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F ö rvaltni n gs b e r ättels e

Ärsredovisni ng 2019

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att i foreningens hus upplåta
bostadsrättslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

F ö re n i n geu_h a!_re gö!ry! s6_hp; B ol a gtlqke!
Föreningen registrerades I 999- 1 I -30.

ÅktaJireaiae
Föreningen är ett privatbostadsftiretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta
bostadsrättsforening.

PastishelgL
Föreningen äger och ftirvaltar fastigheten Rovan 4 på adressen Katarina bangata 47 i Stockholm. Föreningen
har I hyreslägenhet och 22 bostadsrätter om totalt 1 I 79 kvm och 2 lokaler om 145 kvm.

Försökring
Fastigheten är försäkrad ho s Länsförsäkringar Stockholm.

tUrelsens sammansät S

Risto Bengtsson Ordftirande

Barbro Sjöstedt Suppleant

Mikael Löfroth Suppleant

Rita Lejon Suppleant

August Strömberg Ledamot

Ingegerd Maria Viktorin Ledamot

Lotta Löwgren Ledamot

Valberedning
Sofie Wennberg och Pierre Manners.

Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna

S ammantr dde n o ch s tvre ls emöt en

Ordinarie ftireningsstämma hölls 2019-06-03, Styrelsen har under verksamhetsåret haft l2 protokollförda

sammanträden.

Revisorer
På årsstämman valdes Carina Toresson som revisor och Camilla Lindstaf som revisorssuppleant. Båda är från

Toresson Revision.
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Ilt
2015 Fönstren renoverades

2016 Husets kommersiella lokaler renoverades

2019 Taket målades

Planerade underhåll

Ärsredovisni ng 2019

2020 Ventiler i värmesystemet kommer att bytas ut.

2020 Fasaden på gården (mot Katarina Bangata 49) kommer att putsas om.

2020 Entrdporten kommer att renoveras alternativt bytas ut.

Avtal med leverantörer

Ekonomisk ftirvaltning Nabo

Teknisk förvaltning Borg & Merio
Trappstädning Melins Städ

Fastighetsfrågor, kurseq juridik Fastighetsägarna

Fastighetsel Ellevio
Fjåirrvärme Fortum
Entrdmattor Fastighetsägarna

SophämtninglYatten Stockholm Vatten

Bredband Bahnhof
ComHem Kabeltv
Hiss-service Hissen AB

OvaS v erl{s amh e t s W rm"t io n

Under 2019 renoverades samlingsrummet i källaren samt det gamla pannrurnmet fräschades upp.

Fastigheten inspekterades avseende ventilationen (OVK). Slutbesiktning sker i forsta kvartalet2020.

Avlopp i kök och toaletter har spolats rena i oktober.

Elanläggningen i källaren och trapphuset har uppgraderats till automatisk släckning och LED-ljus vilket
kommer att spara pengar för föreningen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Ekonomi
Avgifterna har varit ofijrändrade de senaste två åren.

Förcindringar i avtal
Bahnhof blev leverantör av bredband i fastigheten.
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Upplåtelseavgifter I 137

Fond, yttre underhåll 926

Balans erat resultat -3 9 I 5

Ärets resultat -2ts

Ärsredovisni ng 2019

Medlemsinformation
Antalet medlemmar vid räkenskapsårets början var 27 st. Tillkommande medlemmar under året var 4 och
avgående medlemmar under året var 3. Vid räkenskapsårets slut fanns det 28 medlemmar i föreningen. Det har
under året skett 2 överlåtelser.

Flerårsöversikt
2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning I 404 | 392 1264 770

Resultat efter fin. poster -194 -215 -523 -704

Soliditet, % 54 55 55 53

Yttre fond I 056 926 833 740
Taxeringsvärde 43 348 30 970 30 970 30 970

Bostadsyta, kvm I 179 I 179 I 179 I 179

Årsavgift per kvm bostadsrättsyta, kr 700 700 639 609

Lanperkvmbostadsyta,kr 10517 11181 11181 lllSl

Soliditet oÄ definieras som: Justerat eget kapital / totalt kapital

Förändringar i eget kapital
Disp av föreg Disp av

2018-12-31 års resultat övriga poster 2019-12-31

Insatser 17 402 t7 402

I 137

130 1 0s6

-215 - 130 -4 260

215 -194 -194

Eget kapital 1s 334 0 -194 15 140

Resultatdisposition
Till föreningsstämmans forfogande står följande medel:

Balans erat resultat -4 260
-194

fmresultat -4 4s4

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt
följande

Reservering fond för yttre underhåll 130

Att från yttre fond i anspråk ta
Balanseras i ny räkning

-4 454

-13
-4 572

,€l#K tr .

