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Förvaltnin gsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att i fiireningens hus upplåta
bostadsrättslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegråinsning.
EoreruSen_har re4!§llgats_hos Bplggsvgrlwl
Föreningen registrerades I 985-02-l 8.

Åktartirenks
Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999 1229) och utgör därmed en äkta
bostadsrättsftiren i ng.

Faslisheten
Föreningen äger och förvaltar fastigheten BRF Gnistan 4 på adressen Grevgatan 57 i Stockholm. Föreningen
har 31 bostadsrätter om totalt I 889 kvm.
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Ordftirande
Kassör
Sekreterare
Suppleant

Berthold

Suppleant

Valberedning

Gunilla Kumlien och Ingrid Grönlund.
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen
Revisorer
Håkan

Daniels

Revisor

Sammantrcide n oc h sVre lsemöte n

Ordinarie fiireningsstiimma hölls 2019-05-07. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda
sammanträden.

Planerade underhåll

2021

Blästra och måla om taken båda husen
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Avtal med leverantörer

Ekonomiskförvaltning Nabo
OvAS v erkeamhe t s infor mat io n

Föreningen
Föreningen har

till

ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus
upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

Bostadsrättsftireningen registrerades 1985-02-18. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades
2005-ll-22 och nuvarande stadgar registrerades 2015-06-26 hos Bolagsverket.
Föreningen iir ett s.k. privatbostadsföretag, dvs. en äkta bostadsrättsfrrening vilket betyder att ftireningens
intäkter i huvudsak kommer från årsavgifter.
Fastigheten
Föreningens fastigheter byggdes 1885 och 1905 och har värdeår 1950. Byggnadens totalyta är enligt
taxeringsbeskedet I 864 kvm och utgörs av lägenhetsyta. Tomtytan är 819 kvm. Marken till fastigheten
innehas med äganderätt.
Fastigheten är fullvärdefrrsäkrad genom Brandkontoret Försäkring

Förvaltning
Den ekonomiska fdrvaltningen har skötts av Nabo AB. Den tekniska ftirvaltningen har skötts av Ekströms
Allservice AB.

Väsentliga händelser under räkenskapsårct

ovass-uppsifret
Åtgard av vattenläcka från takterrass in i lägenheten und6r, gårdshuset.
Årsstämma

Medlemsinformation
Antalet medlemmar vid räkenskapsårets b<irjan'var 48 st. Tillkommande medlemmar under året var l0 och
avgående medlemmar under året var 7. Vid räkenskapsårets slut fanns det 5l medlemmar i ftireningen. Det har
under året skett 7 överlåtelser.
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Flerårsövcrsikt

2019
917
457
57

Nettoomsättning
Resultat efter fin. poster

Soliditet, %

2018
906
-528
65

2017
921
-1205
63

2016
985

-345
72

Soliditet % definieras som: Justerat eget kapital ltotaltkapital

Förlndringar i eget kapitel
Disp av

_ 20lyli2-31
Insatser

3

Upplåtelseavgifter
Fond, yttre
Balanserat

underhåll
resultat

Årets resultat
Eget kapital

7t6

-

års

ftireg

Disp av

resultat _O{Sa

11 187

120

477
-528
7 018

-7

-528

528
0

poster

-

-

-457
157

2019-12-31

37t6
l1 187
120

-8 00s

457
6 561

Behandling av förlust

Till föreningsstämmans förfogande sär frljande medel:

resultat
Årets resultat
Totalt
Balanserat

-8 005

457

W

Styrelsen föreslår att fiirlusten behandlas enligt

frljande

underhåll
Balanseras i ny räkning

Reservering fond fiir yttre

40

-8 502

ffi

Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning samt noter.
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Resultatråkning
Not

2019-01-01- 201&0t-012019-12-31 201&12-31

R6rtfochtf,kter
Ne$oomsåi,t{ning

RöselseintlåSer

9t7

906

5

16

-t loE

,$irmc r*ebeiffiöHer

§ärchc*o$radcr
ftiftskostnader

3{

Öwiga extema kosmader

7

:1 006
-79

Persondkostna&r

8

-26

4

-1E9

-1E9

.I 3N

-1 383

Avsl«ivningar av materiella anläggningstillgångar

Suttw t&dse*ognder

-81

:

R$rtlrcresuftat

a79

-46.t

-78

46

-78

.6

I'lertsioils ppqtcr
R&*ekostn&r och liknande resultagoster

§*twfinensicfu

postrlr

9

Rcssltat ofter fiurnsiella poster

457

Årets resultåt

457

-528

-

-szt
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Balansräkning
Not

2019-12-31

201&12-31

Tillgangar
AnHggningatillginger
Msterfo th anHgg*furgstil§ånger
Byggnad och mar*

Surww
Surrorrm

ffitedelh

anlöggnt

10

rg@dirye?

