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Styrelsen for Bostadsriittsforeningen Gjuteriet B i Stockholm avger h2irmed irsredovisning for
riikenskapsiret 2018-01-01 - 201B-12-31, foreningens artonde verksamhetsir.

Fiirvaltnin gsb eriittelse

Verksamheten

Allmiint om verksamheten

Foreningen har till iindamil att friimja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreningens
hus upplAta liigenheter At medlemrnarra till nyttjande utan begrdnsning i tiden. Medlems rdtt i
foreningen pA grund av sidan upplitelse kallas bostadsr2itt. Medlern som innehar bostadsrZltt kallas
bo stadsriittsinnehavare.

Bostadsriittsforeningen Gjuteriet 8 i Stockholm registrerades hos Bolagsverket 2001-06-08
Foreningen har sitt s2ite i Stockholms kommun.
Ekonomisk plan uppriittades 2001 -12-04 och registrerades 2001 -12-07 .

Aktuella stadgar 5r registrerade hos Bolagsverket 201 8-06- I I .

Foreningen Zir ur skattehSnseende ett privatbostadsf6retag (iikta bostadsrZittsfdrening).

Brf Gjuteriet 8 i Stockholm har haft sitt sjuttonde hela frr efter fcir-vZirvandet av fastigheten Gjuteriet
B, med adress Fridhemsgatan l0 i Stockholm, den I B december 2001.

Hiindelser av vikt under 6ret:
o 6 overlitelser har skett under 6ret.
. Tvi stiiddagar har genomfofis, en pA vAren och en pi hosten. Stiidning av fdrgSrd, innergird,

kallare, tvtittstuga och trappuppgingar.
o Aterstiillande av framsidan med ny grasmatta och tvA nya korsbiirstriid.

Vid 6rets slut fanns det 42 bostadsrritter och t hyresrritt i foreningen.

Styrelsen bedomer, pi uppgift av den under 2016 genomforda underhillsplanen, att huset generellt iir
i gott skick. Tillsamrnans med de hantverkare som arbetat i huset h611er vi kontroll over vilka
Atgarder som behovs for att hilla huset i gott skick.

Ekonornin i foreningen bedorns vara i gott skick.
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Styrelse

Styrelsen bestir av minst tre och hogst sju ledamoter med minst en och hogst tre suppleanter.

Vid ordinarie fdreningsstiimma 20 1 8-05-02 utsigs foljande styrelse :

Hans Andersson
Bjorn Alsdn
Jan Bergendahl
Ann-Sofi Soderkvist

Rikard Espis
Rebecka Skarstam

ordforande
sekreterare
ledamot
ledamot

suppleant
suppleant

Styrelsen har under Sret h611it 11 stycken protokollforda moten.
Styrelsearwoden avseende 61 201 B om 3 I 500 kr exkl sociala avgifter har utbetalats.

Revisorer

Fdreningens revisorer har varit

Mikael Jennel auktoriserad revisor, Baker Tilly Stockholm KB
Anders Rehnberg ordinarie internrevisor

Till extern revisor har reserverats 16 000 kr inklusive moms avseende revision av flr 2018

Valberedning

Valberedningen har best6tt av Mats Blorngren (samrnankallande) och Sara de Haas.

Fastighet

Foreningen tiger fastigheten Gjuteriet B rned adress Fridhemsgatan 10, Stockholm.
Byggnaden, som ursprungligen iir uppford 1926121 och totalrenoverad 1987/BB, innehiller 43 st
bostadslZigenheter med en total ltigenhets),ta om 2 481 m2 och med foljande fordelning:

Bostad lRok 2Rok 2,5Rok 3Rok Summa
Antal
S:a yta

20
'787

l0
831

43
2 481

l2 1

68795

Fastigheten har under 6ret varit fullv2irdesforsZikrad hos Trygg Hansa.
I forsiikringen ing6r kollektivt bostadsriittstillagg men varje medlem ansvarar sjiilv for sitt hushfllls
hemforsiikring.

Taxeringsv?irdet 2018 uppgir till73 000 000 kr (f<iregiende hr73 000 000 kr) fordelat enligt nedan:

Bostiider Lokaler Summor
Byggnad
Mark
Summor 73 000 0

(tkr)

30 000
43 000

0

0

30 000
43 000
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,&.rets reparationer, underhflll och investeringar

Arets lopande reparationer uppgir till ca 61 tkr (91 tkr)

Arets underhillskostnader uppgir tlll ca 45 tkr (3 224 tkr) avseende slutfakturan ftjr den genomforda
tak och fasadrenoveringen under 2017-18.

