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Dagordning vid arsstamma

a) Stammans oppnande

b) Faststallande av rostlangd

c) Val av stammoordforande

d) Anmalan av stammoordforandens val av protokollforare

e) Val av en person som jamte stammoordforanden ska justera protokollet

f) Val av rostraknare

g) Fraga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

h) Framlaggande av styrelsens arsredovisning

i) Framlaggande av revisorernas berattelse

j) Beslut om faststallande av resultat- och balansrakning

k) Beslut om resuttatdisposition

1) Fraga om ansvarsfrihetfor styrelseledamoterna

m) Beslut angaende antalet styrelseledamoter och suppleanter

n) Fraga om arvoden at styrelseledamoter och suppleanter,
revisorer och valberedning

o) Beslut om stamman skall utse styrelseordforande samt i forekommande fail
val av styrelseordforande

p) Val av styrelseledamoter och suppleanter

q) Val av revisorer och revisorssuppleanter

r) Val av valberedning

s) Val av fritidskommite

t) Av styrelsen till stamman hanskjutna fragor samt av medlemmar anmalda
arenden (motioner) som angetts i kallelsen

u) Stammans avslutande



Forvaltningsberattelse
Beloppen i arsredovisningen anges i svenska kroner om inte annat anges.

Sfyrelsenjbi' Riksbyggen BRF
Gunnaredsterrassen far harmed avge
Arsredovisniiigjdr rakenskapsaret
20I7-07-OJ till 2018-06-30

Verksamheten
Allmant om verksamheten

Foreningen har tilt andamal att frdmja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i fbreningens hus, mot
ersattning, till fbreningens medlemmar upplata bostadsla'genheter for permanent boende om inte annat sarskilt avtalats,
och i forekommande fall lokaler, till nyttjande utan begransning i tiden.

Foreningen ar ett privatbostadsfbretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgor danned en akta
bostadsrattsfbrening.

Bostadsrattsforeningen registrerades 1978-08-14. Nuvarande stadgar registrerades 2017-07-25.

Foveningen har sitt sate i Goteborgs kommnn.

I resultatet ingar avskrivningar med 876 tkr, exkluderar man avskrivningarna blir resultatet -6 764 tkr. Avskiivningar
paverkar inte fbreningens likviditet.

Fastighetsuppgifter
Foreningen ager fastigheten Angered 88:2 i GSteborg kommun. Pa fastigheten flnns byggnader som ntgors av
terrasshus med 90 lagenheter och 48 smahus. Byggnaderna 3r uppfbrda 1982. Fastighetens adress 3r
Gunnaredsterrassen 3-123 i Angered.

Fastigheterna ar fullva'rdefbrsakrade i Lansfbrsakringar. I fbrsakringen ingar ansvarsforsakring fbr styrelsen.
Hemfbrsakring bekostas individuellt av bostadsra~ttsinnehavama och bostadsrattstillagget ingar i fbreningens
fastighetsfbrsakring,

LagenhetslordelninR
i r.o.k.

0
2 r.o.k.

18
3 r.o.k.

24
4 r.o.k

82
5 r.o,k.

14
>5 r.o.k.

0
Summa

138

Dessutom tillkommcr:
Lokaler

18

Garage

63

P-pIatser

80

Total tomtarea

Total bostadsarea

Total lokalarea

24 833 m2

12945m 2

75m2
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Arets taxeringsvarde

Foregaende ars taxeringsvarde

96 485 000 kr

85 885 000 kr

Riksbyggen bar bitratt styrelsen med foreningens forvaltning enligt tecknat avtal.

Bostadsrattsfbreningen ar medlem i Lntresseforening for Riksbyggens bostadsrattsfbreningar i Goteborg.
Bostadsrattsfbreningen ager via garanlikapitalbevis andelar i Riksbyggen ekonomisk forening. Genom
intressefbreningen kan bostadsrattsloreningen utova inflytande pa Riksbyggens verksamhet samt ta del av eventuell
utdelning fran Riksbyggens resultat. Utover utdelning pa andelar kan foreningen aven fa aterbaring pa kopta tjanster
fran Riksbyggen. Storleken pa aterbaringen beslutas av Riksbyggens styrelse.

Teknisk status
Arets reparationer och underhali: For att bevara foreningens bus i gott skick utlbrs Idpande reparationer av
uppkonma skador samt planerat underhali av normala fbrslitningar, Foreningen bar under verksanlhetsaret utfbrt
reparationer for 223 tkroch planerat underhali for 11 363 tkr. Eventuellaunderhallskostnaderspecificeras i
avsnittet "Arets utforda underhali".

Undcrhallsplati: Foreningens underhaHsplan visar pa ett underhallsbehov pa 1922 tkr per ar.

Foreningen har utfort respektive planerat att utfora nedanstaende underhali.

Tidigare utfort underhali
Beskrivning
Gemensamma utrymmen
Installationer
Huskropp utvandigt

Ar
2015/2016
2015/2016
2015/2016

Kommentar
1 68 tkr
182 tkr
2238 tkr

Arets utforda underhali (i tkr)
Beskrivning Belopp

Gemensamma utrymmen 11

Install at ioner

Upprustning av klimatskal*

Markytor

22

H099

231

* Renovering av hela klimatskalct, tak, fonster och fasader, kallmurar in.m. paborjad i maj och beraknas avslutad I juii
2019. Detta innebar byte av alia hustak och fonster. Teglet pa terrasshusens sodergavlar kommer att bytas mot
keramikplattor. Stupror och ha'ngrannor kommer att fornyas. Kompletteringar kommer att goras pa plat och lockpanel.
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Efter senaste stamman och da'rpa foljande konstituerande har styrelsen haft foljande sammansSttning

Styrelse
Ordinarie ledamoter

Leif Svantesson
A!f Jans son
Ake Jarnpil
Lars Andersson
Birgitta Hull
Stellan Ekstrftm
Joakim Fuxen

Uppdrag

Ordfbrande
Vice ordfb'rande
Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot via
Riksbyggen

Utsedd
av/kommentar
Stamman
Stamman
Sta'mman
Stamman
Stamman
Stamman
via Riksbyggen

Mandat t.o.m. ordinarie
stamma
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2018

Styrelsesuppleanter

Agneta Gullberg
Ann-Britt Olsen
Birger Johansson

Malin Coyle

Utsedd
av/kommentar
Stamman
Stamman

Stamman
via Riksbyggen

Mandat t.o.m.
stamma

ordinarie

2019
2018

2018

2018

Revisorer och ovriga funktiona'rer
Ordinarie revisorer
Hans Tingman
KPMGAB

Uppdrag

Re visor

Auktoriserad Revisor

Utsedd av/kommentar
Stamman

Stamman

Revisorssuppleanter Utsedd av/kommentar
Eva Selin Sta'mman

Valberedning Utsedd av/kommentar
Jacintha Town
Marlene Lyktberg
Jim Andersen

Stamman
Sta'mman
Stamman

Foreningens firma tecknas fbrutom av styrelsen i sin hefhet av styrelsens ledamoter, tva i ffcrening.
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Medlemsinformation
Vid rakenskapsarets borjan uppgick fbreningens medlemsantal till 194 personer. Foreningens medlemsantal pa
bokslutsdagen uppgartill 194personen

Vasentliga handelser under aret

Foreningen andrade arsavgiften senast 2017-07-01 da den hojdes med 3 %.

