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Arsredovisning ftir rakenskapsaret 2018.07.01 . 2019.06.30
Styrelsen fOr Bostadsrattsfdreningen Oddd Brygga 4 avger harmed fdljande arsredovisning.
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Ftirvahnin gsberiittelse

Arsredovisningen

ir

upprettad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Foreningen ager fastigheten Oddo 2:268 i Stromstad kommun. Foreningen har pa fastigheten uppf6rt '10
stycken smahus for fritidsandamel. Byggnationen har utforts av Norra Oddd Fastighets AB under 2008.
Samtliga hus ar fullvardefdrsakrade hos Lansforsakringar.

Styrglsemedlemmar
Fram till ordinarie stemma den 4 december 2018:
Per Kristian Baarstad (ordfdrande), Anne Siri Aalbu, Lars Petter Melum
Ener ordinarie stamma den 4 december 2018:
Lars Petter Melum (ordforande), Tomas Husebye, Anne Siri Aalbu

Styrelsearb€te
Fiireningen har ett nara samarbete med Ovriga bostadsrattsfdreningar pi Oddci Brygga, t.ex. genom
styrelsemdten och gemensamma driftsavtal. Samarbetet Unns nedtecknat i ett avtal mellan Brf Oddo
Brygga 1-4. Under verksamhetsaret har det hellits tva gemensamma styremoten med de tre dvriga
f6reningarna 0ddo Brygga 1-3.
Styrelsen tar inte ut nagot arvode

Underhall
Fdreningen har, tillsammans med de 6vriga bostadsrattsfdreningama p6 Oddci Brygga, etablerat en
underhallsgrupp som kontrollerar fdreningens hus fOr att uppskatta underhallsbehovet. Under
verksamhetsaret har inga underh6llsarbeten genomfdrts. I resultatrapporten finns en reparationskostnad
pa 63 tkr som geller ett forsakringsarende. Fdrsakringsersattning med samma belopp aterfinns under
0vriga rdrelseintakter.

Organisatorisk andring
2O'18 beslutade att peborja ett arbete der man undersdker mdjligheter och konsekvenser av
en eventuell tusion av Brf oddo Brygga 1-4. Vidare holls en extra fdreningsstamma den 22 juni 2019 fdr
att ta stellning till om en fusion skulle genomfOras. Det fattades ett enhelligt principbeslut i Brf Odd6
Brygga 1-4 om att man skulle arlceta vidare med en fusionsplan. Detta arbete kommer att fortsatta under
rekenskapsaret 201 9/2020.

Arsstimman

6verlitelser
Nedan bostadsretter har under verksamhetsaret dverlatits frSn en bostadsrattshavare till en ny
innehavare:
Odda Bredfjellsvag nr. 5
Odda Bredfjellsvag nr. 7
Oddo Bredfjiillsvag nr. 10

Bostadsrattsfdreningen OddO Brygga 4
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lnformation
Medlemmarna fir information och dvriga nyheter via e-post. Foreningen har etablerat en hemsida,
www.oddobrygga.com. Pe hemsidan finns bl.a. en nyhetsdversikt, kontaktinformation till styrelsen och
ekonomiansvarig, f6reningens stadgar, ordnings- och brandsakerhetsregler, en Oversikt 6ver foreningens
fdrcakringar, fdreskrifrer gallande foreningens drift beslutat av medlemmarna pa arsmdten, lank till
bostadsrattslagen och annan relevant information. F6reningen har ocksa etablerat ett eleKroniskt
dokumentarkiv som finns tillgangligt fdr medlemmarna. I dokumentarkivet lagras dokument fian
fdreningens ersmoten och tidigare utsenda informationsbrev till medlemmarna.