Inga investeringar har skett under 6Lret.

Framtida planerat underhill

. Uppfraschning av g6rdens baksida.
o Brittringsm5lning av trapphus

Ftirvaltning

Ekonomisk fcirvaltning har ombesorjts av Kanold Redovisning AB.
Fastighetsskotsel har ombesorjts av Driftia Forvaltning AB t o m september rninad och diirefter av
Storholmen Forvaltning.
Stiidning har ombesorjts av Natura St2idservice.
Fastigheten dr ansluten ti11 Com Hems kabeln5t for TV sarnt bredband. For bredbandsanslutning
fordras individuellt abonnemang.

Fastigheten dr dven ansluten till Bredbandsbolagets kabelnzit for TV och bredband. Det 2ir dock inte
framdraget till alla liigenheter. Individuella abonnemang fordras.

Per2018-12-31 uppgick foreningens l6n till totalt 8 500 000 kr (floreg. ir 8 000 000 kr)
Under januari 2018 har foreningen upptagit ett nytt banklin orn 500 000 kr.

Uttagna panter 4l 000 000 kr, varav stiillda 13 639 000 kr sarnt i eget forvar 27 361 000 kr
Evenrualforpl iktelser i nga.

Foreningens e-po st iir tid irery sqAle nj lifr)sfl arl. tqrl

Medlemsinformation

Upplitelser och tiverlfltelser

Av 43 st bostadsliigenheter uppliits per bokslutsdagen 42 st rned bostadsriitt samt 1 st med hyresrritt.

Under Aret har 6 st l2igenhetsoverlfltelser iigt rum.
Foruiirvare som ej tidigare iir medlemmar har antagits som medlemmar i foreningen.
Fcirvdrvare av bostadsriitt debiteras en overlAtelseavgift motsvarande 2,5 %o av ett basbelopp.
Pantsiittningsavgift utg6r ej .

Styrelsens policy for andrahandsuthyrningar ar att fdlja bostadsrittslagen. Om l?igenheten utan
sfyrelsens tillstind upplflts i andra hand 5r nyttjanderiitten till liigenheten som innehas med
bostadsriitt fdrverkad och foreningen beriittigad att stiga upp bostadsriittshavaren till avflyttning.
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Vid andrahandsuthyrning debiteras uthyraren enligt stadgarna en Srlig avgift om 10% av giillande
basbelopp. Uppl6ts en liigenhet under del av ir fbr avgiften tas ut efter det antal kalenderm6nader
som andrahandsuthyrningen omfattar.

Ftiriindringar i medlemsantalet 2018 2017
Antal medlemmar vid riikenskapsflrets b<irjan
Antal tillkommande medlemmar under rtikenskapsiret
Antal avgien4e medlemmar under riikenskapsflret

54
5

5

55

7

8

Antal medlefllmar vid rtikenskapsflrets slut

Flerflrstiversikt

54 54

2018 20t7 2016 2015
Nettoomszittning

Resultat efter finansiella poster

Balansornslutning
Kassa och bank
Soliditet
Belflningsgrad
Fastighetsl6n krlm2 BR-1ta
Skuldkvot
Arsavgi lt krimr, 6r. genomsn itt
Bo stadshyra niv h kr I m2 I tr
Viirme kr/m2 ltot;. Iop. pris
Resultat exkl avskrivningar o.
underhill kr/m2 (toQ

Ftiriindrinsar i eeet kapital

1 132 080

369 136

48 587 804

| 220 ts5
82%
1ao/
L Z /O

3 484
4,9
685

1 452
105

1 729 908
- 2 788 3s9

47 899 264

138 787

82%
t1%

3 279
4,6
685

1 430
104

1 129 lt6
t44 289

50 468 554

2 4t5 441

83%
tt%

3 219
4,6

685

I 430
t14

297

1',729 209

293 293

50 296 654

1 926 207

83%
14%

3 279
4,6
685

I 4t7
106

306 315 257

Medlems-
insatser

Upplitelse-
avgifter

Fond ftir
yttre

underhflll

Balanserat
resultat

Arets
resultat Totalt

Beloppvidirctsinsing 36298956 6368286 1 181 713 - 1 822590 -2788359 39238066
Rcsultatdisposition enligt
ftireningsstrimman:
Reservering till fond
for lttre undcrhill 219 000 - 219 000
Iansprflktagande av fond
frir lttre underhill - 1 400'713 I 400 713

