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ARSREDOVISNING FR BRF SKRADDAREN

Styrelsen for Brf Skräddaren avger harmed ärsredovisning fOr räkenskapsret 2017-01-01 2017-12-31.
-

FORVALTNINGSBERATTELSE
Allmänt om verksamheten
FOreningen äger och fOrvaltar fastigheten Sykorgen 6 i Stockholm.
Antalet medlemmar uppgick vid ârets slut till 4 stycken.

Vasentliga händelser under räkenskapsàret
lnflyttningar hat skett kontinuerligt under ret.

Agarförhâllanden
FOreningen ags till 100% av dess medlemmar.
Det hat inte skett nàgra agarforandringar under rakenskapsãret.

Flerársöversikt tkr
2017
Hyresintakter
Resultat e. finansiella poster
Eget kapital
Balansomslutning

1
7
7
286

267
870
814
622

2016

2014/2015

-53
-56
306 032

-3
-3
195 275
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Förslag till vinstdisposition
Till stämmans forfogande star fäljande vinstmedel, kronor:
balanserad forlust
àrets vinst

-56 103
7 869 919
7 813 816

Styrelsen foreslar att till forfogande stàende vinstmedel disponeras sa att
i fly räkning balanseras

7 813 816
7813 816

Foretagets resultat och stallning I ovrigt framgàr av efterfbljande resultat- och balansräkning samt
kassafladesanalys med tillaggsupplysningar. Alla belopp uttrycks I tkr dat ej annat anges.
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RESU LTATRAKN I NG

Not

Belopp tkr

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
20164231

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter

1 267
1267

0

Rörelsens kostnader
Fastighetskostnader

-495

Ovriga externa kostnader

-135

-53

-630

-53

637

-53

Rörelseresultat
Resultat fran finansiella poster
Ovriga ränteintäkter och Iiknande resultatposter

3

8 038

Räntekostnader och iknande resultatposter

4

-805

-

-

Resultat efter finansiella poster

7 870

-53

Resultat fore skatt

7 870

-53

ARET5 RESULTAT

7 870

-53
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BALANSRAKNING

Not

2017-12-31

2016-12-31

48 992
232 089

48 992
216 388

281081

265 380

Belopp I tkr

TILLGANGAR
Anlaggningstillgángar
Materiella anlaggningstillgángar
Byggnader och mark
Pâgâende fastighetsarbeten

5
6

Summa materiella anläggningstillgángar
Finansiella anläggningstillgángar
Andra Iàngfristiga fordringar

Summa finansiella anlaggningstillgàngar

7

20000

0

20000

281081

285 380

Hyres- och kundfordringar
Ovriga fordringar
Förutheta)da kostnader och uppupna intäkter

41
34

100
1527

Summa kortfristiga fordringar

75

1627

Kassa och bank

5466

19025

Summa omsattningstillgángar

5541

20652

286 622

306 032

Summa anläggningstillgàngar
Omsattningstillgângar
Kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGANGAR

-
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BALANSRAKN I NG

Not

2017-12-31

2016-12-31

Medlemsinsatser

0

0

Summa bundet eget kapital

0

0

Balanserad förlust
Arets resultat

-56
7 870

-3
-53

Summa fritt eget kapital

7 814

-56

7 814

-56

Belopp I tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Summa eget kapital
Ungfristiga skulder

8

Byggnadskreditiv
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernforetag
Erhllna handpenningar
Ovriga lângfristiga skulder

227 186

89
45
20
24
114

Summa Ingfristiga skulder

277 186

294 466

Leverantbrsskulder
Ovriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

360
1 188
74

3 524
118
7 980

Summa kortfristiga skulder

1 622

11 622

286 622

306 032

-

50 000
-

-

909
000
000
865
692

Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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FORANDRINGAR I EGET KAPITAL
Belopp I tkr

lngende eget kapital
2016-01-01
Disposition en)igt
ârsstämman

Medlemsinsatser

Balanserat resultat

0

-

-3

Arets resu)tat
Utgâende eget
kapital 2016-12-31
Ingende eget kapital
2017-01-01
Disposition en)igt
ârsstämman
Arets resu)tat
Utgende eget
kapital 2017-12-31

Arets resultat

Totaft eget
kapital

-3

-3

3

0

-53

-53

0

-3

-53

-56

0

-3

-53

-56

-53

53

0

7 870

7 870

7 870

7 814

0

-56
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TILLAGGSU PPLYSNINGAR
Not 1 Väsentliga redovisningsprinciper
Arsredovisningen är upprättad i enlighet med Arsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Arsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Följande varderings- och omrakningsprinciper

at tillampade I ârsredovisningen:

Värderingsgrunder tillämpade vid upprättande av föreningens finansiella rapporter
Tillgàngar, avsättningar och skulder at redovisade till anskaffningsvarde.