*nfrgning*lttg&*gar

It

233

1r 422

11

23i

tl 122

tl 23i

tl

122

Omslftnirgatilf,lryar

Kortfrbt[e fordringer
Kund- och avgi ff s fordringar
Övriga fordringar
Fömtretatda kosfirder och upptqpna

inffisr

t3

39

11

318

93

t2

6t

60

Sarmo *o*§ri&gafodrturyer

192

K.ssn och bsnk
Kassa och

Sttffis

bar*

lrrew ecb

37

M*

§"rqs otwffiNa@g&rget
Summn tilfuångar

37
392

229

11625

11 551
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Balansräkning
Not

2§t9-t2-3t

201&12-31

EgGt ktpf,tal oeh skulder
Eget k*pf,tel

Bundet eget knpitel
Medlemsinsatser

14903

14903

r20

DA

t§ 023

t5 023

-8 005

-7 477

-457

-528

162

.E MS

6 §61

7 ATE

47W

43ffi

1 700

13M

176

153

2

I

9

4

177

tT5

3&

333

11 625

u 651

Fond för ythe rmdertråll

Suw]§bt&t

eget leqitod

Ansrmlrd firlust
Balanserat resultat
Ärets resultat

Suttlrw

**send&löt*tst

4

*yesd*qrrd

-

L&ngfristiga skulder
Slitlder till kreditinstitut

13

Surww långftisöga shulder

Kortf'rbtige rkuHer
Leverantörsskul&
Skafieskulder

Upplupna kostnader och fönSb€taHa intilkter

§*rrrle *ar{risrtgfl s*nl*er

§ummr eget kapitel och sku.Her

l4
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Noter
Not

1,

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen for Brf Gnistan 4 har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokfiiringsnämndens
allmänna räd2016:10, årsredovisning i mindre forctag,K}.

Redovisning av intäkter
lntäkter bokfdrs i den period de avser oavsett när betalning eller avisering skett.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Byggnader och
inventarier skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivningstiden grundar sig på
bedömd ekonomisk livslängd av tillgången.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnad

67 är

Fastighetsftirbättringar 67 är
Markvärdet är inte ftiremål ftir avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning.
Föreningens finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. I de fall tillgången på
balansdagen har ett lägre värde än anskaffiringsvärdet sker nedskrivning till det lägre värdet.

Omsättningstillgångar
Fordringar upptas

till

det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Föreningens fond fiir yttre underhåll
Reservering till ftireningens fond ör yttre underhåll ingår i styrelsens ftrslag till resultatdisposition. Efter att
beslut tagits på fiireningsstämma sker överftring från balanserat resultat till fond ftir yttre underhåll och
redovisas som bundet eget kapital.
Fastighetsavgift
Fastighetsskatten på bostadsdelen består av en avgift pil | 377 SEK per lägenhet.

f,'astighetslån
Samtliga lån redovisas som långfristiga oberoende av bindningstid.

Not

2o

Rörelscintäkter

2019

2018

Årsavgifter, bostäder

890

877

Qyf,eu_,nte$gt
Summa

3l

44

921

922
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Not 3, Fastighetsskötsel

Årsredovisning 2019

2019

2018

Besiktning och service

10

26

Fastighetsskötsel

55

63

8

t6

67

84

6

0

146

190

2019

2018

&gp*etiglgr

332

386

Summa

332

386

2019

2018

Fastighetsel

37

44

Sophämtning
Uppvärmning

40

38

256

260

47

46

380

3E8

2019

2018

Fasti ghetsf örsäkringar

2E

25

Fastighetsskatt

43

4t

Kabel-TV
Summa

78

77

149

113

2019

2018

Kameral förvaltning
Revisionsarvoden
Övriga fiirvaltningskostnader

43

42

Sumnw

Snöskottning
Stadning
Trädgårdsarbete

Sumtw
Not 4, Reparationer

Not 5, Taxebundna kostnader

Vatten

§umma

Not 6, Övriga driftskostnader

Not 7, Ovriga externa kostnader

20

18

t7
79

2t
EI

2019

201E

Sociala avgifter

6

2

Styrelsearvoden

20

4

Sumnn

26

Not 8, Personalkostnader
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Not 9, Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader avseende skulder till kreditinstitut
Övriga räntekostnader

2019

2018

73

66
0

5

Summa

66

Not 10, Byggnad och mark

2A§-,iz{t

2018-12-31

14 769

t4 769

Ttos

utag

Ingåonde ackumulorad avskrivning
Årets avskrivning
Utgående aekudrulerad avskrivning

