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Styrelsen  för  Brf  Hinden  21, med  säte i Stockholms  konunun,  får  hänned  avge  årsredovisning  förräkenskapsåret  2019.  Uppgifter  inom  parentes  avser  föregående  år.

Årsredovisningen  är  upprättad  i svenska  la'onor,  SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten
Allmänt  om  verksamheten

Föreningens  historia

Bostadstättsföreningen  Hinden  21 bildades  den  4 oktober  2007  av fastighetsföretaget  Primula  ByggnadsAB.  Föreningens  stadgar  registrerades  av Bolagsverket  dei'i2  januari  2008.  Byggnaden  på fastighetenStoclcholm  Hinden  21 är från  1879.  Under  åren  2007-2009  byggdes  fastigheten  om  från  privatsjulchus  till26 bostadslägerföeter  och genomgick  i samband  med  detta  en totalrenovering.  Ombyggnationen  utfördesav Primula  Byggnads  AB.  Slutbesiktningen  registrerades  hos Stadsbyggnadskontoret,  Stockl'iolms  stad,den  27 april  2009.

Primula  Byggnads  AB  tecknade  en byggfelsförsäla'ing  för  ombyggnationen  av fastigheten  som  gäller  i
IO år. Primula  Byggnads  AB  sålde  de enslcilda  bostadsrätts1ägenhetema  successivt  under  2008  och  2009till  huvudsakligen  privatpersoner.

Verksamheten  år  2019

Styrelsen

Vid  ordinarie  föreningsstäini'na  SOII]  hölls  den  28 maj  2019  fiCk  styrelsen  följande  saininansättning:
Styrelse

Haike  Degenkolbe  (omval)

Jan Friberg  (omval)

Torbjörn  Holmer  Leru'iehag  (omval)

Lennait  Mankowitz  (omval)

Lars  Maitin  Norviit  (nyval)

Under  januari-  december  2019  har  styrelsen  haft  8 protokollförda  möten.

Styrelsens  målsättning  under  året  har  varit  att i enligliet  med  föreningens  stadgar  främja  medleininai'nasekonomiska  intressen  och  att  verka  för  ett  bra  och  långsiktigt  boende.

Firi'nan  har  ted<nats  av styrelsens  ledamöter,  två  i förening.

Valberedning

Svante  Elfving  (omval)

Lars  Lundqvist  (omval)
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Revisor

Thomas  Kullman

Finnhammars  Revisionsbyrå

Information

Styrelsen  kan  kontaktas  via  brevlådan  i entrfö  till  fastigheten,  den elektroniska  postadressengrevturegatan59@gmail.com  eller  via  telefon  till  någon  av ledamöterna.  Under  2019  har  styrelseninfon'nerat  medlerninarna  via  e-post.

Förvaltning

Under  2019  har Fastum  AB  foitsatt  anlitats  för  den ekonomiska  förvaltningen,  FSS Fastighetsservice  ABför  den tela'iislca  förvaltningen  ink]usive  fastighetsskötsel  samt  Vretens  Städ AB  för  städning  avfastighetens  gemensairuna  ytor.

Föreningen  har  oclcså ett set-viceavtal  med  Hissen  AB  som installerade  hissama.  Serviceavtalet  sades upptill  årsskiftet  och nytt  avtal  slöts med  Nacka  Hisservice  AB.

Fastigheten  är fullvärdesförsäla'ad  geriom  Länsförsäla-ingar  Stocldiolm.
Sophämtning

Det  gemensainina  åtei'vinnings-  och sopruininet  är beläget  i bottenplanet  mellan  Grev  Turegatan  59 Aoch 59 C. Sophämtningen  sker  genom  Stoclcholms  Stad och föreningen  har  avtal  med  Stena RecyclingAB  för  källsortering.

Fastieheten

Allmänt

Föreningen  innehar  fastigheten  Hinden  21, Grev  Turegatan  59 A-C  i Stockhohn,  med  en markareal  om928 m2, med  äganderätt.  Total  boendeyta,  exklusive  källare  och vind,  uppgåri  fastigheten  till  2 655 m2.I fastigheten  finns  26 bostadslägenheter  som innehas  med  bostadsrätt  av medlei'iunar.  Bif  Hinden  21 haringa  hyreslägenheter  eller  andra  lokaler  för  uthyrning  som slculle  kunna  utgöra  kapitalreserv.
Överlåtna  bostadsrätter

Under  2019 har 9 bostadsrätts1ägenheter  i fastigheten  överlåtits.

