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Styrelsen för
HSB Bostadsrättsförening
Kortedala i Göteborg
Org. nr: 757200-9160

får härmed avge årsredovisning fbr foreningens
verlcs amhet under rälcenskap s fu'et

20t9 -07-0

1-2

02 0-06-3 0

LISII lSrl' I(oltcdala i GöteboLg Org, N1757200-9160

NÖTTVa

LTNINGSBERÄTTIILSE
för

HSlt llos tadsrättslö ren in g I(o rtedala i Göteborg

VERI(SAMHETEN
AIlmänt om verhsamheten
Bostadsr'ättslöreningen HSB brf I(ortedala i Göteborg är ett
privatbostadsföretag sorn har till syfte att upplåta bostadsråitter åt sirra
rnedlemmar.
För'erringen äger fastigheten/fastighetema l(ortedala 40:2,40:9,67:1,68:1,
69:l och 70:l i Götcborg, fastigheten är upplåten med tornträtt.
'l'omträtterna löpcr ut enligt nedan

67:1,2032-10-08
40:9,2027-10-16
40:2, 68:1, 69: I och 70: 1,2034-10-04

l)et linns i derura fastighet sammanlagt 349 st lägenhctcr, 78 st galage ooli

175

st p-platser',
För'eningen har sitt såite

i Götebotg.

Totala lägeuhetsytan är l9 239 kvm.

I fastigheten finns bostadshr.rs rned acil'cssenta Fastlagsgatan 1-9,
Östra Miclvintersgatan 12, 14,16,I8, Västra Midvintclsgatan 6-I0,
Sönclagsgatan l-7, 9-19,21-31 sanrt 33-45.
Irör'eningens fastighet är'fulIvåirclesförsäkrad i Moclerna försåikringar.

Föreningens 349 st bostäder förclelar sig enligt följandc:

36stlrok
218st2r'ok

86st3rok
9st4r<lk
Styrelsen för' HSB:s bostaclsrättslörening i l(ortedala hal som sin främsta
rnårlsåittning att hålla fastighetelna på en hög standalcl samt fi'ämja en god
boenderniljö.
Stylelsen lägger även stor vikt vid att stärka föreningens ekonorni för'att
minimera fi'arntida avgiftshöjrrirrgar. Det är styrelsens förhoppning att dessa
mål skall skapa ett ekonouriskt, trivsaurt och tryggt boende. *

3
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Inom vår förening l-rnns dct för alla lllcdlelnrnat'elt gemensam bastu samt ett
välutrustat motionslum. Irör de yngle finns cn lekpark, I arrslutning till
lekparken finns en trivserm grillplats. Förenirrgen har bredbarrd kopplat till
sarntliga lägcnhcter. Föroniugen är även utrustacl mcd en
övernattningslägenhet som medlemmarna kan hyra för en ringa kostnad (för
närvarande 250 ls per natt). Vi har äveu cn åtcrviruringsanlåiggning
tillsanrmans mecl vår grarrnförening.
'I'ack vare att mecllemmarna är duktiga på att använda sig av detrua ntÖjlighet
hal vi clcn lägsta sophärntningstaxan. I(ompostcling av hr"rshållsavfall sker föt
rniljöns skull och för'föreningens ekonotni.

Väsentliga hänclelsel' ltnder och efter vcrl$alnhetsåret
lJncler råtkenskapsårct höjdcs mårradsavgiftelna med20Ä uppgår
genomsnitt 78.5 kr/nrz och år'.

[fter

tiII

i

räkenskapsårets utgång har hellcr ingen höjrling skett.

Unclcr året hat följandc reparationel giorts:
Föreningen bytcr. löpande ut fasadbelysning, lrelysning i allmiinna
ntlynturen etc. till met'energisnalla alternativ, oftarst I-,1')l)
Reparatiopcr av hissar, el och vatten m.m. har varit av nornral otnfattning,
koitnacler för'dessa reparationer franrgår av t'csultatråilcningen. Dock sel vi
att clet är en del ökandc protrlem med våra avlopp'
Unclcr årct hal följande investeringar gi<lrts:
Byte av tvättstuge-r.ttt'ttstniug
Nåista r'äkenskapsår plancras byte av tertnostatct' och lårssystern.

Stylelsen har unclcr vår'en köpt in och moutet'at [1er båinkar och borcl till våL
utcrniljö, Styrelsen har ockstl arbetat aktivt med brauclöversyn och våra
gemensamma lokaler, detta arbete fbrtsåitter kontintrelligt,
Styrelsen löljer clen ekonorniska utveoklingcn för'att bevaka cventuella
räptehöjnirrgar. Vid ilrets omförhancllingar av aktuella lån lyckacles vi 1ä
grycket bra r'äntor'. Dook rnåirkcr man tydligt att trenden nred extremt låga
räntor (runt 1%) har vänt och att råintorna nu haurttar pti en litc höglc nivå vid
onrförhanctlingar. Den högsta räntenivån vi har på ctt av våtra lån är pA 1,610Ä'

Ulcler verksamhetsfrret hal förenirrgen teclcuat f'örvaltaravtal och tekniskt avtal
'fack var.e en bla förhandling om avtalet föl'teknisk förvaltning ktrnde vår
Iästigtretsskötare få err auställning hos LISB Göteborg.
Styrelsen följer upp verksanrheten kontinuerligt och har rrppl'öljningsmöten
rnecl HSB Götebolg, l'ör att se att de tjäpster vi köpcr följcl avtalat.
Vi har mecl clet tckniskar avtalet fått en båittre clokumontation kting reparationet'
och lilr lättale att nu kornrna årt grunc{ploblemen i l'astighctct'na och kan gör'a
åtgärder som håller'över tid. ;

4
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MEDLEMSINFORMATION
Otdinarie föreningsstämma hölls den l9ll
deltog 46 personer från 39 lägenheter.