-3 ?48
-189

-3159

-3 537

-3 348

Utgående restvärde enligt plan

tt2s3

tt

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

I utgående restvärde ingår mark

med

-189

422

2 170

2 170

Taxeringsvärde mark

21 000
47 000

31 000

Summa

68 000

48 404

2019-12-31

2018-12-31

293

88

5

5

Thxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad

Not 11, Övriga fordringar
Klientmedelskonto
Skattekonto

Övriga fordringar
Summa

Not 12, Förutbetalda kostnader och upplupna intäktcr
Försäkringspremier
Förvaltning
Kabel-TV
Räntor
Övriga ftrutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

20

0

318

93

2019-12-31

2018-12-31

t9

18

1l

1l

20

20

0

l0

17 400

I

ll

10

61

60
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Rämeffiiryeg

No{ 13, Skuldcr tiE krcdithstitst

Räeitcs&ts

Skuld

Skuld

z@t9-12-31

2019-r2-31

201&t2,37

2}ffi

22W

t 100
Im0

1 100

Hardelsbar*en
Hardelsbar*en
tlardelsbal*en

x?sig2-13
w2w2-21
2Sm{1-16

0,916/o

Stdshptck

200&42.11

&,97 Yo

0,97

o/o

0,94

a/o

1{,

t7N

UppIry

kostE*dcr ocL
Ber§knat rrvisitmmvo&

6r6e0&

kffie--r

2§t

000

,SS0

§smm
Non

I

13ffi

t2-31

sr&1r-31

l9
I

t7

2

4

Förutbctelds avgifo r/hyror

76

Löncr

16

8l
t7

EI
FastigtretsskOtsel

8

Sociala avgifter

5

5

Stffining

6

0

Uppvarmning

3I

I

35

Utgiftsreffor
Vaften

E

0

7

'0

177

t7§

2019-r24t

2öt&l2-3t

Ö*,* upp{tpns kostn*r ocå fdnfrctalda

§*m

kEktGr

Not 15, §ttk slkc*åctcr

§nmre

It

7

I
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UnderrMftcr

ohtod\

?"?o - §k-

k
Aa rL,tt-.

N$bs

ffitotr

Ksre
Lena Reilly
Sekreterare

hr'*su*s2ozo _DL_zz1

t2

REVISIONSBERIiTTELSE
Till ftireningsstämman i Brf Gnistan

4

Org.nr. 716419-2747
fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,

Rapport om åsredovisningen

fdrfalskning, avsiktliga utelllmnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intem kontroll.

Uttalanden

. skaffar jag mig en örståelse av den del av ftreningens interna
kontroll som har betydelse ftir min revision ftir att utforma
granskningsåtgiirder som iir liimpliga med håinsyn till
omstiindighetema, men inte ftir att uttala mig om effektiviteten i

utftirt en revision av årsredovisningen fdr BrfGnistan 4 {ör
tu2019.

Jag hm

Enligt min uppfattning har å,rsredovisningen uppriittats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av ftireningens finansiella stiillning per den 3l
december 2019 och av dess finansiella resultat fttr fuet enligt
årsredovisningslagen. Förvalhringsberättelsen iir ldrenlig med

den interna kontrollen.

.

årsredovisningens övriga delar.

.

Jag tillstyrker &irft5r att ftireningsstiimman faststiiller
resultaträkningen och balansriikningen.

drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen anvåinder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhilmtade
revisionsbevisen, om huruvida det linns någon väsentlig
osiikerhetsfaltor som avser sådana håindelser eller ftirhållanden som
kan leda till betydande tvivel om löreningens ftirmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det firurs en väsentlig
osiikerhetsfaklor, maste jag i revisionsberättelsen {ästa
uppmåirksamheten på upplysningama i arsredovisningen om den

Grundför uttalanden
utftirt revisionen enligt Intemational Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa

Jag har

standarder beskrivs niimrare i avsnittet "Revisorns ansvar,'. Jag
oberoende i ftirhållande till ffireningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt flrllgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt

utviirderm jag liimpligheten i de redovisningsprinciper som

anviinds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen
och tillhörande upplysningm.

iir

väsentliga osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar iir
otilhiicklig4 modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet ftir revisionsberättelsen. Dock kan framtida hiindelser eller
ldrhållanden göra att en frjrening inte låingre kan fortsätta

dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag hm inhiimtat iir tillräckliga och
2indamålsenliga som grund ftir mina uttalanden.

Slyrelsens ansvar

verksamheten.

Det iir styrelsen som har ansvaret ftir att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även ldr den intema kontroll som den bedömer
iir nödviindig ftir att upprätta en årsredoviming som inte innehåller
nagra väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fe1.

