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Styrelsen f6r Bf Rosen 17 upa fér héirmed avge érsredovisning f6r rfikenskapséret 2018. 
Arsredovisningen éir uppréittad i svenska kronor, SEK. 

Ffirvaltningsberfittelse 
Verksamheten 

Allmiint 0m verksamheten 
Féreningen férvaltar fastigheten Rosen 17, som bar 21 l'agenheter och tvé lokaler. 
Styrelsens sammansc'ittning 

Henry Metzger, ordfbrande (har flyttat i mars 2019 och ersfitts av vice ordférande) 
Stefan Larsson, tilltréitt som ordférande efter Henry Metzger (tidigare ledamot och Vice ordférande) 
Emma Berglind, ledamot 
Erik Olsson, ledamot 
Fetter Renhuldt, ledamot 
Kim Bardach, suppleant (har flyttat 2018) 
Peter Hedenstedt, suppleant 

F irmateckning 
Firma tecknas av styrelsen tvé i fdrening. 

Revisor 
Anktoriserad revisor Eva Stein, Allegretto Revision 

Sammantra’iden 

Ordinarie féreningsstéimma hélls den 15 maj 2018. Under éret har styrelsen haft 6 protokollférda méten. 

F astighez‘en , 

Féreningen figer marken. Fastigheten 5r filllviirdesférséikrad hos Brandkontoret, i Vilken ingé’lr styrelsens 
ansvarsférs‘cikring. Hissen i gathuset slutade fungera i slutet av 2018 Vilket resulterade i ett hissbyte 
under b6rjan av 2019. Investeringen betalas frén kassan och péverkar inte beléningen. 

Ekonomi 
Féreningen har god ekonomi och genererar 6verskott som ackumuleras till framtiden. Bele‘iningen fir 151g 

och likviditeten fir god. Avgiften har s’cinkts med ca 15% under 2018. 
Féreningen har sitt séite i Stockholm. 

Viisentliga Iliindelser under och efter riikenskapsfiret 
Under first bar hissen slutat fungera, i 6vrigt inga véisentliga héindelser. Efter réikenskapsérets utgéng har 
hissen bytts ut. 

Medlemsinformation 
Inga féréindringar i medlemsantalet under éret. Inga fdréindringar av insatser. Under éret har tre 
bostadsréitter bytt figare.
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Fleriirsiiversikt (tkr) 2018 

Nettooms'eittning 744 

Resultat efter finansiella poster 2 

Soliditet (%) 55,6 

Ffirfindring av eget kapital 
Inbetalda Uppskrivnings- 

insatser ningsfond 

Belopp vid érets ingéng 1 721 041 56 000 

Disposition av 
féregéende 
511‘s resultat: 

Arets resultat 

Belopp vid firets utgfing 1 721 041 56 000 

Fiirslag till vinstdisposition 
Styrelsen fdreslér att till fdrfogande stiiende vinstmedel (kronor): 
balanserad Vinst 
érets Vinst 

disponeras sé att 
i ny r‘eikning 6verf6res 

2017 

812 

139 

54,1 

2016 2015 

898 976 

59 89 

50,8 49,4 

Balanserat Arets 

resultat resultat 

278 691 138 826 

138 826 —138 826 

1 606 

417 517 1 606 

417 517 
1 606 

419 123 

419 123 

419 123 

2 (7) 

Totalt 

2 194 558

0 

1 606 

2 196 164
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Resultatrfikning 

Rfirelseintfikter, lagerfiirfindringar m. m. 

Nettooms'aittning 

Summa rfirelseintfikter, lagerf‘drfindringar m.m. 

Rfirelsekostnader 
Ovriga extema kostnader 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anlfiggningstillgéngar 

Summa rb'relsekostnader 

Riirelseresultat 

Finansiella poster 
Ovriga rfinteintéikter och liknande resultatposter 

Réintekostnader och liknande resultatposter 

Summa finansiella poster 
Resultat efter finansiella poster 

Resultat fdre skatt 

Arets resultat 

Not 2018-01-01 
-2018-12-31 

744 257 

744 257 

-702 132 

—18 854 

-720 986 

23 271 

95 

—21 760 

—21 665 

1 606 

1 606 

1 606 

3 (7) 