I - 2019,1

stämman

Föreningen hade vid årets början 431 medlemmar och vid årets
slnt 438 medlemmar. 52 avgående 59 tillkornmande.
Under året har 45 lägenheter överlåtits.

Styrelsens sammansättning under året hal varit:

Andersson
furnika Ifuistic
Larc Flansson
Zdrave Mitrevski
Siri Hartrnann
Stina-Kajsa Melin
Carina

ordfbrande
viceordförande
selspterare
ledamot
ledamot
utsedd av HSB Göteborg

I tul att avgå vid konrnrande ordinarie för'eningsstämma
är Lars Hansson, Annika lQ'istic, Siri llaltmann.
Styrelsen har under'året hållit l3 sammanträden (12 ordinarie styrelsernöten
samt ett lconstituerande möte).

Firmatecl$are har varit Carina Andelsson, Lars Hansson, Siri Hartmarur samt
Annika I(ristic, två i för'ening,
Rovisorer har varit Daniel Ruhe rned l(irn Möllel'som surpplearrt, valda av
ft)reningen sanrt en av ['lSB Riksfdrbund utsedd revisor.
Föreningens representant i FISB-Göteborgs fullnräktige har varit
Carina Andersson ooh L,als Flansson vald av stämman, rned övliga ledamöter
som sr.rppleanter,
Valberedning har varit Gunilla Jeffberg och Morgan Bladgård, vald av
stämman.

,
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FLERÅRSÖVNRSMT
Thr

4r7

20t7n8
ls 410

83 86s

2 t3l
82216

2 502
76 66r

785

770

770

2019120

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella
poster
Balansomslutning
Ärsavgifter för bostäder,
Kr per kvm
Urrderhållsfond
Soliditet i%

15 697

2766

20l8l19

ls

2016ll7

20Lsl16

14 843

13 919

2986

-848

58 301

47 497

8 036

l7

14 938

13 183

12 t94

741
10 309

22

l9

t7

19

713

nÖN,'II.IORING EGET I(APITAL
Dispositlon av
föregående
års resultat
enl. stämmans
Belopp vid
årets lngång beslut

Bundet eget kaPital
559 874
lnbetalda insatser
13182722
Fond för vttre underhåll
S:a bundet eget kaPital 13742 596

Fritt eget kapital
-370 741
Balanserat resultat
2 131 081
Arets resultat
S:a ansamlad vinsUförlust 1 760 340
S:a eget

kapital

15 502

937

Förändring
under året*

00
0 1 755 380
o 1 755 380
2131 081 -1 755 380
-2131 081 2766 277
0 1 010 897

0

2766 277

*uncler året har avsättning till unclerhåtlsforrd gjorts med
samt disposition ur med 44 620 kr. *

6

I

800 000 kr

Belopp vld
årets utgång
559 874
14 938 102
15 497 976

4 960
2766 277

2771237
18 269 213

HSB Brf l(ortedala i Oöteborg Org. Nr757200-9160

RESULTATDISPOSITION
Underhållsfonden är att betrakta som bundet eget kapital. Stärnman har att ta
ställning till hela det fria kapitalet.

Enligt de staclgar som antogs 2019-02-02 är'det styrelsen som beslutat om
avsättning o ch d ispos ition tu' underhål lsfond.

Till

stämmans för'fogande står följande belopp

i kronor:
4 960
2766277

Balanserat resultat
Ärets rpsultat

2 771 237
Styrelsen föreslår följande disposition:

Att till balanselat resnltat föra över 2 771237

l<r,

Styrelsen vill passa på att frarnföra sitt taclc till alla medlemmar som [fälpt
styrelse med divelse göromåI.
Mad dessa radel bet stylelsen att få framtbra sitt tack för det gångna år'et samt
önska den nya styrelsen lycka till. n

7
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2019-07-01
2020-06-30

Resultaträkninq
Rörelseintäkter

Not

Nettoomsättnlng
Övrlga rörelselntäkter

I

Not 2

ls

696 749
153 970

1s 850

Summa rörelselntäkter

Rörelsekostnader
Not 3
Not 4

Drlftskostnader
Underhållskostnader
Övrlga externa kostnader
Personalkostnader
Av och nedskrlvnlngar av anläggnlngstlllgångar

