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Styrelsen f"r Bostadsr ttsf"reningen Terr ngl"paren 9 f!r h rmed avge !rsredovisning f"r r kenskaps!ret
2021-07-01 - 2022-06-30.

#rsredovisningen  r uppr ttad i svenska kronor, SEK. Om inte annat s rskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser f"reg!ende !r.

F!rvaltningsber"ttelse

Information om verksamheten

F"reningen har till  ndam!l att fr mja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i f"reningens hus
uppl!ta bostadsl genheter och lokaler under nyttjander tt och utan tidsbegr nsning. Uppl!telse f!r  ven
omfatta mark som ligger i anslutning till f"reningens hus, om marken ska anv ndas som komplement till
bostadsl genhet eller lokal. Medlemsskap i f"reningen kan beviljas fysisk person eller juridisk person. I
fallet juridisk person under speciella f"ruts ttningar enligt g llande stadgar.

F"reningen har sitt s te i Sundbyberg.

F!reningens fastighet

F"reningen f"rv rvade fastigheten Terr ngl"paren 9 i Sundbybergs kommun 2017-06-01. F"reningens
fastighet best!r av 6 flerbostadshus i 4-6 v!ningar med totalt 463 l genheter samt 29 lokaler. 370
l genheter var per 2022-06-30 uppl!tna med bostadsr tt och 93 med hyresr tt. Den totala boytan  r 35
238 kvm och lokalytan 2 310 kvm F"reningen disponerar 430 garageplatser.

L genhetsf"rdelning: 
21 st 1 rum och kokvr! 
8st  1 rum och k"k
38 st  2 rum och kokvr! 
112 st 2 rum och k"k
211 st 3 rum och k"k
49 st  4 rum och k"k
24 st 5 rum och k"k

Fastighetsf"rs kring
Fastigheterna  r fullv rdesf"rs krade hos Brandkontoret.

Fastighetsavgift/fastighetsskatt
F"reningen erl gger kommunal fastighetsavgift som 2022 uppg!tt till 1 519 kr per l genhet. Beloppet
indexeras !rligen. Fastighetsskatt  r f"r n rvarande 1% av taxeringsv rdet f"r lokaler.

Fastighetens taxeringsuppgifter
Taxeringsv rdet uppg!r till 562 800 000 kr varav byggnadsv rdet  r 480 000 000 kr och markv rdet 240
600 000 kr. V rde!r  r 1970.
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F!rvaltning
F"reningen har avtal om ekonomisk och teknisk f"rvaltning med A200 Fastighetsutveckling AB. Avtalet
innefattar  ven fastighetssk"tsel.
 
#vriga v"sentliga avtal
 
Elhandel Nordic Green Energy
Eln t Vattenfall Eldistribution AB
Garage-/hisservice KONE AB
Hissbesiktning Kiwa Inspecta AB
Kabel-TV/Bredband Com Hem AB/Sundbyberg Bredbands AB
Parkerings"vervakning Aimo park AB
Porttelefoni, service Sundbybergs Bredband AB
Porttelefoni, abonnemang Telia Sverige AB/All Tele
Sopsug Sundbyberg Vatten och Avfall
Uppv rmning Norrenergi AB
Vatten Sundbyberg Vatten och Avfall
St d Belles Golv & St d AB (Uppsagda h"sten 2022)
 
 
F!reningens ekonomi
 
#rsavgifter
#rsavgifter tas ut fr!n f"reningens medlemmar f"r att t cka f"reningens l"pande utgifter f"r drift och
underh!ll av f"reningens fastighet, r ntebetalningar och amorteringar av f"reningens fastighetsl!n samt
fondering av medel f"r framtida underh!ll enligt av styrelsen framtagen underh!llsplan. #rsavgiften
uppg!r till 652,30 kr/kvm boyta per !r.
 
F"reningens fastighetsl!n
Kreditinstitut, r nta och amorteringsvillkor framg!r av not 10.
 
