RB BRFGUnnaredsterrassen
Orgnr: 716409-4992

Styrelsenjor RB BRF Gunnaredsterrassenfar
harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret
2016-07-01 till 2017-06-30

Belappen i arsredovisningen anges i svenska kroner om inieannai anges.

Verksamheten
Allmant om verksamheten
Foreningen har till andaraal att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreningens hits, mot
ersattning, till foreningens medlemnmr upplata bostadslagenheter for permanent boende om inte armat sarsldlt
avtalats, och i forekommande fall lokaler, till nyttjande utan begransning i tiden.
Foreningen ar ett privatbostadsforetag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgor darmed en akta
bostadsrattsforening.
Bostadsrattsforeningen registrerades 1978-08-14, Nuvarande stadgar registrerades 2017-07-25.
I resultatet ingar avstoivningar med 922 tkr, exkluderar man avskrivningarna blir resultatet 2 639 tkr.
Avskrivniiigar ar en bokforingsmassig vardeminskning av foreningens byggnader och posten paverkar inte
foreningens likviditet

Fastighetsuppgffter

Foreningen ager fastigheten Angered 88:2 \g kommun. Pa fastigheten finns byggnader som utgors av
terrasshus med 90 lagenheter oeh 48 smahus. Byggnaderna ar uppforda 1982. Fastighetens adress ar
Gunnaredsterrassen 3-123 i Angered.
Fastigheterna ar rullvardeforsakrade i Folksam
I forsaki'ingen ingar ansvarsforsakring for sryrelsen.
Hemforsaki'ing bekostas individuellt av bostadsrattsinnehavarna och bostadsrattstiiiagget ingar i toreningens
fa st igh etsforsakr ing,

Lagenhetsfordelning

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5roi<

>5rok

Summa

0

18

24

82

14

0

138

Antallokaler.18

Antal garage: 63

Total bosiadsarea:

12 945 m2

Total lokalarea:

75 m2

Aretstaxeringsvarde

85 885 000 kr

Foregfiende arstaxeringsvarde

85 885 000 kr

Antal P-platsen 80

Riksbyggen har bitratt styrelsen med foreningens forvaltning enligt tecknat avtal.
Bostadsrattsfdreningen ar medlem i Intresseforening for Riksbyggens bostadsrattsforeningar i Goteborg,
Bostadsrattsib'reningen ager via garantikapitalbevis andelar i Riksbyggen ekonomisk forening, Genom
intresseforeningen kan bostadsrattsforeningen utova inflytande pa Riksbyggens verksamhet sanit ta del av
eventuell utdelning fran Riksbyggens resultat, Utover utdelning pa andelar kan foreningen aven fa aterbaring pa
kopta tjanster fr&n Riksbyggen. Storleken p& arerbaringen beslutas av Riksbyggens styrelse.

Teknisk status

Arets underhall: Foreningen har under verksamhetsaret utfort reparationer for 240 tkr och planerat underhall for
i 736 tkr, Eventuella underhallskostnader specificeras i avsnittet "Arets utforda iinderhall",
Underhalisplan: Foreningens imderhallsplan visar pi ert underhallsbehov pa 1922 tkr per ar for de naiinaste soaren.

Foreningen har utfort respekttve planerat att utfora nedanstaende underh&!L
Tldsgare utfort underhall
Beskrivning
Gemensamma utrymmen
instaHationer
Huskropp utvandig

Ar

Belopp

2015/2016
2015/2016
2015/2016

168 tkr
182 tkr
2238 tkr

Arets utforda underhall (i tkr)
BesNrivning

Belopp

Gemensamma utrymmen
Installation
Huskropp utvandigt
Marker
Garage och p-platser

28
272
870
249
317
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Styfelsenharunderarethaftfoljandesammansattning

Styrelse
Ordinarie iedamb'ter
LeifSvantesson
AlfJansson
AkeJarnpii
Lars Andersson
Birgitta Hult
SteJlan Ekstrom
Emma Klmg

Styrelsesuppieanter
Agneta Guliberg
Ann-BrittOlsen
Birger Johansson
Malin Coyfe

Mandatt.o.m. ordinarie stamma
2017
2017
2017

Uppdrag
Qrdforande
Vice ordforande
Sekreterare
Vicesekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot via
Riksbyggen