Not

5

Not 6

Not 7

2018-07-01
2019-06-30

719

-8 205 956
-44 620
-667 4t0
-1 078 338
-2274 456

-L227078t

Summa rörelsekostnader

3 s79

Rörelseresultat

938

L5 416 747
107 519

15 524 266
-6 883 s61
-811 128

-692345
-1 861 880

-2 171,727

-L242064L
3 103 625

Finansiella poster
Not 8
Not 9

Räntelntäkter och llknande resultatposter
Råntekostnader och llknande resultatposter

Summa flnanslella post€r

Ärets resultat

Not

9

10

-831 720

7 382
-979 926

-813 661

-972544

18 059

2766277

2 131 081

Å
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W,
Hsb Brf Kortedala I Göteborg
Bala

Tillgångar
Anlä

ggningstillgånga r

nateitella

a n äggntngstlllgånga

r

Not
Not

Byggnader och mark
Inventarler
Flna nslella a nläggnlngstlllgå nga

11
12

70 507 430

700

700

-69

r

Not 13

Andra långfrlstlga värdepapperslnnehav

130 799

70 638229

700

69 458 136

Summa anläggnlngstlllgångar

Omsättningstlllgångar
Ko

68 415 018
1 042 418
457 436

70 638 929

-

ftfrls tlg a fo rdrlnga r

Not 14
Not 15
Not 16

Kundfordrlngar
Övrlga fordrlngar
Förutbetalda kostnader och upplupna lntäkter

Not 17

Kortfrlstlga Placerlngar

Summa omsättnlngstlllgångar

Summa tlllgångar

l0

I

742
4 135 366

t262239

19 s57

s 796 901
760 649

5 407 347

6577

9 000 000

5 000 000

107

,.4407 347

LLs77

83 865 483

822L6 03s tr

LO7
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2020-06-30

Balansräknlnq

2019-06-30

Eget kapltal och skulder
Eget kapltal
Bundet eget kapltal
Medlemslnsatser
Underhållsfond

Frltt eget kapltal
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapltal

559 874

559 874

14 938 102

t3182722

t5 497 976

L3 742 596

4 960
2 766 277
2 771 237

2 131 081

18 269 213

15 502 937

-370 741

I

750 340

Skulder
Långfrlstlga skulder
Långfrlstlga skulder tlll kredltlnstltut

Not

Kortfrlstlga skulder
Kortfrlstlga skulder tlll kredltlnstltut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övrpa kortfrlstlga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda lntåkter

18

58 229

535

59 911 769

1 s85 104

1 158 984

t

44 348
2 652 519
T 84T 917

601 149
28 123
2773 065
2240 008

7 366734

6 801 330

Summa skulder

65 s96 269

66 713 099

Summa Eget kapital och skulder

83 865 483

822L6 035 /r

Not 19

Not 20
Not 21

1t

242846

Org Nr: 757200-9160
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Noter
RedovisnlngsprinciPer m.m.

(BFN) allmänna råd'
Ärsredovtsnlngen är upprättad enligt Ärsredovlsnlngslagen och Bokförlngsnämndens

Regelverk för årsredovisningar

Ärsredovlsnlng och
Äisieoovtsnlngen nar upprittitiienltehet med årsredovlsnlngslagen och BFNAR 2012:l
(K3).
koncernredovlsnlng

Redovlsnlngsvaluta
Denna årsredovlsnlng är uppråttad I svenska kronor'

Byggnader
avskrlvnlngar enllgt plan
Materlella anläggnlngstlllgångar redovisas tlll anskaffnlngsvärde minskat med ackumulerade
sker llnJårt över förväntade
utglfter
och
tlllkommancle
på
befiniltga tillgängar
och eventuella nedskrtvnlngali nuir,iruningur
värde enligt särsklld modell'
respektlve
på
komponenternas
vlktad
avskrivnlngibaseraU
nytuanctepertoder. För byggnad sker
FöUande avskrlvnlngsprocent tlllåmpas:

Byggnader
Balkonger och tak
Inventarler

L$7o/o
2,50o/o

10'200/o
En ny bedömning av förväntad nyt$andeperlod

för komponenterna har gjorts.

Intäktsredovisning

förenlngen redovlsar lntäkter
Intäkter har redovisa-ts tlll vad förenlngen har fått eller beräknats få. Det lnnebär aft
(fakturabelopp),
belopp
nomlnellt
tlll

Underhållsfond

och baseras på
Reserverlng för framtlda underhåll av förenlngens fastigheter sker genom resultatdlsposltlon
förenlngens underhållsPlan,

Långfristiga skulder

som långfristig skuld då
Lån med en kvarvarande blndnlngsticl på ett år eller mindre klassiflceras I årsreclovlsningen
^
lnom ett år.
lånefinanslerlngen
att
avsluta
för
avslkt
lnte
har
och
förenlngen
är
längfrlstlg
flnanslerlngen av fastigneien

Inl<omstskatt

het.
iöreningen beskattas enbart för kapltallntäkter tlllclen delde lnte är hänförllga.tlllförenlngens fasug
med 21,4 o/o pä beräknat överskott.
Efter avräkntng av eventuellt skattemässlgt ackumulerat underskott sker beskattnlng

övrl9t

6vrtgä gtpångar och skutder har värcterats till anskaffnlngsvår'de om

övriga bol<slutskommenta r€r
Förenlngen har haft 2 anställda fastighetsskötare under året.

