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Styrelsen for Brf Opalen 4 fAr harmed avge 5.rsredovisning fOr rakenskapsAret 2018.

Arsredovisningen är upprattad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberattelse

Verksamheten

Allinänt om verksamheten
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Foreningen registrerades ãr 1984. FOreningens firma är BrfOpalen 4.
FOreningen har till ändamAl aft främja medlemmamas ekonomiska intressen genom aft i fdreningens hus
upplAta bostäder At medlemmarna till nyttjande utan tidsbegransning till tiden.
Medlems rätt i foreningen pA grund av sAdan upplAtelse kallas bostadsrätt. Medlem som hmehar
bostadsrätt kallas bostadsrattshavare.

Foreningen Or ett privatbostadsfdretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgOr en Okta
bostadsrattsfdrening

Information oinfastigheten

FOreningen ager Fastigheten Opalen 4, Stockholm. Foreningen upplAter 32 bostadsrattslagenheter samt
tvA lokaler.

Fastigheten är fullvOrdesfdrsOkrad via Brandkontoret.
AnsvarsfdrsOkring fdr styrelsen Or tecknad hos Brandkontoret.

VOrdeAr: 1962

FOreningens underhállsfond

Till denna fond gOrs Amiga avsattningar fOr aft sOkerställa fdreningens framtida planerade underhAll.
Detta underhAll finns dokumenterat i foreningens underhAlisplan eller stadgar.

Förvaltning

FOreningen har under 2018 haft Ekonomisk FOrvaltning av Princip Redovisning AB och Teknisk
FOrvaltning av FT Drift AR

Foreningen bar sift sate i Stockholm.
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Vasentliga händelser under räkenskapsâret
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Styrelsen har under 2018, sâsom tidigare styrelser, arbetat fOr att lângsiktigt skapa maximalt värde ur alla
synvinklar.

Sedan foreningen blev ägare till fastigheten har ett omfattande renoveringsarbete pAgátt, vilket innebar
atE stambyte genomforts, vrmesystemet är helt nytt i hela fastigheten samt atE all el hr fly i bela huset.
Slut- och garantibesiktningar pAgr fortfarande.

Vindsvningama är färdiga och nya medlemmar har flyttat in. Slutbesiktning hr genomfOrd och endast ett
fatal punkter kvarst.r.

Foreningen hr efter forsäljning av vindsvningama och den sista hyreslagenheten skuldfri.

Trapphus och hissar har renoverats pa bade Kungsholms Kyrkoplan och Kungsklippan. Stdrsta delen av
renoveringskostnaderna har redovisats som kostnader och inte som forbhitring av fastigheten.

Endast ett stort renoveringsproj ekE kvarstr och det hr g.rdsbjalklagret som mâste renoveras. Styrelsen
planerar detta genom att utvhrdera olika utnyttjanden av utrymmet under g.rden.

Medlemsinformation

Antal medlemmar var vid ãrets borjan 46 och vid ârets slut 47. Under .ret har 6 st overlâtelser skett.

Styrelsen har under 2018 haft Riljande sammansattning:

Ledainoter
Björn Grufman (ordfirande)
Madeleine Dahigren
Martina Fredholm
Dag Sedin
Lars Alund
Suppleanter
Pernilla Svensson
Per Malmberg

Styrelsen har under 2018 haft 13 ordinarie styrelsemdten. Inget arvode har utgatt till styrelsen.
Styrelsemedlenimar har ocksâ deltagit i ett stort antal byggmöten med anledning av
vindsvâningsbyggnationen och trapphusrenoveringen.

I valberedningen ingar Fredrik Persson saint Anders Mattsson.