2018
2018
2018
2017

Mandatt.o.m ordinarie stamma

via Riksbyggen

2017
2018
2018
2017

Revisoreroch ovriga funktionarer
Ordinarie revisorer
HansTingman
Ohriings PricewaterhouseCoopers AB

Uppdrag
Revisor
Auktoriserad Revisor

Revisorssuppleanter

Mandattomstamman

Eva Selin

2017

Valberedning
JacinthaTown
Marlene Lyktberg
Jim Andersen

2017
2017
2017

Mandattomstamman
2017
2017

Mandattomstamman

Fflreningens firma tecknas forutom av styrelsen i sin helhet ay styrelsens ledamoter, tva i forening.
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Vasentliga handelser under rakenskapsaret
Bland de storre underhallsarbetena kan natnnas:
Stora takkupor pi en del terrasshus bar fatt ny takbelaggmng.
Oversyn av sl&rmvaggar pa radhusens uteplatser, malning av overliggare.
Renovering och nyplantering av rabatter, renovedng av vissa asfaltytor, justering oeli renovering av yttertrappor.
Renovering oeh malning av muren runt p-dacket
Forbattrad utomhusbelysning vid Marten.
Forbattring av lekplatser nya gungor byte av sand i alia sandlador tagit bort farliga trasargar kring lek och
hoppstallningar.
Avloppsspolning i alia lagenheter.

Kommande planerade arbeten:
Oversyn och fornyelse av takbelaggning pa alia hus, sanit byte av samtliga fonster.
Foitsatt justering av trappsteg i yttertrappor
Flera planteringar ska goras om och restaureras.
Oversyn av vara gjutjarnsror avlopp
Statuskontroll
Ovriga atgarder enligt foreningens underhallsplan.
Inom 5-10 ar raknar vi med att gora en stamrenovenng. Detta kommer att paverka ytskikt och tatskikt i alia badoch duschiinn.

Allinant
Foreningens ordinarie arsstamma holls 20 november 2016. Styrelsen har hallit 11 protokollforda saramantraden.
Fritidskommitten har serverat mat vid stadar- och fixardagarna, arrangerat ost- och vinkvall m.m.
Tradgardsgruppen har under aret foreslagit forbattringar av foreningens rabatter och gronomraden.
Tidningen Terrassnytt har utkommit med fyra nummer,
Foreningen har hallit tva medlemsmoten med aktuell information, tva stadardagar i omradet, samt en boendetraff
med bl.a, information om bredband.
Foreningens hemsida har fomyats for tydligare information om allt som ror boendet pa Gunnaredsterrassen.
Adressen ar www.terrassen. nu
Fornyat avtal har gett snabbare internetanslutning i aJJa lagenheter.
Styrelsen tackar alia som pa ett eller annat satt har bidragit till att vait bostadsomrade ar trivsamt och valskott. Vi
inriktar oss pa att vi aven i foitsattningen kommer att bo i ett attraktivt omrade.

Medlemsinformation
Vid rakenskapsarets borjan uppgick foreningens medlemsantal till 198 personer.
Foreningens medlemsantal pa bokslutsdagen uppgar till 194 personer.
Utover ovanstaende personer ar Riksbyggen medlem utan bostadsrattsinnehav
Foreningen andrade arsavgiften seuast 2016-07-01 da den hojdes med 2 %.
Efter att ha antagit budgeten for det kommande verksamhetsaret har Styrelsen beslutat om hqja arsavgiften med
3,0 % fiin och med 2017-07-01.
Arsavgiften for 2017 uppgick i genomsnitt till 669 kr/m2/SrBaserat pa kontralctsdatum har nnder verksamhetsaret 7 overlatelser av bostadsratter skett (foregaende ar 6 st).