*

t2

eJ

annat anges I not nedan,

Or0 Nr: 757200-9160
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2019-07-01
2020-06-30

Noter
Not

1

Nettoomsättnlng
Årsavglfter
Hyror
Ovrlga lntäkter

15 146
514
421
16 081

Bruttoomsättnlng
Avsatt till lnre fond

EI
1

1

Tomträttsavgåld
Övrlga drlftskostnader

746

15 80r 744
-384 997

749

983 645
536 132
389 183
887 948
724 079
347 691
802 852
279 948
743 745

L54L6747
107 519

622449
486 154

I

8l

0

WS

23 089

El och tele

0
0
21 531
0

Transport
Byggnad utvändlgt
Markytor

577
844

146

97r
276

6 883 561

Underhållskostnacler
Byggnad lnvändigt

448 L27

920 t76
677 840
348
780
426
742
430

510 733

8 205 956

560

272527
196 459
141 168
86 540
32 774

44 620

811 128

523 181
LL2 200
32 029

505 033
110 700

667 4tO

592 345

120 000
36 600
10 200
27 820
68 474

övilga €xterna kostnader
Fastighetsskatt
Medlemsavglfter
Övrlga externa kostnader

Not 6

s49 696

410 031

Drlftskostnader

Uppvårmnlng
Vatten
Sophämtnlng
Ovrlga avglfter
Förualtnlngsarvoden

Not 5

8420t7

400

153 970

Fastlghetsskötsel och lokalvård
Reparatloner

Not 4

L4

övrlga rörelselntäkter
Övrlga lntäkter

Not 3

030
316

-384 997

15 696

Not 2

2018-07-01
2019-06-30

76 612

Personalkostnader
Förtroendevalda
Styrelsearvode
Förtoendeman
Revlsorsaruode
Löner och andra ersättnlngar
Soclala kostnader
Kurser och konferenser

1 553

115 000
219 600
t3 000
31 s95
139 020
3 750

264 656

521 965

4r2 887

7r0 324

55 448
129 274
154 200
s6 349

46 653
237 845
259 7L5

4 525

42 r07

813 682

1 339 91s

1 078 338

1 861 880

övrlga anstållda
Löner och ersättnlngar
Löner extrapersonal
Soclala kostnader

uttagsskatt
Penslonskostnader och förpllktelser

Övrga personalkostnader

Not 7

43 262

Av och nedskrlvnlng av anläggnlngstlllgångar
1 936 412

Byggnader och ombyggnader

156 000
182 044

Markanläggnlngar
Inventarler

2274456

r3

1

943 052
156 000

72 675

2!7t727 L

OO Nr: 757200.0160
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2019-07'01

2020-06€0

Noter
Not 8

18 0s9

7 382
7 382

828768

880 651
0

-r8059

Räntekostnader och llknande resultatposter
Räntekostnader långfrlstlga skulder
Räntekostnader kortfrlstlga skulder
Övrlga flnanslella kostnader

Not 10

2019 .06.30

Ränt€lntåktqr och llknande resultatpoeter
Övrlga räntelntäkter

Not 9

2018-07-01

1 052
1 900

Ärets reeultat
Redovisat resultat
Avsättnlng tlll underhållsfond
Dlsposltlon ur underhållsfond
Resultat efter underhällspäverkan

979 926

2766277

2 131 081

-1 800 000
44 620
I 0t0 ö9i'

t4

99 275

831720

-1 800 000
811 128

I l4Z

209

|A
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2020-06-30

Noter
Not

1l

2019-06-30

Byggnader och mark
Ingäende anskaffnlngsvärde
Ärets lnvesteringar
Utgäende ackumulerade anskaffnlngsvärden
Ingående ackumulerade avskrlvnlngar
Årets avskrlvnlngar

Utgående avskrlvnlngar

Bokfört värde byggnader

96 594 128

96 328 s44

0
96 594 128

265 584
96 594 128

-32 082 698
-1 936 412
-34 019 110

-30 139 646

62 575 018

64 511 430

7 400 000
7 400 000

7 400 000
7 400 000

-1 943 052
-32 082 698

Markanläggnlngar
Ingående anskaffnlngsvårde
Utgående ackumulerade anskaffnlngsvärden
Ingående ackumulerade avskrlvnlngar
Ärets avskrlvnlngar
Utgående avskrlvnlngar

-1 404 000
-156 000
-l 560 000

Bokfört värde markanläggningar

s 840 000
68 415

Bokfört värde byggnader och mark

-l

248 000

-1s6 000
-1 404 000

5 996 000

018

70507 430

Taxerlngsvärde för Kortedala 40:2, 40:9, 67tL, 68tt,69:1 och 70:1
Byggnad - bostäder
Byggnad - lokaler

139 200 000
955 000
140 155 000

139 200 000
9s5 000
140 1s5 000

Mark - bostäder
Mark - lokaler

100 600 000
1 491 000
102 091 000

100 600 000
1 491 000
102 091 000

Taxerlngsvärde totalt

242 246 000

242246 000

792 599

792 599

Not 12 Inventarler
Ingående anskaffnlngsvärde
Ärets lnvesterlngar
Utgående ackumulcrade anskaffningsvärden