2017-01-01 
-2017-12-31 

811 743 

811 743 

-630 566 

—10 244 

-640 810 

170 933

O 

-32 107 

-32 107 

138 826 

138 826 

138 826
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Balansrfikning Not 

TILLGANGAR 

Anlfiggningstillgfingar 

Materiella anliiggningstillgt'ingar 
Byggnader och mark 2 

Maskiner och andra tekniska anléiggningar 3 

Summa materiella anliiggningstillgfingar 

Summa anlfiggningstillgfingar 

Omsfittningstillgfingar 

Kortfristigafordringar 
Ovriga fordringar 
Férutbetalda kostnader och upplupna intéikter 

Summa kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 
Kassa och bank 

Summa kassa och bank 
Summa omsfittningstillgfingar 

SUMMA TILLGANGAR 

2018-12-31 

2 387 891 

34 440 

2 422 331 

2 422 331 

750119
0 

750 119 

778 854 

778 854 

1 528 973 

3 951 304 

4 (7) 

2017-12-31 

2 398135
0 

2398135 

2 398 135 

901 730 

4 411 

906 141 

750 399 

750 399 

l 656 540 

4 054 675
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Balansrfikning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser 

Reservfond 

Summa bundet eget kapital 

F ritt eget kapital 
Balanserat resultat 

Arets resultat 

Summa fritt eget kapital 
Summa eget kapital 

Lfingfristiga skulder 
Ovriga skulder till kreditinstitut 
Summa léngfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Leverantérsskulder 

Skatteskulder 

Upplupna kostnader och fbrutbetalda intéikter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

4,5 

2018-12-31 

1 721 041 

56 000 

1 777 041 

417 517 

1 606 

419 123 

2 196 164 

1 600 000 

1 600 000 

43 575 

50 496 

61 069 

155 140 

3 951 304 

5 (7) 

2017-12-31 

1 721 041 

56 000 

1 777 041 

278 691 

138 826 

417 517 

2 194 558 

1 600 000 

1 600 000 

73 029 

48 095 

138 993 

260 117 

4 054 675
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Allmiinna upplysningar 
Arsredovisningen fir uppréittad i enlighet med érsredovisningslagen och Bokféringsnfimndens allméinna 
réd (BFNAR 2016: 10) om érsredovisning i mindre féretag. 

Anlfiggningstillgfingar 
Tilléimpade avskrivningstider: 

Byggnader 100 511‘ 

Maskiner och andra tekniska anlfiggningar 5 5r 

Not 2 Byggnader och mark 
2018-12-31 2017-12-31 

Ingéende anskaffningsvéirden 1 024 426 1 024 426 

Utgfiende ackumulerade anskaffningsvfirden 1 024 426 1 024 426 

Ingéende avskrivningar -40 976 -30 732 

Arets avskrivningar -10 244 —10 244 

Utgfiende ackumulerade avskrivningar -51 220 -40 976 

Utgfiende redovisat vfirde 973 206 983 450 

Bokfdrt véirde byggnader 973 206 983 450 

Bokfdrt véirde mark 1 414 685 1 414 685 

2 387 891 2 398 135 

Not 3 Maskiner och andra tekniska anlfiggningar 
2018-12-31 2017-12-31 

Ingéende anskaffningsvéirden O 0 

Inkép 43 050 

Utgz'iende ackumulerade anskaffningsviirden 43 050 0 

Ingéende avskrivningar 0 O 

Arets avskrivningar -8 610 

Utgz‘iende ackumulerade avskrivningar -8 610 0 

Utgfiende redovisat vfirde 34 440 0
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Not 4 Lingfristiga skulder 
2018-12-31 2017-12-31 

Fastighetslén, léngfristig del 1 600 000 1 600 000 

1 600 000 1 600 000 

Not 5 Stéillda sfikerheter 
2018—12-31 2017-12-31 

Fastighetsinteckning 2 000 000 2 000 000 

2 000 000 2 000 000 

/“ 
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I Allegretto 
Revision Revisionsberiittelse 

Till ffireningsstfimman i Bf Rosen 17 upa 
Org.nr 702001-8078 

Rapport 0m firsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utf‘drt en revision av érsredovisningen fOr Bf Rosen 17 upa fdr I‘fikenskapséret 2018. 

Enligt vér uppfattning har érsredovisningen uppréittats i enlighet med érsredovisningslagcn och ger en i alla 
vfisentliga avseenden réittvisande bild av fdreningens finansiella stillning per den 2018-12-31 och av dess 

finansiella resultat f6r first enligt firsredovisningslagen. F (Swaltningsberiittelsen 'air fdrenlig med 
érsredovisningens évriga delar. 