I f ,:
1 _'

U

Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgär av följande resultat- och balansräkning samt noter.
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Resultaträkning

Rörelseintäkter

Nettoomsättning

Rörelseintäkter

Summa rörelseintökter

Rörelsekostnader

S umma rö relsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

S umma finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

Ärsredovisni ng 2019

Driftskostnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

3-7

8

9

Not

2

2019-01-01 -
2019-12-31

I iirii i

-8öä

-80

-32

-544

.r 463

-50

-r44

-r 44

-194

:
-194

2018-01-01 -
20t8-12-3L

I i,g,)

0

I 392

-806

-98

-35

_544

:1 483

-91

124

-! 24

-2r5
:
-215

l0
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Balansräkning

Tillgångar

Antäggningstill gångar

Materiella anlä ggnin gstillgån gur

Byggnad och mark

Summa materiella anlöggningstillgångar

Ärsredovisni ng 2019

Not 2019-12-31 20L8-12-3L

ll
T2

24 933

I 796

26 728

26 728

25 434

I 839

27 273

27 273

4

54

57

115

630

630

745

S umma anlöggningstillgångar

0ms ättnin gstillgångar

Kortfristiga ford rin gar

Kund- och avgiftsfordringar

Övriga fordrin gar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

S umma ko rtfristig a fo r dring ar

Kassa och bank

Kassa och bank

ii,*;;; ; i; ;;,,,, ; ;;,; i b;;, ; ;
S umma oms cittningstillgångar

Summa tillgångar

13

t4

50

48

62

161

9ll
911

I 072

27 800 28 018

d

*/G
n-*-"i , ,./'

r \, .^. it'
\ l--\. r' t



Brf Rovan 4
7 69605- I 148

Balansräkning

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Medlemsinsatser

Fond for yttre underhåll

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Årets resultat

Summo frin eget kapital

Ärsredovisni ng 2019

Not 2019-r2-3t 2018-12-31

Summa eget kapital

Långfnstiga skulder

Skulder till kreditinstitut l5

l8 539

l 056

r9 s94

-4 260

- 
_194

-4 4s4

Is 140

-3 915

:215
-4 130

l8 539

926

19 464

rs 334

t2 400

r2 400S umma låndristiga skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Skatteskulder

Övriga kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter

S umma kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

t6

t2 400

I2 400

68

5

2

187

260

109

0

0

t75

284

27 800 28 018
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Noter

Not I, Redovisnings- och värderingsprinciper

Ärsredovisni ng 2019

Årsredovisningen för Brf Rovan 4 har upprättats enligt Ärsredovisningslagen och Bokfbringsnämndens
allmänna räd2016:10, årsredovisning i mindre fbretag.

Redovisning av intäkter
Intäkter bokförs 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 0,83 oÄ

Fastighetsförbättringar 2,5-5oÄ

Markanläggningar 2%

Markvåirdet är inte foremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning.
Föreningens finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. I de fall tillgången på
balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet 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 foreningens fond ftir yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition. Efter att
beslut tagits på föreningsstämma sker överfrring från balanserat resultat till fond för yttre underhåll och
redovisas som bundet eget kapital. Från och med 2019 bokfors avsättningen till yttre fond efter årsstämmans
beslut.

Fastighetsavgift och fastighetsskatt
Fastighetsskatten på bostadsdelen består av en avgift pä | 377 SEK per lägenhet.
Fastighetsskatten utgår med I %o av gällande taxeringsvärde på lokaler.