Efter att ha antagit budgeten for det komniande verksam nets aret bar styrelsen beslutat om hoja arsavgiften med 4,0 %
franoch med 2018-07-01.

Arsavgiften ft5r 2017 uppgick i genomsnitt till 689 kr/mVSr.

On I fran styrelsen

Bland de storre underhaUsarbetena kan namnas:
Stenla"ggning av planteringsytov for att underlatta firamtida skotsel
Renovering av hela klimatskalet, tak, fbnster och fasader, kallmurar m.m, paborjad i maj och beraknas avslutad i juli
2019
Byte av skadade ror i avloppssyslemet
Statuskontroll i alia lagenheter
Ommalningi moteslokalen
Energideklaration genomford

Kommande planerade arbeten:
Fortsatt tak- och fonsterbyte samt byte av ytskikt pa soderfasader och kallmurar i terrasshus, byte av lockpanel pa
radhus samt plattackning av radhusfasadernas overdelar
Forbattringar av flera planteringsytor
Ovriga atgarder enligt fbreningens underhallsplan

Inom 5-10 Sr raknar vi med att g6ra en stamrenovering. Detta kommer att paverka ylskikt och ta'tskikt i alia bad- och
duschrum.

Allmant
Foreningens ordinarie arsstamma holls 20 november 2017. Styrelsen har hallit 11 protokollforda sammantraden.
Fritidskommitten har serverat mat vid stadardagarna, arangerat ost- och vinkvall m.m.
Tradgardsgruppen har under aret fbreslagit forbattringar av fbreningens gronomraden.
Tidningen Terrassnytt har utkommit med tyra nummer.
Foreningen har hallit tva medlemsmoten med aktuell information, samt en boendetra'ITmed information om
reno v eri ngsarbetena.
Tva" gemensamma staddagar har genomfb'rts.
Styrelsen tackar alia som pa ett eller annat salt har bidragit till att vart bostadsomrade ar trivsamt och valskott. Vi
inriktar oss p& att aven i fortsattningen kunna bo i ett attraktivt omrade.
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Flerarsoversikt

Resultat och stallning (tkr) 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
Nettoomsattning 10 736 10 320 10 155 9 863 9 570
Resultat efter fmansiella poster -7640 1 717 295 2266 1 028
Arets resultat -7 640 1717 295 2 266 1 028
Resultat exklusive avskrivningar -6764 2638 1 216 3 188 1 779
Resultat exklusive avskrivningar men
inklusive avsattning till
underhaHsfond -8686 716 -I 303 669 -1 241

Avsattning till underhallsfond kr/m2 148 148 193 193 232
Balansomsiutning 71 573 73818 72425 71903 70331
Soliditet % 15 25 23 23 20
Likviditet % 143 568 431 450 249
Arsavgiftsnivaforbostader, kr/m2 689 669 656 643 621
Bransletillagg, kr/m2 98 98 98 98 98

Driftkostnader, kr/m2 1 H57 389 467 272 335
Driftkostnader exkl imderhall, kr/m2 280 255 268 262 261
Ranta, kr/m2 84 105 120 147 167
Underhallsfond, kr/m2 245 973 954 959 776
Lan,kr/m2 4130 4114 4126 4138 4149

NettoomsiUtning: intakter fian arsavgifter, hyresintakter m.m. som ingar i fbreningens normala verksamhet med avdrag
for lamnade rabatter.

Resultat efter finansietla poster: Seresultatrakningen.

Soliditet: beraknas som eget kapital inklusive egen kapitatandel (In. 78 %) av obeskattade reserver i procent av
balansomslutningen.
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Forandringar i eget kapital

Eget kapital

Belopp vid itrcts b&rjan

Disposition enl. £rsstammobeslul

Reservcring underbills fond

lansprSktagande av
underh&lsfond

Arets rcsullat

Vid arets slut

Bundet

Medlemsinsatser Underhallsfond

4059940 12 606 760

1 921 800

-1 1 362 643

4059940 3165917

Fritt

Balanserat resuitat

-117 546

1716786

-1 921 800

1 1 362 643

11 040 083

Arete resuitat

1 716786

-1 716786

-7 640 045

-7 640 045

Resultatdisposition
Till arsstammans forfogande finns foljande medel

Balanserat resuitat
Arets resuitat
Arets fondavsattning enligt stadgarna
Arets ianspraktagande av underhallsfond

I 599241
-7 640 045
~1 921 800
U 362643

Sum ma 3 400 039

Styrelsen foreslar foljande disposition till arsstaminan:

Att balansera i ny riiUning 3 400 039

Vad betraifar fftreningens resuitat och stallning i ovrigt, hanvisas till efterfbljande resuitat- och balansrSkning med
tillhorande bokslutskommentarer.
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Resultatrakning
Belopp i kr

RoreEseintakter m.m.
Nettoomsattning
Ovriga rtirelseintakter
Summa rorelsemtakter

Rorelsekostnader
Driftkostnader
Ovriga extema kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiel la och
immateriella anlaggningstillgangar
Summa rorelsekostnader

Ror else res ultat

Finansiella poster
Resultat fran ovriga finansiella
anlaggningstillgSngar
Ovriga ranteinta"kteroch Hknande resultatposter
Rantekostnader och liknande poster
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Not 2
Not 3

Not 4
Not 5
Not 6
Not?

