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Org.nr 769603-5729 

Förvaltningsberättelse för Brf Ryttmästaren 13 

Information om verksamheten och fastigheten 
Föreningen registrerades den 11november1998 och har till ändamål att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta 
bostadslägenheter och lokaler till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen äger 
och förvaltar sedan den 15 december 2000 fastigheten Ryttmästaren 13. Fastigheten, 
med adress Olaus Petrigatan 10 och 12, omfattar dels en byggnad uppförd 1950 
respektive 1953, dels en tomt om 1591 m2. Byggnaden utgörs av ett flerbostadshus 
byggt i sten med fyra våningar, inredd vindsvåning samt suterrängvåning och källare. 
Tillbyggnad av vindsvåningen med fyra lägenheter och suterrängvåningen med två 
lägenheter gjordes 1996. Föreningen har sitt säte i Stockholm kommun, Stockholms län. 

I huset finns 45 lägenheter, varav 44 är upplåtna som bostadsrätter (2795 m2) och en 
hyresrätt (82 m2) med en total lägenhetsyta om 2877 m2. Dessutom finns det fem garage 
som alla är uthyrda (kö finns) . I anslutning till fastigheten finns en lekplats. Föreningens 
andel i den samfällighet som äger och förvaltar lekplatsen uppgår till 17,5 %. 

Medlemmar 
Föreningen har 68 medlemmar (20161231). Under året har 2 överlåtelser skett. 

Styrelse 
För tiden 160101 -160503 
Rasmus Ringborg 
Per Hjelm 
Per Olofsson 
Jan Quant 
Finn-Erik Langeggen 
Paula Lindström 
Fredrik Liljeros 

ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
suppleant 

För tiden 160503 -161231 
Rasmus Ringborg 
Jan Quant 
Anna Schalling 
Finn-Erik Langeggen 
Paula Lindström 
Marie Anell Olofsson 

ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
suppleant 

Styrelsen har haft 10 protokollförda ordinarie sammanträden. Föreningens årsstämma 
genomfördes den 3 maj 2016. En extra föreningsstämma ägde rum den 24 augusti 2016. 
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Org.nr 769603-5729 

Revisor 
Tomas Jonasson, Borev Revisions byrå AB, har varit föreningens revisor under 
verksamhetsåret. 

Valberedning 
Vid årsstämman 2016 valdes Ellen Aule och Per Olofsson till ledamöter av 
valberedningen. 

Firmatecknare 
Föreningens firma har tecknats av styrelsen, samt av två ledamöter i föreningen. 

Arvoden 

Styrelsen har arvoderats med sammanlagt 60 000 kronor som fördelats på styrelsens 
ledamöter och suppleanter. 

Ekonomisk förvaltning 

Den ekonomiska förvaltningen har under året ombesörjts av HSB Stockholm. 

Teknisk förvaltning 

Fastighetsskötsel har under året utförts av Kasarna Fastighetsskötsel och städning i 
allmänna utrymmen har utförts av Melin Städ i Stockholm HB. 

Fastigheten 
• Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) slutfördes och fastigheten godkändes i 

augusti. 
• I enlighet med vad som förordas av Stockholms Stad, lät styrelsen under våren 
installera två bottentömmande sopbehållare på föreningens mark utanför byggnaden; 
en för hushållsavfall och en för matavfall. 
• Vid den extra föreningsstämman den 24 augusti beslutades enhälligt att styrelsen får i 
uppdrag att genomföra upphandling av installation av bergvärme. Styrelsen beslöt att 
låta KG Karlssons Rör AB utföra installationen, som påbörjades i november 2016. 
Installationen avslutades, helt enligt tidsplanen, under februari 2017. Vid den extra 
stämman beslutades dessutom enhälligt att anpassa föreningens stadgar enligt de 
förändringar som genomförts i bostadsrättslagen sedan föregående stadgeändring. 