.

utviirderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, diiribland upplysningam4 och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
hiindelsema på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag maste informera ssrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten fijr den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
diiribland de eventuella betydande brister i den intema konffollen

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen ftr
bedömningen av ftireningens fiJrmåga att fortsätta verksamheten.
Den upplyser, niir så 2ir tilliimpligt, om fdrhållanden som kan
påverka ftirmågan att fortsätta verksamheten och att anviinda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilliimpas
dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

som

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av siikerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några viisentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och
att ltimna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden.
Nmlig siikerhet iir en hög grad av siikerhet, men iir ingen garanti ftJr
att en revision som utftirs 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 fel
och anses vara viisentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan ftirviintas påverka de ekonomiska beslut som användare fattm
med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA anviinderjag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inst?illning under hela
revisionen. Dessutom:

.

identifierar och bedömerjag riskerna ftir väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
utformar och utftir granskningsåtgtirder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som iir tillräckliga och
iindamålsenliga ftir att utgöra en grund ftir mina uttalanden. Risken
lor att inte upptiicka en viisentlig felaktighet till ftiljd av
oegentligheter är högre iin ftr en viisentlig felaktighet som beror på

1 (2)

jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar
afialanden
Utöver min revision av årsredovisningen harjag även utftjrt en
revision av styrelsens örvaltning ftir Brf Gnistan 4 ftir år 2019 samt
av ldrslaget till dispositioner bekiiffande löreningens vinst eller

beslutsunderlag, vidtagna åtgiirder och andra förhållanden som är
relevanta ftir mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag ör mitt
uttalande om styrelsens lörslag till dispositioner betriiffande
Iiireningens vinst eller frrlust harjag granskat om fiirslaget är
fdrenlig med bostadsrättslagen.

ftirlust.
tillstyrker att ftireningsstiimman behandlm ftirlusten enligt
ftirslaget i lörvaltringsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet ftir riikenskapsåret.

Jag

l.-Z-*-V-*w
Håkan Daniels

Grundför ultalanden
Jag har

Stockholm den 24 juni 2020

utfiirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt

Auktoriserad revisor

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisoms ansvar".
Jag iir oberoende i örhållande till fdreningen enligt god revisorssed
i Sverige och har i öwigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevisjag har inhämtat är tillräckliga och
tindamålsenliga som grund fiir mina uttalanden.
Slyrelsens ansvar

Det iir styrelsen som har ansvaret fdr lorslaget till dispositioner
beträffande ftreningens vinst eller ftrlust. Vid fdrslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen iir
frrsvarlig med hiinsyn till de krav som ftireningens verksamhetsart,
omfattning och risker stiiller på storleken av föreningens egra
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och sttillning i övrigt.
Styrelsen ansvarar ft)r ft)reningens organisation och ftirvaltningen
av löreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma ftSreningens ekonomiska situation och att tillse
att ftireningens organisation iir utformad så att bokftiringen,
medelsftirvaltningen och Iöreningens ekonomiska angeliigenheter i
öwigt kontrolleras på ett be§ggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av ftirvaltningen, och därmed mitt
uttalande om ansvarsfrihet, iir att inhämta revisionsbevis ftir att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon ssrelseledamot
i något väsentligt avseende:

.

öretagit någon åtgiird eller giort sig s§ldig till någon
ft)rsummelse som kan fi)ranleda ersättningss§ldighet mot
ftireningen, eller

.

på något annat sätt handlat

i strid med bostadsrättslagen,

tillämpliga delar av lagen om ekonomiska ftreningar,
årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av ftirslaget till dispositioner av
ftireningens vinst eller ftirlust, och diirmed mitt uttalande om detta,
åir att med rimlig gmd av siikerhet bedöma om ldrslaget iir ldrenligt
med bostadsrättslagen.
åir en hög grad av säkerhet, men ingen garanti ftr
att en revision som utldrs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptiicka åtgiirder eller Iiirsummelser som kan
föranleda ersättningss§ldighet mot ftireningen, eller att ett ldrslag
till dispositioner av ftireningens vinst eller ftirlust inte är ftirenligt
med bostadsrättslagen.

Rimlig såikerhet

Som en del av en revision enligt god revisionssed i.Sverige
använderjag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
fiirvaltningen och ldrslaget till dispositioner av ftireningens vinst
eller frrlust grundar sig fråimst på revisionen av riikenskapema.
Vilka tillkommande granskningsåtgiirder som utlörs baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär attjag fokuserar granskningen på sådana åtgiirder,
områden och ftrhållanden som iir våisentliga ftir verksamheten och
diir avsteg och överhiidelser skulle ha siirskild betydelse ftir
ftireningens situation. Jag gar igenom och prövar fattade beslut,
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