Andrahandsuthyrningar

Styrelsen  godkänner  andrahandsuthyi'ning  utifråt'i  föreningens  stadgar.  Ansökan  om enandrahandsuthyi'ning  ska göras i god  tid  till  styrelsen  innan  lägenheten  hyrs ut.
Under  2019 har  inga  lägenheter  i föreningen  hyits  ut i andrahand  med  godkännande  av styrelsen.
Gård  och trädgård

Till  fastigheten  hör  trädgårdsyta  mot  Grev  Turegatan  63 samt en stenbelagd  gårdsyta  på innergården  motGrev  Turegatan  57.
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Källare

Lägenheternaifastiglieten  har  ett  Icällarföi'råd,  endera  ikällaren  under  59 A  eller  59 C. Källaren  omfattarfjäi'rvän'necentral,  allmänna  förrådsutryininen  och  lcnutpunkt  för  elektricitet,  bredband  och  telefon.Styrelsen  har  vidtagit  flera  åtgärder  för  att förbättra  ventilation  i källaruti'ymmena.

Tvättstuga

Tvättstugan  är befögen  på  bottenvåningen  mellan  Grev  Turegatan  59 A  och  59 C. I tvättstugan  sominrättades  fitu'is  två  tvättmasläner  från  Miele,  två  torktiunlare  från  Miele  och  ett antifuktskåp.

Hissar

I fastigheten  Hinden  21 finns  tre  hissar,  varav  en äldre  renoverad  linhiss  och  två  hydraulhissar  från  2007.Under  2019  har  hissai'na  delvis  foi'tsatt  att  krångla.  Om  hissama  inte  fungerar  kontaktas  i första  handstyrelsen,  som  avgör  om  FSS Fastiglietsservice  eller  Nacka  Hisservice  AB  slca kontaktas.  Naclca
Hissei'vice  AB:s  hissjour  får  endast  anlitas  om  någon  sitter  fast  i en hiss  och  inte  kan  ta sig  ut.

Bredband

I fastiglieten  finns  sedan  ombyggnationen  möjlighet  till  anslutning  till  digital-TV,  bredband  och

IP-telefoni  via  CoinHem.  Detta  bekostas  av den  enslälde  medleinirien.

Sedan  2012  har  föreningen  avtal  om  bredbandstjänster  via  Stoddiolms  Stadsnät  i fastigheten.  I aytaletingår  bredbandstjänstei'na  intei'net,  e-post,  och  IP-telefoni  Lilla  abonnemanget,  dvs.  att  medleini'nen
endast  betalar  samtalstaxa  utan  månadsavgift.  Kostnaden  för  dessa  tjänster  ingår  i månadsavgiften  tillf'öreningen.

Det  finns  även  en möjlighet  för  den  medlem  som  vill  teda'ia  avtal  om  fast-pris-abonnemang  för

IP-telefoni  och  digital-TV  med  Canal  Digital  IPTV  eller  Viasat  IPTV.  Dessa  tjänster  betalas  av denenskilde  medleini'nen.

Värme

Stockholm exergi är föreningens leverantör av tJjäi'rväi'i'ne.  Styrelsen har under 2019 fortsatt pris avtaletFjärrväi'ine  Trygg,  som  löper  sedan  den 1 januari  2012  och  därefter  tills  vidare.  För  abonnemanget  gällerden  ay Stodåolm  exergi  rekoininenderade  maxeffekten,  som  är 123  kW.  Utbyte  av vännecentralen
enligt  den  preliminära  underhållsplanen  har  inte  genomförts  eftersom  den  bedömts  som  helt
funktionsduglig.

Underhållsplan

Föreningen  har  sedan  våren  2013  en preliminär  underhållsplan.

Underliållsplanen  utgår  från  alhnänna  uppgifter  om underhållsbehov  OC1] livslängd,  vilket  gör  dentämligen  generell.  Styrelsen  har  efter  en besiktning  av fastigheten  tillsammans  med  FSS
Fastighetsservice  reviderat  underhållsplanen.  Några  omfattande  renoveringar  av fastigheten  är inteaktuella  under  det  näi'inaste  året.

Snöröjning

Under  vintern  liar  föreningen  haft  ett  bevala'iingsavtal  för  snöröjning  med  Brinkens  Plåtslageri.  Vidbevalaiingsavtal  åtar  sig  snöröjningsföretaget  ansvar  för  skada  mot  tredje  man.  Inga  skadeståndsla:av  harriktats  mot  föreningen  pga. snöras  eller  sak-  och  personskador.
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Lås

Styrelsen  anlitar  Lindells  Lås  i Vasastan  för  lås och  nyckelservice.