Not 8

Not 9
Not {0

2017-07-01
2018-06-30

10735713
88 154

10823867

-14 981 006
-445 197

-1 150278
-875 964

-17452444

-6 628 577

36096

37648
-I 085212

-1 011 468

-7 640 045

2016-07-01
2017-06-30

10319890
86908

10406798

-5 060 202
-399911

-1 016205
-921 714

-7 398 032

3 008 765

34592

39578
-1 366 149

-1 291 979

1716786

Arets resultat -7 640 045 1 716 786
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Balansrakning
Belopp i kr 2018-06-30 2017-06-30

TILLGANGAR

Aniaggningstillgangar

Materiella aniaggningstillgangar
Byggnader och mark Not \
Inventarier, verktyg och instaUationer Not 12
Summa materiella aniaggningstillgangar

Finansiella aniaggningstillgangar
Andra langfristiga vardepappersinnehav Not 13
Summa finansiella aniaggningstillgangar

Summa aniaggningstillgangar

Omsattningstillgangar

Kortfristiga fordringar
Kund-, avgifts- och hyresfordringar
Ovriga fordringar Not 14
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter Not 15
Summa kortfristlga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank Not 16
Summa kassa och bank

Summa Omsattningstillgangar

Summa Tillgangar

60241 470
93393

60 334 863

376 200
376 200

60 711 062

360
609 087
123 084

732 531

10129812
10129812

10862343

61 093757
117070

61 210827

376 200
376 200

61 587 026

10944
624643
190995

826 582

11405325
11 405 325

12 231 907

71 573 405 73 818 933
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Balansrakning
Belopp i kr 2018-06-30 2017-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond for yttre underhall
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapitai

Summa eget kapital

SKULDER

4 059 940
3 1659I7

7 225 857

4 059 940
12 606 760

16666700

1 1 040 083
-7 640 045
3 400 039

10 625 896

-117546
1 716786

1 599 241

18265940

Langfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut Not 17
Summa langfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut Not 17
Le veranto" rsku Ider
Skatteskulder Not 18
Ovriga skulder Not 19
Upplupna kostnader och fb'rutbetalda mtakter Not 20
Summa kortfristiga skulder

Summa Eget kapital och Skulder

53343031
53 343 031

115 1 82
5 572 545

3 162
424427

1 489 162
7 604 478

53 399 296
53 399 296

161 024
382 734

3523
433 260

1 173 156
2153697

71 573 405 73818933
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Noter
Not 1 Alimanna redovisnmgsprinciper
Arsredovisningen ar upprattad i enlighet med arsredovisningslagen och Bokfbringsnamndens aMmanna rad (BFNAR
2016:10) om arsredovisning i mindre foretag.

Redovisning av intakter
Arsavgifter och hyror aviseras i fbrskott men redovisas sa att endast den del som beloper pa rakenskapsaret redovisas
som intakter. Raiita och utdelning redovisas som en inta'kt nar det ar sannolikt att fbieningen kommer att fa de
ekonomiska fbrdelar som ar fbrknippade med transaktionen saml att inkomsten kan bera'knas pa ett titlfbrlitHgt sa'tt.

Avskrivningstider for anlaggningstillgangar

Anlaggningstillgangar

Byggnader

St andardfbrbattringar

Markanlaggningar

Inventarier

Avskrivningsprincip

Linjar

Linjar

Linjar

Linjar

Antal ar

120

30

5-10

5-10

Mark ar inte fbremal for avskrivningar.

Not 2 Nettoomsattning

Arsavgifter, bostader
Hyror, lokaler
Hyror, garage
Hyror, p-platser
Hyror, Svriga
Hyres- och avgiftsbortfall, lokaler

Hyres- och avgiftsbortfall, garage
Hyres- och avgiftsbortfall, p-platser
Bransleavgifter, bostader
Elavgifter

2017-07-01
2018-06-30

8 922 876
5808

267 800
289 980

0
-492

-2805

-21 854
1 273 680

720

2016-07-01
2017-06-30

86629I4

5657
193510

203 427
I 100
-26 1
-5IO

-20 338
I 273 67 1

720

Summa nettoomsattning 10 735 713 10 319 890
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Not 3 Ovriga rorelseintakter

Ovriga avgifter
Ovriga ersattningar

Fakturerade kostnader
Roreteens sidointakter & korrigeringar
Ovriga rorelseintakter
Forsakringsersattningar

Summa ovriga rorelseintakter

Not 4 Driftkostnader

Underhall
Reparationer

Fastighetsavgift och fastighetsskatt
Forsakringspremier

Kabet- och digital-TV
Aterbaring fr5n Riksbyggen

Obligatoriska besiktningar
B evakningskostnader
Ovriga utgifter, kopta tjanster

Sn&- och halkbekarnpning

Statuskontroll
Forbrukningsinventarier

Fordons- och maskinkostnader
Vatten
Fastighetse]

Uppvarmning
Sophantermg och atervinning
Forvaltningsarvode drift

2017-07-01
2018-06-30

700
28623

I 080
2

57749
0

88154

2017-07-01
2018-06-30

-11362643
-223461
-356 500
-125647
-239287

5250
-5398
-6723

-110890
-16311

-137500

-72 359
-65 548

-417353
-197254

-1 270 556
-209 505
-169320

2016-07-01
2017-06-30

0
1 120

1 800

188
51 892

31 908

86908

2016-07-01
2017-06-30

-1736325
-239890

-354520
-130001

-255 136
3700

-5903
-3681

-55 986
0
0

-38496
-25 928

-462 056
-185852

-1 245658
-214 117
-110353

Summa driftkostnader -14 981 006 -5 060 202
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Not 5 Ovriga externa kostnader

Fritidsmedel
Forvaltningsarvode administration
Lokalkostnader

Annonsering och reklam
IT-kostnader

Styrelsearvode

Arvode, yrkesrevisorer
Kreditupplysningar

Pantforskrivnings- och 6'verlatelseavgifter
Kontorsmateriel

Telefon och porto
Medlems- och foreningsavgifter

Bankkostnader
Ovriga externa kostnader

Summa ovriga externa kostnader

Not 6 Personalkostnader

L6n till kollektivanstallda

Uttagsskatt
Styrelsearvoden
Ovriga ersattningar

Arvode til! ovriga fbrtroendevalda och uppdragstagare
Ovriga kostnadsersattningar
Ovriga personal kostnader
Sociala kostnader

Summa personalkostnader

Under aret bar foreningen haft en anstalld.