Nyckeltal 
2016 2015 2014 2013 2012 

Genomsnittlig skuldränta % 1,26 1,93 3,16 4,06 3,71 
Lån per m 2 bostadsyta vid årets utgång 4109 4283 4 595 4 612 4 596 
Lån i förhållande till taxeringsvärde % 14,56 18,40 19,74 19,82 22,75 
Fastighetens belåningsgrad % 24,96 27,82 29,35 29,57 28,59 
Årsavgift per m2 bostadsyta 668 668 668 668 618 

Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till 
genomsnittligt fastighetslån. 
Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till föreningens 
balansomslutning. 
Årsavgift per m2 bostadsyta beräknas utifrån årsavgifter bostäder, före till exempel 
avgiftsfria månader eller liknande. 
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Org.nr 769603-5729 

Ekonomi 

Årsavgifter 
Årsavgifterna har under året varit oförändrade utgörande 668 kronor per m2 och år. 
April månad 2016 var dock avgiftsfri (kostnaden för detta belastade 2015 års resultat). 
I november 2016 fattade styrelsen beslut om en sänkning av årsavgifterna om 15 % från 
och med den 1 januari 2017. Dessutom beslutades att januari månad 2017 skulle vara 
avgiftsfri (kostnaden för den avgiftsfria månaden belastar 2016 års resultat) . 

Hyresrätter 
Föreningen har vid årets slut en hyresrätt med en intäkt om 93 636 kr för 2016. 
Vidare gav föreningens fem garageplatser en hyresintäkt om 97 200 kr för 2016. 

Taxeringsvärde 
Fastigheten är taxerad till 81 056 000 kr varav bostäder 80 000 000 kr och 
lokaler 1 056 000 kronor. 

Fastighetsskatt/-avgift 
Fastighetsskatten är för 2016 1 % av lokalernas taxeringsvärde 2016. Fastighetsavgiften 
för 2016 är 1 268 kr per lägenhet. Sammanlagt utgör detta 67 620 kr. 

lån 

Den totala låneskulden hos HB Stadshypotek uppgår till 11 822 875 kr på balansdagen. 
Lånet med nr 744476 (före 20140430 nr 546353) amorteras med 1%årligen,49 000 kr 
för 2016. Lånet med nr 294166 amorterades med 500 000 kr på dess omsättningsdag 
20160213. Den 3 januari 2017 togs ett nytt lån, om 2 500 000 kr, för finansiering av 
bergvärmeinstallationen; detta lån har nr 993264 och är bundet på 3 år, till och med 
20191230, till en ränta om 1,21 %. 

Avskrivningar 

Årets avskrivningar uppgår till 714 249 kr. 

Försäkring 
Föreningen hade fram till 20161130 en fastighetsförsäkring tecknad hos Trygg Hansa. 
Ny försäkringsgivare är från och med 20161201 Protector Forsikring ASA. Föreningens 
försäkring innefattar, förutom en fullvärdesförsäkring avseende byggnaden, också 
bostadsrättstillägg för samtliga bostadsrättshavare. 

Återföring från reparationsfond 

Ingen återföring från reparationsfonden har skett under året. Fonden för yttre underhåll 
kommer ej kvittas, då inget planerat underhåll har gjorts under året. 
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Org.nr 769603-5729 

Reparationsfond 
Styrelsen föreslår, i enlighet med stadgarnas§ 50, att avsättning till reparationsfonden 
görs med 0,3 % av taxeringsvärdet. Avsättningen utgör sålunda 243 168 kr. 
Omfördelning sker från balanserat resultat i balansräkningen till reparationsfonden året 
därefter. 

Disposition av årets resultat 
Till förfogande för föreningsstämman står: 
Balanserad förlust 
Årets resultat 
Avsättning till fond för yttre underhåll 
Ianspråktagande av fond för yttre underhåll 
Balanseras i ny räkning 

- 3 460 778 
7 991 

243 168 
0 

- 3 695 955 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 
med tilläggsupplysningar. 

Förändring av eget kapital 

Uppi. Yttre uh Balanserat Årets 
Insalst:r avgiflt:r fond resultat resultat Totalt 

Beloee vid årets ingång 27026340 7 177993 367 782 -3 222 514 -37 393 31 312 208 

Reservering till fond 2015 200 871 -200 871 

Ianspråktagande av fond 2015 0 0 
Balanserad i ny räkning -37 393 37393 

Årets resultat 7 991 7 991 

Belopp vid årets slut 27 026 340 7177993 568 653 -3 460 778 7 991 31320199 

Händelser efter årsbokslut 
2016 års resultat inkluderar kostnad för en avgiftsfri månad, som får effekt för 
medlemmarna i januari 2017. Resultateffekten för denna avgiftsfria månad blir år 2017 
således 0 kr. Installationen av bergvärme avslutades under mars månad. Kostnaden 
blev, som beräknat, ca 2 500 000 kr. 