Det  ankoininer  på varje  medlem  att förvara  sina  nycklar  på ett  betiyggande  sätt för  att garantera  deboendes  säkerliet  i fastiglieten  och  minimera  risken  för  inbrott.

Brandsäkerhet

Det  finns  brandsläckare  i trapphusen  och  brandvarnare  i sopruiniriet  och  i tvättstugan.

Branddörra+'na  till  sopnu'nunet,  tvättstugan  och  i källaren  måste  hållas  stängda  och  inget  brännbartmaterial  får  fit'u'ias  i entrfö  eller  på våningsplanen  i trappl'iusen.

Det  ankommer  på varje  bostadsrättsinnehavare  att se till  att brandvarnarna  i den egna  lägenheten
fungerar  och  att varje  lägenhet  har  brandsläckare.

Drift  och underhåll

Obligatorisk  ventilationskontro11  0VK  har  slutföits  ocli  godkänts  under  2018.  Hösten  2018  uppföclctes  enfulctskadaikä11arp1anettillGrevTuregatan59B.Besiktningochfilinningavrör
 genomfördes2018.Markarbeten  inUusive  dränering  har  genomförts  under  2019-2020.

Ekonomi

Årsavgifter

En ekonomisk  plan  för  Brf  Hinden  21 registrerades  den  2 januari  2008  där avgifteina  berälaiats.
Den  genomsnittligaårsavgiftenper2019uppgårtill537la'/kvm.

Taxeringsvärde,  lån  och  likviditet

Föreningens  långsiktiga  skulder  i fonn  av fastiglietslån  uppgick  den 31 december  2019  till  12,O miljonerl(1'. Taxeringsvärdet  2019  uppgick  ti11134  miljoner  la'. Föreningens  fastighetslån  utgör  således  cirka  8,96% av taxeringsvärdet.  Kreditinstihit,  ränte-  ocli  amoi'teringsvillkor  framgår  av not  9.
Styrelsearvoden

Vid ordinarie  föreningsstätmna  2019  beslutades  att inga  styrelsearvoden  slculle  ritgå  under  2020,  men  attstyrelse1edamötei'na  fiCk  disponera  20 000  l(l' för  gemensam  trivsel.  Styrelsen  har  haft  ett  konstituerandemöte  och  middag.

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften  för  bostadslägenhet  i föreningen  ska erläggas  månadsvis  och  vara  insatt  på föreningenskonto  senast  den sista  dagen  månaden  före  avgiftsperioden.  Om  betalning  inte  inkoi'nu'nit  i tid  sänds  enförsta  betaIningspåmiiinelse  efter  fem  kalenderdagar  och  en andra  påminnelse  efter  tio  kalenderdagar.Därefter  överlätnnas  fordran  till  inlcasso.  I sista  liand  kan  bostadsrätten  komna  att förverkas  enligtbostadsrättslagen.
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Elektricitet

Fastighetens  elförbrulaiing  uppgick  under  2019  till  en kostnad  av 56 536  la- (53 117  kr).
Föreningens  största  elförbrulcare  är tvättstugan,  trappbelysningen  och  hissarna.  Elleverantör  har
varit  Fortum.

Fjärrvärme

Fjäi-rvän'neleverantör  liar  varit  Stockholm  Exergi.  Under  2019  uppgick  kostnaden  till  321 521 la'  (330623 1.,r).

Avskrivningar

Föreningen  har  idag  en avskrivningsplan  om  200  år på fastigheten.

Väsentliga  händelser  under  räkenskapsåret
Under  året  har  markarbeten  och  dränering  slcett  på norra  sidan  av gårdshuset  på gi'und  av fuktskada  ikällaren.  Arbetena  är relativt  omfattande  och  kostnadsla'ävande  då bland  annat  grävarbetena  tvingasgöras  för  hand.  Fel  i dagvattenbrunn  ocli  anslutningar  har  konstaterats.  Fuktskadan  täcks  inte  avföreningens  försäla'ing  eftersom  det  rör  sig om  vatteninträngning  utifrån.
Styrelsen  har  sagt  upp  serviceavtalet  med  Hissen  AB  och  teclmat  nytt  avtal  med  Nacka  Hisservice  ABsom  börjar  löpa  vid  årssläftet  2019/2020.

Styrelsen  har  lagt  om  föreningens  lån  och  förhandlat  fram  lägre  räntor  än tidigare  år.