Balanseras i ny rtikning -2788359 2788359
Arets resultat 369 136 369 136

Belopp vid irets utging 36 298 956 6 368 286 0 -3 429 176 369 t36 39 607 202
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Resultatdisposition

Till foreningsstdmmans forfo gande stir folj ande medel :

Balanserat resultat

Arets resultat

- 3 429 176

369 t36
Summa

Styrelsen foreslir att medlen disponeras enligt foljande
Reservering fond for yttre underhill
Ianspr6ktagande av fond for y,ttre underh611

Balanseras i ny rtikning

- 3 060 040

219 000
0

- 3 279 044

Summa - 3 060 040

Betriiffande foreningens resultat och stiillning i ovrigt hdnvisas till nedanstiende resultat- och
balansriikningar samt tilliiggsupplysningar. Alla beiopp uttrycks i svenska kronor diir ej annat anges

Styrelsen tackar medlemmama frjr ett gott samarbete under det gingna 6ret, och onskar foreningen
ett framgingsrikt 61 2019.

q-w-ry
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Resultatriikning
Not 2018 2017

Rorelseintcikter
Nettoomstittning
Ovriga rorelseinttikter
Summq r d rel s e intcikt er

Rcirelsekostnader
Ovriga extema kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anliiggnin gstillgingar
Summ a rtire I s eko s tnader

Rrirelseresultat

Finansiellct poster
Ovriga riinteintiikter och 1 iknande resultatpo ster
Riintekostnader och liknande resultatposter
Summa /inans ie I I a p os ter

Re su I tctt e/ier Ji nan s ie I la p o s ter

Arets resultut

444 466 - 2 719 951

1 1 732 080
t5 334

1 747 414

-9t7 557
- 41 397

- 343 994
| 302 948

0
- 75 330
- 75 330

I 729 908
t9 494

I 749 402

-4086111
- 39 248

- 343 994
- 4 469 3s3

0
- 68 408
- 68 408

2
3

369 t36 -27883s9

369 136 -27883s9

Sidan 7 av 13 /tt/

r*
Brf Gjuteriet 8 i Stockholm (7 69607 -2342) 2018

R-fl rl



Balansriikning

TILLGANGAR Not 20t8-12-31 2017-12-3r

Anlzig gningstill gingar

Materie I I a an I ciggnings t il I gdnga r
Byggnader och mark
Su mma materiel I a anl dggnings t i I I gdngar

Summa anliiggningstillgflngar

Omsiittningstillgin gar

Ko r tfr i s t i g a fo r dr in g ar
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intiikter
Summ a kor tfr is t i ga fo r dr i n gar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsiittningstillgingar

47 235 906
47 235 906

47 579 900
47 579 900

47 235 906 47 579 900

4

5

6

56 545
75 198

t3t 743

I 220 t5
t 220 155

1 351 898

1t7 024
63 553

t80 51',7

138 787
138 787

319 364

SUMMA TILLG GAR 48 587 804 47 899 264
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond for 1,ttre underhill
Summa bundet eget kapilal

Fritt eget kapitctl
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa Ji'itt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL

Ldndristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitLrt
Summa ldng/ris tiga s kul der

KortJristiga skulder
Leverantcirsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intiikter
Summcr kortfris tiga s ku lder

- I 822 590
- 2188359
- 4 6t0 949

39 607 202 39 238 066

,7

42 667 242

0
42 667 242

- 3 429 176
369 t36

- 3 060 040

8 500 000
8 500 000

1r5 826
lt4 036
26 347

224 393
480 602

42 667 242
1 18t 773

43 849 0t5

8 000 000
8 000 000

2t8 471
lll 069
25 808

305 850
661 198

B

9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 587 804 47 899 264
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NOTER

Redovisn ingsprinciper

Arsredovisningen Zir uppriittad i enlighet med irsredovisningslagen och Bokforingsn2imndens
allmiinna rid (BFNAR 2016:10) om Srsredovisning i mindre foretag.

Nyckeltal

Soliditet uttrycks som eget kapital i forhillande tillbalansornslutningen.
Beldningsgraduttrycks som fastighetslineskuld i forhflllande till taxeringsvZirdet.
Skuldkvot uttrycks som fastighetslin i f6rh6llande till intiikter. Under 5 - bra, 6ver 10 - inte bra.