Rerirsoversikt
Resultat och stailning (tkr)
Nettoomsattning
Resultat efter finansielia poster
Arets resultat
Resultat exklusive avskrivningar
Resultat exklusive avskrivning men
inkiusfve avsSttning till
underhaltsfonden
AvsaltningtiN underhallsfond kr/m2
Balansomslutning
Soliditet
Likviditet
Arsavgiftsniva for bostSder, kr/m2
Bransletiilagg, kr/m2
Driftkostnader, kr/m2
Driftkostnader exklusive underhall,
kr/rn2
Ranta,kr/ma
Underhallsfoncf, kr/rn2
Lan.kr/m*

2017
10320
1717
1717
2638

2016
10155
295
295
1216

2015
9863
2266
2266
3188

2014
9570
1028
1028
1779

2013
9486
720
720
1497

2012
9482
1234
1234
1993

716
148
73818
25%
568%
669
98
389

-1303
193
72425
23%
431%
656
98
467

669
193
71903
23%
450%
643
98
272

-1241
232
70331
20%
249%
621
98
335

-428
148
69459
19%
185%
615
98
339

568
109
70592
17%
216%
615
98
279

255
105
973
4114

268
120
954
4126

262
147
959
4138

261
167
776
4149

262
184
619
4162

229
207
549
4313

Forandringar i eget kapital
Bundet
Medlemsinsatser Underhatlsfond

Egetkapltal

Fritt
Balanserat

Arets resuitat

resultat
Beloppvidaretsborjan
Disposition enl, arssta'mmobeslut
Reservering underhallsfond
lanspraktagande av underhallsfond
Arets resultat
Vidaretsslut
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4059940

12421285

-226610

294539

294539
-1921800
1736325

-294539

1921800
4736325
12606760

-117546

1 716 786

4059940

1716786

Resultatdisposition
Till arsstammans behandling finns foljande
Balanserat resifltat
Arets resultat

67 929
1716786

Arets forcdavsattnmgeniigtstadgarna

-1921800

Arets lanspraktagandeavimderhalisforid

1736325

Summa

1599240

Extra avsattningtil! underhallsfond
Att balansera 1 ny rahning

1599 240

Vad betraffar fdreningens resultat och stallning i ovrtgt, hanvisas till efterfoljande resultat- och balartsrakning med tillhorande
bokslutskommentarer.
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BefoppfSEK

2016-07-01
2017-06-30

2015-07-01
2016-06-30

10 319 890
86908

10154693
95386

Ro'relselntakterm.m.

Nettoomsattmng

Not 2

Gvriga rore&elntakter

Not 3

Summarorelseintakter

10406798

10250079

-5060202
-399 911
-1016205
-921 714

-6081352
-403 381
-1055944
-921 777

-7398032

-8462454

3 003 765

1787625

34592

34592

39578
-1366149

28355
-1556034

-1291979

-1493087

Resultatefterfinansiella poster

1718786

294539

Arete resultat

1716 786

294539

Rorelsekostrtader
Driftkostnader
(Wrlga extema kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriellaanlaggningstHlgangar

Mot 4
Not 5
Not 6
Not 7

Summa rbrefsekostnader
RORELSERESULTAT
RnansieKa poster
ResuStatfranovrigafinansiefla
anlaggningstillgangar
Ovriga ranteintakteroch liknande resultatposter
Rantekostnaderoch liknande poster

Summa finansiella poster
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^otfi
Not 9
Not 10

BelopplSEK

2017-06-30

2016-06-30

TILLGANGAR

Anlaggmngstiltgangar

Materieila anlaggningstiHgangar
Byggnader och mark
inventarier, verktyg och installatroner
Summa materieila anlaggningstillg^ngar

Not 11
Not 12

61 093 757
117070
61210827

61946044
186497
62132541

Finansiella anlaggningstillgangar
Andra langffistlga vardepapperssnnehav
Summa f Fnanslella anlaggningstillgangar

Not 13

376200
376200

376200
376200

61587027

62508741

Summa anlaggningstillgangar
Gmsattningstillgangar
Kortfristigafordringar
Kund-, avgifts- och hyresfordringar
Ovrigafordringar
Forutbetalda kostnaderoch upplupna intakter

Not 14
Not 15
Not 16

Summa omsattningstillgangar
SUMMATILLGANGAR
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50

624 643
190 995

358169
168381
526600

826582

Summa kortfristigafordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Sunima kassa ooh bank

10944

Not 17

11405325

9389366
9389366

12231907

9915966

73818933

72424706

11405 325

2017-06-30

2016-06-30

4059940
12606760
16666700

4059940
12 421285
16481225

-435961
1716786
1280825

-226610
294 539
67929

17947525

16549154

Not 18

53399296
53399296

53 574 735
53574735

Kortfristiga skulder
Leverantorskulcler

Not 19

Skatteskuider

Not 20

152099
3528

Ovriga skuider
OvrigaskuJdertill kreditinstitut
Upplupna kostnaderochforutbetalda intakter
Summa kortfristiga skulder

