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Bostadsrättsforeningen Rio i Sundbyberg
769631-6988

ARSREDOVISNING FOR BOSTADSRATTSFORENINGEN RIO I SUNDBYBERG

Styrelsen for Bostadsrättsforeningen Rio I Sundbyberg avger harmed ârsredovisning for räkenskapsàret
2018-01-01 2018-12-31.
-

FORVALTN I NGSBERATTELSE
Allmänt om verksamheten
Föreningen har till ändaml att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreningens
hus upplàta lagenheter och i forekommande fall mark t medlemmarna till nyttjande utan
tidsbegransning samt i forekommande fall hyra ut lokaler, garageplatser och p-platser. Medlems rätt I
foreningen p grund av sdan uppltelse kallas bostadsrätt. Medlem scm innehar bostadsrätt kallas
bostadsrättshavare.

Väsentliga händelser under räkenskapsret
Fastigheten at under byggnation av lagenheter under ret. Aktivering och marknadsfbring av
lagenheter for forsaljning hat pbbrjats.
Styrelsen hat haft ett antal mbten fOr uppfoljning av produktionen.
Under 2017 avytttades del av fastigheterna Sundbyberg Sprangaren 7 och Sundbyberg Sundbyberg

2:17 till Sprangaren

i Rio Fastighets AB. Fastigheten bildades scm en 3D-fastighet.

I övrigt hat inga vasentliga händelser skett under rakenskapsáret.

Agarförhàllanden
Bostadsrattsföreningen Rio i Sundbyberg, org nr 769631-6988, med sate i Sundbyberg kommun ägs till
100% av dess medlemmar.
Det hat inte skett ngra agarforandringar under rakenskapsret.

Flerârsöversikt tkr

Hyresintäkter
Resultat e. finansiella poster
Eget kapital
Balansomslutning

2018

2017

-84
-87
737 043

-3
-3
503 511

-

2016
-

-

-

5
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Förslag till behandling av förlust
Ti)) stämmans forfogande str fö)jande för)ust, i kronor:
ba)anserad för)ust
àrets fOr)ust

-

-2 475
-84 640

-87 115
Styrelsen föreslàr att ansam)ad för)ust behand)as s att
i fly rakning ba)anseras

-87 115
-87 115

Foretagets resu)tat och stä))ning i övrigt framgr av efterfö)jande resu)tat- och ba)ansrakning med
ti))äggsupplysningar. AMa be)opp uttrycks i tkr där ej annat anges.
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RESU LTATRAKN I NG

Not

Beloppitkr

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter
Summa rörelsens intäkter

-

-

0

0

Rörelsens kostnader
Ovriga externa kostnader

-80

Avskrivningar

-3

Summa rörelsens kostnader

-

-

-83

0

-83

0

-1

-3

-1

-3

Resultat efter finansiella poster

-84

-3

Resultat fore skatt

-84

-3

ARETS RESULTAT

-84

-3

Rörelseresultat
Resultat fran finansiella poster
Räntekostnader och Iiknande resultatposter
Summa finansiella poster

3

AU’
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BALANSRAKNING

Not

2018-12-31

2017-12-31

309 726
399 655

309 726
173 379

709381

483105

Belopp I tkr

TILLGANGAR
Anlaggningstillgângar
Materiella anläggningstillgángar
Byggnader och mark
Pàgende fastighetsarbeten

4
5

Summa materiella anläggningstillgàngar
Finansiella anluggningstillgàngar
Andelar I koncernforetag
Andra Ingfristiga fordringar

6
7

-

-

14914

14914

14914

14914

724295

498019

Hyres- och kundfordringar
Ovriga ford ringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3507
4898
568

3771
188

Summa kortfristiga fordringar

8973

3959

3775

1533

12748

5492

737 043

503 511

Summa finansiella anIaggningstiIIgngar
Summa anlaggningstillgàngar
Omsättningstillgàngar
Kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgàngar

SUMMA TILLGANGAR

-

4v
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BALANSRAKNING

Not

2018-12-31

2017-12-31

Belopp I tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ansamlad förlust
Balanserat resultat

-3

Arets resultat

-84

-3

Summa ansamlad förlust

-87

-3

-87

-3

Skulder till kreditinstitut
Ovriga lngfristiga skulder

279 170
384 274

164 872
297 232

Summa Ingfristiga sku Wet

663 444

462 104

30 816
600
21 092
21 178

33 419

Skatteskulder
Ovriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

73 686

41 410

737 043

503 511

Summa eget kapital
Lngfristiga skulder

8

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-

61
7 930
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FORANDRINGAR I EGET KAPITAL
Belopp I tkr

