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Org nr 757201-7239

Arsredovisning fiir riikenskapsiret 20 l7 -07 -01 - 2018-06-30

Styrelsen avger foljande Srsredovisning.

Innehill

- forvaltningsberdttelse
- resultatrdkning
- balansrdknins
- noter'

Orn inte annat sdrskilt allges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
foregiende 6r.
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Bostadsrdttsfiireningen Goteborgshus nr 1 I
7 57201 -723q

Fii rva ltn i n gs beriittel se

Allmiint om verksamheten

S$'relse
Barbro Dahlquist
Bo-Gunnar Henning
Ulf  Ni lsson
Siv Steneris
Bjorn 6hman
Magnus Dufiva
Jonas Olsson
Emma Okello
Gciran Palrn
Eva Annus
Per E,ldenius

Ordforande torn 1803
Ordforande fom 180405
Vice ordforande
Ledamot
Ledarnot
Sekreterare
Sekreterare
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

2(r5)

Foreningen har till iindarnil att friimja medlemrnarnas ekonomiska intressen genom att i
foreningens hus upplita bostdder 6t medlemmarna fiir pennanent boende.

I styrelsens uppdrag ingir det att planera underhill och florvaltning av fastigheten. faststiilla
filreningens avgifter samt se till att ekonornin dr god. Via avgifterna ska rnedlemmarna finansiera
lopande utgifter samt kommande underhell. Sorn en del av planeringen for detta s6 upprdttar
stynelsen drligen en budget och rekommenderar en avsdttning till fonden fijr I'ttre underhdll
anpassad utifi6n foreningens plan for underhillet. Foreningen ska verka enligt
sjiilvkostnadsprincipen och resultatet kan variera over 6ren beroende pi olika Stgdrder.

Fler detalier och mer infonlation om de olika delanra finns att l6sa onr i lon altningsberdttelsen
sorn foljer.

Grundfakta om foreningen.
Bostadsrdttsfbreningen registrerades 1945-06-05 och har sitt sdte i Gciteborgs kornrnun. \/dstra
Gotalands ldn. Foreningens ekonorniska plan registrerades 1951-07-16 och nur.arande stadear
20 1 6-0 l -20 hos Bolagsverket.

Foreningen 6r ett s.k. privatbostadsfiiretag (en 6kta bostadsrdttsforening). Det innebdr att
loreningens intdkter i huvudsak kommer i fonn av irsavgifter.

Vid kornmande ordinarie foreningsstdmma loper mandattiden ut for foljande personer:
Bo-Guntrar Henning. Bjorn Ohman, Per Eldenius, Ulf Nilsson, Jonas Olsson och Emrna Okello

Styrelsen har under 6ret avhillit 13 ( 13) protokollforda salnmantrdden.

Valberedning
Till ledamoter i valberedningen valdes Tor Damen. Mats Asztely och Fredrik Hansson rned Tor
Damen sotn salnrnankallande. alla pi ett 6r. ._
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Revisorer
Auktoriserad revisor KPMG Huwdanvarig Anna Christiansson
Urban Engberg Foreningsvald revisor
Sture Persson Foreningsvald revisorssuppleant
Sarntliga valda pi I 6r.

Firmateckning
Foreningens firma tecknas av ordinarie styrelseledamoter, tvi i forening.

Stf,mma
Vid ordinarie foreningsstdmma som holls 2017-10-26 deltog 44 (37) medlemmar.
Extra foreningsstrimma holls 2018-04-05 lor val av ny ordforande deltog 25 medlemmar.

Fakta om vira fastigheter
Forenirrgen dger fastighetenra Guldheden 74:2,, 15'2 och l8:1 i Goteborgs kommun, med
adressema Lovskogsgatan 2-8 och 13-17 samt KzillsprSngsgatan I -3 och 5. Pe tomterna har 1947
uppforts bostadshus med 222lagenheter, rned en salnmanlagd ltigenhetsyta av 12 085 kvm.
Dessutom finns ett antal ovriga lokaler sisom giistliigenheter, bastu, hobbyverkstad, fritidslokaler.
fastighetsexpedition samt srni forrdd och 69 parkeringsplatser.

Ldgenhetsfordelning:
42 st 1 rurn o kok
2l st I rum. matrum och kok
l-1 st 2 runt och kok
li7 st I rur"n. rnatrum och kok
-lE st 3 rurn oclr kok

Fastiglietenra dr forsdkrade i Trygg-Hansa med fullvzirdesgaranti.