Resultat exkl avskrivningar och underhdll per m2 (tot) visar vad verksamheten liimnat i overskott per
m2 totalyta for att finansiera kommande underh6l1 och iterinvesteringar i fastigheten.

Fond ftir yttre underhflll

I enlighet med foreningens stadgar skall reservering till fond for yttre underh6l1 goras med
219 000 kr motsvarande 0,3 % av fastighetens taxeringsviirde. Fonden skall nl,tdas for att tiicka
underhillskostnader upptagna i underhAllsplanen. Uttag frin fonden skall alltid foregis av ett
stiimmobeslut.

Materiella anliiggningstillgflngar och avskrivningsprinciper

Materiella anliiggningstillgingar redovisas till anskaffningsviirde minskat med ackumulerade
avskrivningar och ev. nedskrivningar. Avskrivningar enligt plan baseras pA ursprungligt
anskaffningsviirde. Avskrivningen berdknas linjart over tillgingens nyttjandeperiod.
Foreningen har som princip att kostnadsfdra reparationer och renoveringar av underhillskaraktar
Andra ftir fastigheten viirdehojande itgarder aktiveras och skrivs av enligt ovanstflende princip.

Avskrivningar
Folj ande avskrivningstider tilliimpas :

Byggnad
Underhillspost 2002 (allmiint underhAll ca 218 tkr)
Bredbandsinstallation 2002 (ca 86 tkr)
Underhillspost 2005 (fasadrenov., mAlning ca 685 tkr)
Underh6llspost 2006 (trapphusrenov. ca 2243 tfu)
Underh6llspost 2008 (g6rden ca287 tkr)
Byggnadsinventarier

200 5r

100 6r

50 &r

50 ir
20 itr
20 ttr
l0 ir

Hyresintiikter bostad 59 520 58 644
Summa 1 732 080 t 729 908

Sidan l0
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Not 2 Ovriga externa kostnader 2018 2017

Driftskostnader

Fastighet,skostnader
Fastighetsskotsel, gird, snorojning
Hisstillsyn
Elavgifter
fi:ir:rviirme
Vatten
Stiidning
Renhillning hushAllssopor
Reparationer fastighet
Ovriga fastighetskostnader
Fastighetsavgift
Fasti ghets fdrsiikrin g
Kabel-TV
Bredbandsavgifter /internetkostnader
Summa fastighetskostnader

F 6 rv a I tnin gs kos tn ctder
Forvaltnin gsko stnader
Revisionsarvoden
Ovri ga forwaltningskostnader
Bankavgifter
Summa fdrvaltningskostnader

Str m m a dr iJt s ko s tn ad er

Underhdllskostnqder
Avloppsspolning
Sustend projektledning inkl planima
Renovering av grovsoprum och undercentral
Termostatby,te pi radiatorema inkl injustering
Ny tjiinvdrmean lSggn i ng
AvloppsStgiirder efter besiktnin g
Tak och fasadrenovering inkl fonster och vind
Summa un der h d I I s ko s tnad er'

132 91 8

10 410
55 694

259 579
59 367
36 225
25 516
6t 286

7 358
51 491

60 347
12 827
5175

184 2s3

77 921
t0 423
53 013

2s9 049
56 6t6
36 225

5t 830

91 s55
10 255
s6 545
54 347
12 62s
5 175

175 579

53 i53
15 000
t4 469
3 l9l

85 813

53 415
16 r25
14 761
3 353

87 654

871 907 861 392

0
0
0
0
0
0

4E 6s0
45 6s0

5t 345
273 550

35 000
52 975

289 375
5 246

2 5t7 228
3224719

Summa

Not3 Personalkostnader

917 ss7

2018

4 086 111

20t7
Loner och andra ersdttningar for

styrelse
ovriga anstiillda

Summa lciner och andra erseittningar

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

31 500
q

3l 500

9 897
(0)

29 86s

0
29 865

9 383
(0)

Totala ltiner, andra ersiittningar, sociala
kostnader och pensionskostnader 39 248

r1Brf Gjutcriet 8 i Stockholm (769601-2342) Arsreclovisning 2018
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Not 4 Byggnader och mark 2018-12-31 2017-12-31

lngiende anskaffningsvdrden
Inkop
Utg6ende anskaffningsvdrden

Ingiende ackumulerade avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgflende ackumulerade avskrivningar