Ingâende eget kapital 2017-01-01

Arets resultat
Utgàende eget kapital 2017-12-31
Ingáende eget kapital 2018-01-01
Disposition enligt rsstämman

Medlemsinsatser

Balanserat resultat

Arets resultat

-

-

-

-

0

-

0

-

3

Arets resultat
Utgende eget kapital 2018-12-31

-3

0

-3

-3

-3

-3

-3

-3

3

0

-84
0

Totalt eget
kapital

-84

-

-84
-87
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TILLAGGSUPPLYSNINGAR
Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper
Arsredovisningen är upprattad i enlighet med Arsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Arsredovisning och
koncernredovisning (K3).
FOljande varderings- och omrakningsprinciper är tillampade i àrsredovisningen:

Värderingsgrunder tillämpade vid upprättande av föreningens finansiella rapporter
Tillgngar, avsättningar och skulder är redovisade till anskaffningsvärde.

Funktionell valuta samt redovisningsvaluta
Fbreningens funktionella valuta at svenska kronor, SEK, och utgOr rapporteringsvaluta for Foreningen. Om inget
annat anges redovisas alla siffror i tusentals SEK. Foreningen genomfor for närvarande inte nâgra transaktioner i
utländsk valuta.

Hyresintükter
Foreningens hyresavtal klassificeras scm operationella leasingavtal. Hyresintakter inklusive tillagg frn
forvaltningsfastigheterna aviseras i förskott och redovisas linjärt scm en intäkt i resultaträkningen Over
kontraktperiodens längd. Det innebär att endast de intäkter scm hOt till den aktuella perioden redovisas scm
intäkt.

Personal
Foreningen har varken under innevarande rakenskapsr eller foregende räkenskapsr haft ngra
anställda och har ej helter utbetalt nâgra loner eller andra ersattningar, varfor personalkostnader
saknas.

Materiella anlaggningstillgángar
Fastigheter
FOreningens fastighet upptas till anskaffningsvarde med tillagg for prestandahojande investeringar. Vid till- och
ombyggnationer kostnadsfOrs den del av investeringen som utgOr underhll. Innan färdigställande redovisas
investeringar scm pgende fastighetsarbeten.
Fastigheten är fOr närvarande i produktionsskede, darav sker ingen avskrivning under àret.

Pâgende fastighetsarbeten
Pgàende fastighetsarbeten upptas till anskaffningsvärde.

il
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Nedskrivningar
Redavisade värden for foreningenss tillgàngar prövas vid varje balansdag for att bedöma am dat finns indikation pa
nedskrivningsbehav. Cm sadan indikation finns, beräknas tiligangens atervinningsvarde sam det hogsta av
nyttjandevardet och nettoforsaljningsvärdet. Nedskrivning görs am àtervinningsvardet understiger det redavisade
värdet. En nedskrivning âterförs endast am tillgangens redavisade värde efter aterforing inte overstiger det
redavisade värde sam tiligangen skulle haft am nedskrivning inte skett.

Andelar I koncernföretag
Andelar I koncernforetag redavisas enligt anskaffningsvärdemetaden. Förvärvsrelaterade kostnader for datterbalag
ingàr sam en deli anskaffningsvardet. Det redavisade värdet for andelarna prövas avseende eventuellt
nedskrivningsbehav d sádan indikation fOreligger.

Leasade tillgängar
I foreningen redavisas samtliga leasingavtal enligt reglerna for aperatianell leasing.

Hyres- och kundfordringar
Hyres- ach kundfordringar redavisas till det belapp som förvantas inflyta after avdrag for asäkra fardringar sam
bedömts individuellt. Hyresfardringars fOrväntade Optid at kort, varfor värdet redavisats till naminellt belapp utan
diskontering. Reservering av asakra hyresfardringar redavisas i rörelsens intäkter.

Fordringar
Fardringar har efter individuell värdering upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Likvida medel
Likvida medel bestár av kassamedel samt amedelbart tillgangliga tillgadahavanden has banker och matsvarande
institut.

Aktieagartillskott
Aktieägartillskott fOrs direkt mat eget kapital has mottagaren ach aktiveras I aktier ach andelar has givaren, i den
man nedskrivning ej fardras.