Revisor
Ole Deurell, Parameter Revision
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Flerársversikt(Tkr) 2018 2017 2016 2015
Nettoomsattning 1 412 1 443 1 501 1 493
Resultat efter finansiella poster -6 721 -518 -708 -3 204
Soliditet(%) 97,7 89,9 88,1 89,1
Arsavgift krlkvm bostadsrättsyta 449 506 506 506
Elkostnad kr/kvm total yta 8 7 6 9
Vrmekostnad kr/kvm total yta 154 132 146 135
Vattenkostnad kr/kvm total yta 29 31 27 24

ForAndring av eget kapital

Belopp vid .rets ingng
Okning av insatskapital
Disposition av foregAende
árs resultat:
Arets resultat
Belopp vid ârets utgãng
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Medlems- Upplitelse- Fond for yttre Balanserat Arets Totalt

insatser avgift underhII resultat resultat

84 168000 4807199 -107268 -3858339 -517572 84492020
3 056 998 15 176 002 18233 000

-229077 -288495 517572 0
-6 720 649 -6 720 649

87224998 19983201 -336345 -4146834 -6720649 96004371

Forslag till behandling av ansamlad fdrlust
Styrelsen föreslár aft den ansamlade fdrlusten (honor):

ansamlad fOrlust -4 146 834
ârets förlust -6 720 649

-10867483

behandlas sâ aft
reservering fond fOr yftre underhll 193 737
i fly räkning överfOres -11 061 220

-10 867 483

Foreningens resultat och ställning i ovrigt framgãr av efterfOljande resultat- och balansrakning med noter.
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Resultafrakning Not 2018-01-01 2017-01-01
-2018-12-31 -2017-12-31

Rörelseintäkter, lagerförandringar m. m.
Nettoomsattning 2 1 412 332 1 443 423
Summa rörelseintäkter, lagerfdräudringar m.m. 1 412 332 1 443 423

Rörelsekostnader
Driftskostnader 3 -6 894 380 -785 111
Ovriga fOrvaltningskostnader 4 -593 490 -480 827
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anIaggningsti11g.ngar -555 486 -555 486
Summa rörelsekostnader -8 043 356 -1 821 424
Rörelseresultat -6 631 024 -378 001

Finansiella poster
Ovriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 4
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -89 625 -139 575
Summa fluansiella poster -89 625 -139 571
Resultat efter finansiella poster -6 720 649 -517 572

Resultat fore skatt -6 720 649 -517 572

Arets resultat -6 720 649 -517 572
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Balansräkning

TILLGANGAR

Anläggningstillgángar

Maeriella anläggningstillgângar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgãngar

Summa anläggningstillgAngar

Omsattningstillgângar

Kortfristigafordringar
Kundfordringar
Ovriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortiristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillg&ngar

SUMMA TILLGANGAR

5(10)

Not 2018-12-31 2017-12-31

6 92374398 92929884
7 166351 166351

92540749 93096235

92 540 749 93096235

242635 211 147
44587 31185

0 10938
287222 253270

5 473 783 647 290
5 473 783 647 290
5 761 005 900 560

98301754 93996795
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Balansrakning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond thr yttre underhAll
Summa bundet eget kapital

Frill eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Lângfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Summa lângfristiga skulder

Kortiristiga skulder
Förskott fr.n kunder
Leverantdrsskulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
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Not 2018-12-31 2017-12-31

107 208 199 88 975 199
-336345 -107268

106 871 854 88 867 931

8

-4 146 834 -3 858 339
-6720649 -517572

-10 867 483 -4 375 911
96004371 84492020

o 9000000
0 9000000

4598 0
1 942 324 124 075

0 1262
350461 379438

2297383 504775

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKIJLDER 98301754 93996795
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Arsredovisningen är upprattad i enlighet med .rsredovisnings1agen och Bokforingsnamndens allmänna
râd (BFNAR 2016:10) om ársredovisning i mindre foretag.

Anlaggningstillgângar
Tillampade avskrivningstider:

Byggnader
Fastighetsfdrbattringar
Installationer

Not 2 Nettoomsattning

200 r/0,5%
50 .r/2%

5 ãr/20%

2018 2017

Arsavgifierbostader 1158036 1135951
Hyresintakter bostader 40 000 96 000
Hyresintakter lokaler 149 400 138 160
Hyresbortfall lokaler 0 -2 000
Ovriga intäkter 34 948 18 660
Hyres- och avgiftsbortfall bostäder -37 670 0
Brandkontoret 67 618 56 652

