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FÖRV ALTNIN GSBERÄTTELSE 

Styrelsen för Brf Färgarloftet, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 180101 - 181231. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

VERKSAMHETEN 

Allmänt om verksamheten 

Bostadsrättsföreningen Färgarloftet äger och förvaltar fastigheten Gurkan 8 på Södermalm i Stockholm. 

I fastigheten upplåts bostadslägenheter till föreningens medlemmar. Föreningen omfattar 35 lägenheter, 
samtliga upplåtna med bostadsrätt. Utöver detta har föreningen 8 garageplatser och 3 MC platser som hyrs 
ut till medlemmar. 

Medlemsinformation 

Styrelsen har sedan förra årsstämman utgjorts av Per Bagge, Adam Fall, Johan Eckerström, Göran Olsson, 
Henrik Unell, Martin Karlsson och Per Ahlborn. 

Valberedning har Emmy Andersson bistått med att vara. 

Styrelsen har genomfört 8 st. protokollförda möten inklusive det konstituerande styrelsemötet 2018. 

Föreningens revisor har varit auktoriserade revisorn Eva Stein, Allegretto Revision AB Stockholm. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Under räkenskapsåret utfördes följande arbeten och uppgraderingar. 

Tvättstugan har uppdaterats för att skapa bättre ventilation. 

Hjärtstartare har installerats i garaget. 

En varningslampa har installerats vid garageinfarten samt att en spegel har satts upp för att förbättra 
säkerheten vid in och ut passage. 

Föreningen fortsätter amortera och har betalat av ytterligare 1 200 tkr på ett av våra lån. 

Under året har 3 nya medlemmar hälsats välkomna till föreningen. 

Tömningen av plastkärlen i soprummet har fått en ökad kapacitet. Tömning sker numer 1 gång i 
veckan från tidigare 1 gång varannan vecka. 
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Flerårsöversikt, kkr 2018 2017 2016 2015 2014 

Nettoomsättning 2 193 2 203 2 199 2 201 2 204 
Resultat efter finansiella poster 157 173 -102 -64 -312 
Soliditet% 81 80 80 80 79 
Årsavgift/kvm bostadsrättsyta 776 776 776 776 776 
Lån/kvm bostadsrättsyta 9 368 9 846 10 048 10 289 10 767 
Elkostnad/kvm totalyta 26 26 24 27 27 
Värmekostnad/ kvm totalyta 94 94 97 89 90 

Nyckeltalsdefinitioner 

Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

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

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

Förändringar i eget kapital 
Inbetalda Yttre repara- Balanserat Årets 
insatser tionsfond resultat resultat 

Belopp vid årets ingång 105 065 OOO 1 468 070 -880 729 172 730 
Disposition enligt beslut av stämma: 172 730 -172 730 
Avsättning yttre fond 151 648 -151 648 
Årets resultat 157 499 
Belopp vid årets utgång 105 065 OOO 1 619 718 -859 647 157 499 

Förslag till resultatdisposition 
180101 

- 181231 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel 
balanserat resultat 
årets resultat 
Totalt 

-859 647 
157 499 

-702 148 

Disponeras för 
avsättning till yttre fond 
överföring till balanserat resultat 
Totalt 

151 648 
-853 796 
-702 148 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar 
med tilläggsupplysningar. 
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RESULTATRÄKNING Not 180101-181231 170101-171231 

Rörelseintäkter 
Föreningens årsavgifter och hyresintäkter 2 l 93 494 2 202 532 
Övriga rörelseintäkter 154 30 l I 09 981 
Summa rörelseintäkter 1 2 347 795 2 312 513 

Rörelsekostnader 
Fastighetsförvaltning 2 -1 052 546 -1 OIO 024 
Övriga externa kostnader 3 -92 363 -83 124 
Avskrivningar av anläggningstillgångar -653 853 -653 853 
Summa rörelsekostnader -1 798 762 -1 747 001 

Rörelseresultat 549 033 565 512 

Finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter -391 533 -392 782 
Summa finansiella poster -391 533 -392 782 

Resultat efter finansiella poster 157 500 172 730 

Resultat före skatt 157 500 172 730 

Årets resultat 157 500 172 730 
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BALANSRÄKNING Not 181231 171231 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 127 909 631 128 563 484 
Summa materiella anläggningstillgångar 4 127 909 631 128 563 484 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav I 709 854 I 722 532 
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 1 709 854 1722532 

