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Styrelsen för BRF Hörnet 28 i Sollentuna får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Årsredovisningen tir upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år,

Förvaltningsberättclse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Föreningen har till ändamål att i föremngen upplåta lägenheter i form sv bostadslägenheter ocli mark för
permanent boende åt medlemmar till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas
ekonomiska intressen.
Bostadsrätt är den rätt i föreningen som medlem har pä grund av upplåtelsen. Medlem som innehar
bostadsrätt kallas bostadsrättshavare,

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser undef rähensköpsåret

Förcningsfrägor

Föreningens registrerades 2015-09-15. Stadgar registrerades hos Bolagsverket 2015-08-17. Den
ekonomiska planen registrerades 2018-0]-l 9 hos Bolagsverket varefter upplåtelseavta] tecknades.
Tillträde och mflyttoing i lägenheterna gjordes från våren 2018 och i december var alla lägenheter
tillträdda.

Föreningen hade 29 medlemmar vid årets slut.

Under året har en bostadsrätt överlåtits.

Under aret har förvaltningen av föreningen övergått från inturimstyrelsea till en styrelse bestående av
medlemmar i bostadsrättsföreningen.

Föreningens fastighet

Föreningen förvärvade 2016-05-31 Kinarosen AB som ägde fastigheten Sollentuna Hörnet 28.
Fastigheten överläts därefter inteml till föreningen 2016-06-09 och lagfart erhölls 2016-06-13. Kinarosen
AB säldes 2016-0<i-30 tillbaka till Signum Förvaltnings AD.

Föreningen tecknade 2017-11-28 avtal om en total entreprenad med LMR Byggnads AB (entreprenören)
för uppförande av ett flerbostadshus som innehåller 13 lägenheter. Samtliga lägenheter var färdigställda
och shitbesiktade for inflyttning under första Halvaret 201R.

Föreningens förvaltning

Avtal om ekonomisk förvaltning är tecknat med Framåt Affärsstöd.
Fastighetsskötse] sker genom Signum Förvaltuings AB.
Jouravtal finns med Dygnet Fastighets] our AB.
Sophämtoing, vatten och avlopp sker genom SEÖM.
Fastigheten är fullvärdeförsäkrad genom BoRtadsrätterna.
Föreningen är medlem i Bostadsrätterna.
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FasUghelsavglft/fastighettskatt

Bostäderna är efter vmteirel (2018) helt befiiade 6m fastighelsavgift i 15 är.
Föreningens lingsiktiga län

Föreningen har tecknat avlal med Handdsbmken/Stadshypotek om finansierine av fastit
Föreningens fastighetslän 2019-12-31;

Län]
Län 2
Län 3

Lånebelopp
7 696 250
7 000 000
6 875 000

21571250

Räntesats

1,35%
1, 17%
1,65%

FIerärsBveraikt (Tkr)
Netto omsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2019
1029
-186
76,5

Bundet lill
2020-01-02

2021-09-30
2023-09-30

2018
S31

2

71,7

Amortering 2019

125 000

125 000

2017
o

o

1,1

Förändring av eget kapital
Medltms-

tni n (ser

93 590 000Belopp vid irets ingäng
Disposition av
föregående
års resultat:

Avsättning
underhéllsfond

Årets resultat

Belopp vid arets utgäag 93 590 000

PoBd fBr yttTÉ

underhätl

30362

303(2

Förslag ttll behandling av ansamlar) fBrlust
Styrelsen féreslär att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad (Briust
itets fBrlust

behandlas så att

reservering fond for yttre underliäll
i ny räkning överföres

Balansornt

retnttat

2137

-30 362

-28 225

Arets

resuttat

2137

-2137

-186 140

-186 140

-28 225
-186140
-214 365

52050
-266415
-214 3(5

Totalt

93 592 137

o

«

-186 Hd
93 40S 997

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgär av efterföljande resultat- och balaasräknine med
noter.
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2018-01-01
-2018-12-31

Rörelseintäkter, tagerförändrlngar m. m.
Nettoorasättaiog
övriga rörelsein takter
Summa rörclseintäkter, lagerfdrändringar m. m.

Rörelsekostnader

Driftskoshiader

Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rärelsekostnader

Äärelseresultat

PinansieUa poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter tlnanstella poster

Resultat fBre »katt

Årets resultat

l 029 338
o

l 029 338

-267 B95
-48760

. 604 865
-920 720
108 618

-294 758
-294 758
-186 140

-186 140

-186 140

531 101
28550

5S9 (Sl

-137504
-46758

-303 521
.487 783

71868

-69731
-69731

2137

2137

2137

f\>
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2018-12. 31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materleita anläggnwgsttltgångw
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och mstallationer
Summa materiella anläggningstillgångar

Summa antäggniagstiUgAngar

Omsnttnlnestfllgängar

Kortfristiga fordrmgsr
Kundfordringar

övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och hank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsattningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

114360288
21901

114382189

U4 382 189

11 172
7 025 760
7 036 »32

732412
732 412

7769344

122 151 533

114959288
27766

114 "»87054

114 987 OS4

39291
15000000
15 03» 291

466 822
466822

15508)13

130 493 167

a

/''/.