1 412 332 1 443 423

Not 3 Driftskostnader
2018 2017

Fastighetsskotsel 47 822 50 032
Sriorojning/sandning 6 250 10 000
Stadning 60471 57576
Hissar 944669 18940
Fjrrviirme 397952 329047
Vatten 75 759 77 208
Avfallshantering 21 048 14 325
FastighetsfOrsakring 45 793 74 828
Fastighetsskatt/fastighetsavgift 58 574 57 870
Restskatt tidigare r 0 -11 250
Kabel-TVlBredband 63 714 80 206
Elavgifter 22500 17255
Ovriga underhâll/reparationer 32 743 9 074
OVK 55223 0
Lgh19 764490 0
Trapphus 2 697 382 0
Tak 1599990 0

6894380 785111
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Not 4 Ovriga forvaltningskostnader
2018 2017

Telefoni 5 978 4 296
Revisionsarvode 27 016 33 688
Arvode ekonomisk forvaltning Princip Redovisning 61 031 49 982
Forvaltning Valvet 0 30 121
Konsultarvode vindsprojekt 145 688 207 558
Bankkostnader 2922 5 711
Advokatkostnader 0 20 625
Ovriga externa kostnader 23 066 16 625
Ovriga fastighets-/lokalkostnader 109 957 101 091
OverlAtelse-/pantnoteringsavgifler 12 801 7 560
Medlems-och styrelsemoten 2 843 3 570
Konsultarvoden garageprojekt 40 939 0
Konsultarvoden trapphusprojekt 161 250 0

593 491 480 827

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter
2018 2017

Räntekostnader lângfristiga skulder 89 321 139 120
Kostnadsräntor skatter och avgifter 304 455

89 625 139 575

Not 6 Byggnader och mark
2018-12-31 2017-12-31

Ingâende anskaffiuingsvarden 95 072 407 95 072 407
IJtgäende ackumulerade anskaffningsvarden 95 072 407 95 072 407

Ingàende avskrivningar -2 109 253 -1 587 037
Arets avskrivningar -522 216 -522 216
Utgâende ackumulerade avskrivuingar -2 631 469 -2 109 253

Utgâende redovisat värde 92 440 938 92 963 154

Taxeringsvärden byggnader 28 099 000 28 099 000
Taxeringsvarden mark 36 480 000 36 480 000

64579000 64579000

I anskaffningsvardet finns mark fdr 46 956 958 kronor.
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Not 7 Inventarier, verktyg och installationer
2018-12-31 2017-12-31

Ingende anskafThingsvarden 166 351 153 951
Inkdp 12400
lJtgâende ackumulerade anskaffningsvärdeu 166 351 166 351

Ingende avskrivningar -33 270 0
Arets avskrivningar -33 270 -33 270
Utgâende ackumulerade avskrivningar -66 540 -33 270

Utgende redovisat värde 99 811 133 081

Not 8 Lângfristiga skulder
2018-12-31 2017-12-31

Stadshypotek ränta fn 1,45% vi11korsndringsdag 20 18-04-03 0 3 000 000
Stadshypotek ranta fn 1,45% villkorsandringsdag 20 18-02-08 0 2 000 000
Stadshypotek ränta fn 1,45% villkorsandringsdag 2018-02-22 0 2 000 000
Stadshypotek ränta fn 1,35% villkorsandringsdag 2018-03-19 0 2 000 000
Stadshypotek 0 0

0 9000000

Not 9 Ställda säkerheter
2018-12-31 2017-12-31

0 19500000Fastighetsinteckning
0 19 500 000
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Stockholmden

Mm revisionsberättelse har länmats

Ole Deurell
Auktoriserad revisor
Parameter Revision

/

Madeleine Dahigren

Dag Sedin
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Lars Alund



REVISIONSBERATTELSE

Till fc5reningsstarnman i Brf Opalen 4
Org.nr. 716419-2184

Rapport om rsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfiirt en revision av ârsredovisningen fOr Brf Opalen 4 fir
âr 2018.

Enligt mm uppfattning har lrsredovisningen upprattats i enlighet
med ârsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga avseenden
rättvisande bud av foreningens flnansiella stalining per den 31
december 2018 och av dess flnansiella resultat for ãret enligt
ársredovisningslagen. FOrva1tningsberttelsen itt fdrenlig med
ârsredovisningens ovriga delar.
Jag tilistyrker därfbr att fOreningssthinman fastställer
resultatrticningen och balansrticningen.