FlenirsoversiK (tkr)
Nettoomsattning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2018/19

2017 t18

20'16l'17

2015/16

379

376

377

375

-118

-109

47

69

29 527

29 733

29 816

30 071

94,2

93,6

94,4

94,

1

For definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Ftirslag till behandling av ansamlad fiirlust
Styrelsen f0reslar att den ansamlade forlusten (kronor)
ansamlad forlust
6rets forlust

behandlas sA att
overforing till fond fdr yttre underhill enligt foreningens stadgar
i ny rakning 6verf0res

-1 643 148
-'t 18 1 19
-'t 761 267

22 012
-1 783 279
-1 761 267
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Resultatrikning

4 (121

201847 41
-2019-06-30

-2018-06-30

Arsavgifter

379 000

375 700

Ovriga rdrelseintakter

13E 769

34 372

Summa r0relseintakter, lagerftirandringar m.m.

5't7 769

410 072

-489 803

-371 836

Not
,|

2017-07-0,1

Rdrelseintafter

RArelsekostnader
Driftskostnader

2

Avskrivningar av materiella anleggn ingstill gingar

-121 752

-121 752

Summa rairelsekostnader

-611 s55

-493 588

Riirelseresultat

-93 786

{3

516

Finansiella poster
ovriga ranteintakter och liknande resultatposter
Rantekostnader och liknande resultatposter

0

-1

-24 333

-24 987

Summa fi nansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-118

9

-108 504

Resultat faire skatt

-118 119

-108 504

Arets resultat

-fi8

-108 504

-24 333
1't

119

-24 988
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Balansrikning
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Not

2019-06-30

2018{6-30

2E 127 ',t45

28 248 897

28 127 145

28 248 897

1 163 379

1 '163 379

I

't t63

1

TILLGANGAR

Adeggningstilbengat
M ate rie ll a

a n I dggn i

Byggnader och

ngst i Ib

enga

r

ma*

3

Summa materiella anldggningstillgingar
F in ans iella an I eggn

i

ngsti genga

r

Andel i samfallighetsfdrening

Summa

fi

4

nansiella anlaggningstillgangar

Summa anlaggningstillgangar
O ms

163 379

379

29 290 524

29 4'.t2 276

97 547

53 135

ettn i ngsti I lgd ng a r

Koftfristiga fordingar
Kundfordringar
Ovriga fordringar

6

1901

57',|

Fdrutbetalda kostnader och upplupna intakter

7

61 298

85 398

160 746

139 104

Kassa och bank

75 803

181 857

Summa kassa och bank

75 803

181 857

236 549

320 961

29 527 073

29 733 237

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

Summa omsattningstillgangar
SUMMA TILLGANGAR
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Balansrdkning

Not

2019-06-30

2018-06-30

29 350 300

29 350 300

1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

I

Bundet eget kapital

lnsatser

51 800

51 800

220 120

198 108

29 622 220

29 600 208

-1 643 148

-'t 512 632

Upplatelseavgifter
Fond fdr yttre underhall

Summa bundet egat kapital
Frift eget kapital
Balanserat resultat

-1181'19

-108 504

Summa fritt eget kapital

-'t 761 267

-1 621 136

Summa eget kapital

27 860 953

27 979 072

Arets resultat

Ldnglristiga skulder

I

Ovriga skulder till kreditinstitut

1 333 810

1 398 090

Summa langfristiga skulder

I

t

333 810

398 090

Kottrristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Skatteskulder
Ovriga skulder

10

Fdrutbetalda hyresintaKer
Upplupna kostnader och forutbetalda intaKer

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULOER

11

64 280

64 280

119 550

59 615

0

67 514

93 444

93 444

55 036

7't 222

332 310

356 075

29 527 073

29 733 237
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Tilliggsupplysningar
Not

I

Redovisningsprinciper

Allmanna upplysningar
Arsredovisningen ar upprattad i enlighet med arsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Arsredovisning
mindre f1retag.

i

Anlaggningstillgangar
Tillampade avskrivningstider:
Byggnader

0,5%

Nyckeltalsdefi nitioner
Nettoomsattning
R0relsens huvudintaKer, fakturerade kostnader, sidointaKer samt intaktskonigeringar
Resultat efler finansiella poster
Resultat efter frnansiella intakter och kostnader men fdre bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning
FOretagets samlade tillgangar
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reseryer med avdrag f6r uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