Flerårsöversikt  (Tkr)
Nettoomsättning

Resultat  efter  finansiella  poster
Soliditet  (%)
Belåningsgrad  (%)
Fastighetslån/kvm  (lcr)
Årsavgift/kvm  (la')

2019
1425

-730

87,2

12
4 520

532

2018

1413

-37

87,4

12
4 520

532

2017

1413

-155

87,4

12
4 520

5 32

2016

1413

-35

87,0

13
4 708

5 32

Nettoomsättning
Rörelsens  huvudinfökter,  fakturerade  kostnader,  sidointäkter  samt  intäktskorrigeringar.

Resultat  efter  finansiella  poster
Resultat  efter  finansiella  intäkter  OC1] kostnader  men  före  extraordinära  intäkter  och  kostnader.

Soliditet  (%l
Eget  kapital  i relation  till  balansomslutning.

Belåningsgrad
Föreningens  totala  fastiglietslån  i förhållande  till  bokföit  värde  byggnad  och  mark.

Fastighetslån/kvm
Föreningens  totala  fastighetslån  dividerat  med  bostadsrättsarea  (BOA).

Årsavgifter/kvm
Föreningens  totala  årsavgifter  dividerat  med  bostadsrättsarea  (BOA).
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Förändring  av  eget  kapital

Medlems-

insatser

Belopp  vid  årets ingång  85 570 000
Disposition  av
föregående
års resultat:

Årets  resultat

Belopp  vid  årets  utgång  85 570 000

Fond  t'ör  yttre

underliåll

871 340

Balanserat

resultat

-1 094 694

105 000  -142  102

976 340  -1 236 796

Årets

resultat

-37 102

Totalt

85 309  544

37 102  0
- 729 702  -729  702
-729 702  84 579 842

Förslag  till  behandling  av  ansamlad  förlust
Styrelsen  föreslår  att  den  ansamlade  förlusten  (kronor):

ansamlad  förlust
årets  förlust

behandlas  så att
avsättning  till  fond  för  yttre  underhåll
i ny  räl<ning  överföres

-1 236  796
- 729  702

-1 966  498

105000
- 2071498
-1 966  498

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande  resultat-  och balansräla'iing  medtil1äggsupplysningar.
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Resultaträkning

Rörelseintäkter

Årsavgifter  bostäder
Övriga  rörelseinfökter
Summa  rörelseintäkter

Rörelsekostnader

Driftskostnader

Övriga  externa  kostnader
Avslcrivningar

Summa  rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella  poster
Räntekostnader  och  lilaiande  resultatposter
Summa  finansiella  poster

Resultat  efter  finansiella  poster

Årets  resultat

7 (13)

Not
I

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

2 1412  868

12 071
1424  939

1 412  868
15 727

1428  595

3

4

5, 6

-1 577 979
- 97 948

-327  049
- 2 002  976

-578  037

- 864  757
-130  338
- 324  096

-1 319  191

109  404

-151 665
-151  665

-729  702

-729  702

-146506

-146  506

-37  102

-37  102
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella  aidäggningstil[gångar
Byggnader  och  mark
Inventarier,  verlctyg  OC1] installationer
Summa  materiella  anläggningstillgångar

Summa  anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga  fordringar
Övriga  fordringar
Förutbetalda  1costnader  och  upplupna  intäkter
Summa  kortfristiga  fordringar

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

SUMMA  TILLGÅNGAR

8 (13)

Not
1

2019-12-31 2018-12-31

96 119  569

o
96 119  569

96 443  501

3117
96 446  618

96 119  569 96 446  618

8
80

17 075
17  155

92
8 250
8 342

826 554
826  554

843 709

I 190  938
I 190  938

1 199  280

96 963 278 97 645  898

\
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Balansräkning Not
I

2019-12-31

9 (13)

2018-12-31

EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Bundet  eget  kapital
Medlemsinsatser

Fond  för  yttre  undeföåll
Summa  bundet  eget  kapital

Fritt  eget  kapital
Balanserat  resultat
Årets  resultat

Summa  fritt  eget  kapital

Summa  eget  kapital

Långfristiga  skulder
Slculder  till  kreditinstihit

Summa  långfristiga  skulder

Kortfristiga  skulder
Leverantörsslailder

Skatteskulder

Upplupna  kostnader  och  föiutbetalda  intäkter
Summa  kortfristiga  skulder

85 570  000

976 340
86 546  340

-1 236  796

-729  702
-1 966  498

84 579  842

9 12 000  000

12  000  000

IO

70 783
70 564

242  089
383  436

85 570  000

871 340
86 441  340

-1 094  694

- 37 102
-1 131  796

85 309  544

12 000  000

12  000  000

87 268

51 844
197242

336  354

SUMMA  EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER 96 963 278 97 645  898
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Noter
Not  1 Redovisningsprinciper

Allmänna  upplysningar
Årsredovisningen  är upprättad  i enligliet  med  årsredovisnings1agen  och  Bokföringsnäinndens  allmäiu'iaråd  (BFNAR  2016:10)  /K2/  om  årsredovisning  imindre  företag.