-7'
/

\^
{
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2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlems insatser

Fond för yttre underhåll
Summa bundet eget hapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

Arets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
övriga skulder till kreditiastitut
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder

övriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetakla intakter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

93 590 000
30362

93 620 362

-28 225
-186140
-214 365

93 405 997

21446250

21 446 250

125 000
o

7 000 000
174 286

7 299 286

122 151 533

93 590 000
o

93 590 ÖBO

o

2137
2137

93 592 137

21 571 250
21 57)250

125 000
19944

15000000

184836
15 329 780

138 493 1(7
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Noter

Not I Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med ärsredovisningslagen och Bokfdringsnimndcns allmaima
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

A n läggningstiljgångar
Tillämpade avskrivningstider;

Materiella anläggningstitlgångar
Byggnader
Inventarier

100 är
5 är

Not 2 Driftskostnader

Taxebundaa kostnader

Teknisk förvaltning
Övriga kostnader

2019

111293
138048
17754

2<7 09S

2018

67031
47250
23223

137 504

Not 3 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden
Omklassificeringar (byggnad férdigställd)
Utgäende ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Arets avskrivningar
UfgAende ackumulerade avskrivningar

Utgäende redovisat värde

2019-12-31

115 261 250
fl

US 281 250

-301 962
-599000
-9BU 962

114 360 288

2018-12-31

24399411
90 861 839

1152(1250

o

-301 962
-301 962

114 959 288
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Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskafffhiugsvärden
Inköp
Utgiende ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskriviiingar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

29325
o

29325

-l 559
-5865
-7424

21901

o

2932S
29325

o

-1559
-1559

27 7«

Not 5 Skulder till kreditinstitut
Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.

Lingtvre
Fastighetslän

Kortfristig del av långfristig skuld

Lånebelopp
2019-12-31
21 446 250
21 446 250

125000

Lånebelopp
2018-12-31
21 571250
21 571 250

125000

Not 6 Ställda säkerheter
2019-12-31 201S-12-31

Fastighctsintectcning 59 000 000
59 000 »00

59000000
59000000

,!
r.

^
\-^ y

^,
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REVISIONSBERÄTTELSE

TiU réreningsstämman i Brf Hörnet 28 i Sollentuna, org. nr 769630-6732

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utföll CD revision av årsredovisningen för Brf Hörnet 28 i Sollentuna förär 2019.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnmgslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 20 19
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen.

Grundföf uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt Intcmational Standards on Auditing (JSA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
förliållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgiurt mitl yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens ansvar

Del är styrelsen som har ansvaret for att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisnings lagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer ar
nödvändig for att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentlighetcr eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av fureningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan alt
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet ar en hög grad av säkerhet, meii är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Svchge alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beshit som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen, Dessutom:
. identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa

beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utfor granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar rcvisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för
mina uttalandeii. Risken för att iule upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av ocgentligheter är
högre än for en väsentlig felaktighet som beror på fef, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
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maskopi, forfalsknmg, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.

. skaffar jag mig eii förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse for min
revision för att utforma granskiiingsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

. utvärderar jag läinpligheten i de redovisnmgsprinciper som används och rimliglieten i styrelsens
uppskattningar i redovisuingen och tillhöraiide upplysniiigar.

. drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen, Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
rcvisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta

verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det films en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fasta uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalaitdet om
årsredovisningen. Miua slutsatser baseras pä de revisions bevis som inhämtas frain till datumet for
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en föremng inte Jängre
kan fortsatta verksamheten.

. utvärderar jag den Övergripande presentationen, strukturen och umehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger eu rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och mriktuing samt
lidpunktea for den. Jag mSste också in&nnera om betydelsefalla iakttagelser under revisionen, diiribland
de betydande brister i den intern? kontrollen som jag identifierat.

Rapport om undra krav enligt lagar och andra fö f fattningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning for Brf
Hörnet 28 i Sollentuna för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust.

Jag tillstyrker att föreningsst amman behandlar förlusten enligt förslaget i fÖtvaitnmgsberattelsen och
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret,

Grund för utlalandef}

Jag har utfört revisioiien enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Rcvisonis imavw. Jag är oberoende i förhållande till föreningen euligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fuligjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att <le revisionsbevisjag har iiihämlat ar tillräckliga och ändamålsenliga som grund for mina.
uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har imsvaret för förslaget lill dispusitioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning iniiefaltar detta bland annat en bedömning av om utddningcn ar försvarlig med
hänsyn lill de krav som föruningcns verks amhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
föreningens egna kapital, konsolidering sbehov, likviditet och ställning i övrigt,
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Styrelsen ansvarar for föreningens organisation och förvaltningen av förcmngens angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att
föreningens organisation ar utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens
ekonomiska angelägenheter i Övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisoms ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om misvarsffihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende:
. företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot föreningen, eller

. på något annat sätt handlat i strid med bustadsrältiilagen, tillämpliga delar av lagen om ekonomiska
föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mat beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och
därmed mitt uttalande om delta, är alt med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget ar förenligt med
bostadsrattslagen,
Rimlig säkerliet är en liög grad av säkerhet, men ingeu garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättiiings skyldighet mot föreningen, eller alt ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust
inte är fÖrcnligl med bostadsrätt sia gen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har
en professionelll skeptisk instälkiing under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väseutliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 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 ansvarsfrihet. Som
underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens viost eller
förlust har Jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen,

Slockhohn den 28 maj 2020

,

;,
Johaii Engtl. il
Auktorisyrad iVisor