Styrelsen och !vriga funktion"rer
 
Styrelse
Styrelsen hade fram till ordinarie f"reningsst mma 2021-12-09 f"ljande sammans ttning:
Ledam"ter 
Bo Johansson
G"ran Persson
Rolf Lindstr"m
Grim Lindgren
Daniel Svensson
Matz #hlstr"m
Pouran Djampour
 
Suppleanter
Nura Bisseri
Yasser Alho
Hiwet Hagos-Nashih
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Styrelsen har efter ordinarie f"reningsst mma 2021-12-09 haft f"ljande sammans ttning:
Ledam"ter 
G"ran Persson 
Bo Johansson
Rolf Lindstr"m
Grim Lindgren
Gustav R!nby
Daniel Svensson
Pouran Djampour
 
Suppleanter
Nura Bisseri
Yasser Alho
Hiwet Hagos-Nashih
 
F"reningens firma tecknas, f"rutom av styrelsen, av styrelsens ledam"ter tv! i f"rening.
Styrelsen har under !ret haft 22 protokollf"rda sammantr den.
F"r styrelsens ledam"ter finns ansvarsf"rs kring tecknad med Brandkontoret.
 
Revisor
$hrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC")
Huvudansvarig revisor: Per Andersson, auktoriserad revisor
 
 
V"sentliga h"ndelser under r"kenskaps$ret
 
Augusti 2021
F"retaget Byggm stargruppen AB kontrakteras att forts tta arbetet med renoveringen, etapp 1 d r Lawab
slutade. F"reningen har fortfarande en ekonomisk tvist med Lawab AB och styrelsens bed"mning  r att
den kommer falla ut till f"reningens f"rdel.
 
December 2021
F"reningen l mnar in ans"kan om st"d f"r energieffektivisering. L nsstyrelsen beslutar i juni 2022 att
bevilja f"reningen ett st"d p! 23 262 209 kr.
 
Juli-juni 21-22
Omfattande vattenskador har uppst!tt i ett flertal portar. Alla akuta vattenskador har !tg rdats under !ret.
Dessa portar  r bl.a.17, 47, 63, 77, 89 & 91.  Stambytet, som var planerat att utf"ras i etapp 2, som var
t nkt att starta direkt efter etapp 1, kommer att ske i l!ngsammare takt. P! grund av r!dande ekonomiska
situation, vill vi g"ra stambytet i flera mindre delar och se till att respektive del  r finansierad, utan l!n,
innan arbetet b"rjar. Finansieringen av detta  r prim rt t nkt att ske genom f"rs ljning av hyresr tter.
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V"sentliga h"ndelser efter r"kenskaps$rets slut
 
Juli 2022
En f"rskott beviljat engergieffektiviseringsst"d p! 11 644 839 kr betalas ut. Resterande medel kommer
att betalas ut efter att slutredovisning l mnats in och godk nts av l nsstyrelsen.
 
Augusti 2022
Byggm stargruppen st"ter p! "berg i dagen" d! r"ren f"r sopsugen skall l ggas ned. Problemet !tg rdas
dock utan att budgeten "verskrids. 
 
September 2022
Tv! stycken hyresr tter uppl ts som bostadsr tt med tilltr de i oktober och november 2022.
 
November 2022
Styrelsen fattar beslut om att h"ja avgifterna med 30% fr!n och med 2023-01-01 f"r att m"ta de "kade
energipriserna samt r ntekostnaderna till f"ljd av v rldsl get. Avgiftsh"jningen ligger i niv! med vad
som anges i k nslighetsanalysen i ekonomisk plan.
 
 
Medlemsinformation
F"reningen hade vid r kenskaps!rets utg!ng 475 (474) medlemmar. Under r kenskaps!ret har 39 (34)
"verl!telser och 4 (4) uppl!telser skett. 3 (1) medlemmar har beviljats andrahandsuthyrning.
 
