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Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.
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DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA
a) Stämmans öppnande
b) Fastställande av röstlängd
c) Val av stämmoordförande
d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
e) Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet
f) Val av rösträknare
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
h) Framläggande av styrelsens årsredovisning
i) Framläggande av revisorernas berättelse
j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
k) Beslut om resultatdisposition
I) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter,
revisorer och valberedning
o) Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val
av styrelseordförande
p) Val av styrelseledamöter och suppleanter
q) Val av revisorer och revisorssuppleanter
r) Val av valberedning
s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda
ärenden (motioner) som angetts i kallelsen
t)

Stämmans avslutande

I
I

Förvaltnings
berättelse

St;11·elsen.för RB BRF FLORISTENfår
här111ed avge årsredovisningför
räkenskapsåret
2016-0J-OJ -2016-12-31
Beloppen i årsredovisningen anges i hela
Ja·onor 0111 inte annat anges.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Föreningen har till ändamål att frä1nja 1nedle1runarnas ekono1niska intressen genon1 att i föreningens hus, 1not
ersättning, till föreningens 1nedle111111ar upplåta bostadslägenheter för pennanent boende om inte annat särskilt
avtalats, och i förekotnmande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.
Föreningen har sitt säte i Göteborgs konm1un.

Föreningen beskattas son1 ett privatbostadsföretag enligt lnko1nstskattelagen. !(allas även äkta
bostadsrättsförening.
Föreningens underskottsavdrag uppgår vid räkenskapsårets slut till O kr.
Föreningen äger fastigheten Tuve 15: 18 i Göteborgs l(on1n1un och därpå uppförda 14 st parhus i två våningar och
4 st flerbostadshus i två våningar 1ned sanunanlagt 44 bostadslägenheter upplåtna med bostadsrätt. Fastigheterna är
uppförda 2006-2007 geno1n totalentreprenad av Riksbyggen. Fastighetens adress är Aklejavägen 15-53,
Månviolsvägen 2-16, Växthusvägen 20-50, Göteborg.
Lägenhetsfördelning :
3 rok
4 rok

16

28

Dessuton1 tillko1nmer:
P-platser

22
11 342 m2
4 050 m2

Total tomtarea:
Total bostadsarea:
Arets taxeringsvärde
Föregående års taxeringsvärde

70 000 000 kr
55 600 000 kr

Fastigheterna är fullvärdeft>rsäkrade i Folksan1 via Osseen Försäkrings1näklare.
He1nft>rsäkring och bostadsrättstillägg bekostas individuellt av bostadsrättsinnehavarna.
Riksbyggens kontor i Göteborg har biträtt styrelsen 1ned föreningens ft>rvaltning enligt tecknat avtal.
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Bostadsrättsföreningen är 1nedle1n i Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar i Göteborg.
Bostadsrättsfureningen äger via garantikapitalbevis andelar i Riksbyggen ekonomisk förening. Genon1
intresseföreningen kan bostadsrättsföreningen utöva inflytande på Riksbyggens verksan1het satnt ta del av
eventuell utdelning från Riksbyggens resultat. Utöver utdelning på andelar kan föreningen även få återbäring på
köpta tjänster från Riksbyggen. Storleken på återbäringen beslutas av Riksbyggens styrelse.

Föreningen har ingått följande väsentligare avtal:
Ekonomisk förvaltning
Riksbyggen
Telmisk förvaltning
Riksbyggen
Riksbyggen
Fastighetsservice
Fastighetsutveckling
Riksbyggen
Canal Digital l(abel-TV AB
I(abel-TV
Ren Miljö
Trädgårdsskötsel
Efter den senaste stä1nn1an 2016-04-21 och därefter följande konstituerande styrelsesa1n1nanträde har styrelsen och
övriga funktionärer haft fuljande sa1n1nansättning:
Styrelse

Ordinarie ledamöter
Magnus Barck
Håkan I(arlsson
Helena Day1nent
Joaku11 Höckerdal
E1nma Kling