5



Org Nr: 769603-5729 

Bostadsrättsföreningen Ryttmästaren 13 

Resultaträkning 

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 

Rörelsekostnader 
Drift och underhåll 
Övriga externa kostnader 
Planerat underhåll 
Personalkostnader och arvoden 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Summa finansiella poster 

Årets resultat 

Not 1 

Not 2 
Not 3 

Not 4 

Not 5 
Not 6 

2016-01-01 2015-01-01 
2016-12-31 2015-12-31 

2 130 373 2 095 231 

-1 057 118 -1086 179 
-38 538 -37 772 
-85 060 0 
-75 566 -74 376 

-714 249 -689 538 
-1 970 531 -1 887 865 

159 842 207 366 

707 2 140 
-152 558 -246 899 
-151 851 -244 759 

7 991 -37 393 
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Org Nr: 769603-5729 

Bostadsrättsföreningen Ryttmästaren 13 

Balansräkning 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgJngar 
Byggnader och mark 
Pågående nyanläggningar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 
Avräkningskonto HSB Stockholm 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 7 
Not 8 

Not 9 
Not 10 

Not 11 

2016-12-31 

42 409 216 
2 037 750 

44 446 966 

44 446 966 

0 
2 829 183 

13 407 
64 566 

2 907 157 
19 584 

2 926 741 

47 373 706 

2015-12-31 

42 876 355 
0 

42 876 355 

42 876 355 

1110 
1 292 350 

18 389 
99 474 

1 411 323 
10 377 

1 421 700 

44 298 055 
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Org Nr: 769603-5729 

Bostadsrättsföreningen Ryttmästaren 13 

Balansräkning 2016-12-31 2015-12-31 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital Not 12 
Bundet eget kapital 
Insatser 27 026 340 27 026 340 
Upplåtelseavgifter 7 177 993 7 177 993 
Yttre underhållsfond 568 653 367 782 

34 772 986 34 572 115 
Ansamlad förlust 
Balanserat resultat -3 460 778 -3 222 514 
Årets resultat 7 991 -37 393 

-3 452 786 -3 259 907 

Summa eget kapital 31320199 31 312 208 

Skulder 
L§ngfristiga skulder 
Skulder t ill kreditinstitut Not 13 11774855 12 322 385 

11 774 855 12 322 385 
Korfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut Not 14 48 020 49 000 
Leverantörsskulder 100 925 106 217 
Övriga skulder Not 15 2 654 075 178 089 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 16 1 475 632 330 156 

4 278 652 663 462 

Summa skulder 16 053 507 12 985 847 

Summa eget kapital och skulder 47 373 706 44 298 055 
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Org Nr: 769603-5729 

Bostadsrättsföreningen Ryttmästaren 13 

Kassaflödesanalys 

Löpande verksamhet 
Resultat efter finansiella poster 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
Avskrivningar 
Kassaflöde från löpande verksamhet 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning (-)/minskning ( +) kortfristiga fordringar 
Ökning ( +) /minskning (-) kortfristiga skulder 
Kassaflöde från löpande verksamhet 

Investeringsverksamhet 
Investeringar i fastigheter 
Kassaflöde från investeringsverksamhet 

Finansieringsverksamhet 
Ökning ( +) /minskning ( -) av långfristiga skulder 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

2016-01-01 2015-01-01 
2016-12-31 2015-12-31 

7 991 -37 393 

714 249 689 538 
722 240 652 145 

41 000 27 922 
3 616 170 142 877 
4 379 410 822 944 

-2 284 860 -416 759 
-2 284 860 -416 759 

-548 510 -849 000 
-548 510 -849 000 

1546 040 -442 815 

1302 727 1745542 

2 848 767 1302 727 

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto 
hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. 
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Org Nr: 769603-5729 

Bostadsrättsföreningen Ryttmästaren 13 

Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga bokslutskommentarer 

Föreningen tillämpar sig av av årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012: 1(K3). 
Belopp anges i kronor om inget annat anges. 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Avskrivning fastighet 
Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och därmed har 
fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna bedöms vara 
mellan 15 till 120 år. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i SABOs vägledning för komponentindelning 
av hyresfastigheter men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar. 

