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Styrelsen for Brf Stockholmshus nr 4, med säte i Johanneshov, får harmed avge årsredovisning fór
räkenskapsåret 2018. Om inte annat sârskilt anges, redovisas alla belopp i svenska kronor SEK.
Uppgifter inom parentes avser foregående år.

Förvaltnin gsberättelse
Verksamheten
Allmcint om verks amheten
Föreningen ar privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningens ändamål
ar att främia medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter
med bostadsrãtt-

Förenineens stadsar
Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket den

l9 maj 2010.

Föreningens bvggnad och tomt
Föreningen äger fastigheterna Neonljuset l-4, Triplexen 1 och 3, Kristallkronan l-4 och 7-9 samt darpå
uppforda bostadshus, sammanlagt 14byggnader på föreningens l3 fastigheter, byggär 1943.
Bostadshusen innehåller l9l lägenheter med en sammanlagd,ytapâ8 692kvm med füljande fordelning

Läeenhetsfordelnine:
5 st I rum med kokvrå (29-31,5 kvm)
115 st I rum och kök med matrum (41 kvm)
57 st 2 rum och kök (52,2 kvm)
9 st 2 rum och krik (54-54,5 kvm)
3 st 2 rum och kok (59 kvm)
2 st 5 rum och kok (92 kvm)
Samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt.

I byggnadema finns även åtta lokaler/kallarfÌinåd samt ett antal mindre skrubbar sammanlagt med
en yta på 253 kvm. Dessutom f,rnns cykelrum, $rra tvâttstugor, bastu, en hobbylokal och ett

overnattningsmm.

Foreningen har 48 stycken parkeringsplatser. Förutom de som ligger på egen mark är 10 stycken
belagna på Axvallsvägen på mark som föreningen arrenderar av Stockholms stad, och I I sÇcken
belagna på Lackovagen 4 pâ mark som hyrs av Svenska Bostäder.

Fastiehetsförsäkrins
Fastigheten är fullvärdesforsakrad hos Folksam.
Fasti ghetsavgift/Fasti ghetsskatt
Föreningen betalar full fastighetsavgift med I 337 kr per lâgenhet, totalt 255 361 kr
Fastighetsskatten för floreningens lokaler är 12 800 kr.
Fasti ghetens taxerin gsupogi fter
Taxeringsvärdet är 147 280 000 kr, varav byggnadsvärdet îir 75 794 000 kr och markvärdet
71 486 000 kr. Värdeår är 1943.
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Ekonomisk och teknisk forvaltning
Under det gångna verksamhetsåret har ekonomisk frirvaltning skötts av Fastum UBC F<irvaltning AB och
fastighetsskritsel av Driftia Förvaltning AB.
Ekonomisk nlan
FÕreningens ekonomisk plan registrerades av dåvarande <iverståthållarämbetet den 20 juni 1945.
Antalet anstallda
Under året har foreningen inte haft någon anstalld.

Årsavgifter
Ä,rsavgifter tas ut från foreningens medlemmar fÕr att tåicka föreningens lopande utgifter för drift
och underhåll av ftireningens fastighet, räntebetalningar och amorteringar av foreningens
fastighetslån samt fondering av medel för framtida underhåll.

Avsâttnins till vttre fond
FÕreningens fond för yttre underhåll klassificeras som bundet eget kapital. Reservering

till

föreningens fond for yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition. Eiter att
beslut tagits på ftireningsstämma sker överföring från balanserat resultat till fond för yttre
underhåll
Föreningens fastiehetslån

Kreditinstitut, rânte och amorteringsvillkor framgår av not

13.

Styrelse
Styrelsen har efter ordinarie föreningsstãmma den 8 maj 2018 haft foljande sammansättning
Ledamöter

Lennart Gustavsson

Suppleanter

Mikael Franzén

ordförande omval2 in
kvarstår I år

Charlotte Franzén
Marianne Skogfeldt
Christina Egerbrandt

ffllnadsval
omval2 år
nyval2 âr

Anders Rundgren

kvarstår

I

Anna Helena Lindahl

nyval2

Ftr

I

år

år

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening.
Styrelsen har under året haft I I protokollförda sammanträden varav ett konstituerandJmöte.
För sfyrelsens ledamöter finns ansvarsftirstikring tecknad med Folksam.