 
Fler$rs!versikt (Tkr) 2021/22 2020/21 2019/20   
S:a nettooms ttning 28 741 28 774 27 874   
Resultat efter finansiella poster -10 431 -13 732 -14 019   
Resultat exklusive avskrivningar 288,0 -3 215,0 -3 363,0   
Soliditet (%) 65,1 73,3 75,6   
Skuldr nta (%) 2,0 1,8 1,9   
L!n per kvm bostadsyta 7 428,0 5 135,0 4 562,0   
L!n per kvm bostadsr ttsyta 9 305,0 6 490,0 5 794,0   
Bel!ningsgrad (%) 32,7 25,5 23,2   
L!n i f"rh!llande till taxeringv rde 36,3 32,2 28,6   
#rsavgift per kvm bostadsr ttsyta 652,0 590,0 540,0   
Hyresint kter per kvm hyresr ttsyta 1 060,0 1 038,0 1 064,0   
Hyresint kter per kvm lokalyta 541,0 569,0 558,0   
Elkostnad per kvm totalyta 119,0 94,0 120,0   
V rmekostnad per kvm totalyta 130,0 124,0 121,0   
Vattenkostnad per kvm totalyta 34,0 34,0 35,0   
      

 
F!r"ndringar i eget kapital
 Medlems- Uppl$telse- Balanserat  rets Totalt
 insatser avgift resultat resultat  
Belopp vid !rets ing!ng 531 209 900 39 361 855 -36 396 255 -13 731 686 520 443 814
Uppl!telse av bostadsr tter 6 199 700 4 840 200   11 039 900
Disposition av f"reg!ende
!rs resultat:   -13 731 686 13 731 686 0
#rets resultat    -10 430 731 -10 430 731
Belopp vid $rets utg$ng 537 409 600 44 202 055 -50 127 941 -10 430 731 521 052 983
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Belopp vid $rets utg$ng 537 409 600 44 202 055 -50 127 941 -10 430 731 521 052 983

      
F!rslag till behandling av ansamlad f!rlust
Styrelsen f"resl!r att den ansamlade f"rlusten (kronor):
 
ansamlad f"rlust -50 127 940
!rets f"rlust -10 430 731
 -60 558 671
 
behandlas s! att
i ny r kning "verf"res -60 558 671
 -60 558 671
 
F"reningens resultat och st llning i "vrigt framg!r av efterf"ljande resultat- och balansr kning samt
kassafl"desanalys med noter.
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Resultatr"kning Not 2021-07-01

-2022-06-30
2020-07-01

-2021-06-30  
 

kassafl"desanalys med noter.

R!relsens int"kter      
#rsavgifter  17 547 063  16 450 605  
Hyresint kter 1 9 829 353  11 229 888  
$vriga int kter och ers ttningar 2 1 364 540  1 093 941  
Summa nettooms"ttning  28 740 956  28 774 434  
      
R!relsens kostnader      
      
Reparationer och underh!ll  -1 657 888  -2 117 201  
Periodiskt underh!ll  -28 645  -2 242 180  
Driftskostnader 3 -19 789 922  -19 453 505  
Administrationskostnader 4 -2 351 749  -2 662 880  
Styrelsearvoden och andra ers ttningar 5 -599 832  -603 515  
Fastighetsavgift/skatt  -1 589 297  -1 692 205  
Summa kostnader f!r fastighetsf!rvaltning  -26 017 333  -28 771 486  
      
Avskrivning byggnad  -10 645 330  -10 645 333  
Avskrivningar "vrigt  -73 885  -17 570  
Summa avskrivningar  -10 719 215  -10 662 903  
      
Resultat f!re finansiella poster  -7 995 592  -10 659 955  
      
      
R nteint kter  0  2 603  
R ntekostnader p! fastighetsl!n  -2 400 713  -3 044 694  
$vriga r ntekostnader  -34 426  -29 639  
Summa kapitalnetto  -2 435 139  -3 071 730  
      
Resultat efter finansiella poster  -10 430 731  -13 731 685  
      
 rets resultat  -10 430 731  -13 731 686  
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Balansr"kning Not 2022-06-30 2021-06-30  