Byggradernas uppvdnnning dr baserad pi fiiirrvrirme.

Fastighetens vdrde6r dr 1957.

Fastighetemas markya iir enligt taxeringsbesked 25 426 kvm. Den sammanlagda bostadsyta dr
12 085 kvm.

24 (25) overl6telser har skett under 6ret, r,ilket motsvarar 1 I % (11 %) av ldgenhetsbestindet.

Fiirv altn in g/organ is ations an slu tnin g
Prirndr Fastighetsflon'altning AB har lor styrelsens rdkning utlort ekonornisk och teknisk
forvaltning samt fastighetsskotsel och lokalvird enligt avtal.
Foreningen dr ansluten till Intressefrreningen Bostadsrdtterna.
Foreningen har vidare tecknat ett sA kallat kornfortavtal med Goteborg Energi. Avtalet avser att
skapa en bdttre vdrmekomforr samt att minska vdnnekostnadernu. 
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Byggnadens tekniska status
Foreningen har en underhillsplan vilken i sin helhet finns tillgiinglig for medlemmama pi
fasti ghetsexpedi tionen.

Foreningens underhdllsplan uppdaterades 201 7 -05-09 .

Utforda underhill under verksamhetsiret 2017 -2018:
Renovering av hissmaskiner. steg 2 975 000 kr
OVK-besiktning lflghus 49 750 kr
Totalt kr | 024 750 kr

Sarntliga tak i foreningen konlmer att behova renoveras under en tio6rsperiod nted start 201912020.
Kostnaden {tir detta har uppskattats till ca 18 rniljoner kr. Hdnsyr till detta har inte tagits fullt ut i
nuvarande underhfillsplan. Arbete med att uppdatera underhillsplanen tned hdnsvn till detta pigir.
Diir"till har redovisningsprinciperna setts civer och dndrats under 6ret.

Ur underhillsplanen framgfrr foljande planerade storre underh6llsitgtirder for den niinnaste
fernirsperioden:

201 8-201 9
I-agning marktrappor
Renovering tegel fasad er
Fasadtr,6tt hoghus+balkonger I 6ghus
M6l ning balkorrgpl attor
ca3 412 500 kr

2019-2020
Justering gatsten och kantsten
Li nj em arkeri ng p-pl atser
Byte stupror och hdngrdnnor
Renovering tegelfasader
Renovering iterstiende arbeten bastu
Ornldggning tak Lovskogsgatan 2 och 17
ca 2 955 000 kr

2020-2021
Justering lonster
OVK-besiktning hoghus
Spolning avlopp
Milning takluckor och huvar
ca 368 750 kr

2021-2022
Lagning marktrappor
Renovering tegel fasader
Milning takluckor
Milning tvdttstugor
Milning entresk iirmtak
ca 981 250 kr 
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Fiireningens ekonomi

FrAn och med 2A17-01-01 hojdes avgifterna med 5 o/a och brdnsleavgifterna var ofordndrade.
Ddrefter har inga avgiftsjusteringar skett.

6verl6telse- och pantsdttningsavgift tas ut enligt stadgar. 6r'erlitelseavgift betalas av sdljare.

Avsdttning gors irligen enligt lingsiktig underhillsplan for det planerade underhillet.

Fastighetsavgiften for hyreshus ar 1 337 kr per bostadsldgenhet, dock blir avgiften hogst 0,3
procent av taxeringsvdrdet for bostadshus med tillhorande tomtrnark. Lokaler beskattas med 1
procent av lokalernas taxeringsvdrde.

I\l edlemsinformation

Fastiglreterna omfattar 222lagenheter med en total bostadsy'ta oln 12 085 kvm. Ldgenheterna kan
innehas av flera personer rnen varje ldgenhet har endast en rost. Antal rnedlemmar vid
verksamhets6rets borjan 2017-A1-01 var 322 st och antal medlemmar vid verksamhetsirets slut
2018-06-30 var 335 st .

Flerfrrsiiversikt

Fcireningens ekonorniska utveckling i sammandrag.