1 093 663
I 886 252

Ingående avskrlvningar

-661 800

Ärets avskrlvnlngar

-LB2 044
-843 844

Utgående avskrlvnlngar

Bokfört värde

0

792 599
-589 125
-72 675
-561 800

to424ta

130 799

500
200

500
200

700

700

Not 13 Andra långfrlstiga värdepappersinnehav
1 andel I HSB Göteborg ek,för.
1 andel I Fonus

Not

14

Kundfordrlngar

I 742
----TTE

llyres och avglftsfordringar

Not

15

övrlga fordrlngar
Avräknlngskonto HSB Göteborg ek,för.
Skattekonto

Not

16

Förutbetalda kostnader och upplupna lntäkter
Förutbetalda kostnader
Upplupna lntäkter

Not

17

19 557

4 053 382

-fts=7
5 746 S7L

BI 984
4 135 366

50 330
-ffi-967

t257 t40

7s6 B3s

5 099

t262239

3 814

760 649

Koftfrlstlga placerlngar

HSB
HSB

Göteborg

1
I
2020"01-31 2020-07-31

4

6 mån

0,250/o

9 000 000

Fash'änteplacerlngar

9 000

t.5

000

3 000 000

5 000 000

5 000 OO0 1

Org Nr: 757200-9100

'@
Hsb Brf Kortedala i Göteborg

2020-06-30

Noter
Not 18 Långfrlstlga skulder

2019-06-30

till kredltinstitut
Nästa års

Lånenummer
317073
359207
3789s4
409473
416161
42s608
437778
440880
536546
558185
s82527

Länelnstltut
Stadshypotek
Stadshypotek
Staclshypotek

Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek
Stadshypotek

Konv,datum

Ränta

202t-12-01

1,27o/o
L,53o/o

2022-06"30
2021-09-30
2023-03-30
2023-03-30
2021-06-30
2023-07-30
2021-09-01
2022-10-30
2024-01-30
2025-04-30

L,4Lo/o
L,55o/o
L,50o/o

L,l5o/o
l,610/o

l,r5o/o
0,75o/o
0,890/o
L,09o/o

Belopp

6 74t 490
9 725 000
903 353
3 200 000
5 805 120
1 920 035
424 LgL
1 269 940
3 450 600
B 494 909
B 880 000
59 814 639

amofterlng
69 860
100 000

8 072
B0
120
182
195

I

26
48
513
240
1

000

940
860

320

320
000

732
000

585 104

58 229 535

Långfrlstlga skulder exkluslve kortfrlstlg del
Om fem är beräknas nuvarande skulder tlll kreditinstihrt uppgå tlll

51 BB9 119

Ställda säkerheter:
Fastlghetsl ntecknlngar

Not

19

Kortfrlstlga skulder tlll krodltlnstltut
Ko*frlstlg del av långfrlstlg skuld (nästa års beräknade amofterlngar)

Not

20

62 269

000

62 269 000

1 585

104

1 158 984

övriga kotfristiga skulder
4 770

Källskatt
Arbetsgivaravgifter
Mervärdesskatt
Anställdas avdrag
Inre fond

4 995

74 686
68 818

160

260 105

lss

67s

0

2 4tt6 919

2 368 781

z 552 519
Not

21

Upplupna kostnader och förutbetalda lntäkter
Upplupna räntekostnader
Ovrlga upplupna kostnader
Förutbetalda hyror och avglfter

Göteborg

'20

t

t0

1

111 868

127 977

373 183

829 836

356 866
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Stlna-KaJsa Melln

Vår revlslonsberåttelse har

Danlel Ruhe
Av förenlngen vald revlsor

'LLf rc+.)rvgivits

betråffande denna årsredovlsnlng

48, av l.lSB

utsedd revlsor

t6

I 282 195
2 240 008

REVISIONSBERATTELSE
Till förenlngsstärnman i HSB Brf Kortedala i Göteborg, org.nr, 757200-9160

Rapport om årsredovisnin gen
Grund för uttalanden

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsrodovisningon för HSB Brf Kortsdala

Vi har utfört revisionon onligt god rovisionssed i Sverige, Revisorornas
ansvar enligt donna sed beskrivs närmare i avsnitton Revisorn utsedd
av HSB Riksförbunds ansvar och Den föreningsvalda rovisorns

i

Göteborg lör räkonskapsårot 2019-07-01-2020-06-30,
Enligt vår uppfattning har årsrodovisningon upprättats i onlighet med
årsrodovisningslagon och gor on i alla väsontliga avsoonden
rättvisando bild av föroningens linansiolla ställning per den 30 iuni
2020 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsbsrättelsen är förenlig med
årsrodovisningens övrlga delar,

ansvar.
Vi är oboroondo i förhållande till föreningen enligt god rovisorssod
Sverigo, Rovisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgio( sitt

i

yrkosotiska ansvar enligt dessa krav,
Vi anser attde revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

Vi lillslyrker därför att löroningsstämman fastställor rosultaträkningon
och balansräkningen.