Utsedd av

Uppgift

Stänunan
Stänunan
Stänunan
Stänunan
Riksbyggen

Ordfurande
Vice ordförande
Sek1·eterare
Leda1not
Ledan1ot

Styrelsesuppleanter
Carl Niklasson
Elvira Resic
Setareh Asalkhou
'Tatjana Vantchantchin

Vald t.o.m.
årsstämman

Stänunan
Stä1nn1an
Stämn1an
Riksbyggen

2017
2018
2018
2018
2017

2018
2018
2017
2017

Revisorer och övriga funktionärer

Ordinarie revisorer
Helena Hern1ansson
Revisionsbyrå PwC
Revisorssuppleanter
Jenny l(a1n
Valberedning
Urban Elfsberg

Stän101an
Stänunan

Revisor
Auktoriserad revisor

Stänunan
Stänunan

Valberednil1g

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Föreningen ändrade årsavgiften senast 2011-01-01 då den höjdes n1ed 5 %.
Efter att ha antagit budgeten för det konm1ande verksan1hetsåret har styrelsen beslutat 0111 oförändrad årsavgift.
Årsavgiften för 2016 uppgick i genon1snitt till 652 kr/n12/år.
Föreningen har under verksa1nhetsåret utfört reparationer för 133 tkr och planerat underhåll för 122 tia·.
Underhållskostnaderna specificeras i avsnittet "Årets utfurda underhåll".
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Föreningens underhållsplan uppdaterades senast i oktober 2016.
Underhållsarbeten 2016

Vi har under året fortsatt att underhålla värn1epannor 1ned hjälp av Riksbyggen och EBT vänne. Detta görs för att
förebygga fel på vännepannorna.
Under våren 2016 tvättades föreningens putsfasader och ytor kring fönster och dörrar förbättringsmålades.
Under våren utfördes en OVI< (Obligatorisk Ventilationsl<.ontroll) 111ed gott resultat.
Belopp tkr

Årets utförda underhåll

66
56

Installationer
Huskropp utvändigt

Kommande arbeten 2017-2019

Arbetet 111ed att underhålla våra vännepannor tillsa1runans med riksbyggen och EBT värme fortsätter enligt plan.
Vi konuner att fortsätta ha hög fokus på våra innergårdar som ska vara välskötta och fina för alla boendes trevnad.
Med start våren 2017 påbö1jas sista och största etappen av 1nålning av fasader. Denna etapp förväntas vara klar
hösten 2017.
Ekonomi

Föreningen har en god och stabil ekonon1i 1ned starkt kassaflöde. Styrelsen har hög fokus på kostnadskontroll 1ned
löpande uppföljningar på våra utgifter. I detta ingår att regelbundet se över avtal och ta in offe1ter för de olil<a
delarna av föreningens forvaltning/drift/underhåll.
Avtal för trädgårdsskötsel sa1nt snöröjning har förlängts n1ed tre år 1ned start 2017.
Antagen budget för ko1nn1ande verksarnhetsår är fastställd så att föreningens ekonon1i är långsiktigt hållbar.
Föreningens likviditet har under året forändrats från 451 % till 604%.
I resultatet ingår avskrivningar rned 778 tkr, exkluderar 1nan avskrivningarna blir resultatet 582 tkr. Avskrivningar
är en bokföringsn1ässig värden1inskning av foreningens byggnader och posten påverkar inte föreningens likviditet.

Medlemsinformation
Vid räkenskapsårets bö1jan uppgick föreningens rnedle1nsantal till 76 personer.
Föreningens n1edlen1santal på bokslutsdagen uppgår till 75 personer.
Utöver ovanstående personer är Riksbyggen 1nedle1n utan bostadsrättsinnehav.
Baserat på kontraktdatu1n har under verksa1nhetsåret 2 överlåtelser av bostadsrätter skett (föregående år 9).
Föreningens san1tliga lägenheter är upplåtna 1ned bostadsrätt.

