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Styrelsen for Bostadsrättsfi)reningen Stören 20 far håirmed avge årsredovisning for råikenskapsäret20?l'

Årsredovisningen är upp r'attadisvenska kronor, SEK. Om inte an:rat siirskilt anges, redovisas a1la belopp

i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser foregående år.

Förvaltningsb erättels e

Yerksamheten

Allm iint om verks amheten

Verlsamhetens art och inriktning
Föreningen har titl iinOamåIatftr+irr3ä medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreningens hus

upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyftjande utan tidsbegriinsning. Medlems rätt i
föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas

bostadsrättshavare.

Föreningen registrerades hos PRV 1988-03-04. Ekonomisk plan enligt 3 kap 1 § fastställdes på stämma

2002-09-24 och har registrerats hos PRV. Stören 20 tillträddes 2002-10-31.

Stören 20 itxbelägenpå Högbergsgatan 81 A-D och Bengt Ekehjelmsgatan 6 i Stocklolms kommun.

Fastighetens tomtlrta är I 165 m2 ocbden har 35 lägenheter omL 064 m2 och 2 lokaler om255 m2.

Byggnadsår är 1896. Fastigheten ombyggdes totalt 1986,

Fastigheten är fullvärdesförsiikrad i Brandkontoret.

Föreningsstämma och styrelse
Ordinarie föreningsståimma hölls 202 1 -06-08

Vid stämman valdes fiiljande styrelse:

Ordinarie ledamöter:
Elin S chmid, ordförande
Oscar Henningsson
Michele Saracino
Åke Falck

Suppleanter:
Karl Erik Dunder
Lai Kim Lim
Peter Henricson

Vid ståimman utsågs även:

Revisor: Caroline Ståhlberg, Islinge Revision AB
Valberedning; Karin Malmqvist, Lauren Mclntosh, Vanessa Werkelin

Styrelsen har under året haft kontinuerlig kontakt i foreningsangelägenheter samt hållit 1 1 protokollförda

styrelsemöten.
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Löner och ersättning
Ersättning till styrelsen har utgått om26 456W

Föreningen har sitt säte i Stockholm'

Vtisentliga hiindelser under riikenskaps året

under året och till foljd av konsekvenserna av covid 19 pandemin har styrelsen beviljat lokalhyresgäst

Tre små rum hyresreduktion for perioden januari decemder, dvs hela äret2021" Denna hyresforlust har

till viss dei kompenserats genom'att foreningen erhå1lit statlig stöd for perioden januari september'

Medlemsinformation

M edlems antal o ch öv erlåtels er

Förändring av foreningens medlemmar har under räkenskapsåret varit foljande:

Antalet medlemmar vid årets början 49 st'

Antalet tillkommande medlemmar under räkenskapsåret 6 st'

Antalet avgående medlemmar under räkenskapsåret 4 st'

Antalet medlemmar vid råikenskapsårets slut 47 st'

2079 2018

t 796 1.744

108 -2250
64,5 64,2

6335 6335

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper'

2021 2020

1 681 1768
1i3 -l 064

63,6 62,3

633s 6335

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella Poster
Soliditet (%)
Lån (kr/m)

Förändring av eget kaPital
Medlems-

insatser

Belopp vid årets ingång 28 451824

Avsättning Yllrefond
Uttag ytkefond
Disposition av ftiregående

års resultat:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 2845L824 2 941 111, t 072 950

Upplåtelse-

avgift

2 94t llL

Fond för yttre

underhåII

2374 809
216 89r

-1 518 750

Balanserat

resultat

-6 850 343

-216 89t
1 518 750

-t 064 069

-6 612 s53

Årets

resultat

-t 064 069

Totalt

25 853 332
0

0

0

lL3 t45
25 966 477

1 064 069
113 145

113 145

.tt

#4

*
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Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (l«onor):

ansamlad fiirlust -6 612 553

årets vinst ll3 145
-6 499 408

behandlas så att
reservering fond foryttre underhåll 2L6 89L

ianspråktagande av fondforyttreunderhåll -82399
i ny råikning överftires 6 633 900

-6 499 408

Föreningens resultat och ställning i ovrigt framgår av efterföljande resultat- och balansriikning samt

kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning

RörelseintäftCer
Nettoomsätbring
Övriga rörelseintäkier
Summa rörelseintäkter

Rörelsekostnader
Driftskostnader
Övriga externa kostrader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgangar

Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

Finansiella poster
Resultat fran övriga finansiella anläggningstillgangar
Räntekosfirader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella Poster

Resultat föie skatt

Årets resultat

Not 202t-01-01
-2021-12-31

4 (11)

2020-01-01
-2020-12-31

I 681" 475
51 279

I 732 754

-t 192 409
-s9 636
-26 456

-243 926
-t s22 427

210 327

6 180

-1A3 362
-97 182
113 l4s

113 14s

113 14s

t767 647

2s 132

L 792 779

-2 466 233
-15 243
-26 98t

-243 912
-2752369

-9s9 590

5 899
-110 378

-L04 479

-1 064 069

-1064 069

-1 064 069

&
r.

J
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggnin gstillgån gar

M uteriella anl ii g gning stillg ång ur
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar

Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Oms ättnin gstillgångar

Ko r tfr is tig a for dr in g ar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not 202L-12-31.

39 057 478
0

39 057 478

39 057 478

9 115

s97

102 403

ttz ll5

t 665 924

I 665 924
1 778 039

40 835 517

5 (1i)

2020-12-31

39 269 602

31 802

39 301 404

39 30t 404

45 600

239 337

106 329
391266

1 821 953

1 821 953

2213219

4t 514 623

5,6
'/

fla(4/.-
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Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond for yltre underhåll
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Öwiga shulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Öwiga skulder till l«editinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och ftjrutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCII SKTJLDER

Not 202t-L2-31

3L 392 935
I 072 950

32 465 885

-6 612 553
lL3 145

-6 499 408
2s 966 477

4 000 000
4 000 000

10 500 000
32 631
11 s60

141 000
183 849

10 869 040

40 83s 517

6 (11)

2020-12-3L

3L 392 93s
2 374 809

33 767 744

-6 850 343
-t 064 069
-7 914 412
25 8s3 332

10 500'000
10 500 000

4 000 000
676 232
184 1s0

141 000
159 909

5 161291

4L 514 623

Eg-
(.rtt/

I .-
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Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

Justeringar fiir poster som inte :rirgär i kassaflödet

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Kassafl öde från förändring av rörelsekapitalet
Föriindring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörs skulder
Föråindring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Not 2021-0L-01
-2021-L2-31

1i3 145

243 926

357 071

36 485
70 076

-643 601
23 940

-ts6 029

-156 029

1 821 953
t 66s924

7 (1t)

2020-01-01
-2020-12-31

-l 064 069
243 91,2

-820 757

-45 555
-74 698
642 96t

4 365

-293 084

-293 084

21"r5 037

I 821 953

&
(-
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Noter
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Not 1 Redoyisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen åir upprättad i enlighet med arsredovisningslagen och Bokforingsnämndens allmåinna

råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre foretag.

Fond för yttre underhåll
Reservering till fond for ythe underhåIl enligl stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråktagande av

fond ftjr yttre underhåIl for årets periodiska underhåll liirnnas i resultatdispositionen.

Anläggnin gstillgån gar
Til1åimpade avslaivningstider:
Byggnad
Inventarier
Installationer

200 äLr

5är
10 år

Nyckeltalsdefi nitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huwdintiikter, fakturerade kostnader, sidointåikter samt intiiktskorrigeringar.

Resultat efter finamiella poster

Resultat efter finansiella intåikter och kostnader men före bolslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag for uppskjuten skatt) i procent av

balansomslutning.

Not 2 Nettoomsättning

Årsavgifter bostäder
Hyror bostäder
Hyror lokaler
Pant och överlåtelse avgifter
Övriga intåikter

202L

t 390 632
168 570
117 092

3 570
1 611

L 681 475

2020

I 390 032
165 876
207 694

4 000
45

1767 647

/fr
t*7 -'

L
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Not 3 Driftskostnader

Uppvärmning
Förvaltningsarvode
Fastighetsskötsel
Snöröjning/Sandning
Sophämtning
Grovsophämtning
Reparationer och underhåll
Fastighetsel
Vatten och avlopp
Försäkringspremier
Tomträttsavgäld
Fastighetsskatt
Städning
Övriga koshrader

Not 4 Arvoden och personalkostnader

Arvoden och andra ersättningar samt sociala kostnader

Styrelsearvoden
Sociala kostnader
Totala Arvoden, andra ersättningar och sociala kostnader

e (11)

