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Revisionsberättelse 

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Rågen 2 

Org.nr 757201-8039 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Rågen 2 för räkenskapsåret 2019. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 2019-12-31 och av dess 

finansiella resultat 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 International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 

Mitt ansvar enligt dessa standarder 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. 

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 misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 

fortsätta verksamheten. De 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Mina 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 misstag, och att lämna en 

revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. 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 misstag 

och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 

beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. Dessutom: .44/ 

Mernber farns in principal cities throughour the world. 
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- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 

på oegentligheter eller misstag, 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 misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 

avsiktliga 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 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 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 

eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fdrfattningar 

Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 

Bostadsrättsföreningen Rågen 2 för räkenskapsåret 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande 

föreningens vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten 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. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.44/ 

Bostadsrättsföreningen Rågen 2, Org.nr 757201-8039 
Member finns in principal chics throughout the world 



r,A MOORE 

3 (3) 

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 att 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 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 bostadsrättslagen, tillämpliga delar av lagen om ekonomiska 

föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 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 förenligt 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 förvaltningen 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 skulle 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. 

Göteborg  Z;5  / 2020 

Martin Nilsson 

Auktoriserad revisor 
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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för BRF Rågen 2, 757201-8039, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019. 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens 
hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsing. 
Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall 
användas till bostadlägenhet eller lokal jämte parkeringar. 

Föreningen har sitt säte i Göteborg. 

Föreningen 
Föreningen hade vid årets slut 17 medlemmar. Samtliga bostadsrätter var vid årets utgång upplåtna. 
Föreningen har antagit nya stadgar under året. 

Styrelse: 
Lars Olofsson, ordörande 
Astrid Christoffersson, kassör 
Jörgen Viklund, Sekreterare 
Kristin Lindholm, ledamot 
Peter Dalefjord, ledamot 
Marcus Lehtovirta, suppleant 
Filip Simon Eliasson, suppleant 

Föreningen firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. 

Revisor: 
Martin Nilsson, auktoriserad revisor, Moore Ranby AB 

Fastigheten 

Föreningen innehar fastigheten Kvillebäcken 38:2 med tomträtt. Fastigheten består av ett 
flerbostadshus i två våningar med totalt 14 bostadsrätter, två källarlokaler, varav en med egen ingång, 
två garage och sju parkeringsplatser. 

Lägenhetsyta 642kvm, årsavgift 788 kr/kvm 
Lokalyta 64 kvm 
Byggnadsår 1948 

Fastigheten är under 2019 fullvärdeförsäkrad genom IF och ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. 
Byggnaden har uppvärmning via fjärrvärme. 

Lägenheterna är fördelade enligt;: 
8 st 2 rum o kök, 53,5kvm 
4 st 1 rum och kök, 39kvm 
2st 1 rum och kök, 29kvm 

Uthyrning lokaler 
Fritzell Guldsmide, 62 kvm löper med årskontrakt, årshyra 32 400kr inklusive parkeringsplats. 
Parkeringsplats löper månadsvis årshyra från juli 2019 är 6000kr. 

Gemensamma lokaler 
I fastigheten källarvåning, finns ett gym och ett bordtenninsrum. Dessutom är pannrummet inrett som 

friv 



BRF Rågen 2 2(9) 

757201-8039 

ett hobbyrum med diverse verktyg. Skötsel av gräsytor tillhörande fastigheten sköts av Tellfo Städ & 
Fastighetsservice AB. 

Underhållsplan 
Föreningen har under året gjort en underhållsplan. 

Flerårsöversikt 
2019 2018 

 

2015 
Belopp i kr 

2014 

Nettoomsättning 505 941 463 841 415 623 452 
Resultat efter finansiella poster 46 090 28 367 -24 257 -28 
Soliditet, % 25 24 22 22 
Bokfört värde per kvm bostadsyta 2 729 2 842 2 968 2 931 
Årsavgift per kvm bostadsyta 788 715 650 654 
Lån per kvm bostadsyta 2 263 2 287 2 365 2 443 
Fastighetens belåningsgrad (bokfört värde)% 82 81 83 83 
Fastighetens belåningsgrad (taxeringsvärd)%13 18 18 19 
För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper. 

   

Förändringar i eget kapital 

 

Inbetalda insattser 

 

Yttre 
fond 

Fritt eget 
kapital 

Vid årets början 64 200 135 765 289 320 
Disposition enl årsstämmobeslut 

  

25 260 -25 260 
Årets resultat 

    

46 090 

Vid årets slut 64 200 161 025 310 150 

Resultatdisposition 
Belopp i kr 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel disponeras: 

balanserat resultat 
årets resultat 

Totalt 

disponeras för 
Yttre fond 
balanseras i ny räkning 

Summa 310 150 

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter. ,.,. 

264 060 
46 090 

310 150 

32 796 
277 354 
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Belopp i kr Not 2019-01-01- 

2019-12-31 

2018-01-01-

 

2018-12-31 

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 1 

  

Nettoomsättning 2 505 941 463 841 
Övriga rörelseintäkter 

 

34 128 32 400 

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 

 

540 069 496 241 

Rörelsekostnader 

   

Övriga externa kostnader 4 -389 290 -343 204 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

 

-75 366 -75 366 

Summa rörelsekostnader 

 

-464 656 -418 570 

Rörelseresultat 

 

75 413 77 671 

Finansiella poster 

   

Räntekostnader och liknande resultatposter 

 

-29 323 -49 304 

Summa finansiella poster 

 

-29 323 -49 304 

Resultat efter finansiella poster 

 

46 090 28 367 

Bokslutsdispositioner 

   

Resultat före skatt 

 