Under året har Riksbyggens enkla n1iljöideer presenterats för bostadsrättsföreningen.
Följande aktiviteter är genotnförda.
Elhandelsavtalet AktivEl har tecknats n1ed Luleå Energi sotn garanterar att 100 procent av den el son1 köps i11 till
AktivEl är n1iljöcertifierad och ursprungs111ärkt vattenkraft. Med detta gör bostadsrättsföreningen ett aktivt
n1iljöval och tar ansvar för n1inskade utsläpp av klin1atpåverkande växthusgaser.
Föreningen köper energitjänster av Riksbyggen for att ge en överblick och kontroll över föreningens sa1nlade
energianvändning.
Geno111 att använda energieffektiva lågenergila1npor gör föreningen energibesparingar.
Dessuto1n har foreningen beslutat sig för att genornföra.
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Flerårsöversikt
2015

2016

Resultat och ställning (tkr)

Nettoon1sättning*
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
Resultat exklusive avskrivningar
Resultat exklusive avskrivning 1nen inklusive
avsättning till underhållsfonden
Balanso1nslutning
Soliditet
Likviditet
Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/Jn2
Ränta, kr/Jn2
Underhållsfond, kr/n1 2
Lån' kr/m2

2014

2013

2012

2 516
- 196
- 196
582

2 628
- 26
- 26
753

2 642
- 603
- 603
175

2 744
242
242
372

2 738
268
268
381

132
97 800
64%
604%
652
227
169
8 568

701
98 223
64%
451%
651
228
88
8 617

123
98 700
64%
259%
651
272
118
8 667

114
99 453
64%
230%
651
351
247
8 691

123
100 257
63%
302%
651
398
219
8 901

*Nettoomsättningen har justerats så att även el-, vänne- & vattenavgifter ingår i beräkningen.

Förändringar i eget kapital
Eget kapital

Fritt

Bundet

Medlemsinsatser
Belopp vid årets
bö1jan
Disposition enl.
årsstänm1obeslut
Reservering
underhållsfond
Ianspråktagande av
underhållsfond
Årets resultat
Vid årets slut

Underhålls- Balanserat
fond
resultat

62 680 000

356 033

174 235

- 25 572

- 25 572

25 572

450 000

- 450 000

- 122 025

122 025

684 008

- 179 312

62 680 000

Arets
resultat

- 195 816
- 195 816

Resultatdisposition

Till årsstämmans behandling finns följande underskott (kr)

148 663
-195 816
-450 000
122 025
-375 129

Balanserat resultat
Årets resultat före fondförändring
Årets fondavsättning enligt stadgarna
Årets ianspråktagande av underhållsfond
Surruna underskott
Styrelsen föreslår följande behandling av den ansa1nlade förlusten:

-375 129

Att balansera i ny räkning

Vad beträffar foreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning 1ned
tillhörande bokslutsko1nn1entarer.
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Resultaträkning
2016-01-0I
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

2
3

2 515 608
21 293
2 536 901

2 628 030
26 975
2 655 005

4
5
6

- 650 892
- 334 377
- 58 449

- 603 867
- 327 502
- 55 161

7

- 778 148
-I 821 865

- 778 148
-1 764 678

715 036

890 327

8

6 072

2 024

9
10

627
- 917 551
- 910 852

5 134
- 923 057
- 915 899

Resultat efter finansiella poster

-195816

- 25 572

Årets resultat

-195816

- 25 572

Belopp i kr

Not

Rörelseintäkter m.m.

Nettoon1sättniJ1g
Övriga rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter, m.m.
Rörelsekostnader

Driftkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivnrngar av n1ateriella och
i.nm1ateriella anJäggnrngstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster

Resultat fi·ån övriga fu1ansiella
anläggnrngstiIlgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2016-12-31

2015-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och rnark
Sum1na ,nateriella anläggningstillgångar

JJ

95 852 556
95 852 556

96 630 704
96 630 704

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
S11111,na finansiella anläggningstillgångar

12

66 000
66 000

66 000
66 000

95918 556

96 696 704

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
l(und-, avgifts- och hyresfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Sumn1a kortfristiga fordringar

13

873
72 581
73 454

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Su1nn1a kortfristiga placeringar

l 200 000
I 200 000

Kassa och bank
I<.assa och bank
Summa kassa och bank

14

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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5 697
245
86 821
92 763