Fastighetslån
Lån med en bindningstid på ett år eller mindre tas i årsredovisningen upp som långfristiga skulder.

Not 2, Rörelseintäkter 2019

Hyresintäkter, bostäder

Hyresintäkter, lokaler

Årsavgifter, bostäder

Ovriga intäkter

Summa

(

92

480

777

64

I 413

2018

90

466

777

59

I 392

-1 
y
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Not 3o Fastighetsskötsel

Besiktning och service

Fastighetsskötsel

Snöskottning

Städning

Övrigt

Summs

Not 4, Reparationer och underhåll
Dörrar och lås

EI

Gård och markytor
Hissar

Hyreslokaler

Hyreslägenheter

Reparationer

Tak

Trapphus, port, entrö

Tvättstuga

Ventilation

Värme

Summs

Not 5, Planerade underhåll
lJnderhållsplanen

Summa

Not 6, Taxebundna kostnader
Fastighetsel

Sophämtning

Uppvärmning
Vatten

Summs

Ärsredovisni ng 2019

2019

3l
58

5

27

0

122

2019

0

82

0

0

74

8

5

0

0

0

26

ll
206

2019

t3
13

2019

24

t7
203

6l
30s

2018

3l
54

t2
26

9

133

2018

I

I

8

9

0

0

0

ll0
7

27

2t
l8

203

2018

0

0

t\
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Not 7, Övriga driftskostnader
Bredband

F asti ghets fors äkrin gar

Fastighetsskatt

Kabel-TV

Summa

Not 8, Ovriga externa ko:stnader

Förbrukningsmaterial

Kameral förvaltning
Konsultkostnader

Revisionsarvoden

Övri ga forvaltning sko stnader

Löner, arbetare

Sociala avgifter

Not 100 Räntekostnader och liknande resultatpo-ster

Räntekostnader avseende skulder till kreditinstitut

Ärsredovisni ng 2019

2019

40

32

8l
6

r60

2019

4

4l
0

l6
t9
80

2018

55

29

60

6y

151

2019

144

144

2018

I

4l
t6
t7
23

98

2018

0

6

29

35

2018

t24

2019

2

3

z7

32

il
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Ingående ackumule r at anskaffningsvärde
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning

Utgående ackumulerad avskrivning

Utgående restvärde enligt plan
I utgående restvcirde ingår mark med

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde byggnad

Taxeringsvärde mark

S.umma

Not 1 2, Warkanläggningar

Ingående ackumule r at anskaffningsvärde
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning

Utgående ackumulerad avskrivning

Utgående restvärde enligt plan

Skattefordrin gar

Skattekonto

Övriga fordringar

Ärsredovisni ng 2019

2019-12-3 .t 2,01'g:12-31

28 979 28 979

28 979

-3 545

-501

-4 047

24 933

9 176

2019

25 434

9 176

11 046

19 924

30 970

28 979

-3 044

-501

-3 s4s

2 137

2W

-298

-43

441

I 796

20te:12-:3t

0

38

l0
48

2018

2 t37
2 r37

-256

-43

-2%

I 839

2018-12-31

54

0

0

54

t\

1l
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Not 14, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Bredband

Fastighetsskötsel

Försäkringspremier

Förvaltning

Kabel-TV

Summa

2019-12-31

l0
t4
25

l0
2

3

62

Ränteändringsdag Räntesats Skuld
2019-12-31 2019-12-3t

2021-12-22 1,20 o/o 2100
2021-12-22 1,20 0Ä 2 000

2022-03-25 t,tg oÄ I 000

2020-0t-29 t,zg oÄ 500

2020-01-28 1,06 o/o 900

2022-05-25 0,gg oÄ I 100

12 400

201'9-:12-31

t7
4

n7
2

8

l0
29

187

2019-12-31

t2750
12 750

Not 15, Skulder till kreditinstitut

Swedbank

Swedbank

Swedbank

Swedbank

Swedbank

Swedbank

Summa

Not 16, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
B eräknat revisionsarvode