Anläggningstingångar

Föreningens  anläggningstillgångar  består  av byggnader  och  mark.  An1äggningstil1gångaina  fir redovisadetill  anskaffningslcostnad  med  avdrag  för  plarnnässiga  avslcrivningar  baserade  på en bedömning  avtillgångai-nas  ekonomiska  livslängd.

Avsla:ivningar  enligt  plan  är gjorda  enligt  följande:

Byggnader
Markanläggning
Bredband

200  år
10 år

8 år

Markvärdet  är inte  föremål  för  någon  avslcrivning.

Föreningens  fond  för  yttre  underhån
Reservering  till  föreningens  fond  'Vr  yttre  underhåll  ingår  i styrelsens  förslag  till  vinstdisposition.  Efteratt  beslut  tagits  på föreningsstäiruria  sker  överföring  från  balanserad  vinst  (under  Fritt  eget  kapital)  tillfond  för  yttre  underliåll  (under  bundet  Eget  kapital).

Not  2 Nettoomsättning

Årsavgifter
2019

1 412  868
1412  868

2018
1412  868
1412  868

Not  3 Driftskostnader

Fastighetsslcötsel

Trädgårdsskötsel

Kostnader  i samband  med  städdagar
Städkostnader

Trivselåtgärder

Snöröjning/sandning

Hisservice/besiktning

Besilctningskostnader

Reparationer

Hissreparationer

Planerat  underhåll
Fastighetsel

Uppvärmning

Vatten  OC1] avlopp
Avfallshantering

2019

69 204

o

o
54 750

410
33 000

17 254

4 000

32 752
43 596

779674

56 536
321 521

28 757

53 627

2018

48 401

1 026

4 780
51 000

o
17 730
37 164

o
58 702
65 750
17 895
53 117

330 623
28 270
44 890
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Fastighetsförsäla'ing

Självrislcer

Kabel-tv

Bredband

Övriga  kostnader

Not  4 Övriga  externa  kostnader

Fastighetsskatt

Fastiglietsavgift

Poito

Föreningsgemensaini'na  kostnader
Revisionsarvode

Ekonomisk  föi'valtning
Bankkosföader

Övriga  poster

Not  5 Bredbandsinstallationen

Ingående  anskaffningsvärden
Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  avslcrivningar
Årets  avsla'ivningar
Utgående  ackumulerade  avskrivningar

Utgående  redovisat  värde

Not  6 Markanläggning

Ingående  anskaffningsvärden
Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  avsla'ivningar
Årets  avsla'ivningar
Utgående  ackumulerade  avskrivningar

Utgående  redovisat  värde

31 788

o

5 318
45474

318
1577  979

2019

35 802

o

834
6 900

15 000
34 295

3 867
1 250

97 948

2019
86 IOO

86 IOO

- 82 983
- 3117

- 86 IOO

o

2019

106  000
106  000

o
-10 600
-10  600

95 400

11(13)

32 346

22 400
6971

41 340
2 352

864 757

2018

o
34 762

900
5 072

20 000
65 819

3185

600
130  338

2018
86 IOO
86 IOO

-72 219
- IO 764
- 82 983

3117

2018

106  000

106  000

o

o

o

106  000
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Not  7 Byggnader  och  mark

Ingående  anskaffningsvärden

I1II(ÖP
Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

2019-12-31

62 772 620

o
62 772 620

Ingående  avsla-ivningar
Årets  avskvivningar
Utgående  ackumulerade  avskrivningar