Funktionell valuta samt redovisningsvaluta

Föreningens funktionella valuta är svenska kronor, SEK, och utgör rapporteringsvaluta for Foreningen. Om inget
annat anges redovisas alla siffror i tusentals SEK. FOreningen genomfOr fOr närvarande inte ngra transaktioner I
utländsk valuta.

Hyresintäkter

FOreningens hyresavtal klassificeras som operationella leasingavtal. Hyresintakter inklusive tillägg fran
forvaltningsfastigheterna aviseras i fOrskott och redovisas linjärt som en intäkt I resultaträkningen over
kontraktperiodens langd. Det innebär att endast de intäkter som hOr till den aktuella perioden redovisas som
intäkt.

Personal

Foreningen har vatken under innevarande räkenskapsár eller fOregâende rakenskapsar halt nâgra
anställda och har ej heller utbetalt nâgra loner eller andra ersättningar, varför personalkostnader
saknas.

Materiella anluggningstillgángar
Fastigheter

Foreningens fastigheter upptas till anskaffningsvarde med tillagg fOr prestandahojande investeringar. Vid till- och
ombyggnationer kostnadsfOrs den del av investeringen som utgOr underhâll. Innan färdigstallande redovisas
investeringar som pâgäende lastighetsarbeten.
Fastigheten är fOr närvarande i projekteringsskedet, därav sker ingen avskrivning under aret.
Págáende fastighetsarbeten

Pàgâende fastighetsarbeten upptas till anskaffningsvarde.
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Nedskrivningar

Redovisade värden for foreningenss tillgângar provas vid vane balansdag for att bedöma om det finns indikation pa
nedskrivningsbehov. Om sâdan indikation finns, beräknas tillgängens âtervinningsvarde som det hOgsta av
nyttjandevardet och nettofOrsaljningsvärdet. Nedskrivning görs om âtervinningsvärdet understiger det redovisade
värdet. En nedsknivning àterfOrs endast om tillgângens redovisade värde efter àterfOring inte överstiger det
redovisade värde som tillgangen skulle haft om nedskrivning inte skett.

Leasade tillgángar

I foreningen redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna for operationell leasing.

Hyres- och kundfordringar

Hyres- och kundfordringar redovisas till det belopp som fOrväntas inflyta efter avdrag for osäkra fordningar som
bedOmts individuellt. Hyresfordningars fOrvantade loptid är kort, varför värdet redovisats till nominellt belopp utan
diskontering. Reservering av osäkra hyresfordringar redovisas i rOrelsens intäkter.

Fordringar

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

Likvida medel

Likvida medel bestâr av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande
institut.

Skulder

Skulder är redovisade till nominellt belopp varmed utbetalning beräknas ske.

Leverantörsskulder

LeverantOrsskulder klassificeras i kategorin andta finansiella skulder. LeverantOrsskulder har kort fOrväntad lOptid
och värderas utan diskontering till nominelit belopp.

Finansiella instrument

En finansiell tillgang eller finansiell skuld tas upp i balansrakningen nan foreningen blir part enligt instrumentets
avtalsmassiga villkon. Finansiella tillgângan tas bort fran balansnakningen nat rattigheterna i avtalet realiseras,
fOrfaller eller foreningen pa annat sätt fOrlorar kontrollen Over dem. Finansiella skulder tas bort fran
balansrakningen nan forpliktelsen I avtalen fullgons ellen pa annat sätt bortfaller.
Finansiella instrument redovisas till anskaffningsvarde.
En finansiell tillgâng och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansnakningen endast nat
det fOneliggen en legal rätt att kvitta beloppen samt att det fOneliggen avsikt att neglera posterna med ett
nettobelopp ellen att samtidigt realisera tillgàngen och reglera skulden.
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Kassaflödesanalys
Indirekt metod tillampas vid upprattande av kassaflbdesanalys. Det redovisade kassaflodet omfattar endast
transaktioner som medfbr in- eller utbetalningar.

Not 2 Kritiska bedömningar och uppskattningar
Att upprätta de finansiella rapporterna I enlighet med K3 kräver att styrelsen gOt bedomningar och uppskattningar
samt got antaganden som pãverkar tillampningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av
tiIIgngar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är basetade pa historiska
erfarenheter och ett antal andra faktorer scm under râdande förhàllanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa
uppskattningar och antaganden används sedan fOr att bedOma redovisade värden pa tillgängar och skulder som
inte annars framgàr tydtigt fran andra källor. Verkliga utfallet kan awika fran dessa uppskattningar och
bedOmningar.