Byggnadens komponenter skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och har under året skrivits av med 1,9 % av 
anskaffningsvärdet. Avskrivningar på nyanläggningar skrivs av med 4 - 10 %. 

Avskrivning inventarier och maskiner 
Inga inköpta inventarier och maskiner. 

Fond för yttre underhåll 
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens 
underhållsplan. Avsättning och ianspråkstagande från underhållsfonden beslutas av stämman. 

Fastighetsavgift /fastighetsskatt 
Föreningen beskattas genom en kommunal fastighetsavgift på bostäder som högst får vara 0,3 % av taxeringsvärdet för 
bostadsdelen. Föreningens fastighetsavgift var för räkenskapsåret 1 268 kronor per lägenhet. 

För lokaler betalar föreninqen statliqa fastiqhetsskatt med 1 % av taxerinqsvärdet för lokaldelen. 

Inkomstskatt 
En bostadsrättsförening, som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag, belastas vanligtvis inte med 
inkomstskatt. Beskattning sker med 22 % för verksamheter som inte kan hänföras ti ll fastigheten, t ex avkastning på en del 
placeringar. 

Föreningen har sedan tidigare år ett skattemässigt underskott uppgående till 0 kr. 
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Org Nr: 769603-5729 

Bostadsrättsföreningen Ryttmästaren 13 
2016-01-01 2015-01-01 

Noter 2016-12-31 2015-12-31 

Notl Nettoomsättning 

Årsavgifter 1 775 000 1760979 
Hyror 190 836 188 256 
Bredband 144 144 138 411 
Övriga intäkter 10 400 7 585 
Bruttoomsättning 2 120 380 2 095 231 

Avgifts- och hyresbortfall 9 993 0 
2130 373 2 095 231 

Not 2 Drifts och underhåll 

Fastighetsskötsel och lokalvård 89 798 110 367 
Reparationer 99 053 134 943 
El 50 282 46 577 
Uppvärmning 436 419 407 105 
Vatten 53 754 48 385 
Sophämtning 13 463 28 391 
Fastighetsförsäkring 43 974 42 696 
Kabel-lV och bredband 135 395 133 168 
Fastighetsskatt 67 620 65 565 
Förvaltningsarvoden 59 324 59 525 
Övriga driftskostnader 8 036 9 457 

1057118 1086179 

Not3 övriga externa kostnader 

Förbrukningsinventarier och varuinköp 6 692 3 106 
Administrationskostnader 15 831 9 963 
Extern revision 10 675 10 363 
Konsultkostnader 0 9 000 
Medlemsavgifter 5 340 5 340 

38 538 37 772 

Not4 Personalkostnader och arvoden 

Arvode styrelse 60 000 60 000 
Sociala avgifter 15 566 14 376 

75 566 74 376 

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 411 423 
Ränteintäkter skattekonto 83 104 
Ränteintäkter HSB bunden placering 0 1 556 
Övriga ränteintäkter 213 57 

707 2140 

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader långfrist iga skulder 152 558 246 899 
152 558 246 899 
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Bostadsrättsföreningen Ryttmästaren 13 

Noter 

Not 7 Byggnader och mark 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
Anskaffningsvärde byggnader 
Anskaffningsvärde mark 
Årets investeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående bokfört värde 

Taxeringsvärde 
Taxeringsvärde byggnad - bostäder 
Taxeringsvärde byggnad - lokaler 

Taxeringsvärde mark - bostäder 
Taxeringsvärde mark - lokaler 
Summa taxeringsvärde 

Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott 

Årets investeringar (insta llation av bergvärme) 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Not 9 övriga kortfristiga fordringar 

NotlO 

SkilttP.konto 
Skattefordran 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda kostnader 

2016-12-31 

35 677 272 
12 976 414 

247 110 
48 900 796 

-5 777 331 
-714 249 

-6 491 580 

42 409 216 

27 000 000 
498 000 

53 000 000 
558 000 

81056 000 

2 037 750 
2 037 750 

6 315 
7 092 

13 407 

64 566 
64566 

Ovanstående poster består av förskottsbetalda kostnader avseende kommande räkenskapsår samt 
intäktsfordringar för innevarande räkenskapsår. 

