och våsenllllhel. Det inneb,i all jag fokusera gränskningen på sådana åtgärder, ornråJen odl förhållanden som år väsentliga {ör
yerksamheten och där avsleg och Öve ädelser skulle ha säskild betydelse för föreningens siluation. Jag går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhålanden som år relevanla lör mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mit uflalande
om slyrelsens förslag lill disposilioner beträffaMe föGningens vinsl ellerförlust harjag granskat om förslaget ärforenligi med bostadsräuslagen.

§odoorm den

l§ ,t1- zozo

Joakim Häll
BoRevision i Sverige AB
Av föreningen vald revisor
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ORDLISTA
ÅRsREDovtsNtNG

OM5ÄTTNINGSTILLGÅNGAR

En bostadsrättsförening är

Andra tillgångar än anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar kan i allmänhet omvandlas till likvida medel inom
ett år. Hit hör bland annat kortfristiga fordringar och vissa
värdepapper samt kontanter (kassa) och banktillgodohavande.

enligt bokföringslagen skyldig
att för varje år upprätta en årsredovisning i enlighet med
årsredovisningslagen. En årsredovisning består av en förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning samt
en notförteckning. Av notförteckningen framgår vilka redovisnings och värderingsprinciper som tillämpas samt detaljinformation om vissa poster i resultat- och balansräkningen.
FORVALTNINGSBERATTELSEN
Styrelsen ska i förvaltn ingsberåttelsen beskriva verksamhetens
art och inriktning samt ägarförhållanden, det vill säga antalet
medlemmar med eventuella förändringar under året VerlGam-

hetsbeskrivningen bör innehålla uppgifter om fastigheten,
utfört och planerat underhåll, vilka som har haft uppdrag i
föreningen samt avgifter. Även väsentliga händelser i övrigt
under räkenskapsåret och efter dess utgång bör kommenteras,
liksom viktiga ekonomiska förhållanden som inte framgår
av resultat- och balansräkningen.
Förvaltningsberättelsen ska innehålla styrelsens förslag till
föreningsstämman om hur vinst eller forlust ska behandlas.

KASsA OCH BANK
Banktillgodohavanden och eventuell handkassa. Oftast har
föreningen sina likvida medel hos HSB-föreningen och då
redovisas detta under övriga fordringar och i nottill denna post.
LÅNGFRISTIGA sKULDER

Skulder som bostadsrättsföreningen ska betala först efter ett
eller flera år, ofta enligt särskild amorteringsplan, till exempel
fastighetslån.
KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder som förfaller till betalning inom ett år, till exempel
skatteskulder och leverantörsskulder. Numera redovisas även
fond för inre underhåll här.
FONDER FÖR YTTRE OCH INRE UNOERHÅLL

REsULTATRÄKNINGEN

Resultaträkningen visar vilka intäkter och kostnader föreningen har haft under året. lntäkter minus kostnader år lika
med årets överskott eller underskott.
För en bostadsrättsförening gäller det inte att få så stort
överskott som möjligt, utan istället att anpassa intäkterna till
kostnaderna. Med andra ord ska årsavgifterna beräknas sä
att de täcker de kostnader som förväntas uppkomma och
dessutom skapa utrymme för framtida underhåll. Föreningsstämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet
(överskott eller eventuellt underskott) ska hanteras.
AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar representerar årets kostnad för nyttjandet av
föreningens anläggntngstillgångar, det vill säga byggnader och
inventarier. Anskaffningsvärdet för en anläggningstillgån9
fordelas på tillgångens bedömda nyttjandeperiod och belastar
årsresultatet med en kostnad som benämns avskrivning.
I not till byggnader och inventarier framgår även den
ackumulerade avskrivningen, det vill säga den totala avskrivningen föreningen gjort under årens lopp på de byggnader
och inventarier som föreningen äger.
BALANSRAKNINGEN
Balansräkningen visar föreningens tillgångar (tillgångssidan)
och hur dessa finansieras (skuldsidan). på tillgångssidan
redovisas dels anläggningstillgångar såsom byggnader, mark
och inventarier samt långfristiga placeringar. dels omsättningstillgångar såsom avgiftsfordringar, kortfristiga placeringar
samt kassa och bank. På skuldsidan redovisas föreningen5 egna
kapital, fastighetslån och övriga skulder. Det egna kapitalet
indelas i bundet eget kapital som består av insatser, upplåtelseavgifter och fond för yttre underhåll samt fritt eget kapital
som innefattar årets resultat och resultat från tidigare år
(balanserat resultat eller ansamlad förlust).
AN LÄGG

N

INGSTILLGÅNGAR

Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens
fastighet med mark och byggnader.

Enligt stadgarna för de flesta bostadsråttsföreningar ska
styrelsen upprätta underhållsplan för föreningens hus.
I enlighet med denna plan ska årliga avsättningar göras till
en fond för yttre underhåll, vilket säkerställer att medel finns
för att trygga det framtida underhållet avföreningens hus.
Avsättningen sker genom en omföring mellan fritt och
bundet eget kapital och påverkar inte resultaträkningen,
se styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.
Stadgarna reglerar även om bostadsrättsföreningen ska
avsätta medel tillfond för inre underhåll. Fondbehällningen
i årsredovisningen utvisar den sammanlagda behållningen
för samtliga bostadsråtters tillgodohavanden.
Pågående stadgerevision kan medföra ändrade principer
för redovisning av fonderingen.
TOMTRÄTT
En del föreningar äqer inte sin mark utan har ett tomträttsavtal med kommunen. Dessa förhandlas normalt om vart
tionde år. baseras på markvärdet och en ränta, och kan innebära stora kostnadsökningar om markpriserna gått upp mycket.

LIKVIDITET
Bostadsrättsföreningens förmåga att betala sina kortfristiga
skulder (till exempel vatten, el, löner, bränsle). Likviditeten
erhålls genom att jämföra bostadsrättsföreningens likvida tillgångar med dess kortfristiga skulder. Är de Iikvida tillgångarna
större än de kortfristiga skulderna, är likviditeten god.
sLUTLIGEN
En årsredovisning beskriver historien men egentligen är
framtiden viktigare. Vilka utbetalningar står föreningen
inför i form av reparationer och utbyten? Har föreningen en
kassa och ett sparande som gerjämna årsavgifter framöver?

Uppdaterade underhållsplaner samt fl erårsprognoser för att
kunna svara på ovanstående år viktiga. Fråga gärna styrelsen
om detta även om det inte står något i årsredovisningen.