Vi tillstyrker diirfdr att fdreningsstéimman fastst‘aller resultatréikningen och balansr‘cikningen fdr fdreningen. 

Grundfiir uttalanden 
Vi har utfért revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Vé’lrt ansvar enligt dessa standarder beskrivs néirmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi éir oberoende i 

fdrhéllande till fdreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i 6vrigt fullgjort vért yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhéimtat fir tillr’cickliga och findamélsenliga som grund fdr vz‘ira 

uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det 5r styrelsen som har ansvaret fdr att érsredovisningen uppréittas och att den ger en réttvisande bild enligt 
firsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar éiven fdr den interna kontroll som den bedémer fir n6dvéindig fijr att 

uppréitta en érsredovisning som inte innehéller négra véisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pé 
oegentligheter eller misstag. 

Vid uppréittandet av firsredovisningen ansvarar styrelsen fo'r bedémningen av fdreningens fdrméga att 
fortséitta verksamheten. Den upplyser, néir SE1 fir tilléimpligt, om férhéllanden som kan péverka férmégan att 
fortsfitta verksamheten och att anvéinda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilléimpas 
dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisoms ansvar 
Véra mél éir att uppné en rimlig grad av séikerhet om huruvida érsredovisningen som helhet inte innehé’lller 

négra véisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pé oegentligheter eller misstag, och att léimna en 

revisionsber'eittelse som innehéller vz‘ira uttalanden. Rimlig séikerhet fir en hég grad av séikerhet, men éir ingen 
garanti fdr att en revision som utfdrs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptéicka 
en vfisentlig felaktighet 0m en sédan firms, Felaktigheter kan uppsté pé grund av oegentligheter eller misstag 
och anses vara Véisentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fdrvéintas pé’werka de ekonomiska 
beslut som anvéindare fattar med grund i 51'sredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA anvéinder vi professionellt omdéme och har en professionallt skeptisk 
instéfllning under hela revisionen. Dessutom: 

- identifierar och bedémer vi riskema fdr véisentliga felaktigheter i érsredovisningen, vare sig dessa beror pi 
oegentligheter eller misstag, utformar och utfdr granskningsétgéirder bland annat utifrén dessa risker och 
inh‘cimtar revisionsbevis som fir tillréickliga och éindamélsenliga fdr att utgbra en grund fdr Véra uttalanden. 
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Risken fdr att inte upptéicka en viisentlig felaktighet til] fdljd av oegentligheter 5r hégre in fdr en visentlig 
felaktighet som beror p51 misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, f‘drfalskning, 
avsiktliga uteléimnanden, felaktig information eller ésidoséittande av intern kontroll. 

- skaffar Vi oss en fiirstéelse av den del av fdreningens interna kontroll som har betydelse fdr vér revision fdr 
att utforma granskningsétg'arder som éir léimpliga med héinsyn till omstéindigheterna, men inte fdr att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

- utviirderar Vi léimpligheten i de redovisningsprinciper som anvfinds och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhérande upplysningar. 

- drar vi en slutsats om léimpligheten i att styrelsen anvéinder antagandet om fortsatt drift vid upprfittandet av 

érsredovisningen. Vi drar ockséi en slutsats, med grund i (16 inh‘cimtade revisionsbevisen, om huruvida det 
firms négon véisentlig osfikerhetsfaktor som avser sédana handelser eller fiSrhéillanden som kan leda till 
betydande tvivel om fdreningens fdrméga att fortsiitta verksamheten. Om Vi drar slutsatsen att det firms en 

Visentlig osfikerhetsfaktor, miste vi i revisionsberéittelsen faista uppméirksamheten p5 upplysningama i 
érsredovisningen om den visentliga oséikerhetsfaktorn eller, 0m sédana upplysningar éir otillréickliga, 
modifiera uttalandet 0m firsredovisningen. VéIa slutsatser baseras p5 de revisionsbevis som inhfimtas fram 
till datumet fdr revisionsberéittelsen. Dock kan framtida héindelser eller fdrhéllanden géra att en fdrening inte 
léingre kan fortséitta verksamheten. 

- utvéirderar Vi den fivergripande presentationen, strukturen och innehéllet i érsredovisningen, déiribland 

upplysningama, och om érsredovisningen éterger de underliggande transaktionema och héindelserna p5. ett 
séitt som ger en riittvisande bild. 