Revisorer
Mazars SET Revisionsbyrå AB

Intemrevisor
Revisorssuppleant

Valberedning
Arne Strömberg

Kajsa Hjalmarsson

internt SebastianFolcker

Sammankallande

Sofia Kollnert
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Vcisentliga hrindelser under rrikenskapsåret

Ekonomi
Föreningen har en stabil ekonomi. Resultatet ligger på plus, årsavgiftema ar alltjamt ofÕrândrade, och
föreningen har kunnat fortsâtta att göra avsättningar till framtida underhåll. I februari 2018 gf ordes en
extra amortering av fastighetslånet med 2 miljoner kr. Totalt amorterade föreningen 2,5 miljoner kr
under räkenskapsåret 2018. Se också not 15. Fastighetslånet ligger f.n. under 1000 kr/kvm.

Underhåll
Under verksamhetsåret har styrelsen fortlopande besiktigat fiireningens byggnader samt synat flertalet av
de lagenheter som överlåtits. Såväl byggnader som lâgenheter ¿ir i allmânhet i gott skick- Vt*Ht t i vissa
trapphus behöver b¿ittras på, och tvättstugorna behöver renoverasUnder verksamhetsåret har föreningen lopande utfört mindre reparationer av sedvanligt slag, såsom
radiatorer, tvättstugeutrustning, flaktar, portar och lås, etc. Bastun har renoverats, energisndl
utebelysning har anskaffats och kommer successivt att installeras. Under innevarande år kommer
frireningen påbörja renovering av fvättstugorna.

Övernattningsrummet
Under räkenskapsåret har övernattningsrummet varit uthyrt 96 nätter vilket motsvaÍaÍ en
belâggningsgrad pâ 26 %.

Medlemsinformation
Föreningen hade vid årsskiftet 238 (235) medlemmar. Under året har 25 medlemmar tilltratt
samt22 medlemmar uttrâtt ur föreningen. Föreningen har haft sammanlagt 18 (27) överlåtelser
till ett genomsnittligt pris av 58 858 (64 949) kr/kvm.

Medlemmarna informeras löpande om Ítireningens verksamhet via ett informationsblad. Föreningen har
även en hemsida: stockholmshusnr4.se.

Flerårsöversikt (tkr)

2018

2017

2016

2015

Nettoomsättning
Soliditet (%)
Resultat efter finansiella poster
Resultat exklusivc avskrivningar

6 329

6 318

6 288

6 268

78,73

74,08

68,79

64,15

I

I 4s0
2 337

I

2 264

2 471

I 218
'21ú5

955

1 243

1 588

I

684

684
0,50

684

684

0,52

I,t6

Fastighetslån kr/kvm
.{rsavgifter kr/kvm

Genomsnittlig skuldränta (%)

377

0,55

581

875

Nettoomsättnins
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar
Soliditet (%)
Eget kapital i relation

till balansomslutning

Resultat efter finansiella ooster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader
Resultat exklus ive avskrivn ingar

Årets resultat med justering av kostnader för avskrivning av föreningens fastighet.
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Fastighetslån krlkvm
Föreningens totala fastighetslån dividerat med boyta av füreningens fastighet.

Årsavgifter krlkvm
Föreningens totala årsavgifter dividerat med boyta av föreningens fastighet.
Genomsnittl i g skuldränta (%)
Bokfcird räntekostnad i forhållande

till genomsnittligt

fastighetslån detta år.

Förändring av eget kapital
Medlems-

Upplåfelse-

Fond för yttre

Balanserat

Årets

insatser

avgift

underhåll

resultat

resultat

172 147

3 500 000

24 038 033

5 258 07s

Totalt

Belopp vid årets
ingång

1

4s0

150

34 418 40s

Disposition av
föregående
års resultat:
Avsättning till yttre
fond

I 450
544

,{rets resultat
Belopp vid årets

utgång

Förslag

000

150

-l

450 150

0

-544000

0

I

t 376 698
172

147

3 500

000

24 582

033

6 t64

225 t 376 698

376 698

35 795 103

till vinstdisposition

Styrelsen f<ireslår att

till ftirfogande stående vinstmedel (kronor)

balanserad vinst
årets vinst

6 t64 22s

I 376 698
7 540923

disponeras så att

reservcring fond för yttrc underhåll
Ur yttre fonden iansprfütas
i ny räkning överftires

544
-51
7 047
7 540

000
031

954
923

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterfoljande resultat- och balansräkning samt
kassafl ödesanalys med tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning

Not

2018-01-01

-2018-12-3t

2017-0r-01
-2017-12-31

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter

2

6 328 596

6 317 508

6 328 s96

6 317 508

-3 292 721
-556 940

-3 253 436

-162 416
-886 801
-4 898 878

-151 839
-886 801
-4 809 283

Rörelsekostnader
Driftskostnader
Övriga externa kostnader

4

Personalkostnader

5

Avskrivningar
Summa rörelsekostnader

6 7

Rörelseresultat

J

|

-517 207

429 718

1 s08 22s

0

3 493

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultaposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

-53 020

-61 568

Summa finansiella poster

-53 020

-58 075

Resultat efter finansiella poster

1 376 698

I

Årets resultat

t

1 450 150

376 698

450 150

0
ü
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Not

2018-12-31

2017-12-31

Byggnader och mark

6

38 431 538

39 215 803

Ombyggnad och bredband

7,8

2 879 254

2 98t 791

Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstitlgån gar

9

0

0
42 197 594

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

M ate ríe Il ø ønl üg gnin g stillg,fr n g ar

F in ans i e ll a m I Ìig g n i n g stillg ån g ar
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa fi nansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

4t

t0

310 792

95 000
95 000
41 405 792

95 000
95 000
42292 594

Omsättningstillgångar

Kortfristígnfordfi ngør
Kundfordringar
Övriga fordringar

t1

Forutbetalda kostnader och upplupna intäkter

l2

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och hank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÄNGAR

0

300

3 034 169
300 532

3 000 362
281 244

3 334701

3 281 906

724 140
724 140

886 596
886 596
4 t68 502

4 058 841

45 464

633

46 461 096

ú
0
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Balansräkning

Not

2018-12-31

2017-L2-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

3 672 147

Fond for yttre underhåll
Summa bundet eget kapital

Fritt

24 582033
28254 180

3 672 147
24 038 033
27 710 180

6 164 225

5 258 07s

t

I 450

eget kupital

Balanserat resultat
Åreß resultat

Summa

fritt

eget kapital

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Óvriga skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

t3

l3

376 698
7 540923

6 708 225

35 795 103

34 418 405

7 803 250

l0 303 2s0

7 803 250

10 303 250

500 000

500 000
9 000

9 000

t4

150

370 566
986 7t4
1 866 280

4s 464

633

3s8 663

87t 778

I

739 441

46 461 096
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Kassaflödesanalys

8

Not

2018-01-01

-2018-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingâr i kassaflridet
Forandring skatteskuld I fordran
Kassaflöde från den löpande verksamheten ftire
förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Forandring av kortfristiga fordringar
FOrandring av leverantörsskulder

Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

I

3''Ì6 698

(r3)

2017-01-01
-2017-12-31

1

450 lsO

886 801
4 202

886 801
8 984

2 267 701

2 345 935

-18 989

-t2 368

11 903

55 177

tt4

938

26 971

2 375 553

2 4t5715

-2 500 000
-2 500 000

-3 000 000

-3 000 000

-124 447

-584 285

Likvida medel vid årets b<irjan

3 600 719

Likvida medel vid årets slut

3 476 272

4 185 004
3 600 719

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån
Kassaflöde från finansierin gsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

()
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Noter
Not

I Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
,4rsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokftringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre foretag.

Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:
Byggnader
Fasti ghetsförbattringar

50 år

20 och 40 âr

Bredband

5år

Not 2 Nettoomsättning
Årsavgifter
Hyror lokaler

2018

2017

5 949 756
771

5 949 756
174 864

180 600

152 050

t76

P-plats och garage

Övriga objekt

2t

469

40 838

6 328 s96

6 317 508

Not 3 Driftskostnader
2018

2017

Fastighetsskrltsel

ttO 202

107 845

Tradgardsskcitsel

27 684
2 999

7 284

Städdag/Aktivitet
Stadkostnader

186 ?27

Snöröjning/sandning

108 504

Klottersanering

5 194

Trädgård och utemiljö
Planerat underhåll
EI

Försäkringskostnader

Tomträttsavgäld

Kabel-tv
Arrendeavgifter
Förbrukningsinventarier
Förbrukningsmaterial

43 175

89 295

Reparationer

Värme
Vatten och avlopp
Avfallshantering

l 804
183 141

|

I

84 390
3 996

0

298

64 82U

83 207

233 288
648 484

1 652 197

263 570
219 018

264 4t5
219 132

167 9s4

lsg 9s6

12 498
29 527
74 524

29 000

t

343
47 590
3 292 721

205 669

12 325

74 108

ts 356
6

137

3 253 43s

fl

Brf Stockholmshus nr 4

r0 (13)