- 3 133  325
- 313 332

-3 446  657

Anskaffningsvärde  marlc
Utgående  ackumulerade  uppskrivningar

36 804  205
36 804  205

Utgående  redovisat  värde
96 130  168

Taxeringsvärden  byggnader
Taxeringsvärden  mark

62 000  000
72 000  000

134  000  000

2018-12-31

62 666  620

o
62 666  620

-2 819  992
-313 332

- 3 133  324

36 804  205
36 804  205

96 337  501

53 000  000
52 000  000

105  000  000

Not  8 Förutbetalda  kostnader  och  upplupna  intäkter

Fastigl'ietsförsä1a'ing

Kabel-TV

Bredband

Ekonomisk  förvaltning

2019-12-31

2 890
1801

4134

8 250

17  075

2018-12-31

o

o

o
8 250

8 250

Not  9 Skulder  till  kreditinstitut

Långivare

Swedbank  8872
Swedbank  6203
Swedbank  7636
Swedbank  2973
HB  628899
HB  628900
HB  628901
HB  628902

Räntesats

1,366

1,045

1,330

1,230

Datum  för
ränteändring

2019-12-20

2020-02-25

2019-12-20

2019-12-20

2020-12-30

2021-12-30

2022-12-30

2023-12-30

Lånebelopp
2019-12-31

o
4 000  000

o

o
5 00 000

2 500  000
3 000  000
2 000  000

12  000  000

Lånebelopp
2018-12-31

500 000
4 000  000
2 500  000
5 000  000

o

o

o

o
12  000  000
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Not  IO Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Räntekostnader

Revision

Fastighetsel

Fjäi-rvänne

Avfallskostnader

Vatten  ocli  avlopp
Underhåll

Förutbetalda  avgifter  och  hyror

2019-12-31

9 498
15 000

3 526
38 704

5 703
4 802

33 097

131 759
242 089

2018-12-31

22 491

15 000
5 023

44 607

o

o

o
110121

197  242

Not  Il  Ställda  säkerheter

Fastighetsintec1aiingar 2019-12-31

14000000

14  000  000

2018-12-31

14000000

14  000  000

Hailce  enkolbe
Ordfö  de

revisionsberättelse  har  läinnats 1o2f)  -ÖG-CX=

/Jan Friberg

Auktoriserad  revisor
Finnhai'i'u'nars  Revisionsbyrå



I FINNHAMMARS
AUKTORISERADE  OCH GODKÅNDA  REVISORER

REVISIONSBERÄTTELSE

Till  föreningsstämman  i Bostadsrättsföreningen  Hinden  21
Org.nr.  769617-5004

Rapport  om årsredovisningen
Uttalanden

Jag har  utfört  en revision  av  årsredovisningen  för
Bostadsrättsföreningen  Hinden  21 för  år 2019-01-01-  2019-
12-31.

Enligt  min  uppfattning  har årsredovisningen  uppföttats  i
enlighet  med årsredovisningslagen  och  ger  en i alla  väsentliga
avseenden  rättvisande  bild  av  föreningens  finansiella
ställning  per den 31 december  2019  och av dess finansiel]a
resultat  för året enligt  årsredovisningslagen.  Förvaltnings-
berättelsen  är förenlig  med  årsredovisningens  övriga  delar.

Jag  tillstyrker  därför  att  föreningsstämman  fastställer
resultaträkningen  och balansräkningen  för  föreningen.

Grund  f?ir uttalanden

Jag har utfört  revisionen  enligt  Internationa)  Standards  on
Auditing  (ISA)  och god  revisionssed  i Sverige.  Mitt  ansvar
en]igt  dessa standarder  beskrivs  nännare  i avsnittet  Revisorns
ansvar.  Jag är oberoende  i förhållande  till  föreningen  enligt
god revisorssed  i Sverige  och har i övrigt  fullgjort  mitt
yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

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

Styrelsens  ansvar

Det är styrelsen  som har  ansvaret  för  att årsredovisningen
upprättas  och  att  den  ger  en rättvisande  bild  enligt
årsredovisningslagen.  Styre]sen  ansvarar  även  för  den intema
kontrol]  som de bedömer  är nödvändig  för  att upprätta  en
årsredovisning  som  inte  innehåller  några  väsentliga
felaktigheter,  vare sig dessa beror  på oegentligheter  eller
misstag.

Vid  upprättandet  av årsredovisningen  ansvarar  styre]sen  för
bedömningen  av  föreningens  förmåga  att  fortsätta
verksamheten.  De  upplyser,  när  så är  tillämpligt,  om
förhållanden  som  kan  påverka  föri'någan  att  fortsätta
verksamheten  och att använda  antagandet  om fortsatt  drift.
Antagandet  om fortsatt  drift  tillämpas  dock  inte  om beslut  har
fattats  om att avveck]a  verksamheten.