2021

65 880

89 361

84 607
27 250
37 554

8239
3441,69

85 272
55 238
45 270

254200
94 035

7 250
r45

tt92 4L0

2020

68 055

84 010
84 r79
62 083
38 71.1

5 811

I s90 734
71 089
58 403

43 512
254200
92985
4 7It
7 7s0

2 466233

2021

2t 500
4 956

26 4s6

2020

2t 900
s 081

26 98t

&
Lr'/r/

L:
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Not 5 Byggnader med tomträtt

Ingäende anskaffningsviirden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Taxeringsvärden byggnader
Taxeringsviirden Tomträtt

B okfort våirde byggnader
Bokfört viirde mark

Not 6 StäIlda säkerheter

Fastighetsinteckning

Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffiringsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

lngående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 8 Kassa och bank

Kassa
Handelsbanken
Swedbank

1o (11)

2021-12-3t

42 423 970
42 423 970

-3 154 368
-212 t24

-3 366 492

39 057 478

27 223 000
4s 074 000
72 297 000

39 269 602
0

39 269 602

202L-12-31

17 000 000
17 000 000

202L-12-31

408 809

408 809

-377 007

-3t 802
-408 809

2021-12-31

0

I 347 246
318 678

1 665924

2020-L2-3t

42 423 970
42 423 970

-2 942 244
-212124

-3 154 368

39 269 642

27 223 000
45 074 000
72297 000

39 269 602
0

39 269 602

2020-12-31

17 000 000
17 000 000

2020-12-3t

408 809

408 809

-34s 219
-31788

-377 007

31 802

2020-12-31

5 000
I 498 275

318 678

1 821 953

&
e
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Not 9 Skulder till kreditinstitut
Nedan framgår fördelning av långfristiga lan.

Långivare
Swedbank hlpotek AB
Swedbank hypotek AB

Kortfristig del av långfristig skuld

Räntesats Datum för
% ränteändring

0,460 2024-02-23
0,810 2022-12-22

11 (11)

Lånebelopp Lånebelopp
2021-t2-3L 2020-12-3t

4 000 000 4 000 000

10 500 000 10 500 000

14 s00 000 14 500 000

10 500 000 4 000 000

Bostadsftireningar finansierar normalt en stor de1 av sina tillgångar genom upplaning från finansiella

institut. De lån som ftirfaller till omforhandling under nästa räkenskapsar redovisas i enlighet med SrfU8

som kortfristig del av ett lån. Ofta åir avsikten inte att lånen som förfaller till betalning ska lösas i sin

helhet utan att de ersätts med ett nytt lån.

Stockholm lPZL tu
Åte ra$t

/tw.-l^§*S*oe^^- .,
Michele Saracino

Min revisionsberättelse har lämnats i b /S - -? ml ä

Caroline Stahlberg
Auktoriserad revisor

q l,i

/".
L-

d.i' / _--
,rff;.4^ ,-f

/'stinsdtd"iä v*
ordft#ande
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Revisionsberättelse

Till fiireningsstämman i Bostadsrättsfiireningen Stören 20

Org.nr 716425-8423

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utflort en revision av årsredovisningen for Bostadsriittsftireningen Stören 20 fot riikenskapsåretz0zl.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla

väsentliga avseenden riittvisande bild av ftireningens frransiella stiillning per den 202t-12-31och av dess

finansiella resultat och kassaflöde for året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen iir forenlig

med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker diirfor att foreningsståimman fastställer resultatriikningen och balansräkningen for ft)reningen.

GrundJiir uttalanden
Jag har utfort revisionen enligt Intemational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.

Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs niinnare i avsnittet Revisorns ansvor. Jagär oberoende i
förhållande till ft)reningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar

enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir tillräckliga och iindamålsenliga som grund för mina

uffalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret for att årsredovisningen uppriittas och att den ger en rättvisande bild enligt

årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även fiir den interna kontroll som de bedömer 2ir nödvändig ftir att

upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen for bedömningen av foreningens förmåga att

fortsiitta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om ftirhållanden som kan påverka fbrmågan att

fortsätta verksarnheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilliimpas

dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksarnheten.

Revisorns ansvar
Mina mål är aff uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en

rwisionsberiittelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet iir en hög grad av säkerhet, men iir ingen

garanti for att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka

än väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter ellermisstag

och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forviintas påverka de ekonomiska

beslut som använd are fattar med grund i arsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anv?inder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk

inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskema for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror

på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgåirder bland annat utifrån dessa risker och

irhti-tu, revisionsbevis som iir tilkäckliga och iindamålsenliga for att utgöra en grund for mina uttalanden.