Not 7 Avskrivningar av materieHa anlaggningstilEgangar

Avskrivning Byggnader
Avskrivning Markinventarier

Avskrivningar Standardforbattring

Avskrivning Maskiner och inventarier

2017-07-01
2018-06-30

-91 021
-269 139

-1470
0

-6963
-9618

-18705
-180

-25 306
-S912

-388
-5925

-2991
-4578

-445197

2017-07-01
2018-06-30

-452 207
-143758
-134600

0
-185048

-2423
-28 000

-204 242

-1 150 278

2017-07-01
2018-06-30

-685 558
-7750

-158979
-23 677

2016-07-01
2017-06-30

-63 890
-264 904

-2530
-484

-2696
-14 808
-17393

-2 !75
0

-14332

-6612
-8280

-908
-900

-399911

2016-07-01
2017-06-30

-382 824
-124808
-136699

-1 808
-175990

-2092

-15950
-176035

-1 016205

2016-07-01
2017-06-30

-685 558
-7750

-158979

-69 427

Summa avskrivningar av materiella aniaggningstillgangar -875 964 -921 714
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Not 8 Resultat fran ovriga finansielia aniaggningstillgangar
2017-07-01 2016-07-01
2018-06-30 2017-06-30

Ranteinta'kter fran langfristiga fordringar hos och vSrdepapper i andra fbretag 36 096 34 592
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Summa resultatfran ovriga finansielia aniaggningstillgangar 36 096 34 592

Not 9 Ovriga ranteintakter och Hknande poster
2017-07-01 2016-07-01
2018-06-30 2017-06-30

Ranteinta'kter fran likviditetsplacering 37 582 37 693

Ranteinta'kt koilfristiga fordringar 0 523

Ranteinta'kter fran hyres/kundfordringar 66 0

Ovriga ranteintakter 0 1 362

Summa ovriga ranteintakter och liknande resultatposter 37 648 39 578

Not 10 Rantekostnader och liknande poster
2017-07-01 2016-07-01
2018-06-30 2017-06-30

Ra'ntekostnader forfastighetslan -1 084 996 -1 366 149

Drojsmalsranta -219 0

Summa rantekostnader och liknande resuttatposter -1 085 212 -1 366 149



Not 11 Byggnaderoch mark
Anskaffningsvarden

Vid arets borjan
Byggnader
Mark
Stand ard forbattri ng
Markanlaggning

Markinventarter
Summa anskaffningsvarde vid arets slut

2018-06-30

67964587
800 000

4 993 202
92158

180 905

2017-06-30

67964587

800 000
4 993 202

92 i58

180905
74 030 852 74 030 852

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid arets borjan
Byggnader
Standard ibrbattring
Markanlaggningar
Markinventarier

Arets avskrivningar
Arets avskrivning byggnader

Arets avskrivning standardforbattringar
Arets avskrivning markinventarier
Summa arets avskrivningar

Summa ackumulerade avskrivningar vid arets slut

-9692121
-3003912

-92 158
-148905

-12937095

-685 558
-158979

-7750
- 852 287

-9 006 563
-2 844 933

-92 158
-141 155

-12084808

-685 558
-158979

-7750
- 852287

-13789382 -12937095

Restvarde enligt plan vid arets slut
Varav

Byggnader
Mark

Standardforbattring
Markinventarier

60 241 470

57 586 908
800 000

1 8303(1
24250

61 093 757

58 272 466
800 000

I 989 290
32000

Totalt taxeringsvarde 96 485 000 85 885 000

17 | AftSREDGVISNING Riksbyggen BRF Gunnaredsteirassen Org.rr 71G409-

4992



Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
Anskaffningsvarden

Vid arets borjan

Maskiner och inventarier
Inventarier och verktyg

2018-06-30 2017-06-30

863 278

374283
11 237561 1237561

863 278
374 283

Summa anskaffningsvarde vid arets slut 1 237 561 1 237 561

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid arets borjan

Maskiner och inventarier
Inventarier och verktyg

Arets avskrivningar

Maskiner och inventarier
Inventarier och verktyg

-828 278
-292214

-1 120492

-10000
-13677
23 677

-772 528

-278 537
-1 051 065

-55 750
-I3677
69427

Ackumulerade avskrivningar

Maskiner och inventarier
Inventarier och verktyg
Summa ackumulerade avskrivningar vid arets slut

-838 278
-305 891

-1 144 169

-828 278
-292214

-1 120492

Restvarde enligt plan vid arets slut

Varav
Maskiner och inventarier
Inventarier och verktyg

93393

25000

68393

117070

35000
82070

Not 13 Andra langfristiga vardepappersinnehav
2018-06-30 2017-06-30

Andelar i Fonus
752 garantikapitalbevis a 500kr i lntressefb"reningen

200

376 000

200

376000

Summa andra langfristiga vardepapperstnnehav 376 200 376 200
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Not 14 Ovriga fordringar
2018-06-30 2017-06-30

Skattefordringar

Skattekonto

Summa ovriga fordringar

214730
394 357

609 087

486 053
138590

624 643

Not 15 Forutbetalda kostnader och upplupna intakter
2018-06-30 2017-06-30

Upplupna ranteintakter
Forutbetalda forsakringspremier

FSrutbetald kostnad bredbandsanslutning

Ovriga forutbetalda kostnader och upplupna intakter

Summa forutbetalda kostnader och upplupna intakter

18 073
57902

359

46750

123 084

18 058
67746

0
105 I91

190 995

Not 16 Kassa och bank
2018-06-30 2017-06-30

Handkassa

Bank me del

Transaktionskonto

Summa kassa och bank

20000
4751 145
5 358 667

10129812

20000
9713578
1 671 747

11 405 325
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Not 17 Ovriga skutder till kreditinstHut
2018-06-30 2017-06-30

Intcckningslan 53458213 53560320
Nasta ars amortering pa langfristiga skulder till kreditinstitut -115 182 -161 024

Langfristig skuld vid arets slut

Langivare Ranta Ran tan
bund en till

SBAB 0,65 % 2018-12-10

SBAB 0,81 % 2019-04-03

SBAB 331% 2020-04-30

STADSHYPOTEK 1 ,6 1 % 202 1 -0 1 -30

SBAB 1,89% 2021-04-16

STADSHYPOTEK 1,37% 2022-06-30

STADSHYPOTEK 1,48% 2023-03-01

SBAB 2,02% 2025-01-17

Summa

53 343 031 53 399 296

Arets Utg.skuld
ainortertngar

14 107,00 2947102,00

0,00 5 000 000,00

0,00 10597157,00

0,00 5 000 000,00

£00 000,00 3 559 000,00

0,00 7 424 954,00

0,00 9 209 000,00

0,00 9721000,00

114107,00 53458213,00

Under nasta rakenskapsar ska fbreningen amortera 115 1 82 kr varfbr den delen av skulden betraktas som kortfristig
skuld. Beraknad amortering de narmaste fem aren ar ca 570 535 inklusive arets amortering.