Grundfor uttalanden
Jag bar utfOrt revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs narmare I avsnittet "Revisorns ansvar". Jag itt
oberoende i forhIllande till foreningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat itt tillräckliga och
andamâlsenliga som grund for mina uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det itt styrelsen som har ansvaret fOr att ársredovisningen upprattas
och aft den ger en rattvisande bild enligt lrsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även fOr den interna kontroll som den bedOmer
är nodvandig fOr aft upprtta en lrsredovisning som inte innehAller
nãgra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pA
oegentligheter eller misstag.

Vid upprattandet av irsredovisningen ansvarar styrelsen for
bedomningen av fhreningens fOrmAga aft fortsatta verksamheten.
Den upplyser, när sA itt tilinmpligt, oin fOrhAllanden som kan
pãverka fOrmAgan aft fortsatta verksamheten och aft använda
antagandet om fortsaft drift, Antagandet om fortsatt drift tillampas
dock inte om beslut har fattats om aft avveclda verksaniheten.

Revisorns ansvar
Mina mAl itt aft uppnA en rimlig grad av skerhet om huruvida
Arsredovisningen som helhet inte innehAller nAgra vasentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag,
och att lamna en revisionsberattelse som innehAller mina
uttalanden. Rimlig slkerhet är en hog grad av sticerhet, men itt
ingen garanti fOr aft en revision som utf15rs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alitid kommer aft upptacka en vsentlig
felaktighet omen sAdan finns. Felaktigheter kan uppstA pa grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans riniligen kan fdrvIntas pAverka de ekonomiska
beslut som anvandare fattar med grund i Arsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
onidOme och har en professionellt skeptisk installnirg under bela
revisionen. Dessutom:
¯ identiflerar och bedOmer jag riskerna for vasenifiga felaktigheter i
Arsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller
misstag, utformar och utfOr granslcningsAtgarder bland annat utifrIn
dessa risker och inhOmtar revisionsbevis sorn r tilirackliga och
andamAlsenliga for aft utgora en grund for mina uttalanden. Risken
for aft inte upptacka en vsentlig felaktighet till fOljd av
oegentligheter itt hogre an for en vasentlig felalctighet som beror pA

misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
forfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
AsidosAttande av intern kontroll.
¯ skaffarjag mig en fOrstAelse av den del av foreningens interna
kontroll som har betydelse for mm revision fOr aft utforma
granslmingsatgarder som itt lampliga med hansyn till
omstandigheterna, men inte fOr aft uttala mig om effektiviteten i
den interna kontrollen.
¯ utvlrderar jag lampligheten i de redovisningsprinciper som
anvands och rimligheten i styrelsens uppskattningar I redovisningen
och tilihorande upplysningar.
¯ drarjag en slutsats om lampligheten i aft styrelsen anvander
antagandet om fortsatt drift vid upprattandet av lrsredovisningen.
Jag drar ocksA en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns nAgon vasentlig
osakerhetsfaktor som avser sAdana handelser eller fOrhAllanden som
kan leda till betydande tvivel om foreningens fOrmAga aft fortsätta
verksamheten. Omjag drar slutsatsen aft det finns en vasentlig
oslkerhetsfaktor, mAste jag i revisionsberaftelsen fOsta
uppmarksamheten pa upplysningarna I arsredovisningen om den
vasentliga osakerhetsfaktorn eller, om sAdana upplysningar itt
otillrackliga, modifiera uttalandet om Arsredovisningen. Mina
slutsatser baseras pA de revisionsbevis som mnhamtas fram till
datumet for revisionsberattelsen. Dock kan framtida handelser eller
fOrhAllanden gora aft en forening inte langre kan fortsäfta
verksamheten.
¯ utvarderarjag den Overgripande presentationen, strukturen och
innehAllet i 5rsredovisningen, daribland upplysningama, och om
lrsredovisningen Aterger de underliggande transaktionerna och
hIndelserna pA ett sAft som ger en rgttvisande bud.
Jag mAste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning saint tidpunkten for den. Jag mAste ocksA
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
daribland de eventuella betydande brister i den intema kontrollen
som jag identiflerat.