52 793 910
0

52 793 910

- 5 2t4 010
- 343 994

- 5 558 004

52 793 9r0
0

s2 793 910

- 4 870 016
- 343 994

- 5 214 010

Redovisat viirde

Fastighetens taxeringsvdrde
Byggnad
Mark
Summa

47 23s 906

30 000 000
43 000 000
73 000 000

2018-12-31

47 579 900

30 000 000
43 000 000
73 000 000

2017-12-31
Not 5 Ftirutbetalda kostnader och

upplupna intiikter
Com hem, kabel-TV per mars
Dygnet fastighetsjour per september

s Der dec

3 275
2 426

69 497

3 206
0

60 347Trvgs Hansa fasti

Not 6 Kassa och bank

75 198

2018-12-31

63 5s3

2017-t2-31
Handelsbanken affiirskonto
Handelsbanken e-kapitalkonto

1 2t8 032
2 123

136 664
2 t23

Summa

Not 7 Ovriga skulder till kreditinstitut

Nzista irs
amortering

I 220 lss

20t8-12-31

138 787

2017-12-31Lingivare Riinta Bundet per

Swedbank Hyp.
Swedbank Hyp.
Swedbank Hyp.
Swedbank Hyp.

2019-01-25
20t9-02-2s

1 1s0 000
3 250 000
3 600 000

500 000

1 1s0 000
3 250 000
3 600 000

0

0,873

0,98

0,84

1,434

90d
Jar
iar
90d

0

0

0

0

Summa 0 8 500 000 8 000 000

varav l6ngfristig del

varav koftfristig del

Beiiningsgrad lin/taxeringsviirde

Lin pcr kvm bostadsrrittsyta (kr)

Linen ftirfaller formelit till betalning vid villkorsiindringsdagen, di styrelsen har for avsikt att forlZinga linen.
Rorlig riinta samt 90-dagars rAnta avser den aktuella vid bokslutsdagen.

8 500 000

0

t2%

3 484

8 000 000

0

l%
3 279
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Stiillda siikerheter
Panter och diirmed jiimforliga sdkerheter som
har stiillts for egna skulder till kreditinstitut
Fasti ghetsintecknin gar

Summa stZillda siikerheter

Not 8 Skatteskulder

2018-12-31

13 639 000
13 639 000

20t8-12-31

2017-12-31

13 639 000
13 639 000

2017-12-31
Beslutad fastighetsav gift 20 I 6
B e slutad fastighetsav gift 20 17

Bertiknad fastighetsavgift 20 1 8

0

56 54s
57 49t

54 524
56 545

0

Summa

Not 9 Upplupna kostnader och
ftirutbetalda inttikter

tt4 036

2018-12-31

111 069

2017-12-31
Upplupen kostnad Morneon fasadrenovering
Uppl upen kostnad ljiirrvZinne
Upplupen bankavgift
Upplupen kostnad elavgifter
Upplupen kostnad Tre, telefoni
Upplupen kostnad stiidning
Beriiknad upplupen r?inteko stnad
Forutbetalda avgifter och hyror
Beriiknad upplupen revi sionskostnad

0
34 127

3s5
11051

138

3 019
i0 208

149 495
16 000

82 181
3s 715

401
11 916

124
3 019

10 139
t45',755

16 000
Summa

rm den il r /zots

Andersson

Revisorspflteckning

VAr revisionsberiittelse har liimnats den // t t1 ZO]9

Jennel
Auktoriserad revisor

224 393 305 850

J

Anders Rehnberg
Internrevisor
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Revisionsberzittelse

Till foreningsst5mman i Brf Gjuteriet 8 i Stockholm, org.nr 769607-2342

Rapport om irsredovisningen

Uttulanden

Vi har utfort en revision av Arsredovisningen for Brf Gjuteriet B i Stockholm for rrikenskapsiret 201 8.

Enligt vir uppfattning har Arsredovisningen upprzittats i enlighet med Arsredovisningslagen och ger en

i alla vzisentliga avseenden rittvisande bild av foreningens finansiella sttillning per den 31 december

2018 och av dess finansiella resultat for Sret enligt Arsredovisningslagen. Forvaltningsberdttelsen dr

forenlig med irsredovisningens ovriga delar.

Vi tillstyrker dzirfijr att foreningsstdmman faststiiller resultatnikningen och balansriikningen for
foreningen.