 

TILLG NGAR      
      
Anl"ggningstillg$ngar      
      
Materiella anl ggningstillg!ngar      
Byggnader och mark 6 601 485 796  612 131 126  
Maskiner och andra tekniska anl ggningar 7 58 282  69 106  
Inventarier, verktyg och installationer 8 325 501  281 887  
P!g!ende nyanl ggningar avseende materiella
anl ggningstillg!ngar 9 191 337 388  84 531 955  
  793 206 967  697 014 074  
      
Summa anl"ggningstillg$ngar  793 206 967  697 014 074  
      
Oms"ttningstillg$ngar      
      
Kortfristiga fordringar      
Avgifts- och hyresfordringar  63 120  107 298  
$vriga fordringar  2 858 479  2 710 112  
F"rutbetalda kostnader och upplupna int kter  1 310 798  1 959 894  
  4 232 397  4 777 304  
      
Kassa och bank  2 380 006  8 452 486  
Summa oms"ttningstillg$ngar  6 612 403  13 229 790  
      
SUMMA TILLG NGAR  799 819 370  710 243 864  
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Balansr"kning Not 2022-06-30 2021-06-30  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Medlemsinsatser  537 409 600  531 209 900  
Upp!telseavgifter  44 202 155  39 361 855  
  581 611 755  570 571 755  
      
Fritt eget kapital      
Balanserad vinst eller f"rlust  -50 127 940  -36 396 255  
#rets resultat  -10 430 731  -13 731 686  
  -60 558 671  -50 127 941  
Summa eget kapital  521 053 084  520 443 814  
      
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut 10 261 740 171  180 954 756  
Leverant"rsskulder  11 047 649  2 043 000  
Skuld fastighetsskatt/-avgift  2 852 814  2 513 144  
$vriga skulder  390 857  323 450  
Upplupna kostnader och f"rutbetalda int kter  2 734 795  3 965 700  
Summa kortfristiga skulder  278 766 286  189 800 050  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  799 819 370  710 243 864  
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Kassafl!desanalys Not 2021-07-01

-2022-06-30
2020-07-01

-2021-06-30  
 

Den l!pande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster  -10 430 731  -13 731 686  
Justeringar f"r poster som inte ing!r i kassafl"det  10 719 215  10 662 903  
F"r ndring skatteskuld/fordran  339 670  0  
Kassafl!de fr$n den l!pande verksamheten f!re
f!r"ndring av r!relsekapital  628 154  -3 068 783  
      
Kassafl!de fr$n f!r"ndring av r!relsekapitalet      
F"r ndring av kundfordringar  44 178  105 938  
F"r ndring av kortfristiga fordringar  500 729  64 398  
F"r ndring av leverant"rsskulder  9 004 648  -80 290  
F"r ndring av kortfristiga skulder  -1 163 496  482 052  
Kassafl!de fr$n den l!pande verksamheten  9 014 213  -2 496 685  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i materiella anl ggningstillg!ngar  -106 912 108  -47 670 893  
Kassafl!de fr$n investeringsverksamheten  -106 912 108  -47 670 893  
      
Finansieringsverksamheten      
Betalda medlemsinsatser vid uppl!telser  11 040 000  10 615 000  
Upptagna l!n  80 785 415  20 204 756  
Kassafl!de fr$n finansieringsverksamheten  91 825 415  30 819 756  
      
 rets kassafl!de  -6 072 480  -19 347 822  
      
Likvida medel vid $rets b!rjan      
Likvida medel vid !rets b"rjan  8 452 486  27 800 308  
Likvida medel vid $rets slut  2 380 006  8 452 486  
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Noter
 
Redovisnings- och v"rderingsprinciper
 
Allm"nna upplysningar
#rsredovisningen  r uppr ttad i enlighet med !rsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 #rsredovisning
och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna  r of"r ndrade j mf"rt med f"reg!ende !r.
 