Summa anläggningstillgångar 129 619 485 130 286 016 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Hyres- och kundfordringar 457 569 449 657 
Övriga fordringar 43 644 75 788 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 48 161 50 915 
Summa kortfristiga fordringar 549 374 576 360 

Kassa och bank 
Kassa och bank 359 314 664 211 
Summa kassa och bank 359 314 664 211 

Summa omsättningstillgångar 908 688 1240571 

SUMMA TILLGÅNGAR 130 528173 131526 587 
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BALANSRÄKNING Not 181231 171231 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Inbetalda insatser 105 065 OOO 105 065 OOO 
Yttre reparationsfond 1619718 1 468 070 
Summa bundet kapital 106 684 718 106 533 070 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat -859 647 -880 729 
Arets resultat 157 499 172 730 
Summa fritt eget kapital -702 148 -707 999 

Summa eget kapital 105 982 570 105 825 071 

Långfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut 1 709 854 1 722 532 
Övriga skulder 22 059 OOO 23 259 OOO 
Summa långfristiga skulder 6 23 768 854 24 981 532 

Kortfristiga skulder 
Hy res peri od i sering 549 412 550 594 
Leverantörssku Ider 106 031 71 499 
Skattesku Ider 89 510 65 325 
Övriga skulder 8 OOO 8 OOO 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 796 24 566 
Summa kortfristiga skulder 776 749 719 984 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 130 528 173 131526 587 
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Året Föregår 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 157 499 172 730 

Justeringar för poster som inte ingår 
i kassaflödet 
Avskrivningar 
Betald skatt 

653 853 
24 185 

653 853 
2 880 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 835 537 829 463 

Kassaflöde från förändringar 
i rörelsekapitalet 
Förändring av kortfristiga fordringar 
Förändring av kortfristiga skulder 

-40 130 
-17 316 

26 986 
32 580 

895103 772 017 Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

12 678 
12 678 

11 848 
11848 

Finansieringsverksamheten 
Upptagna lån 
Ovrig förändring av eget kapital 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 

-1 212 678 

-1 212 678 

-304 897 

-511 848 

-511 848 

272 017 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

392 194 
664 211 

664 211 
359 315 
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TILLÄGGSUPPL YSNINGAR 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016: 1 O 
Årsredovisning i mindre företag. 

Avskrivningar 

Tillämpade avskrivningstider: 
Byggnader och markanläggningar 120 år 

UPPLYSNINGAR TILL RESULT ATRÄKNINGEN 

1 Föreningens intäkter 181231 171231 

Garage/P-platser ej moms 130 680 135 300 
Årsavg bostäder 1 967 376 1 967 376 
Media 94 080 94 080 
Panter/Överlåtelseavg 1 138 5 576 
Påminnelseavgifter 220 200 
Föreningens årsavgifter och hyresintäkter 2 193 494 2 202 532 

Brandkontoret-utdelning 154 301 109 981 

Föreningens intäkter totalt 2 347 795 2 312 513 

2 Föreningens kostnader 181231 171231 

Teknisk Förvaltning o -6 285 
Förbrukningsmaterial -8 197 -2 664 
Städning och renhållning -65 172 -68 774 
Snöröjning -9 375 -9 375 
Obligatoriska besiktnkost -3 334 o 
Städ o köpta tjänster -86 078 -87 098 

Löpande underhåll Envac -7 188 -6 269 
Löpande underhåll BA -147 132 -99 425 
Tvättstugor r/u -20 375 o 
Trapphus r/u -19250 -10 692 
Hissar r/u -47 012 -12 095 
VVS r/u o -16 607 
El r/u o -12 667 
Tak r/u -5 446 -4 725 
Fasader r/u -7 500 -16 407 
Portar r/u -24 538 -102 477 
Gård/markanläggn r/u -7 628 -8 375 
Garage/P-platser r/u -8 519 -19 300 
Reparationer/löpande underhåll -294 587 -309 038 

El -82 006 -75 652 
Fjärrvärme -273 243 -271 121 
Vatten o avlopp -52 284 -26 637 
Sophämtning -44 661 -48 147 
Taxebundna utgifter o uppvärmning -452 194 -421 557 
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Fastighetsförsäkring -59 653 -53 347 
Internet/bredband -103 379 -106 128 
Riskkostnader/avgälder/övrigt -163 032 -159 475 