Not 21
Not 18
Not 22

382 734
3523
433 260
161024
1173 156
2153697

146609
1561241
2300817

73818933

72424706

Belopp i SEK
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapitai
Bundet eget kapltaS
Medlemsinsatser
Fond for yttre underhalt
Summa bundeteget kapital
Frittegetkapitai
Balanserat resultat
Arets resultat
Summafrmegetkapita!
Summa eget kapital
Skuider

Umgfristiga skulder
Qvriga skuider till kreditinstitut

Summa langfristlga skulder

SUMMA EGET KAPfTAL OCK SKULDER
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437340

Not 1 Allmanna redovisnmgsprinciper

Arsredovisningen ar upprattad i enlighet med arsredovisningslagen och Bokforingsnamndens
allmanna rad (BFNAR 2016:10) om arsredovisning i mindre foretag. Principerna har
tillampats fran l januari 2016.
Redovisning av intakter

Arsavgifter och hyror aviseras i forskott men redovisas sa att endast den del som beloper pa
rakenskapsaret redovisas som intakter. Ranta och utdelning redovisas som en intakt nar det ar
sannolikt att foreningen kornmer att fa de ekonomiska fordelar som ar forknippade med
transaktionen samt att inlcomsten kan beraknas pa ett tillforlitligt satt.
Tillgangar och skulder har varderats till anskaffningsvarde om inte annat anges. Fordringar
har efter individuell vardering upptagits till belopp vanned de beraknas inflyta.
Avskrivningsprinciperforanlaggningstifigarigar
Avshrivnin^principer

Avskrivningsplan

AntaS ar

Byggnadef
Standardforbattringar

Linjar
Unja'r
Linjar
Linjar

120
30
5-10
5-10

Markanlaggningar
Inventarier

Markvardet ar inte fdremal for avskrivrtingar

Not2Nettoomsattning
Arsavgifter, bostader
Hyror, lokaler
Hyror, garage
Hyror, p-platser
Hyror, ovrfga
Hyres- och avgiftsbortfall3 lokaler
Hyres- och avgiftsbortfall, garage
Hyres- och avgiftsbortfall, p-platser
Bransleavgifter, bostader
Elavgifter
Summa nettoomsattning

12| ARSREOGlfiSMNG RBBHF&fliMiaredstewasseaGfgJir:716409-4992

2016-07-01 2017-06-30
8 662 914
5657
193 510
203 427
1100
-261
-510
-20 338
1 273 671
720

2015-07-01 2016-06-30
8493067
5654
192 915
202 807
1200
-180
0
45 160
1273670
720

10319890

10154693

Not 3 Qvriga rorelseirrtakier
2016-07-01 2017-06-30

2015-07-01 2016-06-30

1120
1800
188
0

6905

2372

Ovriga rorelseintakter

51892

43226

Forsakringsersattningar

31908

42293

Summa ovriga rorelseintakter

86908

95386

2016-07-01 2017-06-30

2015-07-01 2016-06-30

-1736325

-2 588 505
-300 976

Ovriga ersattningar
Fakturerade kostnader
Rorelsenssidointakter & komgeringar
Aterwnnafordringar

540
49

Not4Dr?ftkostnader
Underbill
Reparations

-239 890

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

-354520

-350290

Fdrsakrmgsprernier

^130001

-127 179

Kabel- och digital-TV

-255 136

-261955

Aterbaringfran Riksbyggen

3700

3300

Obligatoriska besiktningar

-5903

-2375

-3681

-3149

Ovriga utgifter, kbpta tjanster

-55986

-47593

Forbruktringsinventarierochprogramvara"

-38496

-43 990

Fordons- och maskinkostnader

-25928

-63283

-462056

-467262

Bevakningskostnader

Vatten

-185852

-203 175

-1245658

-1271007

Sophanteringoch fitervinning

-214117

-210595

Forvaltningsarvode drift

-110353

-143319

-5060202

-6081352

Fastigiietsei
Uppva mining

Summa driftkostnader
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Not 5 Ovriga externa kostnader
2016-07-01 2017-06-30
-63 890
-264 904
-2530
-484
-2696
-14808
-17393
-2175
-14332
-6612
-8280
0
0
-908
-900