Nettoomsdttnine
Rorelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Arsavgiftsrrivi for
bostdder per/kvrn inkl brdnsle
LAn per/kvrn
Soliditet

Fiirflndringar i eget kapital

Vid irets borjan
Avsdttning fbnd enl stadgar
Disponeras ur fonden
Balanseras i ny rdkning
Arets resultat
\/id 6rets slut

tkr
tkr
tkr
tkr

kr
kr
%

2017 I  t8
8 281

582
453

r9418

655
949
34

201 6t t7
7 959

251
127

18 914

627
949
32

2015t16
7 785

971
833

t9 713

614
1 032

3t

2019ltg:
7 776
| 470
1 289

19 353

614
r 073

27

Inbetalda
utsallgr

314 000

314 00;

Fond lor
underh6ll

4 622 516
1 100 000
-851 220

4 8T 29;

Balanserat
resultat

| 082 462
-1 1 00 000

851 220
r27 434

961 I  16

Arets
resultat

127 434

427 $;
453 261
453 261

Totalt

6 t46 412

4fi 26;
6 5gg 673 -,<

t,'-t, 'r".
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Resultatdisposition

Till irsstiimmans forfbgande stir foljande vinstmedel:

Balanserad vinst fiire reserverins till underhillsfond
Arets resultat

Aterstir ti ll irsst?immans lorfogande

Styrelsen foreslflr att vir-rstrnecllen disponeras si att

Avsdttning ti ll underhill sfond
Disponeras ur underhillsfond
Balanseras i ny rzikning

'6(  r  s)

961 115
4s3 261

1 414 376

r  r00 000
-1 024 7 50
1 339 126

1 414 316 4_;.
' l
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Resultatriikning

Riirelseintf,kter
Arsavgifter, hyror och brdnsleavgift er
Ovri ga rorel seintiikter

Summa riirelseintiikter

Riirelsekostnader
Fastighetskostnader
Driftskostnader
Styrelse- oclr personalkostnader
Avskrivningar
Ovriga fijrvaltnings- och rcirelsekostnader

Summa rtirelsekostnader

Riirelseresultat

Finansiella poster
Rdnteintdkter
Rdntekostnader

Sunrnra l inansiella poster

Resultat efter f inansiella poster

Arets vinst

Not 2017 -07 -0r
-2018-06-30

8 217 908
63 t24

8 281 032

-3 327 369
-2 834 844

-r65 205
-t  062 771

308 93 1

-7 699 120

58t 912

20
-128 67 |

-128 651

453 261

453 261

453 261
| 024 750

-1 100 000

7(15)

2016-07 -01
-2017-06-30

7 871 231
8t 942

7 959 173

-3 425 301
-2 787 285

-142 078
-954 7 58
3?8 6s4

-7 708 076

251 097

139
-123 802

-123 663

127 434

127 434

127 434
851 220

-1 100 000

4
5
6
,7

8

Tiilngg till Resultatriikning
Fiirdelning av irets resultat enligt fiirslaget i
vinstdispositionen
Arets resultat enligt resultatrdkningen (se ovan)
Iansprikstagande av fond for yttre underhill
Reservering av medel till foni for yttre underhAll

Arets resultat effer frirfrndring a' fond fiir yttre
underhil l

378 0l  I -121 346 *a,t
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Balans16kning

Tillgfrngar

AnlI ggnin gstillgin gar

M ateri el I a anliiggningsti I I gingar

Byggnader och mark
Inventarier. verktyg och installationer

Pigiende arbete

Summa materielI a anl dggningstillgfrngar

Finansi el I a anl iiggningstill gingar
I andel Fotrus

S umma fi nansiella anliiggrringstill gingar

Su mma anlfrggningstillgingar

O ms ittn in gstillgin ga r

Kortfri sti ga f ordri ngar
Avgifts- och hyresfordringar
6vri ga korrfii sti ga fordringar
Forutbetaltla kostnader och upplupna intdkter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omslttningstillgflngar

Summa tillgfrngar

2018-06-30 2017-06-30Not

9
10
l l

14 995 268
15s 93L-

15 151 200

621

621

15151 821

l3 934 400
I 60 000
118 850

14 213 250

601

601

14 213 851

8(r5)

3 230
59

1r2 539

115 828

4 583 946

4 583 946

4 699 774

l8 913

23 330
12 009

I 10 145

145 484

121

121

4 266 533

t9 418 354

049

049

4

4

625 tn i

ti-'
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Balansrfrkning

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fond for yttre underhill
Insatskapital