Parameter
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra fdrfattuingar

Uttalanden
litover mm revision av lrsredovisningen har jag gven utrt en
revision av styrelsens frvalthing for Brf Opalen 4 fOr âr 2018 samt
av forsiaget till dispositioner beträffande foreningens vinst eller
fOrlust.
Jag tiistyrker att fOreningsstlmman behandlar forlusten enligt
forsiaget i fhrvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamOter
ansvarsfrihet for rakenskapsi.ret.

Grundfor uttalanden

beslutsunderlag, vidtagna ãtgärder och andra fOrhãllanden som r
relevanta fOr mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag for mitt
uttalande om styrelsens forsiag till dispositioner betraffande
foreningens vinst eller fdrlust her jag granskat mu forsiaget r
fOrenligt med bostadsrattslagen.

Stockholm den /T - r) /

Ole Deurell

Jag har utlOrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mdl Au1.ctoriserad revisor
ansvar enligt denna beskrivs nännare i avsnittet "Revisorns ansvar".
Jag ir oberoende i fOrhâllande till foreningen enligt god revisorssed
i Sverige och her i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat r tillrackliga och
andamalsenliga som grund for mina uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det r styrelsen som her ansvaret for fOrslaget till dispositioner
beträffande fOreningens vinst eller fOrlust. Vid forsiag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedomning av om utdelningen tr
fOrsvarlig med hänsyn till de krav som foreningens verksamhetsart,
omfattning och risker staller pa storleken av foreningens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stailning i ovrigt.

Styrelsen ansvarar fOr fOreningens organisation och fOrvaltningen
av foreningens angelgenheter. Detta innefattar bland annat aft
fortlllpande bedllma threningens ekonomiska situation och aft tiise
att fOreningens organisation r utformad sâ aft bokforingen,
medelsfOrvaltningen och flreningens ekonomiska angelagenheter i
ovrigt konirolleras pA ett betryggande stt.

Revisorns ansvar
Mitt mAl beträffande revisionen av forvaltningen, och darmed mitt
uttalande om ansvarsfrihet, är aft inhämta revisionsbevis for aft med
en rimlig grad av skerhet kunna bedoma om flagon styrelseledamot
i nAgot vasentligt avseende:
¯ foretagit nAgon Atgard eller gjort sig skyldig till nAgon
fOrsummelse som kan foranleda ersAttningsskyldighet mot
fdreningen, eller
¯ pA nAgot annat stt handlat i strid med bostadsrattslagen,
tillmp1iga delar av lagen om ekonomiska foreningar,
Arsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mAl betrAffande revisionen av forslaget till dispositioner av
fOreningens vinst eller fOrlust, och dInned mitt uttalande om detta,
Ir aft med rimlig grad av slkerhet beclOma om forsiaget tir fOrenligt
med bostadsrattslagen.

Rimlig slkerhet Ir en hog grad av sakerhet, men ingen garanti for
aft en revision som utfOrs enligt god revisionssed i Sverige alitid
kommer aft upptacka Atgarder eller fOrsummelser som ken
fOranleda ersattningsskyldighet mot foreningen, eller aft ett forsiag
till dispositioner av ftreningens vinst eller fOrlust lute Ir forenligt
med bostadsrattslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anvInder jag professionellt omdOme och her en professioneilt
skeptisk instailning under hela revisionen, Granskningen av
fOrvaitningen och fOrslaget till dispositioner av fOreningens vinst
eller fOrlust grundar sig frlmst pA revisionen av rlkenskapema.
Vilka tillkonimande granskningsAtgarder som utfOrs baseras pA mm
professionella bedomning med utgAngspunkt i risk och vasentlighet.
Det inneblr aft jag fokuserar granskningen pA sAdana Atglrder,
omrAden och fOrhallanden som Ir vlsentliga fOr verksamheten och
dIr avsteg och overtrIdelser skulle ha sIrskild betydelse for
fOreningens situation. Jag glr igenom och prover fattade beslut,

Parameter
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