Org.nr 702002-1767

Not 4 Övriga externa kostnader
2018
Fastighetsskatt

Fastighetsavgift
Porto och telefoni
FöreningsgemensaÍìma kostnader
Revisionsarvode

Ekonomisk ftirvaltning
Bankkostnader

Konsultarvoden
Medlems-/ftireningsavgifter
Övriga poster

2017

12 800

12 800

255 367

251 165

12 827

t4 640

s 854

7 069
23 250

23 250
191 501

196 624

2 0s6

1 500

37 975
9 310

9 310

0

849

ss6 940

517 207

0

Not 5 Personalkostnader
Styrelsearvode

Lön vicevärd

övriga arvoden

2018

2017

70 200
60 000

75 800
48 000
1 000

4 900
27 316
162 416

151 839

2018

2017

Ingående anskaffningsvärden

39 213 206

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

39 213 206

39 2t3 206
39 2t3 206

Sociala avgifter på arvoden

27 039

Not 6 Byggnader och mark

Ingående avskrivningar
,Arets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

-18 251 376
-784 264
-19 035 640

Redovisat värde mark
Redovisat värde mark

18253 972

Utgående redovisat värde

38 431

Taxeringsvärden byggnader
Taxeringsvärden mark

18 253 972

538

75 794 000
7l 486 000
147 280 000

-17 467

ttz

-784 264
-18 25t 376

l8 2s3 972
t8 253 972
39 21s 802

75 794 000
7t 486 000
147 280 000

q
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Not 7 Ombyggnad inklusive soprum
2018

2017

Ingående anskaffnin gsvÉirden

3 800 725

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 800 725

3 800 725
3 800 725

Ingående avskrivningar

-8r8 934

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivnÍngar

-102 537

Utgående redovisat värde

Not

I

-92t 47t

-716 397
-102 537
-818 934

2 879 254

2 981 791

Installation bredband

2018-t2-3t
Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

2017-12-31

I 255 990
I 255 990

I 2s5 990
I 255 990

-1 2s5 990
255 990

-1 255 990
-1 255 990

0

0

-l

Utgående redovisat värde

Not 9Inventarier, verktyg och installationer

2018-t2-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvârden

26 492

26 492

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

26 492

26 492

Ingående avskrivningar

-26 492

-26 492

Utgående ackumulerade avskrivningar

-26 492

-26 492

0

0

2018-12-31

2017-12-31
9s 000

Utgående redovisat värde

Not 10 Långfristiga värdepappersinnehav
50 aktier i Fastum UBC Förvaltning AB; 556730-0883 à

I

900 kr

95 000
95 000

95 000

Aktiemas värde är bokftirda till försaljningspriset vid handeln med aktien 2013

,a
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Not 11 Övriga fordringar
Skattekonto
Skattefordran
Avräkn ingskonto förvaltare

2018-12-31

2017-12-3r

17 430

lt 430

264 607

268 809
2 714 123
3 000 362

2 752 132

3 034 169

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Stockholmsstad, TrafÏkkontoret

Driftia forvaltning
Expl oateringskontoret

Kabel-TV
Folksam, ftirsâkring
Svenska bostäder, hyra p-plats
Bostadsrätterna medlemsskap
Fastum AB, ekonomisk förvaltning

2018-12-31

2017-12-31

7 362

7 239

t8 367
9 144
7 416

t7 933

184 749

167 9s4

9 735
9 500
54 259

9 735

I

941

7 303

9 310
52 829
281 244

300 532

Not 13 Skulder till kreditinstitut
Långivare

Vo

Datum för
ränteändring

Swedbank

0,627

2019-02-28

Räntesats

Lånebelopp

Lånebelopp

2018-12-3L
8 303 2s0

2017-12-31

I
Kortfristig del av långfristig

skuld

l0

303 250
500

803 250

10 803 2s0

000

500 000

till Swedbank är formellt kortfristigt då det förfaller inom 12 mânader. Styrelsen har möjlighet och
för avsikt att förlänga lånet, varför det mest råittvisande har bedömts vara attredovisa beloppet som
långfristigt.
Lånet

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intåikter
2018-12-31

Upplupna räntekostnader
Upplupna styrelsearvoden
Beräknat arvode för revision
Förutbetalda avgifter och hyror
Fastighetsel

Fjärrvärme
Renhållning
Vinterunderhåll
Underhåll bastu

4 773

2017-12-31
4 040

53 000

53 000

20 000
535 948

s40 948

66 536
231 122

20 000
57 006
176 639

l0 135
t4 170
5l 031

5 395
t4 750

986 715

871 778

0

dft
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Not 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I februari 2019 gjordes en extra amortering av fastighetslånet med2 miljoner kronor

Not 16 Ställda säkerheter
2018-12-31

37 500 t40
37 500 140

Fastighetsinteckning

Stockholm

¿¿/L / /-/o

¿*-,rfÇ,",1ø

rWn Pw.