Sumnra bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets vinst

Sumnra fritt eget kapital

Summa eget kapital

Lingfristiga skulder
Skulder t i l l  kredit institut

Su nrnra 16ngfristiga skulder

Kortfristiga skuldcr
Leverantcirsskulder
Skatteskulder
6r,riga korlfristiga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda avgifter och
hyror

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

e(rs)

2018-06-30 2017-06-30Not

12

4 871 296
314 000

5 185 296

961 I  15
453 261

1 414 376

6 599 672

11 472 500

n 472 50A

443 481
t8 571
6',l 626

816 504

1 346 182

19 418 354

4 622 516
314 000

4 936 516

1 082 462
127 434

I 209 896

6 146 412

n 472 500

n 472 500

406 s43
t3 687
63 223

81 I  260

| 294 113

I891362516
t', 

I
i \ l '
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Byggnader ( grundlorvdrv )
F a sti gh et s forb dttri n gar
Byggnader
Inventarier

r0(r5)

Noter

Not I Rcdovisnings- och vfrrderingsprinciper

Redovisnin gsprinciper
Arsredovisningen har upprdttats i enlighet med BFNAR 2012:01 , Arsredovisning och
koncenrredovi sning (K3 ).

Arsredovisningen har for lorsta gingen upprdttats i enlighet rned BFNAR 2AD:01 vilket kan
innebdra en bristande iiimlorbarhet rnellan rdkenskapsiret och ndnnast florgiende rdkenskapsir.

Undantag fr6n regeln att rdkna onr jdmlorelsetalen har tilldrlpats. Ingingsbalansrdkning har
upprdttats per 201 8-06-30.

6ts3l,gifter och hyror aviseras i forskott nren redovisas si att endast den del sorn beloper p6
rdkenskapsiret redovisas som intdkt.

Tillgingar och skulder har vdrderats till anskaffiringsvdrden om inte annat anges. Fordringar har
efier individuell vdrdering uplrtagits till belopp vanned de berdknas inflya.

Forslag till avsdttning till fond for yttre underhfill enligt underhillsplan samt forslag till
ianspriktagande av fond fbr yttre underhill for 6rets periodiska underhill ldrrrnas i
res ultatdi spositi onen.

Inga uppskattningar och bedornningar dr gjorda sorn haft betydande efTekt pi den finansiella
rapporlen.

Kotnponentavskrivning tillzirripas fi6n 2017-07-01 . Avskrivningar pi anldggningstillgingar enligt
plan baseras p6 det ursprungliga anskaffningsviirdet och berdknad nyttjandeperiod. Foljande
avskrivningar uttryckt i antal ir tilldmpas:

Avskr ivning 201 7/201 8 201 6/201 7

20-97 ir
56r

97 Fr
l0-40 6r

56r

Not 2 Arsavgifter, hyror och brinsleavgifter

2017 -07 -01 2At 6-07 -01
-20t 8-06-3 0 -2017-06-3 0

Arsavgifter 6 616 019 6272232
Hyror, Iokaler 35 814 33 728
Hyrol bilplatser 265 818 271015
Briinsleavgifter I 300 256 r 

190 
256

8 217 907 7 877 2:31 ( .4

Y,]'
l ' - \
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Not 3 Ovriga riirelseintdkter

Giistliigenheter
Ovriga intdkter

Not 4 Fastighetskostnader

Fastighetsskotsel
Fasti ghetsskotsel entrepren ad
Fastighetsskotsel utover avtal
Lokalvird entreprenad
Stddning utover avtal
Teknisk fiirvaltninrr
Energiavtal
I- l i  ssbesiktri ingar och sen,iceavtal
Ovriga kopta tjdnster'

Reparationer
l-iigenhetcr och fiiridslokaler
Giistliigenheter och aktivitetsl okal
Tvdttstugor
Gemensarnfila utrvmmen
Hissar
Lissystem
Passer- och bokningssystem
Vdnneanlziggning
VVS
Ventilation
EI
Huskropp utvdndigt
Mark
Triidg6rdsarbete
Forbrukningsrnateri al
Maskirrer och fordon

Periodiskt underhill
Huskropp utviindigt
Gemensamma utrynmen & hissar
OVK-besiktnins

2017 -07 -01
-2018-06-30

30 650
32 474

63 124

2017 -07 -01
-20r 8-06-30

7 56 960
521

254 064

204 305
I 18 200
24 863
32 5s3

1 39t 472

181 342

30 079
t03 379
21 001
15 078

1r9 991
89 405
59 698
64 211
4 999

t9 932
57 906
82 338
61 781

91 I  146

975 000
49 750

| 024750

3 327 368

i l (1s)