Grundfi)r uttulsnden
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed

beskrivs ndrmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansyar samt internrevisorns ansvar. Yi ar

oberoende i forhillande till frireningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som aukloriserad revisor

har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhrimtat 6r tillrrickliga och Sndamilsenliga som grund for vAra

uttalanden.

Styrelsens ansvur
Det 5r styrelsen som har ansvaret frjr att irsredovisningen upprdttas och att den ger en rdttvisande bild
enligt Arsredovisningslagen. Stlrelsen ansvarar dven ftir den interna kontroll som den bedcimer dr

nodviindig frjr att upprritta en irsredovisning som inte irurehiller nAgra vrisentliga felaktigheter, vare

sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel.

Vid uppriittandet av Arsredovisningen ansvarar styrelsen for bedomningen av foreningens formiga att

fortsdtta verksamheten. Den upplyser, niir s6 2ir tilliimpligt, om forhAllanden som kan piverka
fcirmAgan att fortsdtta verksamheten och att anvinda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillZimpas dock inte om beslut har fattats om att al.veckla verksamheten.
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Den uuktoriserude rev isorns onsvar

Jag har att utfora revisionen enligt Intemational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i

Sverige. Mitt mil iir att uppni en rimlig grad av sdkerhet om huruvida irsredovisningen som helhet

inte irinehiller nigra visentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pA oegentligheter eller pA fel. Rimlig

sdkerhet 6r en hog grad av sdkerhet, men 6r ingen garanti for att en revision som utfors enligt ISA och

god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka en vdsentlig felaktighet om en sidan finns.

Felakigheter kan uppsti pA grund av oegentligheter eller fel och anses vara viisentliga om de enskilt

eller tillsammans rimligen kan forvdntas piverka de ekonomiska beslut som anvdndare fattar med

grund i irsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvdnder jag professionellt omdome och har en professionellt

skeptisk instdllning under hela revisionen. Dessutom:

o identifierar och bedomer jag riskema for vdsentliga felaktigheter i Arsredovisningen, vare sig dessa

beror pA oegentligheter eller pA fel, utformar och utfor granskningsitgtirder bland arurat utifrin
dessa risker och inhdmtar revisionsbevis som iir tillriickliga och dndamilsenliga for att utgcira en

grund for mina uttalanden. Risken for att inte upptricka en vdsentlig felaktighet till foljd av

oegentligheter rir hogre dn flor en vdsentlig felaktighet som beror pA fel, eftersom oegentligheter

kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, avsiktliga uteldmnanden, felaktig information eller

isidoszittande av intern kontroll.

. skaffar jag mig en forstAelse av den del av foreningens intema kontroll som har betydelse for min

revision for att utforma granskningsitgdrder som dr liimpliga med hdnsyn till omstdndigheterna,

men inte for att uttala mig om effekliviteten i den interna kontrollen.

o utvdrderar jag liimpligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimligheten i styrelsens

uppskattningar i redovisningen och tillhrirande upplysningar.

. drar jag en slutsats om liimpligheten i att styT elsen anvdnder antagandet om fortsatt drift vid

upprdttandet av irsredovisningen. Jag drar ocksA en slutsats, med grund i de inhiimtade

revisionsbevisen, om huruvida det finns n6gon vdsentlig ostikerhetsfaLlor som avser sidana

hdndelser el1er forhillanden som kan leda till betydande tvivel om fcireningens flormAga att

fortsdtta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en vdsentlig osSkerhetsfaklor, miste
jag i revisionsberiittelsen fliista uppmtirksamheten pi upplysningarna i Srsredovisningen om den

vdsentliga osdkerhetsfaktorn eller, om sidana upplysningar dr otillrdckliga, modifiera uttalandet

om Srsredovisningen. Mina slutsatser baseras pA de revisionsbevis som inhdmtas fram till datumet

for revisionsbertittelsen. Dock kan framtida heindelser eller lorhillanden gora att en fcirening inte

lingre kan fortsdtta verksamheten.

o utvdrderar jag den overgripande presentationen, strukturen och innehAllet i Arsredovisningen,

diiribland upplysningarna, och om irsredovisningen iterger de underliggande transaktionema och

hindelserna pi ett sdtt som ger en rdttvisande bild.