De bedomningar som innebär en betydande risk fOr väsentliga justeringar I redovisade värden fOr tillgángar och
skulder under nästkommande rakenskapsãr behandlas nedan:
NedskrivningsprOvning pOfastigheter
FOretaget undersöker vane ar om nagot nedskrivningsbehov fOreligger for fastigheter. Ingen nedskrivning hat skett.

Not 3 övriga ränteintäkter och Iiknande resultatposter
2017
Ränteintäkter, koncernforetag
Ränteintäkter, övriga
Summa

-

8 038

2016
-

-

8038

0

2017

2016

Not 4 Räntekostnader och Iiknande resultatposter
Räntekostnader, koncernfOretag
Räntekostnader, Ovriga
Summa

-

-805

-

-

-805

0

2017-12-31

201642-31

Ingaende anskaffningsvarde

48 992

48 992

Utgáende ackumulerade anskaffningsvärden

48 992

48 992

Utgáende redovisat värde byggnader och mark

48 992

48 992

Not 5 Byggnader och mark
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Not 6 Pàgende fastighetsarbeten

Redovisat värde vid ârets bbrjan
Investeringar
Justering kbpeskilling projekt
Utgáende redovisat värde

2017-12-31

2016-12-31

216 388
49 901
-34 200

125 026
91 362

232 089

216 388

2017-12-31

2016-12-31

20 000
-20 000

20 000

0

20000

2017-12-31

2016-12-31

277 186

294 466

Not 7 Andra Iângfristiga fordringar

Redovisat värde vid ârets början
Avgâende poster
Utgáende redovisat värde

Not 8 Lángfristiga skulder

Skulder sorn förfaller till betalning mellan ett och fern r efter
balansdagen
Skulder scm förfaller till betalning senare an fern âr efter
balansdagen
Summa

-

277186

-

294466
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Not 9 Ställda säkerheter
2017-12-31

2016-12-31

50 000

70 000

50 000

70000

50000

70000

Panter och darmed jamfarliga säkerheter som
hat stOilts for egna skulder och avsOttningar:
Fastighetsinteckning
Summa panter och därmed jamforliga säkerheter som hat ställts
for egna skuider ach avsättningar
Summa ställda säkerheter

Stockholm den

it

c2

revisionsberättelse hat Iämnats den

Grant Thornton Sweden AB

Johan Andersson
Auktociserad revisor
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REVISIONSBERATTELSE
Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Skräddaren
Org.nr. 769629-2841

Rapport om ârsredovisningen
Uttalanden
Vi bar utfOrt en revision av issredovisningen for
Bostadsrittsforenmgen Skraddaren fOr is 2017.
Enligt vir uppfattnsng har irsredovisningen upprattats i enbghet med
issredovisningslagen och get en i alla väsenthga avseenden rittvssande
bild av fOreningens finansiella stillning per den 31 december 2017 ncb
av dess finansiella resukat for iret enligt irsredunsnmgslagen.
Forvaknmgsberistelsen is fOrenbg med irsredovismngens Ovnga
delar.
Vi ullstyrker darfOr att fOreningsstamman faststiller resukatrakningen
ocb balansrakningen.

Sum del av en revssiuo enbgt ISA anvinder vi prufessiunelit umdOme
och bar en prufessiunellt skeptisk installnisg under bela revisiunen.
Dessutum:
• ideotiflerar uch bedOmer vi tiskema for visentliga felaktigheter i
issredovismngen, vare sig dessa beror p3 uegendigbeter eller p3 fel,
utfurmar och utfOr granskningsitgirder bland annat utiftmn dessa
risker och inhimtar revissunsbevis sum is ollsickliga uch
indamalsenhga for att utgOra en grund fOr vira uttalanden. Risken fOr
att inte uppticka en visenthg felaktighet till fOljd av uegenthgbeter is
bOgre in for en visenthg felakoghet sum berur p3 fel, eftersum
uegenthgheter kan snnefatta agerande i maskupi, fOrfalskning,
avstktbga utelimnanden, felaktig information eller isidosittande av
intern kuotrull.
• skaffar vi oss en fOrstielse av den del av fOrenmgens interna
kontrull sum bar betydelse fOr vir revision fOr aft utfurma
granskningsitgisder sum is limpliga med hinsyn till
umstindighetema, men inte fOr aft uttala uss um effektiviteten i den
interna kuntrullen.