2015-07-01 2016-06-30
-70054
-233 615
-3170

-399911

-403381

2016-07-01 2017-06-30
-382824
-124808
-136699
-1808
-175990

2015-07-01 2016-06-30
-392 928
-121637
-145621
-7232
-182 550

-2092
-15950

-2454
-12500

Summa personalkostnader

-840 170

-879 136

Sociala kostnader

-176035

-176808

-1016205

-1055944

2016-07-01 2017-06-30
-685558
-7750
-158979
-69427

2015-07-01 2016-06-30
-685558
-7750
-158979
-69490

-921714

-921777

Fritidsmettel
Forvaltningsarvode administration
Lokalkostnader
Annonsering och reklam
IT-kostnader
Styrelsearvode
Arvode,yrkesrevisorer
Kreditupplysmngar
Kontorsmateriel
Telefon och potto
Medlems- och foreningsavgifter
Kopta tjanster
Konsuitarvoden
Bankkostnader
Ovriga extema kostnader
Summa ovriga extents kostnader

0

-1247
-9190
-16 765
-450
-32292
-10992
-8280
-1250
-12 604
-850
-2621

Not 6 Personalkostnader
Lon till kollektrvanstalida
Uttagsskatt
Styrelsearvoden
Ovriga ersattningar
Arvodetillovrigafortroendevaldaoch
uppdragstagare
Ovriga kostnadsersattningar
Ovriga personalkostnader

Summa personal kostnader

Not 7 Avskrivningar av materiella anlaggnlngstittga'ngar
Avskrivning Byggnader
Avskrivning Byggnadsinventarier
Avskrivningar tfllkommandeutgifter
Avskrivning Maskiner och inventarier
Summa avskrivningar av materiella
anlaggningstillgangar
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NotSResultatfranovrigafinansiellaanlaggningstiitgangar

2016-07-01 2017-06-30
Utdelning pa aktieroch andelari andraforetag

34592

2015-07-01 2016-06-30
34592

Summa resultatfran ovriga finansiella
anlaggningstillg^ngar

34592

34592

2016-07-01 2017-06-30

2015-07-01 2016-06-30
24814

Not 9 Ovriga rantemtakter och liknande poster
Ranteintakterfranlikviditetspiacering
Ranfeintakterfranhyres/kundfordringar
Ovriga ranteintakter

Summa ovriga ranteintakter och liknande
resuttatposter

37693
523
1362

87
3454

39578

28355

2016-07-01 2017-06-30
-1366149

2015-07-01 2016-06-30
-1556034

-1366149

-1556034

Vid arets borjan

2017-06-30
74030852

2016-06-30
74030852

Ackumuleradeavskrivningarefiligtplan
Vid arets borjan
Arete avskrivningar
Aekumulerade avskrivningar

-12084809
-852 287
-12937095

-11232521
-852 287
-12084809

61093757

61946044

84672000
1213000
85885000

84672000
1213000
85885000

Mot 10 Rantekostnader och liknande poster
Rantekostnader for fastighetslan

Summa rantekostnader och liknande resultatposter

Not 11 Byggnaderoch mark

Anskaffningsvarden

Restvardeenligt plan vid arets slut

Taxeringsvarden
Etyggnader
Mark
Totalttaxeringsvarde
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Nat 12 Inventarier, verktyg och installationer
Anskaffningsvarden
2017-06-30

2016-06-30

1237561

1237561

-981 576

-912 086

-69 427

-69 490

-1051003

-981 576

117 070

186 497

2017-06-30

2016-06-30

Andra aktier och andelar
752 garanfikapitalbevis a SOQkr 1 Intresseforeningen

200
376000

200
376 000

Summa andra tengfristiga vardepappersinnehav

376200

376200

2017-06-30

_
2016-06-30

Vid arets borjan

Ackumulerade avskrivningar enltgt plan
Vid arets borjan
Arets avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar

Restvardeenligt plan vid arets slut

Not 13 Andra langfristiga vardepappersinnehav

Not 14 Kund- avgifts- och hyresfordringar
Avgifts- och hyresfordringar

10944

Summa kund-, avgifts- och hyresfordringar

10944

50

2017-06-30
486053
138590

2016-06-30
220940
137229

624643

358169

2017-06-30
18058
67746
0
105 191

2016-06-30
0
60502
64732
43147

190 995

168381

Not 15 Qvriga fordringar
Skattefordringar
Skattekonto
Summa ovrlga fordringar

Mot 16 FSrutbetalda kostnaderoch upplupna Intakter
Upplupna ranteintakter
Forutbetalda forsakringspremier
Forutbetald kabei-tv-avgift
Ovriga forutbetalda kostnaderoch upplupna intakter
Sunima forutbetalda kostnaderoch upplupna
intakter
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Handkassa
Bankmedel
Transaktionskonto
Foivaltningskonto i Swedbank
Summa kassa och bank

2017-06-30

2016-06-30

20000

9713578

20000
7589528

1671 747
0

0
1 779 838

11405325

9389366

2017-06-30

2016-06-30

53560320

53721344

-161024
53399296

446 609
53 574 735

Not 18 Ovriga skufdertill kreditinstitut

Inteckningsia'n
Nasta ars amortering pa langfristiga skuldertil]
kredittnstitut
Langfristig skuld vid arets slut
Ra'nta

BundettHI

STADSHYPOTEK
STADSHYPOTEK

2,90%
1,61%

2018-03-01
2021-01-30

SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
SBAB
STADSHYPOTEK

1,61%
0,78%
2,02%

Langivare

3,31%
0,93%
1,89%
1,37%

2017-12-08
2025-01-17
2020-04-30
2018-04-03
2021-04-16
2022-06-30

Summa

Ing. Skirld Nya Ian/ Omsatta
Ian

Arets
amorteringar

Utgaende skuld

0,00
0,00

0,00
0,00

-7412954
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7412954
0,00

48000,00
13024,00
0,00
0,00
0,00
100000,00
0,00
161024,00

9 209 000,00
5 000 000,00
0
2961209,00
9721000,00
10597157,00
5000000,00
3659000,00
*7 412 954,00
53560320,00

9 209 000,00
5 000 000,00
7460954,00
2974233,00
9721000,00
10597157,00
5000000,00
3 759 000,00
0,00
53721344,00

Under nasta rakenskapsarska foreningen amortera 161024 krvarforden delen avskuiden kan betraktas som kortfristig
skuld, 2017-06-30 omsattes ett Ian ochflyttades till Handelsbanken i Stadshypotek, *Vid omsattningen regierades inte sista
amorteringen pa 12 OOOkr.

Not 19 Leverantorskulder
2017-06-30

2016-06-30

Leverantorskulder
Ej reskontraforda leverantorsskulder

397353
-14619

0
152 099

Summa leverantorskulder

382734

152099

2017-06-30
3523

2016-06-30
3528

3523

3528

Not20Skatteskulder
Beraknad sa'rskild lo'neskatt pa pensionskostnader

Summa skatteskulder

17
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Not21Qvrigaskuider
2017-06-30
264659
130177
21141
604
660
2520
13500

2016-06-30
268485
133 637
21718
0
0
0
13500

433230

437340

2017-06-30
65347
20532
70606
53448
12659
50393
17559
18000
14808
0
849804

2016-06-30
76921
2416S
104965
406 159
7206
39219
15408
18000
0
33209
835985

1173156

1561241

Stalldasakerheter
Fastighetsinteckning

64189000

64189 000

Ansvarsforbindelser

Inga

Inga

Medlemmarnas reparationsfonder
SNuld for moms
SNuld sociala avgifteroah skatter
Skulderforloneavdrag
AvrakninghyrorGch avgifter
Avrakningfon
Depositionsavgifter
Summa owiga skulder

Not 22 Upplupna kostnaderochforutbetalda intakter
Upplupna loner
Upplupna sociala avgifter
Uppiupna rantekostnader
Upplupna kostnaderforreparationeroch underhall
Upplupna elkastnader
Upplupna vattenavgifter
Upplupna kostnaderforrenhallrimg
Upplupna revisicnsarvoden
Upplupna styrelsearvoden
Ovriga upplupna kostnaderoch forutbetalda intakter
Fbrutbetalda hyresintakteroeh arsavgifter
Summa upplupna Kostnaderochforutbetalda
intakter
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Var revisionsberattelse bar lamnats den 25 oktober 2017
Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

Auktoriseradrevisor

uiiaaredstefrassenOrg.IB:7I6"f09-4932

Hans Tingman
Fortroendevald revisor

Revisionsberattelse
Till foreningsstamman I Riksbyggen Bostadsrattsfdrening Gurmaredsterrassen? org.nr 716409-4992