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

tidpunkten lor den. Jag miste ocks6 informera om betydelsefulla ialctagelser under revisionen,

diiribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
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Intern rev is orns ansvar

Jag har att utfora en revision enligt bostadsrdttslagen och tillzimpliga delar av lagen om ekonomiska

foreningar och ddrmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mfrl 5r att uppni en rimiig grad av

siikerhet om huruvida irsredovisningen har upprdttats i enlighet med Srsredovisningslagen och om

irsredovisningen gff en rdttvisande bild av foreningens resultat och sfiillning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar

Uttalanden

Utover vir revision av Srsredovisningen har vi dven utlort en revision av styrelsens forvaltning for Brf
Gjuteriet B i Stockholm for raikenskapsAret 2018 samt av fbrslaget till dispositioner betrdffande

foreningens vinst eller forlust.

Vi tillstyrker att fcireningsstdmman disponerar forlusten enligt forslaget i forvaltningsberdttelsen och

b evilj ar styrel sens ledamcjter ansvars frihet for rtikenskap s 6ret'

Grundfi)r uttalunden

Vi har utfcjrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige" VArt ansvar enligt denna beskrivs nirmare i

avsnittet Revisorns ansvar. Vi dr oberoende i forhillande till foreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i ovrigt fullgiofi mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat dr tillrdckliga och iindamilsenliga som grund for vira

uttalanden.

Styrelsens flnsvar

Det dr styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner betriffande ftireningens vinst eller

forlust. Vicl forslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedomning av om utdelningen 6r

Itirsvarlig med hZinsyn till de krav som fdreningens verksamhetsart, omfattning och risker stiiller pi
storleken av foreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och sftillning i ovrigt.

Styrelsen ansvarar fdr foreningens organisation och fcirvaltningen av foreningens angeliigenheter.

Detta innefattar bland annat att fortlopande bedtjma fcireningens ekonomiska situation och att tillse att

fcireningens organisation 6r utformad sA att bokforingen, medelsfcirvaltningen och foreningens

ekonomiska angeliigenheter i tivrigt kontrolleras pi ett betryggande sitt.
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Revisorns ansvar

Virl mAl betrdffande revisionen av forvaltningen, och diirmed v6rt uttalande om ansvarsfrihet, dr att

inhiimta revisionsbevis for att med en rimlig grad av szikerhet kunna bedoma om nigon
styrelseledamot i nigot vrisentligt avseende:

o foretagit nigon itgiird eller gjort sig skyldig till nigon ftirsummelse som kan ftiranleda

ersdttningsskyldighet mot foreningen, eller

. pe n6got annat sdtt handlat i strid med bostadsruittslagen, tillzimpliga delar av lagen om

ekonomiska fcireningar, Srsredovisningslagen eller stadgarna.

VArt m61 betrdffande revisionen av forslaget till dispositioner av foreningens vinst eller forlust, och

dzirmed virt uttalande om detta, rir att med rimlig grad av szikerhet bedoma om forslaget ?ir forenligt
med bostadsrdttslagen.

Rimlig siikerhet 6r en hog grad av sdkerhet, men ingen garanti for att en revision som utfcirs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att uppt:icka Atgdrder eller forsummelser som kan foranleda

ersdttningsskyldighet mot foreningen, eller att ett forslag till dispositioner av foreningens vinst eller

frjrlust inte iir forenligt med bostadsrdttslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anv6nder den auktoriserade revisorn
professionellt omdome och har en professionellt skeptisk instrillning under hela revisionen.

Granskningen av forvaltningen och forslaget till dispositioner av foreningens vinst eller frirlust
grundar sig frimst pA revisionen av rdkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsitgdrder som

utfcirs baseras pi den auktoriserade revisorns prof-essionella bedomning och ovriga valda revisorers

bedomning med utg6ngspunkt i risk och vdsentlighet. Det innebdr att vi fokuserar granskningen pA

sfldana 6tgiirder, omriden och frjrhillanden som dr vdsentliga fcir verksamheten och ddr avsteg och

overlriidelser skulle ha siirskild betydelse fdr fcireningens situation. Vi gir igenom och provar fattade

beslut, beslutsunderlag, vidtagna itgdrder och andra forhAllanden som 6r relevanta for virt uttalande

om ansvarsfrihet. Som underlag for v6rt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betrdffande

foreningens vinst eller forlust har vi granskat om forslaget 5r forenligt med bostadsrzittslagen.

Stocllrolm den 1 1 apr1l20l9

Mikael Jennel

Aukloriserad revisor

Baker Tilly Stockholm KB

Anders Rehnberg

Internrevisor
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