Revisorns  ansvar

Mina  mål  är att uppnå  en rimlig  grad  av säkerhet  om hunivida
årsredovisningen  som helhet  inte  innehåller  några  väsentliga
felaktigheter,  vare sig dessa beror  på oegentligheter  eller
misstag,  och att lämna  en revisionsberättelse  som innehåller
ir+ina  uttalanden.  Rimlig  säkerhet  är en hög  grad  av säkerhet,
men  är ingen  garanti  för  att  en revision  som utförs  enligt  ISA
och  god  revisionssed  i Sverige  alltid  kommer  att upptäcka  en
väsentlig  felaktighet  om en sådan finns.  Felaktigheter  kan
uppstå  på gi'und  av oegent]igheter  e]lermisstag  och  anses vara

väsentliga  om  de enskilt  eller tillsammans  rimligen  kan
förväntas  påverka  de ekonomiska  bes]ut  som  användare  fattar
med  gi'und  i årsredovisningen.

Som del av en revision  enligt  ISA  använder  jag  professionellt
omdöme  och har  en professionellt  skeptisk  inställning  under
hela  revisionen.  Dessutom:

ii identifierar  och  bedömer  jag  riskema  för  väsentliga
felaktigheter  i årsredovisningen,  vare  sig dessa beror  på
oegentligheter  eller  misstag,  utformar  och  utför
granskningsåtgärder  bland  annat  utifrån  dessa risker  och
inMmtar  revisionsbevis  som  är  tillräckliga  och
ändamålsenliga  för  att utgöra  en gnind  för  mina  uttalanden.
Risken  för  att inte  upptäcka  en väsentlig  felaktighet  till  följd
av oegentligheter  är högre  än för  en väsentlig  felaktighet
som  beror  på misstag,  eftersom  oegentligheter  kan  innefatta
agerande  i maskopi,  förfalskning,  avsiktliga  utefömnanden,
felaktig  information  eller  åsidosättande  av intem  kontro]l.

* skaffar  jag  mig  en förståelse  av den de] av föreningens
intema  kontroll  som har betydelse  för  min  revision  för  att
utforina  granskningsåtgärder  som  är lämpliga  med  hänsyn
til1 omständighetema,  men  inte för att uttala  mig  om
effektiviteten  i den interna  kontrollen.

* utvärderar  jag  lämpligheten  i de redovisningsprinciper  som
används  och rim1igheten  i styrelsens  uppskattningar  i
redovisningen  och  tillhörande  upplysningar.

* drarjagenslutsatsomlämpligheteniattstyrelsenanvänder
antagandet  om  fortsatt  drift  vid  upprättandet  av
årsredovisningen.  Jag drar  också  en slutsats,  med  grund  ide
inhämtade  revisionsbevisen,  om huruvida  det finns  någon
väsentlig  osäkerhetsfaktor  som avser  sådana  händelser  eller
förhållanden  som  kan  leda  till  betydande  tvivel  om
föreningens  fömåga  att fortsätta  verksamheten.  Om jag
drar  slutsatsen  att det finns  en väsentlig  osäkerhetsfaktor,
måste  jag  irevisionsberättelsen  fösta  uppmärksamheten  på
upplysningama  i årsredovisningen  om  den  väsentliga
osäkerhetsfaktom  eller,  om  sådana  upplysningar  är
oti]lräckliga,  modifiera  uttalandet  om  årsredovisningen.
Mina  slutsatser  baseras  på de revisionsbevis  som inMmtas
fram  till  datumet  för  revisionsberättelsen.  Dock  kan
framtida  Mndelser  eller  förhållanden  göra  att en förening
inte  längre  kan  fortsätta  verksamheten.

* utvärderar  jag  den övergripande  presentationen,  stnikturen
och  innehållet  i årsredovisningen,  däribland
upplysningarna,  och  om  årsredovisningen  återger  de
underliggande  transaktionerna  och händelsema  på ett sätt
som ger en rättvisande  bild.

Jag måste  infonriera  styrelsen  om bland  annat  revisionens
planerade  omfattning  och inrikhiing  samt  tidpunkten  för  den.
Jag måste också  infonnera  om betydelsefulla  iakttagelser
under  revisionen,  däribland  de eventuella  betydande  brister  i
den interna  kontrollen  som  jag  identifierat.