2016-07-01
-2A17-06-30

3 350
78 592

81 942

201 6-07-01
-20 r 7-06-30

7 16 820
2775

240 588
I 700

t4l  108
I l6 508
27 480
5 795

| 252 774

64 211
232 081
50 132
s4 172
41 155
7 461

47 377
65 269
29 583

48 342
2 334

449 880
68 394

103 595
57 115

| 32r 301

783 720
67 500

85r 220

\ l
3 425 30r K, ' \ . ,firtal a fast i ghetskostnadt:r \



Bostadsrdtts{brenin sen Goteborsshus nr
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Not 5 Driftskostnader

Taxebundna kostnader
EI
Vdnne
Vatten
Sophdrntning/renhillning

Ovriga driftskostn ader
Forsdkring
Kabel TV
Internet. passer- och bokningssystern

Fasti ghetsskatt/Kommunal avgi ft

Totala driftskostnader

Not 6 Styrelse- och personalkostnader

Styrelsearvoden
Foreninssvald revisor

Sociala avgifter

Foreningen har ingenfast anstiilld personal.

Not 7 Avskrivningar

Byggnader
F asti gh ets forb iittri n gar
Inventarier

l l

2017 -07 -01
-2018-06-30

186 318
1 331 893

4227t5
301 988

12(rs)

2016-07 -al
-2At 7-06-3 0

178 982
1 313 028

445 134
277 716

2 242 914

97 105
142 200
51 981

29t 286

300 614

2 834 844

2017 -07 -01
-2418-06-3 0

121 844
9 924

131 764

33 441

165 205

2017 -07 -01
-2018-06-30

81 006
937 772
43 993

1 062 771

2 214 860

92 901
139 996
43 762

27 6 665

295 760

2 781 285

2016-07 -01
-2017 -06-30

r 00 458
9 924

r 10 378

31 700

v2 478

2016-07 -01
-2017-06-3 0

40 969
873 789
40 000

954 7 58
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Not 8 Ovriga fiirvaltnings- och riirelsekostnader

Revision
Ekonomi sk {tirvaltnin s
Konsultarvode
M edl ernskap Bostadsrdtterna
Barrkkostnad
Adrninistratiorr

Not 9 Byggnader och mark

Ing6ende anskaffningsvdrden vid 6rets borjan
-Arets investering

U t giend e ack urnul eradc anskaffningsvdrden

lngiende avskrivr-ringar vid 6rets borlan
-Arcts ar skr i r  n ir tgar '

Utg6ende ackumul erade avskd vningar

Utg6ende restvdrde enligt plan

Tax eri n gsviird en' byggn ad er
Taxeringsvdrden, mark

Not l0 Inventarier, r'erkt1,g och installationer

lngiende anskaffiringsvdrden
-lnkop
-Forszili ningar och utrangeringar

Utgiende ackumulerade anskaffningsvdrden

Ingiende avskrivningar
-Forsiiljningar och utrangeringar
-Arets avskrivningar

LJtgiende ackunrulerade avskrivningar

Lltgiende restvrirde enligt plan

r3(rs)

2017 -47 -41
-2018-06-3 0

23 000
201 756

6 450
9 140
9 305

58 680

308 93 r

10l!:46-30

44 04r 866
2 079 646

16 t21 5t2

-30 101 466
- l  018 778

-3 1 126 244

t4 995 268

145 241 000
96 142 000

2018-06-30

728 77 5
39 925

-47 600

12t 1 00

-568 71s
47 6AA
-43 993

-565 168

rs5 932

2016-07-0r
-2017 -06-30

19 125
201 586

66 378
9 740
8 291

93 534

398 654

2017-06-30

44 041 866

44 041 866

-29 192 708
-914 758

-30 r 01 466

t3 934 400

tas 241 000
96 142 004

2017-06-30

t43 775
200 000

-21 5 000

-t28 77 5

-143 775
215 000
-40 000

-568 77 5

160 000i:/
ll-
i . .\, i_



Bostad srdttsloreningen Goteborgshus nr
7 57201-7239

Not I I Pigiende om- och titlhyggnad

Ingiende nedlagda kostnader
Under 6ret nedlagda kostnader
Under iret genomlorda omlordelningar