Not 18 Skatteskulder

Beraknad sarskild loneskatt pa pension skostnader

Summa skatteskulder

Not 19 Ovriga skulder

Medlemmarnas reparationsfonder
Mottagna depositioner

Skuld for moms
Skuld sociala avgifter och skatter

Skulder for loneavdrag
Avrakning hyroroch avgifter
Avrakning Ion

2018-06-30 2017-06-30

3 162 3 523

3162 3523

2018-06-30 2017-06-30

247190 264659
13500 13500

143674 130 177
18023 21 141

0 604
2 040 660

0 2520

Summa ovriga skulder 424 427 433 260
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Not 20 Upplupna kostnader och forutbetalda intakter
2018-06-30 2017-06-30

Upplupna loner
Upplupna sociala avgifter

Upplupna rSntekostnader
Upplupna kostnader for reparationer och underhall
Upplupna elkostnader

Upplupna vattenavgifter
Upplupna varmekostnader
Upplupna kostnader for renhallning
Upplupna revisionsarvoden
Upplupna slyrelsearvoden
Ovriga upplupna kostnader och fbrutbetalda intakter
Forutbetalda hyresintakter och arsavgifter

68222

21435
69000

236915
13962
41 166

106000
15000
18000
9618

34308
855 536

65347

20532
70606
53448
12659
50393

0
17559
18000
14808

0

849 804

Summa upplupna kostnader och forutbetalda intakter 1 489 162 1 173 156

Not 21 Stallda sakerheter

Stallda sakerheter 2018-06-30 2017-06-30
FastigheSsinteckningar 64 189000 64 189000
Eventualforpliktelser Inga Inga

Not 22 Vasentliga handelser efter rakenskapsaret utgang
Sedan rakenskapsarets utgang har inga handelser, som i vasentlig grad paverkar foreningens ekonomiska stallning,
inrraffat.
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Revsonsterattese
Till foreningsstamrnan i Riksbyggen Bostadsrattsforening Gunnaredsterrassen, org. nr 716409-4992

Rapport om arsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfort en revision av arsredovisningen for Riksbyggen Bostadsrattsforening Gunnaredsterrassen for rakenskapsaret 2017-07-01—2018-
06-30.

Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprattats i en I ig net med arsredovisningslagen och ger en i alia vasentliga avseenden rattvisande
bild av foreningens finansiella sta lining per den 30 juni 2018 och av dess finansieila resultat for rakenskapsaret enligt arsredovisningslagen.
Forvattningsberattelsen arforenltg med arsredovisningens 6 v rig a delar.

Vi tillstyrker darfor att foreningsstamrnan faststa" Her result atrakningen och balansrakningen for foreningen.

Grund for uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs rtarmare i avsmtten Det registrerade
revisionsbolagets ansvar samt Den fortroendevalda revisorns ansvar.

Vi ar oberoende i forhallande till foremngen enligt god revisorssed i Sverige. VI som registrerat revisionsbolag har fullgjort vart yrkesetiska
ansvar enHgt dessa krav.

Vi anser att de revisions be vrs vi har inhamtat ar tillracklkja och andamalsenliga som grund for vara uttalanden.

Ovriga upplysningar
Revisionen av arsredovisningen for rakenskapsaret 2016-07-01—2017-06-30 har utforts av en annan revisor som lamnat en revisionsberat-
telse daterad den 25 oktober 2017 med omodifierade uttalanden i Rapport om arsredovisningen.

Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret for att arsredovisningen upprattas Vtd upprattandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen for bedom-
och att den ger en rattvtsande bild enligt arsredovisningslagen. Sty- ningen av foreningens formaga att fortsatta verksamheten. Den upp-
relsen ansvarar aven for den intema kontroll som den bedomer ar lyser. nar sa ar tillampligt, om forhallanden som kan paverka for-
nodvandig for att uppratta en arsredovisning som inte innehaller mag an att fortsatta verksamheten och att anvanda antagandet om
nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentlig- fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillampas dock inte om sty-
heter eller pd fel. relsen avser att iikvidera foreningen, upphoYa med verksamheten el-

ler inte har nagot realistiskt alternativ till att gora nagot av detta.

Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Vt har att utfora revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vart mat ar att uppna en rimlig
grad av sakerhet om huruvida arsredovisningen som helhet inte in-
nehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare skj dessa beror pa oe-
gentligheter eller pa fel. Rimlig sakerhet 3r en hog grad av sakerhet.
men ar ingen garanti for att en revision som utfors enligt ISA och god
revisionssed i Sverige a I It id kommer att upptacka en vasentiig felak-
lighet om en sad an finns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oe-
gentligheter eller fel och anses vara vasentliga om de en ski It eiter till-
sammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som
anvandare fattar med grund i arsredovfsningen.

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome
och har en professioneltt skepttsk installing under hela revisionen,
Dessutom:

— identifierar och bedomer vt riskerna f6r vasentliga felaktigheter i
arsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter ePEer
pa fel, utformar och urfor granskningsatgarder bland annat uti-
fran dessa risker och inhamtar rev is ion sbe vis som ar tillrackliga
och andamalsenliga for att utgora en grund for vara uttalanden.
Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till foljd av
oegentligheter ar hog re an for en vasentlig felaktighet som beror
pa fel. eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i mas-
kopi, forfalskning. avsiklfiga utel3mnandenr fetaktig information
eller asidosattande av intern kontroll.

— skaffar vi oss en forstaelse av den del av foreningens intema
kontroll som har betydelse for var revision for att utforma
granskningsatgarder som ar lampltga med haosyn till omstan-
digheterna, men inte for att uttala oss om effektiviteten i den in-
tema kontrollen.

— utvarderarvi lampligheten ide redovisningsprinciper som an-
vands och rirnhgheten i sly re I sens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhorande upplysningar.

— drar vi en slutsats om lampligheten i att sly relsen anvander an-
tagandet om fortsatt drift vid uppraltandet av arsredovisningen
Vi drar ocksa en slutsats, med grund i de inhamtade re vis ions-
bevisen. om huruvida det finns nagon vasentlig osakerhetsfak-
tor sorn avser sadana hSndelser eller forhallanden som kan
leda till betydande ivivel om fbreniogens formaga att fortsatta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en vasentlig
osakerhetsfaktor, maste vi i re vis ions be rat te Is en f3sta uppmark-
samheten pa upplysntngarna i arsredovisningen om den vasent-
liga osakerhetsfaktorn eller, om sadana upplysningar ar otill-
rackliga, modifieta uttalandet om arsredovisningen. Vara slut-
satser baseras pa de revisbnsbevis som inhamtas fram till da-
tumet for revisionsberattetsert. Dock kan framtida handelser el-
ler forhallanden gdra att en forening inte langre kan fortsatta
verksamheten.