Rapport om arsredovisningen
Uttalanden
Vi bar ntfort en revision av arsredovisningen for Riksbyggen Bostadsrattsforening Gunnaredsterrassen for
rakenskapsaret 2016-07-01 - 2017-06-30.
Enligt min uppfattning bar Srsredovisningen iipprattats i eniighet med arsredovisnhigslagen och ger en I alia
vasentliga avseenden rattvisande bild av foreningens finansiella stallning per den 30 jimi 2017 och av dess
fmansiella resultat for aret enligt arsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen ar forenlig med
arsredovisningens ovriga delar.
Vi tillstyrker darfor att foreningsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen tor foreningen,

Grand for uttalanden
Vi bar utfori revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs narmare i
avsnitten Ben auktoriserade revisorns ansvar satnt Den fortroendevalda revisorns ansvar.
Vi ar oberoende i forhallande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor bar
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anaer att de revisionsbevis vi bar inhamtat ar tillrackliga oeh andamalseniiga som grand for vara uttalanden.

Annan information an arsredovisningen
Detta dokument innehaller aven annan information an arsredovisrting och aterfinns som bilagor till
arsredovisningen i form av nyckeltal och finansiell information. Det ar styrelsen som bar ansvaret for denna andra
information.
Vftrt uttalande avseende Srsredovisningen omfattar inte denna information och vi gor inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med var revision av arsredovisningen ar det vart ansvar att lasa den information som identifieras ovan
och overvaga om informationen i vasentlig utstrackning ar oforenlig med arsredovisningen. Vid denna
genonigang beaktar \i aven den kunskap vi i ovrigt inhamtat under re\asionen saml bedomer om informationen i
ovrigt verkar innehaHa vasentliga felaktigheter.
Om vi, baserat pS det arbete som har utforts avseende denna information, drar slutsatsen alt den andra
informationen innehaller en vasentlig felalctighet, ar vi skyldiga att rapportera detfa. Vi har inget att rapportera i
det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som bar ansvaret for att arsredovisningen upprattas och ait den ger en rattvisande bild enligt
arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar aven for den interna kontroll som den bedomer ar nodvandig for att
uppratta en arsredo\asning som inte innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller pi fel.
Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen for bedomningen av toreningens formaga att fortsatta
verksamheten. Den upplyser, nar sS ar tillampligt, orn forhallanden som kan paverka formSgan att fortsatta
verksamheten oeh att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift titlampas dock inte om
beslut har fattats om att aweclda verksamheten.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att ntfora revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Milt
mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsredovisningen som helhet inte innehaller nagra
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel. Rimlig sakerhet ar en hog grad av
sakerhet, men ar ingen garanti for att en revision som utfors enligt ISA oeh god revisionssed i Sx'erige alltid
kommer att upptacka en vasentlig felaktighet om en sadan finns. Felaktigheter kan uppstS pS grund av
oegeutligheter eller fel och arises vara vasentliga om de enskill eller tillsammans rimligen lean fbrvantas paverka
de ekonomiska beshit som anvanda re fattar med grund i arsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvander jag professionellt omdome och har en professionellt skeptisk
installning under hela revisionen. Dessutom:
• Identifierar och bedomer jag riskerna for va sentliga felaktigheter i a rsredovisningen, vare sig dessa beror
pa oegentligheter eller pa fel, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker
och inhamtar revisionsbevis som ar tillracldiga och andamalsenliga for att utgora en grand for mina
uttalanden. Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for
en vasentlig felaktighet som beror pa fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
forfalskmng, avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll.
•