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden,

Upplysnlng av särsklld betydelse
Uian att Oeipåverkar våra utlalandon ovan vill vi fästa uppmärksamhel på klassilicoringon av föreningens skulder till kroditinstitut i
årsrertovisningen, Föreningon har lån som klassificeras som långfristiga rnen förfallor inom ett år från balansdagen och som därmod är
kortfristiga,

Styrelsens ansvar

Vid upprättandet av ärsredovisningen ansvarar styrelsen för
bodömningen av föreningens fönnåga att fortsätta vorksamheten, Don
upplysor, när så är tillämpligt, om förhållandon som kan påverka
förrnågan att fortsätta vorksamhoton och att använda antagandel om
fortsattdrift, Antagandel om forlsattdrift tillämpas dock into om
styrelson avsor att likvidera föreningen, upphöra med vorksamheten
ollor inlo har något reallstiskt altentativ till att göra något av detta.

Dot är styrelsen som har ansvarot för att årsrodovisningon uppråttas

och att den ger en rättvisan<lo bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar ävon lör den inlorna konkoll som den bedörner är
nö<lvänclig för att upprätta en årsredovisnlng som inte innehållor några
väsontliga folaktigheter, varo sig dessa beror på oogontlighetor ollor
misstag.

Rovlsorn utsedd av HSB Rlksförbunds ansvar
Jag har utfört rsvisionon onligt lntornalional Stanclarcts on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverigo, Mitt mål år att uppnå en rimlig grad av
säiorhet om huruvida årsrod-ovisningerr som helhet into innohållsr några väsontliga felaktigheter, varo sig dossa boror på oegentlighetor eller
misstag, och att lärnna on revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhot är on hög grad av säkerhet, men är ingen garanli lör
att on övision som utförs enligt ISA och god rovisionssod i Sverige alltitl kommsr att ufrptäcka on väsentlig felaktighet om on sådan finns.
Folakligheter kan uppstå på giund av oogentlighotor ellor misstag och anses vara väsonlliga om do onskilt eller tillsammans rimligon kan förvåntas
påverka cle ekonomiska beslul som användare fattar med grund i årsrodovisningon,
Som dsl av en revision onligt ISA använder jag prolessionollt omdömo och har on profossionollt skeptisk inställning undsr hola revisionen.
Dessutom:

.

i
oes*trisr'ot';åilå'

identitiorar och boctömor jag riskerna för väseniliga fotaktigheter
årsrodovisninson, uu,,,isi,ss, boror på

1l?1i19.91

misstag, trtformar och utför granskningsåtgärdor bland
utifrån dessa riskor och inhärntar revisionsbovis som är

ffi;ffi

annal

rirkäckrisa och ändamårsenrisa rör arr utgöra on srund
uttalandon. Risken för att inte upptäcka on väsonllig
till fölid av oegentligheter är högre än för on våsontlig
som boror på misstag, eflorsotn oegentligholor kan

.
.

ro1mi1

felaktighot
felaktighst
innefatta
agorando i maskopi, förfalskning, avsiktliga ulslämnanden,
folaktig informalion ellor åsidosättancle av intorn kontroll.

intorrra

skarrar ias mig on rörsråorse av den der av öroninsons
kontroll som iar betydelso lör min revision för att
granskningsåtgärdsr som är lämpliga mod hänsyn
.
omständighetolrta, men inte lör att uttala mig om effektivitoton

den interna

kontrollon.

ulforrna
lll . i

urvärdsrar ias rämprisheren ide redovisninssprinciper
används och rimligholen i styrelsens uppskatlningar
rodovisningen och tillhörands upplysningar,

i

som

slulsats om länpligheten i att styrelsen använcler

ilåtfll,j:lf;T,f:f#',iåi;iiifåf|il3.'lr1åuos,und io,
rovisionsbevisen, om huruvida dei finns-någon

ät?1i:|lr"J|l'I:ll'?:l''H:iiT,1;:låi'tiililfå"å',"ffJ:1,
fönnåga att fortsä1a vorksamhetdn. Om jag drar slutsalse-n alt
det finns en väsonllig osäksrlretsfaktor, rnåste jag i
rsvisionsberättelson fästa upprnärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningon otn den väsentliga osäkerhetslaktorn sllor,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modiliora utlalandol om

3åil',ffiHlffilJiilli:||$:'i'il?fffilillåf,,','']f,f$å?''
irn

.

f'o,r,tiO, nandelsor ellor förhållandon göra att en förening
into
- '- länore
'-"v'' kan forlsätta verksamhsten.
utvärderarjag don övergripand€ presentationon, slrukturen och

$li:'ij!|,n'fi:'flllliffili;lålllfi:trJiä1911ilft,'J."J
hanOetsorna öå ett såii som ger en iåttvisande bild.