— utvarderar vi den overgripande presenlationen, strukturen och
in ne ha I let t arsredovisningen, da rib land upplysningarna, och om
arsredovisningen aterger de underiiggande transaktionerna och
handelserna pa ett satt som ger en rattvisande bild.

Vi maste informera styrelsen om bland annat revision ens planerade
omfattning och inriktning samt ttdpunkten for den. Vi maste ocksa in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, danbland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat.
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Den fortroendevalda revisoms ansvar
Jag har att utfb'ra en revision enligt bost ads raits lag en och tillampliga delar av lagen om ekonomiska fdreningar och darmed enligt god revis-
ionssed i Sverige. Mitt mal a~r att uppna en rimtig grad av sakerhet om huruvida arsredovisningen har upprattats i enlighet med Srsredovis-
ningslagen och om a rsredovisningen geren rattvisande bild avfbreningens results! och staflning.

Rapport om andra krav eniigt lagar och andra forfattningar

Uttalanden
Utover var revision av arsredovisningen har vi aven utfort en revision av styrelsens forvaltning for Riksbyggen Bostadsrattsforening Gunna-
redsterrassen for rakenskapsaret 2017-07-01—2018-06-30 samt av forslaget tilt dispositioner betraffande foreningens vinst elter fdrlust.

Vi tillstyrker att fdreningsstamman disponerar vinsten enligt fdrslaget i forvaltntngsbera'ttelsen och beviljar styrelsens ledamdter ansvarsfrihet
for rakenskapsaret.

Grund for uttatanden
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligl denna beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar obero-
ende i forhallande till fdremngen enligt god revisorssed i Sverige, Vi som registrerat revisionsbolag har i ovrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar lillrackliga och andamalsenliga som grund for vara uttatanden.

Styrelsens ansvar
Del ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner be-
traffande foreningens vinst eiler fortusl. Vid forslag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedomning av om utdelningen ar forsvar-
lig med hansyn till de krav som foreningens verksamhetsart, omfatt-
ning och risker staller pa storleken av foreningens egna kapital, kon-
solideringsbehov, likviditet och stalining i ovrigt.

Styrelsen ansvarar for foreningens organisation och fdrvaltningen av
foreningens angelagenheter. Detta innefattar bland annat att fortlo-
pande bedoma foreningens ekonomiska situation och att tittse att for-
eningens organisation ar utformad sa att bokforingen, medelsforvalt-
ningen och foreningens ekonomiska angelagenheter i dvrigt kontroll-
eras pa ett betryggande salt.

Revisorns ansvar
Vart mal betfaffande revtsionen av fdrvaltningen. och darmed vart ut-
talande om ansvarsfrihet, ar att inhamta revisionsbevis for att med en
rimlig grad av sakerhet kunna bedoma om nagon styrelseledamot i
nagot vasentligt avseende:

— foretagit nagon atgard eller gjort skj skyldig till nagon forsum-
melse som kan foranleda ersattningsskyldighet mot foreningen,
eller

— pa nagot annat satt handlat i strid med bostadsrattslagen, till-
lampliga delar av lagen om ekonomiska foreningar, arsredovts-
ningslagen eller stadgarna.

Vart mal betraffande revisionen av forslaget till dispositioner av fore-
ningens vinst eller forlust, och darmed vart uttalande om detta, ar att
med rimlig grad av sakerhet bedoma om forslaget ar forenligt med
bostads raits lagen

Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ingen garanti far att
en revision som utfors enligt god revisionssed i Sverige a I It id kommer
att upptacka atgarder eller forsummelser som kan foranleda ersatt-
ningsskyldighet mot foreningen, elter att ett forslag till dispositioner
av foreningens vinst eller forlust inte ar foreniigt med bostadsrattsla-
gen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander
det registrerade revisionsbolaget professionellt omddme och har en
professionellt skeptisk installrting under hela revisionen. Gransk-
ningen av fbrvaltningen och forslaget till dispositioner av foreningens
vinst eller fdrlust grundar sig fra'mst pa revisionen av rakenskaperna.
Vitka tillkommande granskningsatgarder som utfors baseras pa det
registrerade revisionsbolagets professionella bedomning och dvriga
valda revisorers bedomning med utgangspunkt i risk och vasentlig-
het. Det innebar att vi fokuserar granskningen pS sadana atgarder,
omraden och fdrhallanden som ar vasentliga for verksamheten och
dar avsteg och dvertradelser skulle ha sarskild betydelse for fore-
ningens situation. Vi gar igenom och prdvar fattade beslut, besluts-
underjag, vidtagna atgarder och andra fdrhallanden som ar relevanta
for vart uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag for vart uttalande
om styrelsens forslag till dispositioner betraffande foreningens vinst
eller fdrlust har vi granskat om forslaget ar forenligt med bostads-
rattslagen.

G6teborg2018-/£?-2S"

KPMG AB
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Anna Christiansson

Auktoriserad revisor

Hans Tingman

Fbrtroendevald revisor
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Att bo i BRF
En bostadsrattsfb"rening ar en ekonomisk fbrening dar de boende tillsammans ager bostadsrSttsforeningens byggnader
och mark. Marken kan alternalivt innehas med tomtratt. Som Sgare till en bostadsratt ager du ratten att bo i la"genheten.
Tillsammans med ovriga medleramar i foreningen har du ansvar for fastigheten du bor t. Rattigheter och skyldigheter
gentemot foreningen delas av de boende. Det unika med bostadsratt ar att man gemensamt bestSmmer och tar ansvar for
sin boendemiljo. Det har engagemanget skapar sammanhallning och trivsel, samtidigt som kostnaderna (or t ex lopande
skotsel, drill och underhall kan hatlas nere.

Som boende i en bostadsrattsfbrening har du stora mojligheter att paverka ditt boende. PS foreningssta'mman kan du
paverka de beslut som tas i foreningen. Dar valjs ocksa styrelse for bostadsrattsfb'reningen. Styrelsen har ett stort ansvar
for fbreningens operativa verksamhet och faststaller ocksa arsavgiften sa att den tacker fbreningens kostnader. Du kan
paverka vilka fragor som ska behandlas genoni din ratt som medlem att lanuia motionertill stamman. Alia motioner
sorn lamnats in i tid behandlas av stamman. Alia medlemmar har ratt att motionera i fragor de vill att stamman ska
behandla.

Som bostadsrattshavare har man nyttjanderatt till sin bostad pa obegransad tid. Man har ocksa vardplikt av bostaden
och ska pa egen bekostnad halla allt som finns inuti lagenheten i gott skick. Bostadsratten kan saljas, Srvas eller
overlatas pa samma sStt som andra tillgangar. En bostadsrattshavare bekostar sjalv sin hemfbrsakring som bor
kompletteras med ett s.k. bostadsrSttstillagg, om inte detta tecknats kollektivt av foreningen. BostadsrattstillSgget
omfattar det utokade underhallsansvaret som bostadsrattshavaren har enligt bostadsrattslagen och stadgarna.

