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Styrelsen  för  Bostadsrättsföreningen  Sörbyängen  i Örebro  får  härmed  avge  årsredovisning  för
räkenskapsåret  2018.

Årsredovisningen  är upprättad  i svenska  kronor,  SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt  om  verksamheten
Bostadsrättsföreningen  Sörbyängen  i Örebro  som  är registrerad  hos Bolagsverket  2015-02-09,  har  till
ändarnål  att  främja  medlemmarnas  ekonomiska  intressen  genom  att i föreningens  hus upplåta  bostäder,
mark  och  lokaler  åt medlemmarna  till  nyttjande  utan  tidsbegränsning.  Föreningens  ekonomiska  plan
registrerades  2016-01-29.

Under  2016  blev  byggnationerna  på föreningens  fastighet  Vinrutan  I fördigställt.  Tillträde  av
bostadsrätterna  har  skett  i etapper  under  2016  och  i början  av december  2016  var  samtliga  113  lägenheter
i föreningen  tillträdda.  Den  ena hyreslokalen  tillträddes  2016-12-01  och  den  andra  lokalen  tillträds
2017-04-01.

Föreningen  har  sitt  säte i Örebro.

TrEsentliga  Mndelser  under  räkenskapsåret

Fastigheten

Fastighet:  Vinrutan  1

Adresser:  Kar1sda1sa116ri  53-63

Antal  lägenheter:  113 st

Total  bostadsyta:  6 910  kvm

Antal  1oka1er:2  st

Total  lokalyta:  254  kvm

Styrelsen
Erik  Lundström
C-G  Hjelm
Sandra  Sääw
Madeleine  Rapp
Carl  Nielsen
Magnus  Johansson
Adem  Alkic

Ordförande
Ledamot
Ledarnot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
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Vid  kommande  ordinarie  föreningssfömma  löper  mandatperioden  ut  fUr  följande  personer:
Erik  Lundström,  Sandra  Sääw,  Madeleine  Rapp,  Carl  Nielsen,  Magnus  Johansson  och  Adem  Alkic.

Styrelsen  har  under  året  avhållit  12 protokollförda  sammanträden.

Stämmor
Ordinarie  föreningsstämma  hölls  2018-05-23.

Utf?irt  underhåll
Uppgraderat  porttelefonerna.
Tagit  fram  bygglov  och  möjligheten  till  att  glasa  in  balkongerna/altanerna.

Planerat  underhåll
2019:  Rusta  upp  innergärden  med  bland  annat  elstolpar  till  parkeringsplatserna  och  bättre  trivselytor.

Försäkring
Byggnaderna  är fullvärdesförsäkrade  i Länsförsäkringar  där även  bostadsrättstillägget  ingår.

Årsavgifter
Årsavgifterna  beslutades  att  lämnas  oförändrade  från  2018  till  2019.

Den  ekonomiska  och  tekniska  förvaltningen  har  iu'ider  året  sköts  av Botggg.  Föreningen  har  avtal  med
ComHem  gällande  bredband  och  TV.

Overlåtelser
Under  året  genomfördes  15 överlåtelser  i föreningen.

Föreningsinformation
Föreningen  har  under  året  anordnat  en korvgrillning  där  även  medlemmania  kunde  slänga  grovsopor  i en
container.  I augusti  bjöds  även  in  till  en gårdsfest.

Medlemsinformation

Antal  medlemmar  vid  årets  slut  195  st.