Vi méste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten fdr den. Vi mfiste ocksé informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de 

eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt [agar och andra ffirfattningar 

Uttalanden 
Utéver vér revision av érsredovisningen har Vi Ewen utfdrt en revision av styrelsens fdrvaltning fiir Bf Rosen 

17 upa fo‘r rfikenskapséret 2018 samt av fdrslaget till dispositioner betrfiffande fdreningens vinst eller fdrlust. 

Vi tillstyrker att fdreningsstéimman disponerar Vinsten enligt fdrslaget i fdrvaltningsberéittelsen och beviljar 
styrelsens ledamtiter ansvaxsfrihet fdr réikenskapséret. 

Grundfiir uttalanden 
Vi har utfdrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vért ansvar enligt denna beskrivs néirmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi fir oberoende i f6rhéllande till fdreningen enligt god revisorssed i Sverige och 

har i 6vrigt fullgj ort véirt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhéimtat fir tillréickliga och indamélsenliga som grund fiir vfira 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det éir styrelsen som har ansvaret fdr fdrslaget till dispositioner betréiffande f‘dreningens vinst eller fdrlust. 
Vid fdrslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedémning av om utdelningen 511' fo‘rsvarlig med 

hénsyn till de krav som fdreningens verksamhetsart, omfattning och risker stiller p5 storleken av 

fdreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stéillning i 6vrigt. 

Styrelsen ansvarar fdr fo‘reningens organisation och fo'rvaltningen av fo'reningens angeléigenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlépande bedéma fiireningens ekonomiska situation och att tillse att fiireningens 
organisation fir utformad sfi att bokfdringen, medelsfdrvaltningen och fdreningens ekonomiska 
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angeléigenheter i 6vrigt kontrolleras p5 ett betryggande siitt. 

Revisorns ansvar 
Vfirt m5] betréiffande revisionen av f‘drvaltningen, och déirmed vért uttalande om ansvarsfrihet, fir att inhéimta 

revisionsbevis fdr att med en rimlig grad av sfikerhet kunna bedéma om négon styrelseledamot i négot 

véisentligt avseende: 

— fdretagit négon étgéird eller gjort sig skyldig till négon fiirsummelse som kan fijranleda 
erséittningsskyldighet mot fdreningen, eller 

- pé négot annat séitt handlat i strid med lagen om ekonomiska fijreningar, érsredovisningslagen eller 
stadgama. 

Vért mél betrfiffande revisionen av fdrslaget till dispositioner av fdreningens vinst eller f‘drlust, och diirmed 
vfirt uttalande om detta, fir att med rimlig grad av sfikerhet bedéma 0m fOrslaget iir fdrenligt med lagen om 

ekonomiska fdreningar. 

Rimlig séikerhet fir en h6g grad av séikerhet, men ingen garanti fo‘r att en revision som utfdrs enligt god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptéicka étgéirder eller fdrsummelser som kan f6ranleda 
ersfittningsskyldighet mot féreningen, eller att ett fdrslag till dispositioner av fo‘reningens vinst eller fdrlust 
inte éir férenligt med lagen om ekonomiska fdreningar. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvéinder vi professionellt omdéme och har en 

professionallt skeptisk instéillning under hela revisionen. Granskningen av fdrvaltningen och fdrslaget till 
dispositioner av fdreningens vinst eller fo‘rlust grundar Sig fréimst pfi revisionen av réikenskapema. Vilka 
tillkommande granskningsétgéirder som utfdrs baseras p51 vér professionella bedémning med utgéngspunkt i 

risk och Visentlighet. Det inneb’cir att vi fokuserar granskningen p51 sédana fitgfirder, omréiden och 

fdrhéllanden som fir Visentliga fdr verksamheten och déir avsteg och fivertréidelser skulle ha séirskild 

betydelse fdr fdreningens situation. Vi géir igenom och prévar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
étgéil‘der och andra fdrhéllanden som 5r relevanta fdr vz‘irt uttalande 0m ansvarsfrihet. Som underlag fdr vért 
uttalande om styrelsens fdrslag till dispositioner betr'affande fdreningens vinst eller fo‘rlust har Vi granskat 

om fdrslaget éir fdrenligt med lagen om ekonomiska fdreningar. 

Stockholm den 1 apri12019 1W 
Eva Stein Axel Bjérling 
Auktoriserad revisor Lekmannérevisop " 
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