Rapport  om  andra  krav  enligt  lagar  och  andra  författningar
Uttalanden  Mittinålbeträffanderevisi
Utöver  inin  revision  av årsredovisningen  har  jag  även utfört
en revision  av  styrelsens  förvaltning  för
Bostadsrättsföreningen  Hinden  21 för  år 2019-01-01-  2019-
12-31  samt  av  förslagen  till  dispositioner  beträffande
föreningens  vinst  eller  förlust.

Jag  tillstyrker  att föreningsstämman  behandlar  förlusten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  och bevi5ar
styrelsens  ledamöter  ansvarsföhet  för  räkenskapsåret.

Grund  för  uttalanden

Jag har utfört  revisionen  enligt  god revisionssed  i Sverige.
Mitt  ansvar  enligt  denna  beskrivs  närmare  i avsnittet
Revisorns  ansvar.  Jag  är  oberoende  i förhållande  till
föreningen  enligt  god revisorssed  i Sverige  och har  i övrigt
fullgjort  mitt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa krav.

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

Styrelsens  ansvar

Det  är  styrelsen  som  har  ansvaret  för  förslaget  till
dispositioner  beträffande  föreningens  vinst  eller  förlust.  Vid
förslag  till  utdelning  innefattar  detta  bland  annat  en
bedömning  av om utdelningen  är  försvarlig  med  Mnsyn  till
de krav  sot'n föreningens  verksamhetsart,  omfattning  och
risker  ställer  på storleken  av  föreningens  egna  kapital,
konso1ideringsbehov,  likviditet  och  ställning  i övrigt.

Styrelsen  ansvarar  för  föreningens  organisation  och
förva]föingen  av föreningens  angelägenheter.  Detta  innefattar
bland  annat  att foitlöpande  bedöma  föreningens  ekonomiska
situation  och  att  tillse  att  föreningens  organisation  är
utformad  så att  bokföringen,  medelsförvaltningen  och
föreningens  ekonomiska  angelägenheter  i övrigt  kontrolleras
på ett behyggande  sätt.

Revisorns  ansvar

Mitt  mål  beträffande  revisionen  ay  förvaltningen,  och  dämied
mitt  uttalande,  Hr att inhämta  revisionsbevis  för  att med en
rimlig  grad  av  säkerhet  kunna  bedöma  om  någon
styrelseledamot  i något  väsentligt  avseende:

* företagit  någon åtgärd eller  giort  sig skyldig till någon
försummelse  som kan töranleda  ersättningsskyldighet  mot
föreningen

* på något  annat sätt handlat  i strid  med bostadsrättslagen,
tillämp]iga  delar  av  lagen  om  ekonomiska  föreningar,
årsredovisningslagen  eller  stadgama.

ionen  av förslaget  till  dispositioner
av föreningens  vinst  eller  förlust,  och därmed  mitt  uttalande
om detta, är att med rimlig  grad av säkerhet  bedöina  om
förslaget  är förenligt  med  bostadsrätts]agen.

Rimlig  säkerhet  fir en hög  grad  av säkerhet,  men  ingen  garanti
för  att en revision  som utförs  enligt  god  revisionssed  i Sverige
alltid  kommer  att upptäcka  åtgärder  eller  försummelser  som
kan föranleda  ersättningsskyldighet  mot  föreningen,  eller  att
ett förslag  till  dispositioner  av föreningens  vinst  eller  förlust
inte  är fören]igt  med  bostadsrättslagen.

Som en del av en revision  enligt  god  revisionssed  i Syerige
använderjag  professionellt  omdöme  och  har  en professionellt
skeptisk  inställning  under  hela  revisionen.  Granskningen  av
förvaltningen  och förslaget  til] dispositioner  av föreningens
vinst eller förlust  gtundar  sig  främst  på revisionen  av
räkenskapema.  Vilka  ti]lkommande  granskningsåtgärder  som
utförs  baseras  på  min  professione)la  bedömning  med
utgångspunkt  i risk och väsentlighet.  Det innebär  att jag
fokuserar  granskningen  på sådana åtgärder,  områden  och
förhållanden  som är väsentliga  för  verksamheten  och där
avsteg  och övetträdelser  sku]le  ha särskild  betydelse  för
föreningens  situation.  Jag går igenom  och prövar  fattade
beslut,  beslutsunderlag,  vidtagna  åtgärder  och  andra
förhållanden  som  är  relevanta  för  mitt  uttalande  om
ansvarsföhet.  Som underlag  för  mitt  uttalande  om styre]sens
förslag  till  dispositioner  beträffande  föreningens  vinst  eller
förlust  har jag granskat  om förslaget  är förenligt  med
bostadsrättslagen.

Stockholm 2020- CG- C6