Bostadsrättsftireningen Stören 20, Ot g.nr 7 1 6 425 -8 423
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Risken for att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till frljd av oegentligheter ?ir högre än ftir en väsentlig

felaktighet som beroipå misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, ftirfalskning,

avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en fijrståelse av den del av foreningens interna kontroll som har betydelse ftir min revision

för att.rtforglu granskningsåtgiirder som ?ir liimpliga med h?insyn till omständigheterna, men inte for att

uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens

uppskauningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att s§relsen anvåinder antagandet om fortsatt drift vid uppräffandet

av årsieäovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhiimtade revisionsbevisen, om huruvida det

finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana håindelser eller forhållanden som kan leda till
betydande tvivel om foreningens formåga att fortsätta verksarnheten. Om jag drar slutsatsen att det firrns en

väsentlig osåikerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fiista uppmiirksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osiikerhetsfaklorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,

modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhZimtas fram

till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller forhållanden göra att en forening inte

längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och hiindelserna på ett

sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfatlning och inriktning samt

tidpunkten for den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, diiribland de

eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfort en revision av styrelsens förvaltning for
Bostadsrättsforeningen Stören 20 ftir r?ikenskapsåret2l2l samt av forslaget till dispositioner beträffande

öreningens vinst eller forlust.

Jag tillstyrker aff ftireningsstämman behandlar fiirlusten enligt forslaget i forvaltningsberättelsen och

beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for riikenskapsåret.

Grundfi)r uttalanden
Jag harutfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar en1i5 denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansyar. Jag ar oberoende i förhållande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige

och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir tillräckliga och 2indamålsenliga som grund for mina

uttalanden.

Styrelseng ansvar
Oet ar styrelsen som har ansvaret for ft)rslaget till dispositioner betriiffande fiSreningens vinst eller forlust.

Vid fiirsiag till utdelning innefaffar detta bland annat en bedömning av om utdelningen åir forsvarlig med

hiinsyn till de kav som fiireningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av

föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt'

Styrelsen ansvarar ftir foreningens organisation och ftirvaltningen av foreningens angelägenheter. Detta

innefattar bland annat att fortlöpande bedöma foreningens ekonomiska situation och att tillse att foreningens

Bo stadsrättsfiireningen Stören 2 0, Or g.m 7 | 6 425 -8 423
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organisation åir utformad så att bokforingen, medelsfiirvaltringen och föreningens ekonomiska

angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvat
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltringen, och diirmed miff uttalande om ansvarsfrihet, är afi inhiimta

revisionsbevis fiir att med en rimlig gtad av siikerhet kunna bedöma om någon stgelseledamot i nagot

väsentligt avseende:

- företagit någon åtgiird eller gjort sig s§ldig till någon forsummelse som kan fiiranleda

ersiittningss§ldighet mot foreningen, eller

- på något annat sätt handlat i strid med bostadsriittslagen, tillämpliga delar av lagen om ekonomiska

foreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller forlust, och diirmed

mitt uttalande om detta, tir att med rimlig grad av siikerhet bedöma om ftirslaget iir forenligt med

bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet 2ir en hög grad av såikerhet, men ingen garuntiftir att en revision som utfrörs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka äfigfuder eller forsummelser som kan foranleda

ersäthringss§ldighet mot fiireningen, eller att ett forslag till dispositioner av foreningens vinst eller fiirlust
inte åir forenligt med bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anviinder jag professionellt omdöme och har en

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av forvaltningen och forslaget till
dispositioner av fiireningens vinst eller forlust grundar sig friimst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgiirder som utfiirs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebåir att jagfokuserar granskningen på sådana å/rgärder, områden och

förhållanden som åir väsentliga fiir verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild

betydelse for föreningens situation. Jag gär igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna

åtgtirder och andra förhållanden som dr relevanta for mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag for mitt
uttalande om styrelsens forslag till dispositioner beträffande ft)reningens vinst eller ftirlust har jaggranskat

om forslaget iir forenligt med bostadsrättslagen.

Lidingö den 18 maj2022

ine Ståhlberg
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Auktoriserad revisor