Flerårsöversikt  (Tkr)

Nettoomsättning

Resultat  efter  finansiella  poster

Soliditet  (%)

Skuld  per  kvm,  kr

2018

5 948

6 43

61,3

14000

2017

5 853

1086

60,9

14 190

2016

2 783
649
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Förändring  av  eget  kapital

Med}ems-

insatser

Belopp  vid  årets ingång  152  420  500

Disposition  av
föregående
års resultat:

Årets  resultat

Belopp  vid  årets  utgång  152  420  500

Fond  för  yttre

underhåll

353 604

357  297

710 901

Balanserat

resultat

295  234

728 392

1023  626

Årets Totalt

resultat

1085  689  154  155  027

-l  085 689  0

643 488  643 488

643 488  154  798  515

Förslag  till  vinstdisposition
Styrelsen  föreslår  att till  förfogande  stående  vinstmedel  (kronor):

balanserad  vinst
årets  yinst

1023  626
643 488

1667  114

disponeras  så att
reservering  fond  för  yttre  underhåll  357  297
i ny räkning  överföres  1309  817

1667  114

Föreningens  resultat  och  ställning  i öwigt  framgår  av efterföljande  resultat-  och  balansräkning  med
Inoter.  *
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2017-01-01
-2017-12-31

Rörelseinfökter,  lagerförändringar  m. m.

Nettoomsättning

Summa  rörelseintäkter,  lagerförändringar  m.m.

2

Rörelsekostnader

Driftskostnader  3

Öwiga  externa  kostnader

Personalkostnader

Av-  och  nedskrivningar  av materiella  och  immateriella
an1äggningstillgångar

Summa  rörelsekostnader
Rörelseresultat

Finansiella  poster

Övriga  ränteintäkter  och  liknande  resultatposter

Räntekostnader  och  liknande  resultatposter

Summa  finansiella  poster

Resultat  efter  finansiella  poster

Resultat  t?ire  skatt

Årets  resultat

5 947  709

5 947  709

- 2 172  057

-341 464

- 88 225

-1 864  330

- 4 466  076

1481  633

157
- 838 302

- 838  145

643 488

643  488

643 488

5 853 222

5 853  222

-1 669  902

-338  231

- 59 139

-1 864  330
- 3 931  602

1921  620

60

- 835 991

- 835  931

1085  689

1085  689

1085  68
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella  anläggningstillgångar
Byggnader  och  mark

Summa  materiella  anläggningstillgångar

Summa  anläggningstillgångar

0msättningstillgångar

Kortfristiga  fordringar
Kundfordringar

Öwiga  fordringar

Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

Summa  kortfristiga  fordringar

Kassa  och  baå

Kassa  och  bank

Summa  kassa  och  bank

Summa  omsättningstillgångar

SUMMÅ  TILLGÅNGAR
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Not 2018-12-31 2017-12-31

4 247  248 775

247  248  775

247  248  775

249113  105

249  113  105

249  113  105

1318

19

1ll  726
113  063

5 745

9 976

10 7 027
122748

5233114

5 233  114

5 346  177

252 594  952

3 802  652

3 802 652

3 925  400

253 038  505
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2017-12-31

EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Buridet  eget  kapital
Medlemsinsatser

Fond  för  yttre  underhåll

Summa  bundet  eget  kapital

Fritt  eget  kapital

Balanserat  resultat
Årets  resultat

Summa  fritt  eget  kapital

Summa  eget  kapital

Långfristiga  skulder

Övriga  skulder  till  kreditinstitut
Öwiga  skulder

Summa  långfristiga  skulder

Kortfristiga  skulder

Öwiga  skulder  till  kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder

Öwiga  skulder

Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Summa  kortfristiga  skulder

152  420  500

710  901
153  131  401

1023  626

643 488

1667  114

154  798  515

5 95 436  000
59 531

95 495  531

5

6

1309  000

333 026

53 980

21 684

583 216

2 300  906

152  420  500

353 604
152774104

295  234

1085  689

1380  923

154  155  027

96 778  000

119  062
96 897  062

1276  000

119  488

26 990

o

563 938

1986  416

SUMMA  EGET  KÅPITAL  OCH  SKULDER 252  594  952 253  038  505
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Noter

Not  1 Redovisningsprinciper

Allmänna  upplysningar
Årsredovisningen  är upprättad  i enlighet  med  årsredovisnings1agen  och  Bokföringsnämndens  allmäru'ia
råd (BFNAR  2016:10)  om årsredovisning  imindre  f?5retag.