Grund for uttalanden
Vi bar utfOrt revisionen enligt Intemational Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Svetige. Vim ansvar enbgt dessa
standarder beskrivs nirmare i avsmttet “Revisoms ansvar”. Vi is
oberoende i fOrhillande till fOreningen enbgt god revisorssed 1 Svetige
och bar i Ovrigt flullgjurt virt yrkesetiska ansvar enhgt dessa krav.

• utvisderar vi limpligheten i de reduvisnmgspnnciper sum anvinds
uch timligbeteu i styrelsens uppskattningar i reduvisningen uch
tillhOrande upplysningar.
• drar vi en slutsats um limpbgheten i aft styrelsen anvinder
antagandet um furtsatt drift vid upprittandet av issreduvisningen. Vi
drar ucksi en slutsats, med grund i de inhimtade revisiunsbevisen, um
buruvida det finns oigun visentlig usikerhetsfaktur sum avser sidana
hindelser eller fOrballanden sum kan leda till betydande Mvel um
fOreningens fOrmiga att furtsitta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att det finns en viseothg usikerhetsfaktur, miste vii
revistuosberittelsen fista uppmisksamheten p3 upplysningasna i
irsreduvisnmgen um den visentliga usikerhetsfaktum eller, um
sidana upplysningar is utilirickliga, modiflera uttalandet om
issreduvisningen. Visa slutsatser baseras p3 de rewsiunsbevss sum
mhimtas ftam till dammet for revisiunsberittelsen. Duck kan ftamtida
hindelser eller fOrbillanden gOra aft en fOrening inte lingre kan
furtsitta verksambeten.

Vi anser att de revisinnsbevis vi bar inhamtat is tillrickbga och
indamalsenbga sum gmnd for vim uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det is styrelsen som bar ansvaret for att irsreduvisningen upprittas
ocb att den ger en rittvisande bild enligt irsreduvisningslagen.
Styrelsen ansvarar iven fOr den intema kuntrull som den bedOmer is
nOdvindig for art uppritta en issredovisning som inte mnehiller nigra
vasendiga felaktigheter, vare sig dessa beror pi uegenthgheter eller p3
fel.
Vsd upprittandet av irsreduvisningen ansvarar styrelsen fOr
bedOmnmgen av foreningens fOrmiga aft furtsitta verksambeten. Den
upplyser, nix si is oulimpbgt, om fOrhillanden som kan piverka
fOrmigan art furtsitta verksambeten ocb art anvinda antagandet um
fortsatt dnft. Antagandet om fortsatt drift tiuimpas dock inte om
styrelsen avser art Idevidera fOrenmgen, uppbOra med verksambeten
eller tote bar nigut reahsoskt alternator till att gOra nigut av detta.

utvisderar vi den Overgalpande presentauuneu, struktusen uch
innehillet i irsreduvisningen, ditibland upplysningarna, uch um
irsreduvssnmgen iterger de underliggande transaktiunerna uch
bindelserna pm art sitt sum ger en rittvisande bild.

Revisorns ansvar

Vi miste infurmera styrelsen um bland annat revisiunens planerade
umfattning uch mnktning saint tidpunkten fOr den. Vt miste ucksi
infurmera um betydelseflilla iakttagelser under revisiunen, ditiblaud
de eventuella betydande buster i den interna kuntrullen som vi
ideutiflerat.

Visa mM is art uppni en timlig grad av sikerhet om burnvida
issreduvisnmgen som bethet tote innehiller nigra visenthga
felakogbeter, vare sig dessa beror p3 uegentligheter eller pi fel, ocb aft
limna en rewsiunsberittelse som innebiller visa uttalanden. Rimbg
sikerhet is en hog grad av sikerhet, men is mgen ganno for att en
revision som utfOrs enllgt ISA uch god revisionssed s Sverige alltid
kummer aft uppticka en visentllg fehkogbet om en sidan finns.
Felakugheter kan uppsti p3 grund av oegentllgheter eller fel uch anses
vara visendiga om de euskilt eller tillsammans timligeo kan fOrvintas
piverka de ekunumiska beslut som anvindare faftar med gruod i
issreduvisningen.

fr
Pegisirerat revisionibalag
Member at Grant Thornton International Ltd
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Rapport om andra krav enhgt lagar och andra
forfattningar
Uttalanden

Som underlag for vast uttalande om styrelsens fOrsiag fill disposifloner
betraffande fOreningens vinst eller fOrlust has vi granskat om fOrsiaget
Is fOrenligt med bostadsrattslagen.
,

Utover var revision av arsredovismngen has vi aven utfort en revision
av styrelsens fOrvahning for Bostadsrattsforenmgen Skräddaren for Is
2017 sami av fOrsiaget fill disposinoner betraffande foremngens vinst
at fOremngsstlmmasi disponeras vinsten egr fOrsiaget t
fOrvahningsberatrelsen nch bevll1ar styrelsens ledamOter ansvassfrihet
for rakenskapslser.