Lennart Gustavsson
Ordförande

Franzén

Charlotte Frunzén

Vår revisionsberättelse har lämnats

flÚll')4- /¿'

Mazars SET Revisionsbyrå AB

,/
,Å.sa

Thelin

Auktoriserad reviso¡
Mazars SET Revisionsbyrå AB

revlsor

2017-12-31
37 500 140
37 500 140

MAZARS
REVISIONSBERÄTTELSE
Till

ftireningsstämman

i BRF Stockholmshus nr 4

Org. nr 702002-1767
Rapport om årsredovisningen
Uttølønden

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

Vi har utfcirt

¡

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och ut{Ìir
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga ftir att utgöra en grund ftir våra uttalanden.
Risken ftir att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än ftir en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, ftirfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intem kontroll.

o

skaffar vi oss en förståelse av den del av ÍÌireningens
interna kontroll som har betydelse ftir vår revision ftir att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständighetema, men inte ftir att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.

¡

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

en revision av årsredovisningen fiir BRF
Stockholmshus nr 4 ftir år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av ftireningens finansiella ställning per den 3 I
december 20 I 8 och av dess finansiella resultat och kassaflöde
ftir året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
ftirenlig med årsredovisningens öwiga delar.

Vi tillsty'ker därftir att füreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grundftir uttølanden
Vi har utfrirt revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i ftirhållande till ftireningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgiort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund ftir våra uttalanden.

används och rimligheten

¡

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen frir
bedömningen av ftireningens förmåga att fortsåitta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som
kan påverka ftirmågan att fortsätta verksamheten och att
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla
verksamheten.

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

o

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
ftjrhållanden som kan leda till betydande tvivel om
ftireningens ftirmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
vi i revisionsberättelsen fìista uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modif¡era uttalandet om årsredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller frirhållanden göra att en färening
inte längre kan fortsätta verksamheten.

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten für den.
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den

Vi

intema kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
ftirvaltningen och forslaget till dispositioner av ftireningens vinst
eller ftirlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utftirs baseras på
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och ftirhållanden som är väsentliga ftir
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse ftir föreningens situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
ftirhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag f<ir vårt uttalande om sfyrelsens ftirslag till

Uttølønden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens ftirvaltning ftjr BRF Stockholmshus nr 4
ftir år 20 I 8 samt av ftirslaget till dispositioner beträffande
ftireningens vinst eller fcirlust,

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt
ftirslaget i ftirvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet ftir räkenskapsåret.
Grund

fiir uttalønden

Vi har utÍtirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
dnsvar. Vi är oberoende i förhållande till BRF Stockholmshus nr
4 enligt god revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgiort vårt

dispositioner beträffande ftireningens vinst eller förlust har vi
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av
underlagen frir detta ftir att kunna bedöma om ftirslaget är
ftirenligt med bostadsrättslagen.

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund ÍÌir våra uttalanden.

Stockholm, 2019-04-12
Mazars SET Revisionsbyrå AB

Styrelsens ønsvar
Det är styrelsen som har ansvaret ftir förslaget till dispositioner
beträffande füreningens vinst eller ftirlusl Vid ftirslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är ftirsvarlig med hänsyn till de krav som
ftireningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av ftireningens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i öwigt.

Åsa Thelin

Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar für ftireningens organisation och ftirvaltningen av ftireningens angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation
och att tillse att füreningens organisation är utformad så att
bokftiringen, medelsfttrvaltningen och ftireningens ekonomiska
angelägenheter i öwigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revßorns ansvør
Vårt mål beträffande revisionen av ftirvaltningen, och därmed
vârt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:

r

ftiretagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
ftirsummelse som kan ftiranleda ersättningsskyldighet mot

ftireningen, eller

.

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
füreningens vinst eller Ítirlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om fürslaget är
ftirenligt med bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
für att en revision som utftirs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgârder eller fcirsummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot ftireningen, eller att ett
ftirslag till dispositioner av ftireningens vinst eller örlust inte är
ftirenligt med bostadsrättslagen.
2
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