Anläggningstillgångar
Tillämpade  avskrivningstider:

Byggnader lOO år

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens  huvudintäkter,  fakturerade  kostnader,  sidointäkter  satnt  intäktskorrigeringar.

Resultat  efter  finansiella  poster
Resultat  efter  finansiella  intäkter  och  kostnader  men  före  bokslutsdispositioner  och  skatter.

Soliditet  (%)
Justerat  eget  kapital  (eget  kapital  och  obeskattade  reserver  med  avdrag  för  uppskjuten  skatt)  i procent  av
balansomslutning.

Skuld  per  kvm  bostadsrättsyta,  kr
Total  skuld  fördelad  per  bostadsyta.

Not  2 Nettoomsättning

Årsavgifter  bostäder
Hyror  lokaler

Hyror  garage  och  parkeringsplatser

Öwiga  intäkter

2018 2017

4 855 745

387 442

247  626

456 896

5 947  709

4 846  351

333 375
231455

442 041

5 853  222
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Not  3 Driftskostnader

Uppvärmning
Elkostnader

Vatten

Renhållning

Fastighetsskötsel
Försäkring

Kabel-TV
Bredband

Reparationer  och  underhåll

Öwiga  fastighetskostnader
Fastighetskatt

Snöröjning

2018

432  321

508 181

116  962

183 642

338 736

65 827

31985

108 588
82611

181 396

26 990
94 819

2 172  058

2017

353 548

469  482

125  741

227  951
274230

41 356

25 209
79 654

2 272

43 468

26 990

o
1669  901

Avikelserna  i öwiga  fastigl"ietskostnader  beror  till  största  delen  på att  föreningen  har  uppgraderat
porttelefonsystemet  under  2018.

Not  4 Byggnader  och  mark

Ingående  anskaffningsvärden

Slutreglering  av anskaffning

Reducering  för  mervärdesskatt  på lokaldelen

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  avskrivningar
Årets  avskrivningar

Utgående  ackumulerade  avskrivningar

Utgående  redovisat  värde

Not  5 Skulder  till  kreditinstitut

Långivare

DanskeBank  1316-02-01023

Räntesats

1,100

Datum  för
ränteändring

2019-03-31

Kort:tristig  del  av långfristig
skuld

2018-12-31

251 600  000
o

o

251 600  000

-2 486 895

-1 864  330

- 4 351  225

247  248  775

Lånebelopp
2018-12-31

96745000

9674S000

1309  000

2017-12-31

251 936  617

200  000

-536  617

251  600  000

- 622  565

-1 864  330

- 2 486  895

249  1I3  105

Lånebelopp
2017-12-31

98 054 000
98 054  000

1276  000

Skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen 90 332 000 kr /(ii
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Not 6 Upplupna  kostnader  och förutbetalda  intäkter

Upplupna  fastighetskostnader

Öwiga  upplupna  kostnader

Upplupna  räntekostnader

Förutbetalda  hyresintäkter

Upplupna  styrelsearvoden

2018-12-31

133 915
15 000

9 012

337  065
88 225

583 217

2017-12-31

111631
15000

o

378 168

59 139
563 938

Not  7 Ställda  säkerheter

Fastighetsinteckning

Erik  Lundström
Ordförande

Sandra  Sääw

Adem  Alkic

nci:tvt,xB{l'«'

Claus-Göran  Ha

Min ons lse har lämnats deJ'J7 Y 2019

uktoriserad  revisor

2018-12-31

100  000 000
100  000  000

2017-12-31

100  000  000
100  000  000

Madeleine  Rapp

Carl  Nielsen
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Revisionsberättelse
Till  föreningsstämman  i Bostadsrättsföreningen  Sörbyängen  i Örebro  org.nr  769629-5422.

Rapport  om  årsredovisningen

Uttalanden

Jag  har  utfört  en revision  av årsredovisningen  för  Bostadsrättsf?ireningen  Sörbyängen  i Örebro  för

år 2018.