Grund for uttalanden

Grant Thornton Sweden AB

7//i
“johan Andersson
Aukionserad revisor

Vi has otfOrt revisinnen enllgt god revisionssed i Sveoge. VIsr ansvas
enllgt denna beskdvs nIsmase i avsnlttet “Revisorns ansvas”. Vi är
oberoende i fOrhIllande fill forenmgen enllgt god revisorssed i Sveflge
och has i Ovdgt flillgjnrt yIn yrkesenska ansvas enligt dessa krav.
vi has mhImtat Is ufirackliga och
Indamalsenliga som grnnd for vIsa ortalanden.

Vi anser at de revisionsbevis

Styrelsens ansvar
Det Is styrelsen som has ansvaret for forslaget fill disposifioner
betraffande fOreningens vinst eller fOrlust. Vid fOrslag fill otdehilng
innefattas detta bland annat en bedOmnmg av om otdehnngen Is
forsvarlig med hInsyn fill de krav mm forenmgens verksamhetsast,
omfaitning och asker stIller p1 storleken av fOreningens egna kapital,
konsolidefingsbehov, likviditet och stIllning i Ovrigt.
Styrelsen ansvasas fOr fOrenmgens orgamsanon oeh fOrvaltningen av
fOreningens angelIgenheter. Detta mnefattar bland annat at
fordopande bedOma fOreningens ekonomiska simafion oeh at fillse
att fOremngens organisanon Ir otformad ml at bokfOfingen,
medelsfOrvaltnmgen oeh fOremngens ekonomiska angelIgenheter t
Ovngt kontrolleras p1 ett betryggande slit.

Revisorns ansvar
\Tlrt mM betrIffande revisinnen av fonnitmngen, och dlsmed vlsi

uttalande om ansvassffihet, Is at inhlanta revisionsbevis for an med
en fimlig grad av alkerhet konna bedOma om nlgon swrelseledamot i
nlgot vIsendige avaeende:
• fOretagit nlgon lrglrd eller gjort sig skyldsg all nIgon fOrsommelse
som kan fOranleda erslstningsskvldighet mot fOreningen, eller
• p1 nlgot annat slit handlat 1 mind med boatadsrlttslagen, filllmphga
delar av lagen om ekonotmska fOrenmgas, lraredovisningslagen eller
stadgarna.
71rt mM betrlffande revismonen av fOralaget fill disposifioner av
foremngens vinst eller fOrlust, oeh dInned vlsi ottalande om detta, Is
an med fimlig grad av slkerhet bedOma om fOrslaget Ir fOrenligt med
boatadsrlttslagen.
Rimlig alkerhet Is en hOg grad av alkerhet, men ingen gasana for att
en revision som otfOrs enligt god revisionased i Sveflge allfid kommer
an opptIeka ltglrder eller fOrsommelser mom kan fOranleda
erslnsnngsskyldighet mot fOremngen, eller att eu fOralag fill
thaposifioner av fOreningens vinst eller fOrlost inte Is fOrenligt med
bostadarlstalagen.

Som en del av en revision enligt gnd revisionssed i Sveflge anvlnder vi
professionellt omdOme och bar en professioneilt skepfisk instlllning
under bela revisionen. Granskmngen av fOwahningen och fOralaget fill
disposinoner av fOremngens vmst eller fOrlust grnndar sig frImsr pl
revisionen av rlkenskapema. \‘ilka nilkommande granskningslsgIsder
som utfOrs baseras p1 vlr professionella bedOmning med
ouglngapunku m ask och vIsentlighet. Det innebls att vi fnkuseras
granskningen pa sldana IsgIsder, nmslden och fOrhlllanden snm Is
vlsenthga fOr verksamheten och dIs avsteg och Overurldelser skulle ha
sIsakild betydelse fOr fOreningens sirnafion. Vi glr igenom och prOvas
fattade beslut, beslotsonderlag, vidragna IsgIrder oeh andsa
fOrhlllanden mm Is relevanta for vlsi uttalande om ansvassfdher.

Pegistrerat revielen.baleg
Member o5 Grant Thornton International Ltd
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