Int"ktsredovisning
Int kter har tagits upp till verkligt v rde av vad som erh!llits eller kommer att erh!llas och redovisas i
den omfattning det  r sannolikt att de ekonomiska f"rdelarna kommer att tillgodog"ras bolaget och
int kterna kan ber knas p! ett tillf"rlitligt s tt.
 
Anl"ggningstillg$ngar
Immateriella och materiella anl ggningstillg!ngar redovisas till anskaffningsv rde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
F"r vissa av de materiella anl ggningstillg!ngarna har skillnaden i f"rbrukningen bed"mts vara v sentlig.
Dessa tillg!ngar har d rf"r delats upp i komponenter vilka skrivs av separat. Avskrivning sker linj rt "ver
den f"rv ntade nyttjandeperioden med h nsyn till v sentligt restv rde. F"ljande avskrivningsprocent
till mpas med start vid tidpunkt f"r byggnadernas uppf"rande. Fr!n !ret f"r f"reningens tilltr de !terst!r
73 respektive 13 !r p! den angivna tiderna.
 
Materiella anl ggningstillg!ngar
Stomme och grund 120 !r  
Stomkompletteringar/innerv ggar 120 !r  
Inom l genhet 120 !r  
El, v rme, sanitet (VS) 60 !r  
Fasad 120 !r  
F"nster 60 !r  
Yttertak 60 !r  
Ventilation 60 !r  
Hiss 60 !r  
Maskiner och tekniska anl ggningar 10 !r  
Inventarier 5 !r  
   

Komponentindelning
Materiella anl ggningstillg!ngar har delats upp p! komponenter n r komponenterna  r betydande och n r
komponenterna har v sentligt olika nyttjandeperioder. N r en komponent i en anl ggningstillg!ng byts
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsv rde aktiveras. Utgifter f"r l"pande reparationer och underh!ll redovisas som kostnader.
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Skatter
Eftersom f"reningen hyr ut mer  n 60 % av aktuellt fastighetsinnehav till egna medlemar beskattas
f"reningen som en privatbostadsf"retag ( kta bostadsr ttsf"rening). Int kter som h"r till fastigheten tas
inte upp till beskattning och kostnader som h"r till fastigheten f!r inte dras av fr!n int kterna. Int kter
som inte h"r till fastigheten skall tas upp i inkomstslaget n ringsverksamhet. F"reningen ska ta upp och
beskattas f"r kapitalint kter. Kapitalkostnader skall dras av s!vida de inte h"r till fastigheten. 
 
Fastigheten f"rv rvades via ett bolag, en sk paketering. F"rv rvet  r redovisat i enlighet med RedU9
alternativ 2. Fastigheten har d rmed ett redovisat v rde som "verstiger det skattem ssiga v rdet. Det
finns i och med detta en uppskjuten skatteskuld. D! f"reningen inte har f"r avsikt att s lja fastigheten
v rderas den uppskjutna skatteskulden till 0 kr.
 
Nyckeltalsdefinitioner
S:a nettooms ttning
R"relsens huvudint kter, fakturerade kostnader, sidoint kter samt int ktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella int kter och kostnader men f"re bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag f"r uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
 
 
Not 1 Hyresint"kter
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
    
Bost der 7 526 836 7 632 308  
Garage 1 225 884 1 975 282  
Lokaler 1 299 061 1 313 944  
$vriga hyresint kter 280 571 430 610  
Hyres- och avgiftsbortfall -503 000 -122 257  
 9 829 352 11 229 887  
    

 
Not 2 #vriga int"kter och ers"ttningar
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
    
Bredband/Kabel TV 88 680 97 039  
Elavgifter 351 780 366 550  
V rmeavgifter 1 260 630  
Avgift krav, pant, "verl!telse och andrahand 74 643 28 225  
$vriga int kter 848 177 601 497  
 1 364 540 1 093 941  
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Not 3 Driftskostnader
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
    