46 090 28 367 

Skatter 

   

Årets resultat 

 

46 090 28 367 
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Balansräkning 
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31 

 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

        

Byggnader och mark 5 1 685 987 1 751 184 

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 6 

 

66 150 

 

73 500 

 

Inventarier, verktyg och installationer 7 

 

2 827 

 

5 646 

 

Summa materiella anläggningstillgångar 

 

1 754 964 1 830 330 

 

Summa anläggningstillgångar 

 

1 754 964 1 830 330 

 

Omsättningstillgångar 

        

Kortfristiga fordringar 

        

Övriga fordringar 

  

36 184 

 

28 690 

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  

11 150 

 

10 902 

 

Summa kortfristiga fordringar 

  

47 334 

 

39 592 

 

Kassa och bank 

        

Kassa och bank 

  

302 996 

 

195 432 

 

Summa kassa och bank 

  

302 996 

 

195 432 

 

Summa omsättningstillgångar 

  

350 330 

 

235 024 

 

SUMMA TILLGÅNGAR 

 

2 105 294 2 065 354 //,i, 



BRF Rågen 2 5(9) 
757201-8039 

Balansräkning 
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Medlemsinsatser 

       

Medlemsinsatser 

  

64 200 

 

64 200 
Fond yttre underhåll 

  

161 025 

 

135 765 

Summa bundet eget kapital 

  

225 225 

 

199 965 

Fond yttre underhåll 

       

Balanserat resultat 

  

264 060 

 

260 953 
Årets resultat 

  

46 090 

 

28 367 

Summa fritt eget kapital 

  

310 150 

 

289 320 

Summa eget kapital 

  

535 375 

 

489 285 

Långfristiga skulder 

       

Övriga skulder till kreditinstitut 8 1 452 994 1 468 669 

Summa långfristiga skulder 9 1 452 994 1 468 669 

Kortfristiga skulder 

       

Leverantörsskulder 

  

20 342 

 

19 397 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  

96 583 

 

88 003 

Summa kortfristiga skulder 

  

116 925 

 

107 400 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

2 105 294 2 065 354 
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Noter 

Belopp i kr om inget annat anges. 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 

Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar: 
Materiella anläggningstillgångar: 
-Byggnader 
-Byggnadsinventarie 
-Inventarier, verktyg och installationer 

År 

50år 
25år 

5-10år 

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som 
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 

Definition av nyckeltal 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

Resultat efter finansiella poster 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. 

Soliditet 

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 70) i förhållande till 
balansomslutningen. 

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad 

Nettoomsättning per rörelsegren 

 

2019-01-01-

 

2019-12-31 
2018-01-01-

 

2018-12-31 
Avgifter 505 941 459 012 
Hyresintäkter 32 400 32 400 
Extraordinära rättelser av tidigare års felbetalningar 

  

4 829 
Överlåtelse avgifter och pantsättning 1 728 

  

Summa 540 069 496 241 ,, 
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Not 3 Anställda och personalkostnader 

Personal 
2019-01-01- 
2019-12-31 
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2018-01-01-

 

2018-12-31 
Medelantalet anställda 

  

Styrelsen 4 4 

Summa 4 4 

Not 4 Övriga rörelsekostnader 

   

2019-01-01- 2018-01-01-

  

2019-12-31 2018-12-31 
Fjärrvärme 103 171 108 859 
Vatten och avlopp 33 744 29 639 
El 26 806 19 903 
Reparation och underhåll 29 804 15 761 
Försäkringar 15 493 14 513 
Tomträttsavgäld 54 720 54 720 
Fastighetsskatt 20 598 20 038 
Övriga fastighetskostnader 7 945 8 959 
Övriga förvaltningskostnader 97 009 70 812 

Summa 389 290 343 204 

Not 5 Byggnader och mark 
2019-12-31 2018-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 

      

-Vid årets början 3 259 887 3 259 887 

 

3 259 887 3 259 887 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 

      

-Vid årets början -1 508 703 -1 443 506 
-Årets avskrivning enligt plan 

 

-65 197 

 

-65 197 

 

-1 573 900 -1 508 703 

Redovisat värde vid årets slut 1 685 987 1 751 184 

Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

 

2019-12-31 2018-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 

    

-Vid årets början 183 750 183 750 

Vid årets slut 183 750 183 750 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 

    

-Vid årets början -110 250 -102 900 
-Årets avskrivning på anskaffningsvärden -7 350 -7 350 

Vid årets slut -117 600 -110 250 

Redovisat värde vid årets slut 66 150 73 500 
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Not 7 Inventarier, verktyg och installationer 
2019-12-31 
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2018-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 

  

-Vid årets början 196 624 196 624 

Vid årets slut 196 624 196 624 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 

  

-Vid årets början -190 978 -188 159 
-Årets avskrivning anskaffningsvärden -2 819 -2819 

Vid årets slut -193 797 -190 978 

Redovisat värde vid årets slut 2 827 5 646 

Not 8 Byggnadslån 
Stadshypotek, räntesats 1,79% 720 000kr 
Stadshypotek, räntesats 1,40% 115 720kr 
Stadshypotek, räntesats 1,40% 617 274kr 
Totalt 1 452 994 kr 

Not 9 Ställda säkerhet 

Fastighetsinteckningar 2079 000kr 



Jörgen Wiklund 
Sekreterare 

Peter Dalefjord 
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Underskrifter 

Göteborg 2020-03-3  0 

Lars Olofsson 
Styrelseordförande  

Astrid Christoffersson 
Kassör 

Kristin Lindholm 

MinNår revisionsberättelse har lämnats den  207.0  — 0 V--7.3 

Martin Nilsson 
Auktoriserad revisor 
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