skaffar jag mig en forstl else av den del av forem'ngens interna kontroll som har betydelse for min
revision for att uiforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till omstandigheterna, men
inte for att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvarderarjag lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lampligheten i att styrelsen anvander antagandet om fortsatt drift vid
upprattandet av arsredovisningen. Jag drar ocksa" en slutsats, med grund i de inhamtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns nagon vasentlig osakerhetsfaktor som avser sadana handelser
eller forhallanden som kan leda till betydande tvivel om fb'reningens formaga att fortsatta verksamheten.
Om jag drar slutsatsen att det finns en vasentlig osakerhetsfaktor, maste jag i revisionsberattelsen fa'sta
uppmarksamheten pa upplysningarna i arsredovisningen om den vasentliga osakerhetsfaklorn eller, om
sadana upplysningar ar o tillracldiga, modifiera uttalandet om arsredovisningen. Mina slutsatser baseras
pa de revisionsbevis som inhamtas fram till datumet for revisionsberattelsen. Dock kan frarntida
handelser eller forhallanden gora att en forening inte la'ngre kan fortsatta verksamheten.
• utvarderar jag den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsredovisningen, daribland
upplysningarna, och om arsredovisningen aterger de underliggande transaktionerna och handelserna pa
ett satt som ger en rattvisande bild.
Jag maste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
for den. Jag maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Denfortroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utfora en revision enligt revisionslagen och darmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mal ar att
uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsredovisningen har upprattats i enlighet med
arsredovisningslagen och om arsredovisningen ger en rattvisande bild av foreningens resultat och stallning.

Rapport om andra krav enligt iagar och andra forfattningar
Uttalanden
Utover var revision av arsredovisningen har vi aven utfort en revision av styrelsens forvaltning for Riksbyggen
Bostadsrattsforening Gunnaredsterrassen for rakenskapsaret 2016-07-01 - 2017-06-30 samt av fdrslaget till
dispositionerbetraffande foreningens vinst eller forlust.
Vi tillstyrker att foreningsstamman disponerar vinsten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar
styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rakenskapsaret.

Grund for uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i forhallande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har fullgfort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for vara uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner betraffande foreningens vinst eller forlust. Vid
forslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedomning av om utdelningen ar forsvarlig med hansyn till
de krav som foreningens verksamhetsart, omfattning och risker staller pa storleken av foreningens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och stallning i ovrigt.
Styrelsen ansvarar for foreningens organisation och forvaltningen av foreningens angelagenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlopande bedoma foreningens ekonomiska situation och att tillse att foreningens organisation
ar utformad sa att bokforingen, medelsforvaltningen och foreningens ekonomiska angelagenheter i ovrigt
kontrolleras pa ett betryggande satt.
. .
.

Revisorns ansvar
Vart mal betraffande revisionen av fdrvaltnirigen, och darrned vart uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhamra
revisionsbevis far att med en rimlig grad av sakerhet kunna bedoma om nagon styrelseledamot i nagot vasentligt
avseende:
•

foretagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till nagon forsummelse som kan jforanleda
ersattningsskyldighet motforeningen, eller
« pa nagot annat salt handlat i strid ined bostadsrattslagen, tillampliga delar av Jagen om ekonomiska
foreningar, arsredovisningslagen eller stadgarna.
Vart raal betraffande revisionen av forslaget till dispositioner av fb'reningens vinst eller forlust, och darmed vart
uttalande om detta, ar att med rimlig grad av sakerhet bedoma om forslaget ar forenligt med bostadsrattslagen.
Riralig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ingen garanti for att en revision som utfors enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka atgarder eller forsummelser som lean fdranleda
ersattningsskj'ldighet mot foreningen, eller att ett forslag till dispositioner av foreningens vinst eller forlust inte ar
forenligt med bostadsrattslagen,
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander den auktoriserade revisorn professionellt
omdome och har en profession eilt skeptisk installning under hela re\4sionen. Granskningen av for\altningen och
forslaget till dispositioner av foreningens vinst eller forlust grundar sig frarnst pa re^dsionen av rakenskaperna.
Vilka tillkornmande granskningsatgarder som utfors baseras pa den auktoriserade revisorns professionella
bedomning och ovriga valda revisorers bedomning med utgangspunkt i risk och vasentlighet. Det innebar att vi
fokuserar granskningen pa sadana Stgarder, omradenoch forhallanden som ar vasentliga forverksamheten och
dar avsteg och overtradelser skulle ha sarsldld betydelse for foreningens situation. Vi gar igenom och provar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna atgarder och andra forhallanden som ar relevanta for vart uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag for vart uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betraffande foreningens
vinst eller forlust har vi granskat om forslaget a r forenligt med bostadsrattslagen.

Goteborg den 7- •?
Ohrtings Price vvaterhouseCoopers AB

Anders Nilsson
Auktoriserad reviser

- Hans Tingmarjz ^
Fortroendevald revisor