Utgiende nedlagda kostnader

Not I2 Skulder till kreditinstitut

1I

2018-06-30

118 850
1 164 796

-1 279 646

r4(15)

2017 -06-30

118 8s0

Nordea
Nordea (3-rninads rdnta)
Nordea
Avgir kortfristig del
Summa

Arnortering 61 2 -5

Stiillda sdkerheter

Fasti ghet sinteckningar

Rdntesats
2018-06-30

0,7 40
0,697
1,690

Belopp
2018-06,30

3 000 000
2 972 500
5 500 000

0
r1 472 500

Belopp
201 7-06-30

3 000 000
2 972 500
5 500 000

0
lt  472 500

0

2018-06-30
41 650 000

1r8 850

Villkors-
dndringsdag

201 9-0 | -23
t01 9-0 |  -23
l0l0-01 -22

2At7 -06-30
41 6s0 a00g
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RevrslonsbBrattelse
Ti l l  foreningsstdmman i  Bostadsrat tsf6reningen Gdteborgshus nr 11. org.  nr  757201-7239

Rapport om irsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfdrt en revision av arsredovrsningen f6r Bostadsreltsfdreningen Gdteborgshus nr 11 fdr rdkenskapsaret 2017-07-01-2018-06-30.
Enligt var uppfattning har arsredovisningen upprattats i  enl ighet med arsredovisningslagen och ge. en i  al la vesentl iga avseenden rattvisande
bild av fdreningens frnansiel la stal lning per den 30 juni 2018 och av dess f inansiel la resultal fdr rekenskapsarel enl igt irrsredovisningslagen.
Forvaltningsberattelsen dr fdrenl ig med arsredovisningens dvriga delar.
Vi t i l lstyrker darfdr att  f6reningsstamman faststal ler resultatrakningen och balansrdkningen fdr foreningen.

Grund fOr uttalanden
Vi har utfdrt tevisionen enl igt god revisionssed i  Sverige. Revisorernas ansvar enl igl denna sed beskrivs nafmare i  avsnitten Det registrerade
revisionsbolagets ansvar samt Den f6rlroendevalda revisorns ansvar
Vi af oberoende i  fdrhal lande t i l l foreningen enl igt god revisorssed i  Sverige. Vi som regislrerat revisionsbolag har ful lglort vart yrkesetiska
ansvar enl igt dessa krav
Vr anser att de revrsionsbevis vi har inh;mtal dr t i l t rdckl iga och andamalsenl iga som grund f6r vara uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret  f6r  at t  arsredovisningen upprat tas
och at t  den ger en rAttv isande bi ld enl igt  arsredovisningslagen Sty-
relsen ansvarar aven for den interna kontrol l  som den bed6mer ar
nodvandig for  at t  uppr i i t ta en arsredovisning som inte innehAl ler
nagra vi isentl iga felakt igheter, vare sig dessa beror pa oegentl ig-
heter el ler  oa fe l

Vrd upprat tandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen for bedom-
ningen av foreningens formiga att fortsatta verksamheten. Den upp-
lyser,  nar sa br t i l l6nrpl igt  om forhAl landen som kan paverka for-
rnagan att fortsi i t ta verksamheten och att anvanda antagandet onr
fortsatt dri f t .  Antagandet om fortsatt dri f t  t i l l i impas dock inte om sty-
relsen avser at t  l ikv idera foreningen, upphdra med verksamheten el-
ler inte har nagot real ist iskt alternativ t i l l  att  qora nAqot av detta.

Det registrerade revis ionsbolagets ansvar
Vr har at t  ut fora revis ionen enl igt  Internat ional  Standards on Audi t ing
( lSA) och god revis ionssed i  Sver ige.  Vart  mal 5r at t  uppna en r iml ig
grad av s ikerhet om huruvida arsredovisningen som helhet inte in-
nehal ler  nagra vAsent l iga fe lakt igheter vare s ig dessa beror pa oe-
gent l igheter el ler  pa fe l  Riml ig sakerhet dr en hog grad av sdkerhet.
men ar ingen garant i  for  at t  en revis ion som utf6rs enl igt  ISA och god
revisionssed i  Sverige al l t id kommer att upptacka en vdsentl ig felak-
t ighet om en sadan f inns.  Felakt igheter kan uppst6 p6 grund av oe-
gent l igheter el ler  fe l  och anses vara vasent l iga om de enski l t  e l ler  t i l l -
sammans r iml igen kan f6rvdntas paverka de ekonomiska beslut  sonr
anvandare fat tar  med grund i  arsredovisningen