I

Bostadsrattsforeningen Oddo Bryg ga 4
Org.nr 769617-6721

(12\

Not 2 Driftskostnader
2018-07-01

2017 -O7 -01

-20't9-06-30

-2018-06-30

Vatten och avlopp

58 414

40 511

Kabel TV service

3 796

19 581

15 302

15 275

Sophamtning

7 200

7 200

Fdrsakrin gsprem fastighet

14 275

13 332

Fastighetsskdtsel och fdrvaltning

37 832

32 828

Revisionsarvode

17 500

17 500

Arvode for ekonomisk forvaltning

44 400

44 489

1 290

1 351

Vagsamfellighet

Bankkostnader

U

7 748

2 847

'r 692

Fastighetsskatt

98 365

39 060

Reparation och underhall

63 360

38 652

Advokatkostnader
Ovriga kostnader

Sotning

3 001

3 450

Arsavgift gemensamhetsanleggningar

93 733

35 463

Fdrbrukningsinventarier

22 198

3 221

6 290

41 '1 38

0

I345

489 803

371 836

Konstaterade fdrluster kundfordringar
Befarade f0rluster kundfordringar

Bostadsr5ttsforeningen OddO Brygga 4
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Not 3 Byggnader och mark
2019-06-30

2018-06-30

lngaende anskaffningsverden

29 425 825

29 425 E25

Utgaende ackumulerade anskafiningsvarden

29425E25

29125825

lngaende avskrivningar

-1 176 928

-1 055 176

Arets avskrivningar

-121 752

-121 752

Utgiende ackumulerade avskrivningar

-1 298 680

-1 ',t76 92E

Utgaende redovisat varde

28 127 145

2A 248 897

Taxeringsverden byggnader

8 042 000

6 080 000

Taxeringsvarden mark

5 360 000

5 970 000

13 402 000

t2 050 000

23 051 320

23 173 072

5 075 825

5 075 825

28 ',t27 115

28 248 897

2019-06-30

2018-06-30

Bokf6rt varde byggnader
Bokfort varde mark

Avskrivningar enligt plan beraknas med 0,5% av byggnadsvardet.

Not 4 Andel i samfallighstsftirening

lngaende anskaffningsvdrden

1 163 379

1 163 379

Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden

't 163 379

1 't 63 379

Utgaende redovisat Yarde

1 163 379

1 t63 379

Avser del i gemensamhetsanlaggningar i Edholmamas Samfallighetsforening:
Hamn: 450.000 kr
Naturmark: 51.000 kr
Vagar: 662.379 kr
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Not 5 Kundfoidringar
20r 9-06-30

2018-05-30

40 6'15

62 480

Medlemsavgifter

-9 345

Nedskrivning av kundfordringar medlemsavgifter
Fordran Brf oddO Brygga

56 932

0

97 547

s3 135

2019-06-30

2018-06-30

7',ts

571

1 188

0

1

Fordran pa Brf Oddd Brygga

t

har reglerats efter rakenskapsarets slut

Not 6 6vriga fordringar

Skattekonto

ovrig kortfristig fordran abonnemang

I

901

571

2019-06-30

2018-05-30

Lensfdrsakringar

11 775

't0 677

Stromstad Kommun sophemtning och VA

12 427

n

Edholmamas SF avgifler gemensamhetsanlaggningar

22 808

70 925

0

3 796

14 288

0

61 298

85 398

Not 7 Fti.utbetalda kostnader och upplupna intakter

Dialect Kabel TV service
Edholmarnas SF vidarefakt. vaklmasterikostnader

Not

I

Ftirindring av eget kapital
Fond

Belopp vid arets ingang

Upplatelse-

yttre

insatser

avgift

underhall

Fritt eget
kapital

29 350 300

51 800

198 '108

-1 621 136

22 012

-22 0't2

Avsattning till
underhallsfond

Arets resultat
Belopp vid arets

utgang

ftir

Medlems-

29 350 300

5't

800

220

120

-1 18 I19
-1761 267
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Not

I

Langfristiga skuldei
2019-06-30

2018-06-30

257 120

257 120

257 ',t20

257 120

1 076 690

1 140 970

1 076 690

1 140 970

2019-06-30

2018-06-30

0

66 079

0

746

Ftirfaller senare an ett ar men inom fem ar efter
balansdagen
Skulder till kreditinstitut