Fastighetssk"tsel 176 884 63 189  
Tr dg!rdssk"tsel 32 145 271 218  
St dkostnader 1 971 584 1 111 659  
Sn"r"jning/sandning 112 910 164 562  
Serviceavtal 58 662 34 394  
Hisskostnader 698 454 662 472  
Besiktningskostnader 15 718 142 098  
Bevakningskostnader 536 042 797 922  
El 4 449 574 3 545 493  
V rme 4 894 829 4 663 143  
Vatten och avlopp 1 292 800 1 283 548  
Avfallshantering 1 574 270 2 848 305  
F"rs kringskostnader 740 044 712 691  
Kabel-TV 212 235 207 217  
Bredband 485 343 522 503  
F"rbrukningsinventarier och f"rbrukningsmaterial 13 629 39 369  
$vriga driftskostnader 351 653 211 345  
Teknisk f"rvaltning 2 173 147 2 172 379  
 19 789 923 19 453 507  
    

 
Not 4 Administrationskostnader
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
    
Kreditupplysningar 0 6 188  
Inkasso- och KFM-avgifter 150 3 753  
Hantering av "verl!telse och pant 87 601 0  
Telefoni/datakommunikation 11 729 14 953  
Porto 29 144 11 840  
F"reningsgemensamma kostnader 41 717 142 336  
Medlemsinformation, trycksaker 27 731 9 850  
Revisionsarvode 185 330 249 420  
Ekonomisk f"rvaltning 788 609 794 377  
Bankkostnader 20 625 8 845  
Konsultarvoden 704 892 320 911  
Juridisk konsultation 325 715 864 601  
Medlems- f"reningsavgifter 6 865 20 250  
$vriga poster 121 641 215 555  
 2 351 749 2 662 879  
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Not 5 Styrelsearvoden och andra ers"ttningar
 2021-07-01 2020-07-01  
 -2022-06-30 -2021-06-30  
    
L!ner och andra ers"ttningar    
Styrelsearvode 463 001 463 006  
$vriga ers ttningar 11 857 15 690  
 474 858 478 696  
    
Sociala kostnader    
$vriga sociala avgifter enligt lag och avtal 124 974 124 819  
 124 974 124 819  
    
Totala l!ner, ers"ttningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 599 832 603 515  
    

 
Not 6 Byggnader och mark
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Ing!ende anskaffningsv rden 655 599 572 655 599 572  
Utg$ende ackumulerade anskaffningsv"rden 655 599 572 655 599 572  
    
Ing!ende avskrivningar -43 468 446 -32 823 113  
#rets avskrivningar -10 645 330 -10 645 333  
Utg$ende ackumulerade avskrivningar -54 113 776 -43 468 446  
    
Utg$ende redovisat v"rde 601 485 796 612 131 126  
    

 
Not 7 Maskiner och andra tekniska anl"ggningar
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Ing!ende anskaffningsv rden 108 244 695 744  
F"rs ljningar/utrangeringar 0 -587 500  
Utg$ende ackumulerade anskaffningsv"rden 108 244 108 244  
    
Ing!ende avskrivningar -39 138 -40 814  
F"rs ljningar/utrangeringar 0 12 500  
#rets avskrivningar -10 824 -10 824  
Utg$ende ackumulerade avskrivningar -49 962 -39 138  
    
Ing!ende nedskrivningar 0 -575 000  
#terf"rda nedskrivningar 0 575 000  
Utg$ende ackumulerade nedskrivningar 0 0  
    
Utg$ende redovisat v"rde 58 282 69 106  
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Not 8 Inventarier, verktyg och installationer
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Ing!ende anskaffningsv rden 288 633 0  
Ink"p 106 675 288 632  
Utg$ende ackumulerade anskaffningsv"rden 395 308 288 632  
    
Ing!ende avskrivningar -6 746 0  
#rets avskrivningar -63 061 -6 746  
Utg$ende ackumulerade avskrivningar -69 807 -6 746  
    
Utg$ende redovisat v"rde 325 501 281 886  
    

 
Not 9 P$g$ende nyanl"ggningar och f!rskott
 2022-06-30 2021-06-30  
    
Ing!ende aktiveringar 84 532 155 37 149 895  
#rets aktiveringar 106 805 233 47 382 260  
Utg$ende ackumulerade aktiveringar 191 337 388 84 532 155  
    
Utg$ende redovisat v"rde 191 337 388 84 532 155  
    

 
Not 10 Skulder till kreditinstitut
Nedan framg!r f"rdelning av l!ngfristiga l!n.
 