6

I 808 366
l 808 366

233 224
233 224

1 881 820

1 525987

97 800 376

98 222 691

Balansräkning
2016-12-31

2015-12-31

62 680 000
684 008
63 364 008

62 680 000
356 033
63 036 033

- 179 312
- 195 816
- 375 129

174 235
- 25 572
148 663

62 988 879

63 184 696

15

34 500 000
34 500 000

34 700 000
34 700 000

15

200 000
37 746
2 156
2 892
68 702
31 l 497

200 000
57 319
1 727

97 800 376

98 222 691

Not

Belopp i kr
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Medlemsinsatser
Underhållsfond
Su1n1na bundet eget kapital
Fritt eget kapital

Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut
Su1n1na långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Sum,na kortfristiga skulder

16

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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78 949
337 995

Noter
Not 1 Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet rned årsredovisningslagen och Bokforingsnän111dens alhnänna råd (BFNAR
2016: 10) 0111 årsredovisning i rnindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader

A vskrivnings1netod
Linjär

Avskrivningstid
121

Markvärdet är inte före1nål för avsla·ivning
Belopp i kr 0111 inget annat anges.
Not 2

2016-12-31

2015-12-31

2 641 084
18 000
- 500
-225019
82 043
2 515 608

2 635 707
19 800
- I 367
-109 821
83 711
2 628 030

21 120
-7
180
21 293

26 817
- 22
180
26 975

Nettoomsättning

Årsavgifter, bostäder
Hyror, p -platser
Hyres- och avgiftsbortfall, p -platser
Rabatter
Vattenavgifter

lår reclovisas bränsle-, vatten- och el avgifter så att de ingår i
nettoo1nsättningen. Ticligare har dessa avg[fier redovisats so111
övriga rörelseintäkter. A'ven jän,jore/seta!en har justerats till den
l1J'a principen.

Not 3 Övriga rörelseintäkter

Övriga ersättningar
Rörelsens sidointäkter & korrigeringar
Inkassointäkter
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2016-12-31

2015-12-31

132 595
122 025
27 896
30 090
53 052
104 363
- 6 300
990

69 936
174 398
27 346
28 656
53 259
63 838
- 6 400
908
7 450
31 823
2 776
1 I 1 055
19 733
19 089
603 867

Not 4 Driftkostnader

Reparationer
Underhåll
Fastighetsavgift och fastighetsskatt
Försäkringspren1ier
T(abel- och digital-TV
Fastighetsskötsel
Återbäring från Riksbyggen
Bevakningskostnader
Övriga utgifter, köpta tjänster
Snö- och halkbekämpning
Förbruknings1nateriel
Vatten
El
Sophantering och återvinning

33 689
8 100
106 012
19 704
18 676
650 892

Not 5 Övriga externa kostnader

Fritids1nedel
Arvode för ekonornisk förvaltning
Lokalkostnader
Annonsering
IT-kostnader
Juridiska kostnader
Styrelsearvode
Arvode, yrkesrevisorer
l(ontors111ateriel
l(onstaterade förluster hyror/avgifter
Medle1ns- och föreningsavgifter
T<onsultarvoden
Övriga externa kostnader

350
299 597
388
225
9 320
16 125
2 832

609
297 330
700
900
388
450
9 113
12 800
2 572

l

2 640
2 000
900
334 377

327 502

40 036
2 180
2 604
44 820
13 629
58 449

37 495
2 130
2 554
42 179
12 982
55 161

778 148
778 148

778 148
778 148

6 072
6 072

2 024
2 024

2 640

Not 6 Personalkostnader

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Fast styrelsearvode
Arvode till valberedningen
Föreningsvald revisor
Stunn1a
Sociala kostnader

Not 7 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Byggnader
Not 8 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

Utdelning på aktier och andelar i andra företag
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2016-12-31