F6rfaller senare an fem

ir

efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut

Not 10 Ovriga kortfristiga skulder

Skuld till Brf oddd Brygga

'1

Skuld till Brf oddd Brygga 2
Skuld till Brf Oddt Brygga 3

0

689

0

67 5't4

2019-06-30

2018-06-30

36 500

36 500

Not 11 Upplupna kostnader och ftirutbetalda intaKer

Upplupna kostnader f6r bokslut och revision
Upplupna kostnader for ekonomisk forvaltning

6 636

Upplupna kostnader f6r sotning / brandskyddskontroll

6 900

10 350

Upplupna kostnader for ranta

pi banklin

7

187

5 000

4 826

Upplupna kostnader f6r sophamtning

0

2 572

Upplupna kostnader for vatten och avlopp

0

I

55 036

Not

787

7'.t 222

l2 Stallda sakerheter

Fastighetsinteckningar

Not 1 3 Eventualfdrpliktelser
Fdreningen har inga eventualforpliktelser

2019-06-30

2018-06-30

607 000

1 607 000

1 607 000

1 607 000

1
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Min revisionsberattelse har lemnats 2019-

aU
Kristina Baaz
Auktoriserad revisor

tl - L.l

EY

Buildino a better
workind rvorld

Revisionsberittelse
Till f6reningsstiimman i Bostadsrattsloreningen 0ddO Brygga 4, org.nr 7696f7-672f

Rappo.t om i rsredovis n ingen
Uttalander

Jag har utfort en revision av

S.sredovisningen fdr

Bostadsrattsfijreningen oddii Bryqga 4 for 3r 2018-07-01 -

2019-06-30.
Enliqt min uppfattning har Srsredovisningen upprattats i enlighet med ersredovisningslagen och qer en i alla viisentliga avse'
enden rijttvisande bild av fOreningens finansiella stdllning per
den 30 juni 2018 och av dess finansiella resultat for 6ret enligt
Srsredovisningslagen. Fdrvaltninqsberattelsen ar fdrenlig med
Srsredovisningens 0vriga delar.

Som del av en revision enligt ISA anvender jag professionellt
omdome och har en professionellt skeptisk instdllninq under
hela revisionen. Dessutom:

.

Jag tillstyrker ddrfdr att f6reningsstemman faststeller resultatrAkningen och balansrAkningen
C.\rrrd

fit

f

oeqentliqheter ar hdqre en fdr en viisentlig felaktighet som
beror pe fel, eftersom oegentligheter kan innefatta aqerande i maskopi, fOrfalsknang, avsiktliga utelSmnanden,
felaktig information eller SsadosAttande av intern kont.oll.

dr f dreningen.

ultdlandeD

Jag har utfort revisionen enligt lnternational Standards on
Auditing (lSA) och god .evisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt

dessa standarder beskrivs nermare i avsnittet Revisorns
arsvar. Jag iir oberoende i f6rhAllande till f6reningen enliqt
god.evisorssed iSverige och har iiivrigt fullgjort mitt yrkes'

.

Styrelsers Ensvaa
Det ar styrelsen som har ansvaret fdr att ersredovisningen
upprettas och att den ger en rettvisande bild enligt ersredovisninqslaqen. Styrelsen ansvara. Sven for den interna kontroll
som den bedomer er nOdv:indig fdr att uppriitta en Srsredovis'
ning som inte innehAller negra vAsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror pA oegentligheter eller pA fel.

utforma granskninqs6tgdrder som ar lAmpliga med hansyn

till omstSndigheterna, men inte f6r att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

.

utvarderar jag lampligheten i de redovisningspr inciper som
anviinds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar.