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

ialla  väsentliga  avseenden  rättvisande  bild  av föreningens  finansiella  ställning  per  den  31 december

2018  och  av dess  finansiella  resultat  för  året  enligt  årsredovisningsIagen.  FörvaltningsberätteIsen  är

förenlig  med  årsredovisningens  övriga  delar.

Jag tillstyrker  därför  att  föreningsstämman  fastställer  resultaträkningen  och  balansräkningen  för

föreningen.

Grund för  uttalanden
Jag har  utf'ört  revisionen  enligt  god  revisionssed  i Sverige.  Revisorernas  ansvar  enligt  denna  sed

beskrivs  närmareiavsnitten  Den  auktoriserade  ansvar.  Jag är oberoende  iförhållande  till  föreningen

enligt  god  revisorssed  i Sverige.  Jag som  auktoriserad  har  fullgjort  mitt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa

krav.

Jag anser  att  de revisionsbevis  jag  har  inhämtat  är tillräckliga  och  ändamålsenliga  som  grund  för  våra

uttalanden.

Styrelsens  ansvar

Det  är styrelsen  som  har  ansvaret  för  att  årsredovisningen  upprättas  och  att  den  ger  en rätl-visande  bild

enligt  årsredovisningslagen.  Styrelsen  ansvarar  även  för  den  interna  kontroll  som  den  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  beslut  har  fattats  om  att  avveckla  verksamheten.

Den  auktoriserade  revisorns  ansvar

Jag har  att  utföra  revisionen  enligt  International  Standards  on Auditing  (ISA)  och  god  revisionssed  i

Sverige,  Mitt  mål  är att uppnå  en rimlig  grad  av säkerhet  om  huruvida  årsredovisningen  som  helhet

inte  iiu'iehåller  några  väsentliga  felaktigheter,  vare  sig  dessa  beror  på oegentligheter  eller  på fel.  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  fel  och  anses  vara  väsentliga  om  de enskilt

eller  tillsammans  rimligen  kan  förväntas  påverka  de ekonomiska  beslut  som  användare  fattar  med

grundiårsredovisningen.  [)
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Som  del  av en revision  enligt  ISA  använder  jag  professionellt  omdöme  och  har  en professionellt

skeptisk  inställning  under  hela  revisionen.  Dessutom:

*  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,  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  omsfflndigheterna,

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

Mndelser  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  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  SOrn  ger  en rättvisande  bild.

Jag måste  informera  styrelsen  om  bland  annat  revisionens  planerade  omfattning  och  inriktning  samt

tidpunkten  f8r  den.  Jag  måste  också  informera  om  betydelsefulla  iakttagelser  under  revisionen,

däribland  de evenhiella  betydande  brister  i den  interna  kontrollen  som  jag  identifierat.

2(4)



Stångebro  Revisionsbyrå  AB
Auktoriserad  revisor  Pär  Starck

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
Bostadsrättsföreningen  Sörbyängen  i Örebro  f'ör år 2018  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  utf'ört  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.  Jag som auktoriserad  revisor  har  i öwigt  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.  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  f8reningens  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,  medelsf'örvaltningen  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  vårt  uttalande  om detta,  är att med  rimlig  grad  av säkerhet  bedöma  om förslaget  är förenligt
med  bostadsrättslagen.
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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  tilI  dispositioner  av föreningens  vinst  eller
förlust  inte är  förenligt  med bostadsrättslagen.

Som en del av en revision  enligt  god revisionssed  i Sverige  använder  den auktoriserade/godkände
revisorn  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 den auktoriserade/godkände  revisorns  professionella  bedömning  och övriga  valda
revisorers  bedömning  med utgångspunkt  i risk  och väsentlighet.  Det  innebär  att jag  fokuserar
gransla'iingen  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
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
bostadsrättslagen.

Auktoriserad  revisor
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