EI

F örutb etalda avgi fter/hyror

Städning

Utgiftsräntor

Vatten

Övriga upp-lupna kostnader och

Summa

Not 17, Ställda säkerheter

Totalt uttagna pantbrev

Summa

förutbetalda intäkter

Ärsredovisni ng 2019

2018-12-31

0

0

24

0

0

33

57

Skuld
2018-12-3t

3 700

2 100

2 000

I 000

s00

900

I 100

I 100

12 400

2,018-12-31

0

0

IT2

0

t5
0

48

175

2018-12-31

t2 750

12

d

f . .-J,,
\tp.
i*.r v'
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TORE,SSON
REVISION

REVrsroNSBEnÄrrELSE

Till foreningsstämman i Bostadsrättsforeningen Rovan
4, org.nr 769605-l148.

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfort en revision av årsredovisningen for BRF
Rovan 4 för räkenskapsåret 2019.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen i allt väsentligt
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av foreningens
ställning per den 31 december 2019 och av dess furansiella
resultat for året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är lorenlig med årsredovisningens
övriga delar.

Jag tillstyrker därflor att föreningsstämman fastställer
re sultaträkningen och bal ansräkningen for foreningen.

Grund ftr uttalanden
Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt den standarden beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag dr oberoende i förhållande
till foreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt detta krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund for mina
uttalanden.

Styrelsens onsvor
Det är styrelsen som har ansvaret for att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även for den
interna kontroll som den bedömer är nödvändig for att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller nägra
väsentliga felakigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättande av årsredovisningen ansvarar styrelsen for
bedömningen av floreningens förmåga att fortsäUa
verksamheten. Den upplyser, när så tillämpligt, om
forhållanden som kan påverka formågan att fortsätta
verksamheten och aht använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut
har fattats om att avveckla verksamheten.

BRF Rovan 4
Org.nr: 7 69605-1,1,48

Revisorns onsvar
Mina mål är 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 fel, och att lämna en

revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men det är ingen
garanti för att en revision som utförts enligt 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
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
forväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av min revision använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen.

Jag måste informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra ftirfattningar

Uttalonden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även

utfort en revision av styrelsens fcirvaltning för BRF Rovan
4 for räkenskapsåret 2019 samt av forslaget till
di spo s iti oner b eträ ffande forenin gens vinst el ler forl ust.

Jag tillstyrker att foreningsstämman behandlar forlusten
enligt forslaget i forvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for räkenskapsåret.

Grund ftr uttalanden
Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i forhållande till
foreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgiort miff yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat dr
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

1(2)
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Styrelsens ansvar
Det dr styrelsen som har ansvaret fcir forslaget till
dispositioner beträffande öreningens vinst eller forlust. Vid
forslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är forsvarlig med hänsyn till
de krav som foreningens verksamhetsart, omfaffning och
risker ställer på storleken av ft)reningens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar for foreningens organisation och
forvaltningen av foreningens angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens
ekonomiska situation och att tillse att foreningens
organisation är utformad så att bokfttringen,
medelsförvaltningen och foreningens ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvor
Mitt mål beträffande revisionen av forvaltningen, och
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis for att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende:

foretagit någon åtgtird eller giort sig skyldig till någon
forsummelse som kan foranleda ersättningsskyldighet
mot foreningen, eller
på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska floreningar,
årsredov isningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av foreningens vinst eller forlust, och därmed mitt uttalande
om detta, ar att med rimlig grad av säkerhet bedöma om
fors I ag et är forenl i gt m e d b o stadsrätts I agen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utfbrs enligt god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
forsummelser som kan loranleda ersättningsskyldighet mot
foreningen, eller att ett ftirslag till dispositioner av
foreningens vinst eller forlust inte är forenligt med
bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av forvaltningen och forslaget till
dispositioner av foreningens vinst eller forlust grunder sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär attjag fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och forhållanden som är
väsentliga for verksamheten och där avsteg och
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överträdelser skulle ha särskild betydelse for foreningens
situation. Jag gär igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgarder och andra forhållanden
som är relevanta lor mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som

underlag för mitt uttalande om styrelsens frrslag till
dispositioner beträffande foreningens vinst eller förlust har
jag granskat om förslaget är forenligt med
bostadsrättslagen.
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