.

drar jag en slutsats om lampligheten i alt styrelsen anviinder antagandet om fo.tsatt drift vid upprAttandet av 5rsredovisningen. Jag drar ocks8 en slutsats, med grund ide
inh6mtade revisionsbevisen, om det finns n8gon vdsentlig
osiikerhetsfaktor som avser sAdana hiindelser eller forhallanden som kan leda till betydande tvivel om fatreningens fOrm8ga att fortsdtta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det fanns en viisentliq osAkerhetsfaktor,
m6ste jag i revasaonsberattelsen festa uppmarksamheten
pA upplysninqarna iersredovisnangen om den vdsentliga
osekerhetsfaktorn eller, om sSdana upplvsninqar ar otillrackliOa, modifiera uttalandet om Srsredovisningen. Mina
slutsatser baseras pA de revisionsbevis som inhdmtas fram
till datumet fdr revisionsberettelsen. Dock kan framtida
hendelser eller fdrhellanden gtira att en 16rening inte
16ngre kan f ortsdtta verksamheten.

.

utvirderar jag den dvergripande presentationen, struk'

Vid upprattandet av 6rsredovisningen ansvarar styrelsen fdr
bedomningen av foreningens ftirm6ga att fortsAtta verksamheten. Den upplyser, nijr se iir tillempligt, om forhellanden som
kan p6verka fdrmSgan att fortsatta verksamheten och att
anvdnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tilldmpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla
verksamheten.
l?e?rsoi],ls

arsrJr

att uppn6 en rimlig grad av sdkerhet om att ers
redovisningen som helhet inte innehAlier n6gra vdsentliga
felaktigheter, vare siq dessa beror pE oeqentligheter eller pa
fel, och att ldmna en revisionsberattelse som innehBller mina
uttalanden. Rimlig sekerhet er en hog grad av sakerhet, rnen
iir ingen qaranti for att en revision som utfors enligt ISA och
god revisionssed iSverige alltid kommer att uppt;cka en
vasentlig felaktighet om en sAdan finns. Felaktigheter kan uppst8 pe grund av oegentligheter eller fel och anses vara viisentliqa om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fOrvdntas
p8verka de ekonomiska beslut som anvbndare fattar med
grund i S.sredovisningen.
Mina mel er

A

membe.lirm o( Ern.r & Yolnq

C

oba Limil€d

skaftar jag miq en forst6else av den del av fdreningens in-

terna kontroll som har betydelse fdr min revision for att

etiska ansvar enlagt dessa kaav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar tillrAckliqa
och endamElsenliqa som qrund ldr mina uttalanden.

identifie.ar och bedomer jaq riskerna f6r vasentliga felaktigheter i Srsredovisningen, vare sig dessa beror pe
oegentligheter eller pE fel, utformar och utfdr gransk'
nings6tgarder bland annat utifr6n dessa risker och
inhdmtar revisionsbevis som ir tillrackliga och andamelsenliga fdr att utgtjra en grund f0r mina uttalanden. Risken
for att inte upptecka en vesentlig felaktighet till ftilid av

turen och inneh6llet i 6rsredovisningen, ddribland upplysninqarna, och om Srsredovisningen eterger de under'
liggande transaktionerna och hendelserna p6 ett sdtt som
ger en rdttvisande bild.

Jag m8ste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten fdr den.
Jag meste ocksl informera om betydelsefulla iakttagelser
unde. revisionen, daribland de betydande brister iden interna
kontrollen som jag identitierat.

EY

Buildinq a better
workinq world

Rapport om andra krav enligt lagar och andra

ftirtattningar
Uttdlanden
Utover min revision av Srsredovisningen har jag Aven utfdrt en
revision av styrelsens f6rvaitning av Bostadsrettsfdreningen
oddd Brygga 4 for 61 2018'07-01 - 2019-06-30 samt av
fdrslaget till dispositioner betreffande l6reningens vinst eller

fdrlust.