Skulder
Skulder är redovisade till naminellt belapp varmed utbetalning beräknas ske.

Leverantörsskulder
LeverantOrsskulder klassificeras I kategorin andra finansiella skulder. Leverantörsskulder hat kort forvantad lOptid
ach värderas utan diskantering till nominelit belapp.

RI
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Finansiella instrument

En finansiell tillgâng ellerfinansiell skuld tas upp I balansrakningen närföreningen blir part enligt instrumentets
avtalsmassiga villkor. Finansiella tillgngar tas bort fran balansrakningen när rättigheterna I avtalet realiseras,
färfaller eller foreningen pa annat sätt förlorar kontrollen over dem. Finansiella skulder tas bort fran
balansrakningen när förpliktelsen avtalen fullgors eller pa annat sätt bortfaller.
Finansiella instrument redovisas till anskaffningsvarde.
En finansiell tillgang och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansrakningen endast när
det foreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det foreligger avsikt att reglera posterna med ett
nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgàngen och reglera skulden.

Not 2 Kritiska bedömningar och uppskattningar

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med K3 kräver att styrelsen och foretagsledningen got
bedomningar och uppskattningar samt got antaganden som pàverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och
de redovisade beloppen av tillgângar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är
baserade pa historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under râdande forhàllanden synes vara
rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan fOr att bedöma redovisade värden pa
tillgangar och skulder som inte annars framgár tydligt fran andra källor. Verkliga utfallet kan avvika fran dessa
uppskattningar och bedOmningar.
De bedOmningar som innebär en betydande risk fOr vasentliga justeringar i redovisade värden for tillgangar och
skulder under nastkommande rakenskapsar behandlas nedan:
Nedskrivningspravning pa fastigheter

Foretaget undersoker varje

ar om

nâgot nedskrivningsbehov foreligger for fastigheter. Ingen nedskrivning har skett.

Nedskrivningspravning av aktier och andelar:

Foretaget undersoker vane
skett.

ar om

nagot nedskrivningsbehov foreligger for sina andelar. Ingen nedskrivning har

Not 3 Räntekostnader och Iiknande resultatposter
2018

Räntekostnader, koncernforetag
Räntekostnader, övriga
Summa

-1
-

-1

2017
-

-3
-3

A’
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Not 4 Byggnader och mark
2017-12-31

2018-12-31

Ingáende anskaffningsvarde
Nyanskaffningar
Forsaljningar och utrangeringar

309 726

Utgende ackumulerade anskaffningsvurden

309 726

309 726

Utgâende redovisat värde byggnadec och mark

309 726

309 726

2018-12-31

2017-12-31

173 379
226 276

5
173 374

399 655

173 379

-

324 640
-14 914

-

-

Not 5 Pàgâende fastighetsarbeten

Redovisat vätde vid àrets bbrjan
Investeringar
Utgàende redovisat värde

Not 6 Andelar i koncernföretag
—

Ingâende anskaffningsvarde
Förvärv

Ovilikorade aktieagartillskott
Utgàende ackumulerade anskaffningsvärden

2018-12-31

266 220

-

-

266 220

-266 220

Utgende ackumulerade nedskrivningar

-266220

2017-12-31

200000
66 220

-

Ingende nedskrivningar
Arets nedskrivningar

Utgâende redovisat värde

-

266 220
-

-266 220

-

-

-266 220

0

0

2018-12-31

2017-12-31

Not 7 Andra Iángfristiga fordringar

Redovisat värde vid rets början
Tillkommande poster
Utgende redovisat värde

14 914
-

-

14 914

14 914

14 914

2018-12-31

2017-12-31

279 170
384 274

164 872
297 232

663444

462104

Not 8 Làngfristiga skulder

Fastighetslàn
Ovriga skulder
Summa
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Not 9 Ställda sakerheter
2018-12-31

2017-12-31

166 000

166 000

166 000

166 000

166 000

166 000

Pan ter och darmed jamfarliga sakerheter sam
hat ställts fot egna skuldet och avsättningat:
Fastighetsinteckning
Summa panter och därmed jOmfOrliga sOkerheter sam hat stäilts
for egna skulder och avsättningar
Summa ställda säkerheter

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsárets slut

Inga vasentliga händelser har skett efter rakenskapsãrets utgàng.

A4?&j

aj

SyreIseordforande

Var revisionsberättelse hat lämnats den
Ernst & Young AB

C milla Norell
Auktoriserad revisor

2C9