2015-12-31

583
18
26
627

5 111
23

917 551
917 551

922 795
262
923 057

90 000 000
8 700 000
98 700 000

90 000 000
8 700 000
98 700 000

98 700 000

98 700 000

-2 069 296
-2 069 296

-I 291 148
-1 291 148

Arets avskrivning byggnader
Su1nn1a ackun1ulerade avskrivningar enligt plan

- 778 148
-2 847 444

- 778 148
-2 069 296

Restvärde enligt plan vid årets slut
Varav
Byggnader
Mark

95 852 556

96 630 704

87 152 556
8 700 000

87 930 704
8 700 000

70 000 000
70 000 000
54 000 000

55 600 000
55 600 000
46 000 000

66 000
66 000

66 000
66 000

Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter från likviditetsplacering via Riksbyggen
Ränteintäkter från hyres/kundfordringar
Övriga ränteintäkter

5 134

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekosh1ader för fastighetslån
Övriga räntekostnader

Not 11 Byggnader och mark

Anskaffningsvärden
Vid årets bö1jan
Byggnader
Mark
Sunm1a anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets bö1jan
Byggnader

Taxeringsvärden
bostäder
Totalt taxeringsvärde
varav byggnader
Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav

132 Garantikapitalbevis ä 500 kronor i Intresseföreningen
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I

2016-12-31

2015-12-31

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter
Förutbetalda försäkringspren1ier
Förutbetald kabel-tv-avgift
Övriga förutbetalda driftkostnader
Övriga förutbetalda kostnader

26 640
72 581

180
30 090
13 263
15 288
28 000
86 821

I 808 366
I 808 366

233 224
233 224

34 700 000
- 200 000
34 500 000

34 900 000
- 200 000
34 700 000

Arets amort.
100 000

Utg. skuld
12 425 000
12 625 000
9 650 000

32 532
13 409

Not 14 Kassa och bank

Förvaltningskonto i Swedbank

Not 15 Övriga skulder till kreditinstitut

Inteckningslån
Avgår nästa års a1nortering, (kortfi·istig skuld)
Sun11na långfristiga skulder till kreditinstitut
Låneinstitut
STADSHYPOTEI< AB
STADSHYPOTEI< AB
STADSHYPOTEK AB

Ränta
1,74%
2,92%
3,41%

Bundet till
2019-12-01
2017-12-01
2018-06-30

lng. skuld
12 525 000
12 625 000
9 750 000

34 900 000

Nya lån

100 000

200 000

34 700 000

Under nästa räkenskapsår ska föreningen a111ortera 200 000 kr, varför den delen av skulden betraktas son1 en
kortfristig skuld. Av den långfi·istiga skulden forfaller 800 000 kr till betalning 111ellan 2 och 5 år efter balansdagen.
Resterande skuld, 33 700 000 kr, forfaller till betalning senare än 5 år efter balansdagen.

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna sociala avgifter
Upplupna elkostnader
Upplupna vattenavgifter
Upplupna kostnader för renhållning
Upplupna revisionsarvoden
Upplupna styrelsearvoden
Övriga upplupna kostnader och forntbetalda intäkter
Förutbetalda hyresintäkter och årsavgifter

l 000
2 200
25 570
I 000
14 000
4 000
5 641
15 29 I
68 702

5 000
2 000
28 000
I 500
13 000
14 000

36 050 000
36 050 000

36 050 000
36 050 000

15 449
78 949

Not 17 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter

Fastighetsinteckning
Sumn1a ställda panter
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I/?
I

I

2016-12-31
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Till föreningsstämman i Riksbyggen Bostadsrättsförening Floristen, org. nr 716408-9067

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utföit en revision av årsredovisningen för Riksbyggen Bostadsrättsförening Floristen for år 2016.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 3 1 december 2016 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grundför uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten den auktoriserade revisorns ansvar samt den föitroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhän1tat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokun1ent innehåller även annan information än årsredovisning och återfinns som bilagor till
årsredovisningen i form av nyckeltal och finansiell inforn1ation. Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra
information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan
och överväga on1 informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar
innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utfö1ts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rappo1tera i
det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fo1tsatt drift tillämpas dock inte om
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Den aulctoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av

oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga 0111 de enskilt eller tillsam�ans ri1nligen kan förväntas påverka
de ekonon1iska beslut son1 användare fattar 1ned grund i årsredovisningen.
S01n del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utfor1nar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på fel, efterson1 oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelä1nnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
•

skaffar jag n1ig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för n1in revision för
att utfor1na granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar jag lä1npligheten i de redovisningsprinciper son1 används och rilnligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om
fottsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor son1 avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fåsta
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening inte längre kan fo1tsätta verksan1heten.