Jag måsto informora styrolson onr blan<J annat rovisionens planorado omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, Jag måsto också
införmera orn betydebdfulla iakttagolsor undor rsvislonen, däribland de oventtrella betydando brister i don intorna kontrollon som iag idontifiorat. i1.
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Den förenlngsvalda rovlsorns ansvar
rirnlig grad av
dolar av lagon om ekonomiska föreningar. Mitt mål är att uppnå en
Jag har utfört en rovision enligt bostadsrättslagon och tillärnpliga
bild av
ger
rättvisande
sn
årsådovisningon
om
och
näi,löpiattåtrl unriönåimåo ars,uoovisningslagon

säkorhet om huruvi<Ja ary.,rouÄningön
löroningens rosultat och siällning.

stadgar
Rapport om andra krav enligt, lagar, andra författningar samt
Uttalandon

Grund för uttalanden

Utövor vår rovision av årsrodovisningen har vi även utfört on revision
av stvrelsens förvaltrilng för HSB Brf Kortedala i Göloborg för
räkeriskapsåret 2019-0i'01'2020-06-30 sarnt av lörslagot till

Vi har utfört rovisionen enligt gocl revisionssod i Sverige' Vårt ansvar
enliot <Jenna bsskrivs närmärå i avsnittot Rovisorns ansvar' Vi är
i
åuåToenOu i förlrållanclo till föreningen onligtgod rovisorssed Svorige'
Rovisorn utsodd av HSB Riksförbund har i övrigl ftrllgiort sitt
yrkesetiska ansvar onligt dessa krav'

dispositionor bsträlfando föreningens vinst eller föilusl'
förslaget
Vi tillstyrker att föreningsstärnman bshandlar rosultatot enligt
i förvaliningsberättolsen och boviljar styrelsens lodarnöter
ansvarsfrihet för räkenskapsårot,

Styrelsons ansvar
Det är styrelsen som har ansvarot för förslagsl till dlspositionor
beträffande löroningens vinst ollor förlust, Vid förslag till utdolning
år
innefattar dotta bland annat en bodörnning av om uldelningon

försvarlig mod hänsYn tilldo krav som föroningens vorksamhetsarl'
kapital'
omfattning och risker ställor på storleksn av föreningons egna
konsolidoringsbehov, likviditst och stållning i övrigt,

Vi ansor att de revisionsbsvis vi har inhåmtat är tillräckliga och
änclamålsenliga som grund för våra utlalandsn,

av
Stvrelsen ansvarar för föroningens organisation och förvaltningon
föioningons angelägenhotor. Oetta innefattar bland annat att
att
torttOpådo bodörnä föroningens ekonomiska siluation och att tillse
föreningons organisation är utformad så att bokföringen,
i
meOotsliOruartriingon och föreningens ekonomiska angolägonheter
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt,
I

I

Revlsorns ansvar

orn ansvarsfrihot, är att inhämta revisionsbevis lör att med en rimlig
Vårt rnål boträflando rovisionen av förvaltrringen, och dännod vårt uttalandc
avseendo:
någotväsontligt
s-tyrelseledamoti
någon
;;;å6rili[unna bedöma om

ö

.

{9?nmot
,

rörerasit nåeon årsärd errer siortsis skvrcJig tirr
försummolse som kan föranleda orsåttrringsskyldighet

i'f;|ll;'l,fl:li|,'il":;lllåil:[i1ffi*ffä?*llå:l':n'^'
äiJiäååiå^i.Srlrgon'ellor sladgarna.

föreningen, ellor
med ritnlig
vinst oller förlust, och därrned vårt uttalando om dstta, är att
Vårt mål boträffande revisionon av förslagot till rlispositionor av löreningorn
grad av säkorhot bedöma om förslagot är förenligt mod bostadsrättslagen'
garanti lör att en revision sorn ulförs enligtgod rovisionssod i sverige alltid kommer att
Rirnlig säkerhet är on hög gract av säkorhet, men ingon
mot löroningon, sttor att ott förslag till dispositionor av föreningons
upptäcka åtgärctor eiler loounrärså, ronr ian toraitecä srcaiining;rkviotghot
bostadsrättslagon'
med
är
förenligt
vinst ollor föilust into
och har on
använder revisorn utsedd av l-lsB Riksförbuncl profossionellt omdöme
som on <Jsl av on rovision onligtgod revisionssed i sverigo
vinst eller
föroningens
av
lill
dispositioner
och.lörslaget
professionollt skeptisk instäilniäg'undor hela revisionsn. e"niLnins;. uu loruattningu'l
som utrörs basoras på revisorn utsodd av HSB
såd*inssåtoärdå
på
förrusr snrndar sis främsr
oetinäouår attvi fokusorar granskningen på sådana åtgärder'
Rikstörbunds professionoila bec!örnning med ut9ängspunkt i ;i;-k;;[;ffintriöni.ir.
övorträdolser skullo ha sätskilcl bolydelse för föreningens
och
r*tuö
oåi,rar
idivoirtiamhetun
områcten och förlråilandon *,n ar'uarä"rrigå
och andra förhållanclen som är relevanta för vå( uttalands
åbärdof
rLJtöri,
situation, Vigår igonom ocr, piåuuiåjtrlå"rrostut, bestutsuniä[g,
granskat
bolråffando föreningons vinst eller förluslhar vi
oirpäsitionor
örsiag
til
om
stvrsrsäns
om ansvarsfrihot. som un<tertai ör;å;t,,idå;J;

,#irilä ;;'åffii,ä;;';.'viik;iiiii;'ÄrnJo

om förslaget är föronligt med bostadsrättslagon,

Göteborg den

22 I ltJ

2020

)