Riksbyggen forvaltar
Riksbyggen arbetar pa uppdrag av bostadsrattsfbreningen med hela eller delar av fastighetsfb'rvalmingen. Det ar
styrelsens som bestammer vad som ska inga i forvaltningsuppdraget. Riksbyggen ar ett kooperativt folkrorelse fore tag
och en ekonomisk fbrening, med bostadsrattsfbreningar och byggfackliga organisationer som storsta andelsagare.
Riksbyggen utvecklar, bygger och foYvaltar bostader med huvudinriktning pS bostadsratter. Vi ar ett serviceforetag som
erbjuderbostadsrattsforeningarettheltackande fbrvalmingskoncept med ekonomisk fbrvaJtning, teknisk forvaltning,
fastighetsservice och fastighetsutveckling. Riksbyggen genomfor ocks3 gemensamma upphandlingar av olika tjanster t
.ex fasttghetsel och fbrsakringar som de bostadsra"ttsforeningar som ar kunder hos Riksbyggen kan nyttja. Riksbyggens
verksamhet ar i sin heihet kvalitets- och miljocertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Certifikaten ar utfardade av
ett oberoende certifieringsorgan ettersom vi tycker att det Sr viktigt att vara kunder ttyggt kan fbrlita sig pa att vi har
den kapacitet och kunskap som kravs for att fullgdra vara ataganden. Vi arbetar ocksa hela tiden aktivt for att tninska
var paverkan p5 miljon.

Riksbyggen verkar for bostadsrStten som boendeform och for alias ra"tt til) ett bra boende.
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Ordlista
Anlaggningstiligangar
Tillgangar som a'r avsedda for langvarigt bruk inom fbreningen. Den viktigaste anlSggningstillgangen ar fbreningens
fastighet med byggnader,

Avskrivntng
Kostnaden fiSr inventarier fordelas over flera ar. Normal avskrivningstid for maskiner och inventarier 8r 5 - 10 ar och
den arliga avskrivningskostnaden blir da mellan 10 - 20 % av anskaffningsva'rdet. Byggnader skrivs av under en
betydligt langre period, 120 ar ar en vanlig period for nybyggda flerfamiljshus.

Balansrakning
Visar foreningens ekonomiska sta'llning vid verksamhetsSrets slut. Den ena sidan av balansrakningen (den s.k.
aktivsidan) visar foreningens tillgangar (kontanter, fordringar, fastigheter, inventarier m.m.) Den andra sidan av
batansrakningen (den s.k. passivsidan) visar fmansieringen, d.v.s, hur tillgangarna finansierats (genom upplaning och
eget kapital). Verksamhetens resultat (enligt resuHatrakningen) paverkar det egna kapitalets storlek (foreningens
fbrmogenhet).

Bransletillagg
En separat avgift som fbreningen kan ta ut och som skall motsvara kostnadenia for uppvarmningen av foreningens hus.
Bransletillagget fbrdelas efter varje la'genheis storlek eller annan lamplig fbrdelningsgrund och skall erlaggas manadsvis
av fereningens medlemmar.

Ekonomisk forening
En ibretagsform som bar till a'ndamSl art fi'amja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bedriva nagon form av
ekonomisk verksamhet. En bostadsra'ttsfftrening a'r en typ av ekonomisk ibrening.

Folkrorelse
En sammanslutning som arbetar for att framja ett gemensamt intresse bland medlemmarna. En fotkrorelse har en
utvecklad ide om hur samhallet boj- utvecklas, man bildar opinion, arbetar demokratiskt och utan vinstintresse. En
folkfb'relse har stor anslutning, geografisk spridning och medlemskapet a'r frivilligt.

Fond for inre underhali
Fonder, som i de fall de fmns, ar bostadsrattshavamas individuetla underhallsfonder och medel i fonden disponeras av
bostadsrattshavaren for underhali och fbrba'ttringar i respektive lagenhet. Den arliga avsa'ttningen paverkar foreningens
resultatrakning som en kostnad. Fondbeloppet enligt balansrakningen visar summan av samtliga bostadsratters
tillgodohavanden. Uppgift for den enskilde bostadsrattshavaren la'mnas i samband med aviseringen varje kvartal.

Fond for yttre underhall
Enligt foreningens stadgar skall en arlig reservering goras till foreningens gemensamma underhallsfond. Fonden far
utnyttjas for underhailsarbeten. Kostnadsnivan for underhall av ibreningens fastighet (langsiktig underh^llsplan ska
finnas) och behovet att vSrdesa'kra tidigare fonderade medel, paverkar storleken pa det belopp som reserveras.

Forlagsinsats
Forlagsinsats Sr en kapitalinsats som icke medlemmar tillfor en ekonomisk forening.
Genom fbrlagsinsatser kan fbreningen skaffa kapital utan att behova ta in nya medlemmar. Forlagsinsatser har en
mellanstallning mellan skulder och eget kapital. Den som har en fbrlagsinsats har en efterstalld fordran pa foreningen.
Skulle foreningen ga i konkurs/likvideras Sr man bara aterbetalning efter att alia andra fordringsagare fait betalt, om
det finns pengar kvar.
For varje fbrlagsinsats maste fbreningen utfSrda ett fbrlagsandelsbevis.

Forvaltningsberattefse
Den del av arsredovisningen som i text forklarar och belyser ett avslutat verksamhetsar. I fbrvaltningsbera'ttelsen
redovisasbl.a. vilkasom haftuppdrag i foreningen och arets viktigaste handelser. Forvaltningsbera'ttelsens innehall
regleras i Bokfbringsnamndens K-regelverk,
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Interimsfordringar
Interimsfordringar ar av tva slag, fb'rutbetalda kostnader och upplupna intakter.
Om en fb'rening hetalar for t.ex. en fbrsakring i f&rva"g s5 ar det en forulbetald kostnad. Man kan saga att fftreningen bar
en fordran pa forsakringsbolaget. Denna fordran sjunker fftr varje manad forsakringen gSller och vid premietidens slut
ar den nere i noil.
Upplupna intakter ar intakter som fb'reningen annu inte fatt in pengar for, t ex ra~nta pa" ett bankkonto.