•

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt son1 ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen 0111 bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning san1t tidpunkten
för den. Jag n1åste också inforn1era om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Denförtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därn1ed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 1nål är att
uppnå en riinlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Riksbyggen
Bostadsrättsförening Floristen för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundför uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjo1t mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedön1ning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till

•

de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation
är utforn1ad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorernas ansvar
Vått 1nål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende:
•
•

företagit någon åtgärd eller gjo1t sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen, eller
på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, tillämpliga delar av lagen om ekonon1iska
föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vått mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vått
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser so1n kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är
förenligt med bostadsrättslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkom1nande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden so1n är väsentliga för verksamheten och där avsteg och öve1trädelser skulle
ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande fåreningens vinst eller förlust har vi granskat om
förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.
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Driftkostnader
Övriga externa kostnader
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Av- och nedskrivningar av 1nateriella och inunateriella anläggningstillgångar
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2016

Bilaga

2 680 577

Driftkostnadsfördelning

2016

2015

Reparationer
Underhåll
Fastighetsavgift och fastighetsskatt
Försäkringspren1ier
l(abel- och digital-TV
Fastighetsskötsel
Återbäring fiån Riksbyggen
Bevakningskostnader
Övriga utgifter, köpta tjänster
Snö- och halkbekätnpning
Förbruknings1nateriel
Vatten
El
Sophantering och återvinning

132 595
122 025
27 896
30 090
53 052
104 363
- 6 300
990
0
33 689
8 100
106012
19 704
18 676

Summa driftkostnader

650 892

69 936
174 398
27 346
28 656
53 259
63 838
- 6 400
908
7 450
31 823
2 776
111 055
19 733
19 089

Övrigt
16%

Reparationer
20%

Vatten
16%
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16%
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digital-TV
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603 867

Nyckeltalsanalys för driftkostnader

2016

2015

BOA (kvm):

4050

40501

Reparationer
Underhåll
Fastighetsavgift och fastighetsskatt
Försäkringspre,nier
l(abel- och digital-TV
Fastighetsskötsel
Återbäring fi·ån Riksbyggen
Bevakningskostnader
Övriga utgifter, köpta tjänster
Snö- och halkbekä1npning
Förbrukningsn1ateriel
Vatten
El
Sophantering och återvinning

Kr/ kvm

33

17

30

43

13

13

0
0
8

0

7
7

26
-2

2
26
5
5

Summa driftkostnader
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Kr/kvm

161

Bilaga

7
7

16
-2
2
8
I
27
5
5

149

Ordlista
Anläggningstillgångar
Tillgångar so1n är avsedda för långvarigt bruk
ino111 föreningen. Den viktigaste anläggnings
tillgången är föreningens fastighet ,ned ev.
1nark och byggnader.
Ansvarsförbindelser
Åtagande för föreningen, son1 inte finns 111ed
bland skulderna i balansräkningen. Borgens
förbindelse är exen1pel på ett sådant åtagande.
Avskrivning
I<.ostnaden för inventarier fördelas över flera
år. Nor,nal avskrivningstid för n1askiner och
inventarier är fe,n år och den årliga
avskrivningskostnaden blir då 20 procent av
anskaffningsvärdet.
Balansräkning
Visar föreningens ekono1niska ställning vid
verksa1nhetsårets slut. Den ena sidan av
balansräkningen (den s.k. aktivsidan) visar
föreningens tillgångar (kontanter, fordringar,
fastigheter, inventarier n1.n1.) Den andra sidan
av balansräkningen (den s.k. passivsidan)
visar finansieringen, d.v.s. hur tillgångarna
finansierats (genon1 upplånjng och eget
kapital). Verksa,nhetens resultat (enligt
resultaträkningen) påverkar det egna
kapitalets storlek (föreningens förn1ögenl1et).
Bränsletillägg
En separat avgift son, föreningen kan ta ut
och son1 skall n1otsvara kostnaderna för
uppvärn1ningen av föreningens hus.
Bränsletillägget fördelas efter va1je lägenhets
storlek eller annan län1plig fördelningsgrund
och skall erläggas 1nånadsvis av föreningens
1nedle1nn1ar.
Ekonomisk förening
En företagsfonn son1 har till ändan1ål att
fi·ä1nja 1nedlenunarnas ekono,niska intresse
genon1 att bedriva någon forn1 av ekono1nisk
verksan1het.
Folkrörelse
En san1n1anslutning son1 arbetar för att fi·än1ja
ett gen1ensa1nt intresse bland 1nedlen1n1arna.
En folla·örelse har en utvecklad ide 0111 hur
san1hället bör utvecklas, ,nan bildar opinion,
arbetar den1okratiskt och utan vinstintresse.
En folkrörelse har stor anslutning, geografisk
spridning och 1nedle1nskapet är fi·ivilligt.