T,fl(&trltål
Fiola Roxhepi

BoRevision i Sverigo AB
Av HSB Riksförbund utsedd revisor

'r',,/!Yu/, ./r.rt*
Daniel Ruhe
Av löreningen vald rovisor
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Org Nr:757200-9140
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Totala kostnader
Puronrlkortnrd€r

(lpllrlkortnrdrr

-E'6

.6%

övrlgr rxnrno kostnodar
.5t6

Avrkdvnlngor
.1596

oilft
-6316

Fördelning driftkostnader
rftzoao.oc.co

oAraote.oe.go

2 900 000

2 000 000

{ 500 000

I

000 000

500 000

0

I

T
o
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BALANSRÄKNINGEN

FONDER FÖR YTTRE OCH INRE UNDERHÄLL

Balansräkningcn visar föreningens tillgångar
(tillgångssidan) och hrrr clcssir finansieras (skuldsidan), På tillgångssidan reclovisas dcls arrliiggningstillgångar såsom byggrradcr, mark och inverrt,aricr
sarnt lårrgfristiga placeringaq <lcls ornsiittningstillgån gar såsorn avgi ftsford ri ngar, korrfris ti ga place
ringar sarrrI kassa och bank. På skrrlclsidan redovisas
föreningens egna kaJrital, fastigherslån och övriga
skul<lcr. [)ct egna kapitalct indclas i bundet eger.
kapital sorn består av irrsatscr, upplåtelseavgiftcr
och forrd ör yttre unclerhållsarnr f'ritt eger kapiral
sorn iruelhttar året.s rr:srrltat och resultat li.ån tidigaru:
ilr (birlirnscrirt resultat ellc.r ansarnla<l förlust).

ligt s[ad€fanra för dc fl c:sra lxrshdsråttsfiirc n i rr gar
ska styrclscn uppräun trnderhållsplan 1ör föreningens
hus. I enlighc't. illed clenrra plan ska rirliga avsått,
ningar göras till en f<rnd för yttre uurderhåll, vilker
såkcrställer att. rnedel linns ftir arr trygga dct fianrtiEn

da trnderhållet av förcningens hus.
Avsätt.ningcrr sker gen()rn cn omföring nrcllarr

Ititt och bunclct cgt:t kapital och påverkar inr.c
rr:sultaträkningen, se styrr:lscns förslag i förvaltningsberättelsen.
Stadgarnzr reglerar även orrr bostadsrättsföreningen ska avsät.ta nrcdcl till tbnd [ör iure r.rndcrhåll.
Foncllrchållningen i årsrcclovisningcn rrwisar den
sam man lagcla l>r: hål n i nge n för sarn tliga l>os tacls.
rättcrs til lgodohavanden.
l'ågåc ndc s taclgc rcvision kan medföra ån<l radc:
principcr för redovisning av f<rrrdt:ringcn.
I

AN LÄGG NINGSTILLGÄN GAR

Tillgångar sortr är avsc<lcla tör lärngvarigt bruk irrorrr
förc n i nge n. De n viktigas t.r-. än låggn i n gs ti llgånge n
är för<:ningcns fastighet med mark och byggnadcr.

5TÄLLDA SAKERHETER
O

M5ÄTTN INCSTI LLGÄNGAR

fuidra tillgångar iin anlåggningstiIlgrlngar. Omsättningstillgringar kan i allrnänhet ornvandlas till
likvida medel inorn <:tt rlr. Hit hör bland annat
kortfiisti ga tbrd rin gar oc h vissa värrlt: pa1> Jrc r rrarn t.
korltanter (kassa) och banktillgodohavande,
KA55A OCH BANK

llan kti l lgoclohavanclen

o<:

h

r:vc n tuc

l

l

Avscr i förcningcrrs fall dc siikcrheter, Jrantbrcv/
fast.igh<:tsinteckningar sour lårnnats som säkerhct
t,ill kreclitgivarc för crhållna lån.
ANSVARSFÖRBI NOEL5ER

Ångandcn fbr föreningerr sorn intc reclovisas sorn
skuld cIlcr avsiittning. Kan vara borgensfiirtrindelser
eller avtalsr: n I igt. åtaganclt:, s;{rrn töre n ingsavgäld.

han dkassa.
LIKVIDITET

tÅNGFRISTIGA SKULDER

llostads rii tusfcrre ni ngens förrnåga

Skuldcr som bostadsrättslöreningerr ska betala först
efter ett eller flera år; ofta cnligt sårskild runorl.tr
ringsplan, till excrnpel fastighetslån.

kortfristiga skulclcr (till excnrpel vatten, cl, löner,
brånsle). Likvi<literen erhålls genorn attjärnftira
bostadsrättsföreningcns likvida tillgångar med cless
kortfristiga sku lcle r. Ä' ctc t i t<uiaa ti I lgfingarna sörre
ärr de kort.fristiga skulderna, är Iikvicliterctr god,

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulclcr sorn för{aller till bctalning inom ett rir, till
rn pcl skat.t.eskr.rlcler o<: h lcvcran törssku lder.
Numera redovisas åvett f'ond för irrre unclerhåll här,
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