Jag lillstyrker att foreningsstemman behandlar fdrlusten
enligt fairslaget i f6rvaltningsberajttelsen och beviljar
styrelsens ledamOter ansvarsf rihet f 6r rakenskaps8ret.
Grund 16r uttalandefi
Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed iSverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet Rev,sor.rs

ansvar. Jag dr oberoende i f0rh6llande till fdreningen enligt
god revisorssed i Sverige och har i 0vrigt fullqjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhAmtat ;r tillriickliga
och andamelsenliga som grund fOr mina uttalanden.

Som en del av en revision enliqt qod revisionssed iSverige
anvAnder jag professionellt omdome och har en professionellt
skeptisk installning under hela revisionen. Granskningen av

forvaltningen och lOrslaget till dispositioner av foreningens
vinst eller fiiriust qrundar sig frijmst pe revisionen av rekenskaperna. Vilka tillkommdnde granskningsetqerdersom utfdrs
baseras pA min prolessionella bedomning med utqengspunkt i
risk och vesentlighet. Det innebar att iag fokuse,ar gransk'
ninqen p6 sedana etqarde., omrEden och fajrhAllanden som dr
vesentliga fdr verksamheten och ddr avsteg och overtradelser
skutle ha sArskild betydelse for foreningens situation. Jag gAr
igenom och prdvar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
Btgarder och andra fairh8llanden som er relevanta fdr mitt
uttalande om ansvarsfrihet. Som unde.lag f0r mitt uttalande
om styrelsens firrslag till dispositioner betreffande foreningens
vinst eller fdrlust har jag granskat om fdrslaget 5r forenligt
med bostadsr;ttslagen.
Stromstad den

Styrelsens ar]sva.

Det:ir styrelsen som har ansva.et for forslaget til, disposi'
tioner betreffande fiireningens vinst eller fOrlust. Vid fo.slag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedomning av om
utdelnangen:ir forsvarlig med hiinsyn till de krav som fdreningens verksamhetsart, omfattning och risker stiiller pA stor-

/r
|/(;/lt^r/,,

L

r

^
If-11,.
lIl-(6t\
n

lrj'ct

Xristina Eaaz
Auktoriserad revisor

ieken av foreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stdllning i tivrigt.

Styrelsen ansvarar

fOr

fdreningens organisation och

tirvaltningen av f dreningens angeliigenheter. Detta innef attar
bland annat att fortldpande beddma f6reningens ekonomiska
situation och att tillse att fdreningens organisation iir utformad
sA att bokfdringen, medelsforvaltningen och f6reningens ekof

nomiska angelagenheter

i

dvrigt kontrolleras pa ett

be-

tryggande satt.
nevisoans ansvar

Mitt mAl betr6ffande revisionen av f6rvaltningen, och dArmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, 6r att inhemta revisionsbevis
fdr att med en rimlig grad av sikerhet kunna beddma om negon
styrelseledamot i nEqot vesentliqt avseende;

.
.

fOretdgit negon Stgard eller gjort sig skyldig till n6gon fdrsummelse som kan fdranleda ersittningssky,d;ghet mot
fdreningen
pB n6got annat satt handlat istrid med bostadsrattslagen,
tilldmpliga delar av lagen om ekonomiska fdreningar, 3rsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mel betrdffande revisionen av fdrslaget till dispositioner
av foreningens vinst eller forlust, och darmed mitt uttalande
om detta, dr att med rimlig grad av sekerhet bedoma om f6r'
slaget er f6renligt med bostadsrSttslagen.

$kerhet 6r en htig grad av sekerhet, men ingen garanti
fdr att en revision som utf6rs enligt god revisionssed iSverige
alltid kommer att upptacka StgArder eller fdrsumme,ser som
kan fOranleda ersiittninqsskyldighet mot fOreningen, eller att
ett fdrslag till dispositioner av fdreningens vinst eller fOrlust
inte er fdrenligt med bostadsrettslagen.
Rimlig
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