Fond för inre underhåll
En fond, son1 i de fall den finns, är
bostadsrättshavarnas individuella
underhållsfond och ,nedel i fonden disponeras
av bostadsrättshavaren för underhåll och
förbäth'ingar i respektive lägenhet. Den årliga
avsättningen påverkar föreningens
resultaträla,ing son1 en kostnad. Fondbeloppet
enligt balansräkningen visar sun1111an av
san1tliga bostadsrätters tillgodohavanden.
Uppgift för den enskilde bostadsrättshavaren
län1nas i san1band 1ned aviseringen va1je
kvartal.
Fond för yttre underhåll
Enligt föreningens stadgar skall en årlig
avsättning göras till föreningens ge111ensa1nn1a
underhållsfond. Fonden får utnyt(jas för större
yttre reparations- och underhållsarbeten.
l(ostnadsnivån för underhåll av föreningens
fastighet (långsiktig underhållsplan ska
finnas) och behovet att värdesäkra tidigare
fonderade 1nedel, påverkar storleken på det
belopp son1 avsätts.
Förlagsinsats
Förlagsinsats är en kapitalinsats son1 icke
n,edlenunar tillför en ekonon1isk förening.
Geno,n förlagsinsatser kan föreningen skaffa
kapital utan att behöva ta in nya n1edlen1111ar.
Förlagsinsatser har en mellanställning 1nellan
skulder och eget kapital. Den son1 har en
förlagsinsats har en efterställd fordran på
föreningen. Skulle ftireningen gå i
konkurs/likvideras får nian bara återbetalning
efter att alla andra fordringsägare f!tt betalt,
0111 det finns pengar kvar.
För va1je förlagsinsats n1åste föreningen
utfiirda ett förlagsandelsbevis.
Förvaltningsberättelse
Den del av årsredovisningen s0111 i text
förklarar och belyser ett avslutat
verksa1nhetsår. I förvaltningsberättelsen
redovisas bl.a. vilka son1 haft uppdrag i
föreningen och årets viktigaste händelser.

I

Interimsfordringar

Interi1nsfordringar är av två slag, förutbetalda
kostnader och upplupna intäkter.
0111 en förening betalar för t.ex. en försäkring i
förväg så är det en förutbetald kostnad. Man
kan säga att föreningen har en fordran på
försäkringsbolaget. De1u1a fordran sjunker för
va1je 1nånad försäkringen gäller och vid
pren,ietidens slut är den nere i noll.
Upplupna intäkter är intäkter so1n föreningen
ä1u1u inte fått in pengar f-Or, t ex ränta på ett
bankkonto.
Interimsskulder

Interirnsskulder är av två slag, förutbetalda
intäkter och upplupna kostnader.
Orn föreningen får betalning i förskott för en
tjänst so111 ska löpa en tid kan du se detta son1
en skuld. En vanlig förutbetald avgift är
hyra/avgift son, vanligtvis betalas en 111ånad i
förskott.
Upplupna kostnader är kostnader tor tjänster
son1 före11ingen har konsun1erat 1nen ä1u1u inte
ratt faktura på. En vanlig upplupen kostnad är
el, vatten och värn1e son1 faktureras i
efterskott.
Kortfristiga skulder