L$ngivare
R"ntesats

%
Datum f!r

r"nte"ndring
L$nebelopp
2022-06-30

L$nebelopp
2021-06-30

SEB fastighetsl!n 2,06 2022-07-29 122 500 000 122 500 000
SEB fastighetsl!n 2,06 2022-07-29 38 250 000 38 250 000
SEB Byggnadskreditiv 2,77  100 990 171 20 204 755
   261 740 171 180 954 755
     
Kortfristig del av l!ngfristig skuld   261 740 171 180 954 755
     

L!n som har slutf"rfallodag inom ett !r fr!n bokslutsdagen redovisas som kortfristiga skulder, oavsett om
fortsatt bel!ning sker hos bank.
 
 
Not 11 St"llda s"kerheter
 2022-06-30 2021-06-30  
    
    
Fastighetsinteckningar 375 570 000 305 750 000  
 375 570 000 305 750 000  
    

Transaktion 09222115557482028853 Signerat GP, BJ, PD, GL, RL, DS, GR, PA



Bostadsr ttsf"reningen Terr ngl"paren 9
Org.nr 769631-0361

15 (15)
 

   
 

    

 
Not 12 V"sentliga h"ndelser efter r"kenskaps$rets slut
En f"rskott p! beviljat engergieffektiviseringsst"d p! 11 644 839 kr har betalats ut till f"reningen i juli.
Resterande medel kommer att betalas ut efter att slutredovisning l mnats in och godk nts av
l nsstyrelsen. 

I november fattade Styrelsen beslut om att h"ja avgifterna med 30% fr!n och med 2023-01-01 f"r att
m"ta de "kade energipriserna samt r ntekostnaderna till f"ljd av v rldsl get. Avgiftsh"jningen ligger i
niv! med vad som anges i k nslighetsanalysen i ekonomisk plan.

Efter r kenskaps!rets utg!ng har tv! stycken hyresr tter uppl!tits som bostadsr tt till ett totalt belopp om
5 180 000 kr.
 
 
 
Resultat- och balansr kningen kommer att f"rel ggas p! !rsst mma f"r fastst llelse.
 
 
Sundbyberg 
 
 
 
  
G"ran Persson Bo Johansson
Ordf"rande  
  
  
  
Pouran Djampour Grim Lindgren
  
  
  
  
Rolf Lindstr"m Daniel Svensson
  
  
  
  
Gustav R!nby  
  
  

V!r revisionsber ttelse har l mnats 
 
$hrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
 
 
Per Andersson  
Auktoriserad revisor 

2022-11-23

2022-11-24
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Terränglöparen 9, org.nr 769631-0361 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Terränglöparen 9 för 
räkenskapsåret 2021-07-01 – 2022-06-30. 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning 
per den 30 juni 2022 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar.  
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen 
för föreningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed 
i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi 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 
rättvisande 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 misstag. 
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 
Våra 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 
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misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 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 vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

● identifierar och bedömer vi 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 våra 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 vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse 
för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

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

● drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 vi 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. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
förvaltning för Bostadsrättsföreningen Terränglöparen 9 för räkenskapsåret 2021-07-01 – 
2022-06-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för våra 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 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 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende: 

● företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller 

● på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, tillämpliga delar av lagen om 
ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, 
och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med 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 
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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 vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som 
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 

Stockholm
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Per Andersson 
Auktoriserad revisor 

2022-11-24
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