Interimsskulder
Interinmkulder 3r av tva slag, fb'rutbetalda intakter och upplupna kostnader.
Om foreningen fSr betalning i forskott for en tjanst som ska lopa en tid kan du se detta som en skuld. En vanlig
forutbetald avgift ar hyra/avgift som vanligtvis betalas en manad i f&rskott.
Upplupna kostnader ar kostnader for tjanster som fftreningen har konsumerat men annu inte fatt faktura pa. En vanlig
upplupen kostnad ar el, vatten och varme som faktureras i efterskott.

Kortfristiga skulder
Skulder som foreningen betalar inom ett ar. Om en fond for inre underhall fmns raknas a~ven denna till de kortfristiga
skulderna men det ar inte troligt att samtliga medlemmar under samma ar anva'nder sina fonder.

Likviditet
FOreningens fb'rmaga att betala kortfristiga skulder (I ex vatten, el, lOner, bransle). Likviditeten erhalls genom att
jamfora bostadsrattsfbreningens likvida titlgangar med dess kortfristiga skulder. Ar de likvida tillgangarna stdrre an de
kortfristiga skulderna, ar Hkviditeten tillfredsstallande.

Langfristiga skulder
Skulder som foreningen betalar forst efter ett eller flera 5r. I regel sker betalningen l&pande 6'ver aren enUgt en
amorteringsplan.

Resultatrakning
Visar i siffror Kreningens samtliga intakter och kostnader under verksamhetsaret. Om kostnaderna ar storre an
intaktema blir resultatet en fbrlust. I annat fall blir resultatet en vinst Bland kostnaderna fmns poster som inte
motsvarats av utbetalningar under aret t.ex. avskrivning p5 inventarier och byggnader eller reservering till fonder i
foreningen. Kostnaderna ar i huvudsak av tre slag: underhallskostnadcr, driftskostnader, personalkostnader och
kapitalkostnader. Ordinarie foreningsstamma beslutarhur verksamhetsarets resultat ska behandlas.

Skuld kvot
Ovriga skulder till kreditinstitut dividerade med sum ma rorelse intakter. Ger ett matt pa hur skuldtyngd foreningen ar,
d.v.s. foreningens mojlighet att hantera sina skulder.

Soliditet
Foreningens langsiktiga betalningsfbrmaga. Att en fSrening har hog soliditet innebar att den har stort eget kapital i
fbthallande till sum ma tillgangar. Motsatt innebar att om en forening har lag soliditet ar det egna kapitalet ar litet i
forhallande till summa tillgangar, dvs att verksamheten till stor del ar flnansierad med Ian.

Stallda sakerheter
Avser i foreningens fall de sakerheter, i regel fastighetsinteckningar, som lamnats som sakerhet for erhallna Ian.

Avskrivning av byggnader
Avskrivning av foreningens byggnader baseras p3 beraknad nyttjandeperiod. Den arliga avskrivningen paverkar
resultatrakningen som en kostnad. I balansrakningen visas den ackumulerade avskrivningen som gjorts sedan
byggnaderaa togs i bruk.

Arsavgift
Medlemmarnas arliga tillskott av medel for att anvandas till den lopande driften och de stadgeenliga avsattningama.
Arsavgiften ar i regel ftirdelad efter bostadsratternas grundavgifter eller andelstal och skall erlaggas manadsvis av
foreningens medlemmar. Arsavgiften ar foreningens viktigaste och storsta inkomstkalla.

Arsredovisning
Redovisningen styrelsen avger over ett avslutat verksamhetsar och som skall behandlas av ordinarie foreningsstamma.
Arsredovisningen skall omfatta fSrvaltningsberattelse, resultatrakning, balansrakning och revisionsberattelse,

Skatter och avgifter
En bostadsra'ttsforening ar i normalfallet inte foremal for inkomstbeskattning. En bostadsrattsforenings ranteintakter ar
skattefria till den del de Sr hiinfiirliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitaHnkomster samt i fbrekommande



fait inkomster som inte a'r hanforliga till fastigheten. Efter avrakning for evenUiella underskottsavdrag sker beskattning
med 22 procent.

Bostadsrattsfbreningar erlagger en kommunal fasttghetsavgift motsvarande, det lagsta av ett indexbundet takbelopp per
lagenhet eller 0,30 % av taxerat va'rde for fastigheten.
For smahus ga'ller istallet ett indexbundet takbelopp per smalms eller 0,75 % av taxerat va'rde for fastigheten.
Nyligen uppforda/ombyggda bostadsbyggnader kan ha halverad fastighetsavgift upp till 5 ar, eller vara Kelt befriade
fran fastighetsavgift i upp till 15 fir.
For lokaler betalar ffireningar en statlig fastighetsskatt som uppgar till 1 % av taxeringsvardet pa1 lokalerna.

Underhallsplan
Underhall utfort enligt underhalisplanen benainns som planerat underhflIK Reparationeravser lopande underhali som ej
fmns med i underhalisplanen.
Underhalisplanen anvands for att rakna fram den arfiga planenliga reserve! ingen tilt underhallsfonden som foreningen
behovergora. Reservering utover plan kan goras genora disposition av fritt eget kapital pa foreningens SrsstSmma.

Eventualforpliktelser
En eventualforplikteJse a'r ett mqjligt atagande till ftJljd av avtal eller offentligrattsliga regler for vilket

a) ett utflode av resurser fbrvantas endast om en eller flera andra handelser ocksa intra'ffar,
b) det ar osakert om dessa framtida ha'ndelse)' kommer att intraffa, och
c) det ligger utanfbr foretagets kontroll orn handelserna kommer att intraffa.

En eventualforpiiktelse a*r ocksa eft atagande till fbljd av avtal eller ofTentligrattsliga regler som inte liar redovisats som
skuld eller avsattning pa grund av att

a) det inte a'r sannolikt att ett utflode av resurser kommer att kra'vas for att reglera atagandet, eller
b) en tillforlitlig uppskattning av beloppet inte kan goras.

En eventualfbrpliktelse a'r aven ett informellt atagande som uppryller villkoren i fbrsta eller andra stycket.
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p} [•"} r* Arsredovisnmgenarupprattadavstyrefsen
i l |\ ^or /?B BJ?/*1 Gwmaredsterrassen i sctmarbete

med Riksbyggen

Gunnaredsterrassen

Riksbyggen arbetar pa uppdrag fr§n bostadsrattsforeningar och fastighetsbolag med ekonomisk fbrvaltning, teknisk
fbi"valtningT fasti ghetsserv ice saint fastighetsutveckling.

Arsredovisningen ar en handling som ger bade langivare och kopare bra mojitgheter art bedoma fbreningens ekonomh
Spara darfbralltid arsredovisningen.

FORMER INFORMATION:
0771-860860
www.riksbyggen.se
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