Skulder son1 föreningen betalar inon1 ett år.
On, en fond för inre underhåll finns räknas
även denna till de kortfi·istiga skulderna n,en
det är inte troligt att sarntliga 1nedlenunar
under san11na år använder sina fonder.
Likviditet

M.ed likviditet 111enas föreningens betalnings
beredskap, alltså fönnågan att betala sina
skulder i rätt tid. God eller dålig likviditet
bedön1s genon1 förhållandet n1ellan
on1sättningstillgångar och kortfristiga skulder.
0111 01nsättningstillgångarna är större än de
kortfi·istiga skulderna brukar n1an anse att
likviditeten är god. God likviditet är 120150%.
Långfristiga skulder

Skulder so111 föreningen betalar först efter ett
eller flera år. I regel sker betalningen löpande
över åren enligt en an1orteringsplan.

Resultaträkning

Visar i siffror föreningens sa1ntliga intäkter och
kostnader under verksa1nhetsåret. 0111
kostnaderna är större än intäkterna blir
resultatet en förlust. I a1u1at fall blir resultatet
en vinst. Bland kostnaderna finns poster son1
inte n1otsvarats av utbetalningar under året t.ex.

värden1it1sk11i.ng på inventarier och byggnader
eller avsättningar till fonder i före1lingen.
J<ostnaderna är i huvudsak av tre slag;
kapitalkostnader, underhållskostnader och
driftskostnader. Ordit1arie llireni11gsstä1nn1a
beslutar hur verksan1hetsårets resultat ska
behandlas.
Skuldkvot

Övriga skulder till kreditit1stitut dividerade
n1ed sunu11a rörelseintäkter. Ger ett ,nått på
hur skuldtyngd föreningen är, d.v.s.
förenit1gens n1öjlighet att hantera sina skulder.
Ett tal under 5 anses vara bra. Ett tal över 15
gör föreningen räntekänslig.
Soliditet

Föreningens långsiktiga betalningsför1någa. Att
en förenit1g har hög soliditet itu1ebär att den har
stort eget kapital i förhållande till sununa
tillgångar. Motsatt innebär att 0111 en förenit1g
har låg soliditet är det egna kapitalet litet i
förhållande till su1nn1a tillgångar, dvs att
verksan,heten till stor del är finansierad n1ed
lån. God soliditet är 25 % och uppåt.
Ställda säkerheter

Avser i föreningens fall de säkerheter, i regel
fastighetsi_nteckningar, so1n lä11u1ats son1
säkerhet för erhållna lån.
Värderninskning av fastigheten

Avskrivning av föreningens fastighet på grund
av ålder och nyttjande. Den årliga
avskrivningen påverkar resultaträkningen son,
en kostnad. J balansräkningen visas den totala
avskrivningen son1 gjorts sedan föreningens
bildades.
Årsavgift

Medlenunarnas årliga tillskott av n1edel llir att
användas till den löpande driften och de
stadgeenliga avsättningarna. Årsavgiften är i
regel fördelad efter bostadsrätternas
gr undavgifter och skall erläggas 111ånadsvis av
föreningens 1nedlen11nar. Årsavgiften är
föreningens viktigaste och största
itlkon,stkälla.
Årsredovisning

Redovisningen styrelsen avger över ett avslutat
verksan,hetsår och son, skall behandlas av
ordit1arie föreningsstän1111a. Årsredovisningen
skall 0111falta förvaltningsberättelse,
resultaträknit1g, balansräkning och
revisionsberättelse.

RBBRF
FLORISTEN

Årsreclovisningen är upprättacl av
sf)1relse11 for RB BRF FLORISTEN i
sa,narbete ,ned Riksb;,ggen

Riksbyggen arbetar på uppdrag från
bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag
rned ekonornisk förvaltning, teknisk
förvaltning, fastighetsservice san1t
fastighets utveckling.

Årsredovisningen är en handling son1 ger
1nedlen11narna san1t långivare och köpare
bra rnöjligheter att bedön1a föreningens
ekono1ni. Spara därför alltid
årsredovisningen.

RIKSBYGGEN:
tel. 0771-860 860

www.riksbyggen.se
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