Notll Kassa och bank 

Handelsbanken 19 584 
19 584 

Not 12 Förändring av eget kapital 
Uppi. Yttre uh Balanserat 

Insatser avgifter fond resultat 
Belopp vid årets ingång 27 026 340 7 177 993 367 782 -3 222 514 
Resultatdisposition 200 871 -238 264 
Årets resultat 
Belopp vid årets slut 27 026 340 7177 993 568 653 -3 460 778 

2015-12-31 

35 260 513 
12976414 

416 759 
4 8 653 686 

-5 087 793 
-689 538 

-5 777 331 

42 876 355 

27 000 000 
435 000 

39 000 000 
522 000 

66 957 000 

0 
0 

9 182 
9 207 

18 389 

99 474 
99474 

10 377 
10 377 

Årets resultat 
-37 393 
37 393 
7 991 

7 991 
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Bostadsrättsföreningen Ryttmästaren 13 

Noter 

Not 13 

Not 14 

Not 15 

Not 16 

Not 17 

Skulder till kreditinstitut 

Låneinstitut 
Stadshypotek 
Stadshypotek 
Stadshypotek 

Lånenummer 
838503 
916765 
939253 

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 

Ränta 
1,21% 
1,05% 
1,05% 

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 

övriga skulder till kreditinstitut 

Kortfristig del av långfristig skuld 

Övriga skulder 

Källskatt 
Övriga kortfristiga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna räntekostnader 
Förutbetalda hyror och avgifter 
Övriga upplupna kostnader 

Ränteändr 
dag 

2018-04-30 
2017-02-16 
2017-02-01 

2016-12-31 

Belopp 
5 080 000 
1 964 885 
4 777 990 

11822 875 

16 432 000 

48 020 
48 020 

18 000 
2 636 075 

2 654 075 

20 135 
32 059 

1 423 438 
1475 632 

2015-12-31 

Nästa års 
amortering 

0 
0 

48 020 
48020 

11774855 

11 582 775 

16 432 000 

49 000 
49 000 

18 000 
160 089 

178089 

29 871 
172 797 
127 488 

330156 

Ovanstående poster består av förskottslnbetalda intäkter avseende kommande räkenskapsår samt skulder 
som avser Innevarande räkenskapsår men betalas under nästkommande år. 

Väsentliga händelser efter årets slut 

Föreningen har tagit upp nytt lån på 2 500 000 kronor för installation av bergvärme. 

Stockholm den 2017 

li~ -wfilil~Eri"i«Iä·r;9e·ii9eil ............................... . 

• ~~lii~--~ 
2017 lämnats beträffande denna årsredovisning 
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Revisionsberättelse 

Till föreningsstämman i Brf Ryttmästaren 13, org.nr. 769603-5729 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalande 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Ryttmästaren 13, för år 2016 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 
2016 och dess finansiella resultat och kassaflödesanalys för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
föreningen. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhå llande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
mina uttalanden. 

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 
de 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 fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

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 , och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 
av säkerhet, men 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 om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som en del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 
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identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel , utformar 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, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning , avsiktligt utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

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

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 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 fästa uppmärksamhet 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 inhämtats 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

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

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning 
för Brf Ryttmästaren 13, för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
mina uttalanden. 
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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 bedömning 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 tillse 
att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är 
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i någon 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 bostadsrättslagen, tillämpliga delar av lagen om 
ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna .. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till disposition av föreningens vinst eller förlust, och 
därmed mitt 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 som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens 
vinst eller förlust inte är förenlig med bostadsrättslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltn ingen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser sku lle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är 
förenligt med bostadsrättslagen. 

Uppsala den 1 O april 2017 

/,,d .-q~--~~Ra on 
G~k.._ä~ visor 
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Org Nr: 769603-5729 

Bostadsrättsföreningen Ryttmästaren 13 

Avskrivningar 

34% 

Totala kostnader 

Räntekostnader 

Personalkostnader 
3% 

Planerat undera~/\ga externa kostnader 
4% 2% 

Fördelning driftkostnader 

• Ar 2016 oAr 2015 

Drift 
50% 
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