








Brf Riksrådsvägen 
716421-9896 

Förvaltning 
Föreningens förvaltning53vtal och övriga avtal. 

Avtal 	 Leverantör 
Internetleverantör 
Teknisk förvaltning 
Läge n hetsförteck n i ng 
Ekonomisk förvaltning 
Ventilation 
Värmecentral 
Underhåll gångar vinter 
Takskottning 
Försäkring 
Tomträttsavgift 
Värme 
Atervinning 
Skadedjursbekämpning 
El 
Elnät 

Tele2 (ComHem) 
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB 
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB 
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB 
Bravida Ventilationsservice AB 
AB Energiekonomi 
Svensk Markservice 
WJJ Entreprenad AB 
Trygg Hansa 
Stockholms Stad 
Stockholm Energi 
PreZero 
Nomor 
Storuman Energi AB 
Ellevio AB 

Föreningens ekonomi 
Enligt styrelsens beslut höjs årsavgifterna 2022-01-01 med 4,50 %. 

FÖRÄNDRING UKVIDA MEDEL 

UKVIDA MEDEL VID ARETS BÖRJAN 

INBETALNINGAR 
Rörelseintäkter 

Finansiella intäkter 

Minskning kortfristiga fordringar 

Ökning av långfristiga skulder 

Ökning av kortfristiga skulder 


UTBETALNINGAR 
Rörelsekostnader exkl avskrivningar 

Finansiella kostnader 

Ökning av kortfristiga fordringar 

Minskning av långfristiga skulder 


UKVIDA MEDEL VID ARETS SLUT· 

ARETS FÖRÄNDRING AV UKVIDA MEDEL 

*Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna 

Kassa och Bank samt Övriga fordringar. 


2021 
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305 

O 
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2020 

3207852 

8874833 
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775719 

Sida 5 av 19 





































3 (3) Sonora Revision 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål 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 gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller 

- på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller 
stadgarna. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed 
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om 
ekonomiska föreningar. 

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 som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust 
inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 

Som en del aven revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 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 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 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 föreningens vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 

Stockholm den 18 maj 2022 

~s~ 

Beatrice Fejde 
Auktoriserad revisor Intern revisor 

Bostadsrättsföreningen Riksrådsvägen, Org.nr 716421-9896 



Hur man läser en årsredovisning
Årsredovisningen är den redovisning styrelsen lämnar över ett avslutat räkenskapsår
och som behandlas vid föreningsstämman. Årsredovisningen ska innehålla
förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter.

1. Förvaltningsberättelsen
Redogörelse av verksamheten i form av text och
tabeller.

2. Resultaträkningen
Visar föreningens samtliga intäkter och kostnader
under räkenskapssåret. Överstiger intäkterna
kostnaderna blir mellanskillnaden vinst. Vid omvänt
förhållande uppstår förlust. Styrelsen föreslår för
föreningsstämman hur årets resultat ska disponeras.

3. Balansräkningen
Visar föreningens samtliga tillgångar och skulder
samt eget kapital vid den sista dagen i föreningens
räkenskapsår.
Föreningens tillgångar består av
anläggningstillgångar (t ex fastigheter, inventarier
samt finansiella tillgångar och omsättningstillgångar
(t ex likvida medel och kortfristiga fordringar).
Föreningens skulder består av långfristiga skulder (t
ex fastighetslån) och kortfristiga skulder (t ex
förskottshyror och leverantörsskulder).
Under eget kapital redovisas grundavgifter, olika
fonder samt disponibla vinstmedel eller ansamlad
förlust.

Termer i årsredovisningen

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR är tillgångar i
föreningen som är avsedda för långvarigt bruk.

AVSKRIVNINGAR är den kostnad som motsvarar
värdeminskning på bl.a. föreningens byggnad och
inventarier. Avskrivningar görs för att fördela
kostnader på flera år.

DRIFTSKOSTNADER är kostnader för löpande
funktioner i en fastighet. Exempel på driftskostnader
i en bostadsrättsförening är värme, el, vatten och
avlopp, städning, sophämtning och fastighetsskötsel.

FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL är en fond som
föreningen enligt stadgar och/eller stämmobeslut gör
en reservering till årligen. Syftet är att säkerställa
utrymme för fastighetens framtida underhåll.

KORTFRISTIGA SKULDER är skulder som förfaller
till betalning inom ett år.

LIKVIDITET är föreningens betalningsförmåga på
kort sikt och utgörs av föreningens tillgängliga
bankmedel.

LÅNGFRISTIGA SKULDER är skulder som förfaller
till betalning om ett år eller senare.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR är tillgångar som
löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida
medel. Omsättningstillgångarna används för att
betala löpande utgifter och finansiera
den dagliga verksamheten.

SOLIDITET är föreningens eget kapital i procent i
förhållande till de totala tillgångarna (benämns som
balansomslutning).

STÄLLDA PANTER OCH SÄKERHETER avser de
pantbrev/fastighetsinteckningar som föreningen
lämnat som säkerhet för erhållna lån.

REVISIONSBERÄTTELSE är där revisorerna uttalar
sig om årsredovisningen, förvaltningen
och om styrelsens förslag till användande av
överskott eller täckande av underskott, samt
om de anser att föreningsstämman bör bevilja
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

UNDERHÅLLSKOSTNADER är utgifter för
planerade underhållsåtgärder enligt underhållsplan
eller motsvarande som i redovisningen redovisas
direkt som kostnad i resultaträkningen.

VÄRDEHÖJANDE UNDERHÅLL är utgifter för
funktionsförbättrande åtgärder enligt underhållsplan
eller motsvarande och som redovisas som
investering i balansräkningen och kostnadsförs över
tillgångens livslängd (se även ”Avskrivningar”).

Spara din årsredovisning,
det är en värdehandling!