Som del  av en revrsion enl igt  ISA anvdnder v i  professionel l t  omd6me
och har en professionel l t  skept isk instdl ln ing under hela revrsionen.
Dessutom

identi f ierar och bedomer vi r iskerna fdr vasentl iga felakt igheter r
Arsredovisningen. vare s ig dessa beror pa oegent l igheter el ler
pa fel.  utformar och utfor granskningsatgi irder bland annat ut i-
frAn dessa r isker och inhi imtar revisionsbevis som ir t i l l rdckl iga
och dndamalsenl iga for  at t  utgora en grund for vara ut ta landen.
Risken for att  inte upptdcka en vasentl ig felakt ighet t i l l  f6l jd av
oegentl igheter dr hogre dn fdr en vdsentl ig felakt ighet som beror
pd fel,  eftersom oegentl igheter kan innefatta agerande i  mas-
kopi, forfalskning, avsikt l iga uteldmnanden, felakt ig information
el ler asidosi i t tande av intern kontrol l

skaffar vi  oss en forstaelse av den del av foreningens interna
kontrol l  som har betydelse fdr vAr revision for att  utforma
granskningsdtgarder som ar lAmpl iga med hansyn t i l l  omstdn-
digheterna, men inte for att  uttala oss om effekt ivi teten i  den in-
terna kontrol len

utvarderar v i  l i impl igheten i  de redovisningspr inciper som an-
vands och r iml igheten i  styrelsens uppskattningar i  redovrs-
ningen och t i l lhorande upplysningar.

drar v i  en s lutsats om ldmpl igheten i  at t  styrelsen anvander an-
tagandet om fortsatt dri f t  vid upprdttandet av drsredovisningen
Vi drar ocksA en slutsats,  med grund i  de inhdmtade revis ions-
bevisen, om huruvida det f inns ni igon vdsentl ig osdkerhetsfak-
tor som avser sadana hdndelser el ler  forhAl landen som kan
leda t i l l  betydande tvivel om foreningens formAga att fortsdtta
verksamheten Om vi  drar s lutsatsen at t  det  f inns en vdsent l ig
osakerhetsfaktor, maste vi i  revisionsberi i t telsen fdsta uppmark-
samheten pd upplysningarna i  arsredovisningen om den vasent-
l iga osdkerhetsfaktorn el ler ,  om sadana upplysningar Zir  ot i l l -
rackl iga,  modif iera ut ta landet om arsredovisningen. Vara s lut-
satser baseras pa de revisionsbevis som inhdmtas fram t i l l  da-
tumet for revisionsberi i t telsen. Dock kan framtida hdndelser el-
ler forhal landen qdra att en f6reninq inte lanqre kan fortsdtta
verksamheten

utvarderar vi den 6vergripande presentationen, strukturen och
innehal let  i  arsredovisningen, dar ib land.upplysningarna, och om
arsredovisningen aterger de under l iggande transakt ionerna och
handelserna pi ett  si i t t  som ger en rdttvisande bi ld.

Vi maste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt t idpunkten for den. Vi miste ocksd in-
formera om betydelseful la iakttagelser under revisionen. dZir ibland de
eventuel la betydande brister i  den interna kontrol len som vi identi f ie-
tdL.

Den fortroendevalda revisorns ansvar
Jag har atl utfdra en revision enligt bostadsraftlagen och tilldmpliga delar av lagen om ekonomiska fdreningar och darmed enligt god revis-
ionssed i Sverige. Mitt mal er att uppne en rimlig grad av sakerhet om huruvida ersredovisningen har upprdttats i enlighet med ersredovis-
nin9slagen och om arsredovisningen ger en rettvisande bild av fdreningens resultat och stallning. a
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Rapport om andra krav enl igt lagar och andra f6rfattningar

Uttalanden
Utijver var revision av ersredovisningen har vi aven utfdrt en revision av styrelsens fdrvaltning f6r Bostadsreltsfdreningen Gdteborgshus nr 1'l
fdr rdkenskapsaret 2017-07-01-2018-06-30 samt av fii.slaget till dispositioner bekSffande fdreningens vinst eller fdrlust.
Vi tillstyrker att ftireningsstamman disponefar vinsten enligt f6rslaget i fdrvaltningsberettelsen och beviljar styrelsens ledamdter ansvarsfrihet
fdr rakenskapsiret.