F astighetsskatt/fastighet -56 655 -32 855 
Fastighetsskatt -56 655 -32 855 

Fastighetsförvaltningen -1 052 546 -1 010 024 

3 Övriga externa kostnader 181231 171231 

Mötes/trivselkosnader -8 334 -3 907 
Datatillbehör -6 341 -4 801 
P01io -560 o 
Revisionsarvoden -12 500 -12 500 
Administrativ/Ek förvaltn -60 220 -58 347 
Bankkostnader -2 634 -2 439 
Övriga kostn avdragsgilla -1 774 -1 131 
Ovriga externa kostnader -92 363 -83 124 

UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN 

4 Byggnader och mark 181231 171231 

Ingående anskaffningsvärden 131 825 701 131825701 
Utgående anskaffningsvärden 131 825 701 131 825 701 

Ingående avskrivningar -3 262 217 -2 608 364 
Årets avskrivningar -653 853 -653 853 
Utgående avskrivningar -3 916 070 -3 262 217 

Utgående redovisat värde 127 909 631 128 563 484 

Taxeringsvärde byggnad 47 986 OOO 47 986 OOO 
Taxeringsvärde mark 39 OOO OOO 39 OOO OOO 

5 Allframtidsförsäkring I skuld Brandkontoret 

Föreningen har en allframtidsförsäkring avseende fastigheten Gurkan 8 i Stockholm. Försäkringen avser 
brandskada och försäkringsgivare är Stockholms Stads Brandförsäkringskontor. Försäkringsbeloppet 
uppgår till 32 830 tkr. Försäkringen är finansierad med ett premielån som per år 2018-12-31 uppgår till 
1 709 tkr. Premielånet amorteras årligen efter annuitetsplan. Lånet löper på 50 år från 1999 med en fast 
ränta om 6 % och en annuitet på 6,3 5 %. 2018 års amortering samt ränta uppgick till 120 tkr. 
Försäkringsgivaren har även för vana att utge utdelning till försäkringstagarna. Utdelningen som 
utbetalades 2018 uppgick för denna försäkring till 109 tkr. Återstående försäkring och premielån 
redovisas som tillgång respektive skuld från och med 201 O, tidigare har skulden redovisats som en 
ansvarsförbindelse. 
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6 Långfristiga skulder 

Swedbank hypotek 0,559% 
Swedbank hypotek 1,52% 
Swedbank hypotek 1,16% 
Brandkontoret 

Skulder till kreditinstitut 

5 Ställda säkerheter 

Fastighetsinteckningar 
Summa ställda säkerheter 

UNDERSKRIFTER 

Stockholm 2019-05-:L-\ 

~ 
Per~ 
ordförande 

-- 
Gör Olsson 

ar/l:. 

Adam Fall 

Revisorspåteckning 

Min revisionsberättelse har avgivits i Stockholm 2019-05-J.t, e~ 
Eva Stein 
Auktoriserad revisor 

181231 171231 

4 753 OOO 
8 953 OOO 
8 353 OOO 
1 709 854 

5 953 OOO 
8 953 OOO 
8 353 OOO 
1 722 532 

23 768 854 24 981 532 

181231 171231 

27 OOO OOO 
27 OOO OOO 

27 OOO OOO 
27 OOO OOO 

Johan Eckerström 
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" Allegretto 
Revisionsberättelse Revision 

Till föreningsstämman i Brf Färgarloftet 
Org.nr 769608- 7662 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Färgarloftet för räkenskapsåret 2018. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 2018-12-31 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. F örvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Stan dards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

V id upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på gmnd av oegentligheter eller misstag 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 

t( 
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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 inf onnation eller åsidosättande av intern kontroll. 

- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra förf attn in gar 

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Brf 
F ärgarloftet för räkenskapsåret 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 
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 ~ 
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organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något 
väsentligt avseende: 

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

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

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust., och därmed 
mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget ät· förenligt med 
bostadsrättslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust 
inte är förenligt med bostadsrättslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut., beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt 
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat 
om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 

Eva Stein 
Auktoriserad revisor 
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