Grund fdr uttalanden
Vi har utfdrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi er obero-
ende ifdrhellande tillfdreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat fevisionsbolag har i dvrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar
en,igt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat dr t i l l r5ckl iga och dndamilsenl iga som grund f0r vara uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret  for  fors laget t i l l  d isposi t ioner be-
tr i i f fande foreningens vinst  e l ler  fOr lust .  Vid fors lag t i l l  utdelning inne-
fat tar  detta bland annat en bedomning av om utdelningen ar forsvar-
l ig med hdnsyn t i l l  de krav som fdreningens verksamhetsart ,  omfatt-
ning och r isker stAl ler  pA stor leken av foreningens egna kapi ta l ,  kon-
sol ider ingsbehov, l ikv id i tet  och stdl ln ing i  ovr igt

Styrelsen ansvarar for  foreningens organisat ion och forval tn ingen av
foreningens angelSgenheter.  Detta innefat tar  b land annat at t  for t l6-
pande beddma f6reningens ekonomiska si tuat ion och at t  t i l lse at t  fdr-
eningens organisat ion ar ut formad sd at t  bokfdr ingen, medelsforval t -
n ingen och foreningens ekononr iska angeldgenheter i  ovngt kontrol l -
eras pA et t  betryggande satt

Revisorns ansvar
Vart mal betraffande revisionen av f6rvaltningen, och di irmed vart ut-
talande om ansvarsfr ihet, dr att  inhdmta revisionsbevis for att  med en
r iml ig grad av sdkerhet kunna bedoma om nAgon styrelseledamot i
nagot vdsent l igt  avseende:

foretagit nigon i i tgdrd el ler gjort sig skyldig t i l l  ndgon forsum-
melse som kan foranleda ersi i t tningsskyldighet mot foreningen,
el ler

pa nagot annat sdtt handlat i  str id med bostadsrdttslagen, t i l l -
lSmpl iga delar av lagen om ekonomiska foreningar,  arsredovis-
ningslagen el ler  stadgarna.

Vart mal betr3ffande revisionen av fdrslaget t i l l  disposit ioner av fbre-
ningens vinst el ler forlust, och di irmed vart uttalande om detta, dr att
med r imlig grad av sAkerhet bedoma om forslaget dr f6renl igt med
bostadsrdttslage n.

Riml ig sakerhet 5r en hog grad av sdkerhet,  men ingen garant i  f6r  at t
en revision som utfors enl igt god revisionssed i  Sverige al l t id kommer
att upptacka 6tgdrder el ler forsummelser som kan foranleda ersi i t t-
ningsskyldighet mot fdreningen, el ler att  ett  forslag t i l l  disposit ioner
av foreningens vinst el ler forlust inte dr forenl igt med bostadsri i t tsla-
gen

Som en del  av en revis ion enl igt  god revis ionssed iSver ige anvander
det registrerade revis ionsb,o aoet professronel l t  omdome och har en
professionel l t  skeptrsh tnstai in inc uncer hela revis ionen Gransk-
ningen av forval tn ingen och f  crs lace: i '  drsposrtroner av foreningens
vinst  e l ler  f6r iust  grundar s ig f rsq'5 '  3a 'ev,sronen av rakenskaperna.
Vi lka t i l lkommande grans' .n ngsaioa'oe. so'n ut fors baseras pa det
registrerade revrsionsoo a3ets c 'cfess c^e. a Deccrntng och ovr iga
valda revisorers bedonrni i -e nreo ulgargspunkt rr isx och visent l rg-
het.  Det rnnebar at t  r , , r  fc l . lserar gransknlngen pa sadana atgdrder,
omraden och forhal landen som ar vasent l rga for verksamheten och
dar avsteg och overtradelser skul le ha sdrskr ld betydelse fdr f6re-
ningens srtuatron Vr gar rgenom och provar fat tade beslut ,  besluts-
under lag v idtagna atgarder och andra forhSl landen som dr relevanta
for vart  ut ta lande om ansvarsfr ihet .  Som under lag for v6rt  ut ta lande
om styrelsens forslag t i l l  d isposi t ioner betrdf fande foreningens vinst
el ler  for lust  har vr  granskat om forslaget dr forenl igt  med bostads-
rdt ts lagen
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