
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2021

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRASTEN 3 OCH 4
Styrelsen för bostadsrättsföreningen Trasten 3 och 4, Birger Jarlsgatan 94-96 och Surbrunnsgatan 17, Stockholm
redovisar här verksamheten för januari - december 2021. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta
bostadslägenheter och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Det finns 34 lägenheter, varav 33 är
upplåtna som bostadsrätter och en som hyresrätt. Föreningen äger marken. Föreningen har fyra lokaler som hyrs ut
till kommersiella verksamheter. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg-Hansa. Föreningen klassificeras som,
och beskattas enligt reglerna för äkta privatbostadsförening. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

STYRELSE

Styrelsen har sedan stämman i juni 2021 bestått av Nils Fredrik Dehlin (ordförande t.o.m. november 2021 ), Julia
Hagnäs (t.o.m. november 2021 ), Caroline Block, Åsa Röden (ordförande från och med december 2021 ), Massimiliano
Colarieti Tosti samt Göran Wingstrand (från och med december 2021 ).

REVISOR

Thomas Palmqvist, Auktoriserad revisor BDO Mälardalen AB.

STYRELSEMÖTEN

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten.

FÖRVALTNING

Den tekniska och kamerala förvaltningen sköts av Hansson & Hööglund Fastighetsförvaltning AB.

MEDLEMMAR

Antalet medlemmar i föreningen var vid utgången av 2021 52. Under 2021 skedde tre överlåtelser. Sex medlemmar
lämnade och fem tillkom.

ÅRSSTÄMMA

Ordinarie årsstämma hölls utomhus med hänsyn till pandemin den 9 juni 2021.

INFORMATION OM VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET

Under året påbörjades renovering av samtLiga gatuportar. En lokal som tidigare användes som tandläkarmottagning
klassificerades om i detaljplanen till bostad och föreningen ansökte hos Stadsbyggnadskontoret om bygglov för att
bygga om lokalen till en bostad. Under hösten har träd och buskar på gården beskurits av arborister. Föreningen
genomförde en brandskyddsinspektion av ett brandskyddsbolag.
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Flerårsöserslkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning tkr 2 159 2 143 2 067 2 021 1956 1 976
Resultat efter finansiella poster tkr -737 -16 137 -1 868 -531 19 140
Långfristiga skulder tkr 17 600 17 600 0 0 0 5 400
Reparation och underhåll tkr 266 16 058 1972 647 194 56
Driftskostnader tkr 1 316 1174 1111 1134 1 069 979
Soliditet 57% 58% 87% 89% 89% 89%

Disp av föreg Disp av
Förändringar i eget kapital 2020-12-31 års resultat övriga poster 2021-12-31
Insatser 43 679 724 43 679 724
Upplåtelseavgifter 11 679048 11 679 048
Fond, yttre underhåll 2 087 088 395 961 2483 049
Balanserat resultat -9 782 528 -16 137 140 -395 961 -26 315 629
Årets resultat -16 137 140 16 137 140 -737 314 -737314
Eget kapital 31526192 0 -737 314 30 788 878

Resultatdisposition

Till föreningens förfogande står:
Balanserat resultat
Avsättning till yttre reparationsfond
Årets resultat
Totalt

Styrelsen föreslår att:
till yttre reparationsfond avsättes
till balanserade rredel överförs

-25 919 668
-395 961
-737 314

-27 052 943

-395 961
-26 656 982
-27 052 943
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RESULTATRÄKNING Not 1 2021

3 (10)

2020

Rörelseintäkter, lagerförändringar mm
Nettoomsättning Not2 2 159 219 2 142 909
Övrig intäkt 4 546 3 046
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar mm 2 163 765 2 145 955

Rörelsekostnader
Fastighetskostnader Not 3 -2 407 855 -17 797 852
Avskrivning av materiella tillgångar Not 4,5 -281 611 -281 611
Summa rörelsekostnader -2 689 466 -18 079 463

Rörelseresultat -525 701 -15 933 508

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efterfinansiella poster

Resultatföre skatt

ÅRETS RESULTAT

12 430
-224 043
-211 613

-737 314

-737 314

-737 314

11 865
-215 497
-203 632

-16 137 140

-16 137 140

-16137140

~
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnad och mark
Inventarier och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Not 1

Not4
Not5

2021

52 122 137
384 440

52 506 577

52 506 577
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2020

52 346 888
441 300

52 788 188

52 788 188

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar 25 574 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 6 104 032 99 630
Summa kortfristiga fordringar 129 606 99 630

Kassa och bank
Kassa och bank Not7 1 370 932 1787456
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar 1500538 1 887 086

SUMMA TILLGÅNGAR 54007115 54 675 274
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BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond för yttre underhåll
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Not 1 2021

55 358 772
2 483 049

57 841 821

-26 315 629
-737314

-27 052 943

30 788 878
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2020

55 358 772
2 087 088

57 445 860

-9 782 528
-16 137 140
-25 919 668

31526 192

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut Not 8 17 600 000 17 600 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut Not 8 5 000 000 5 000 000
Leverantörsskuld 55 178 39 676
Skatteskulder 26 529 62 441
Övriga skulder Not 9 99 122 119 476
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 10 437 408 327 489
Summa kortfristiga skulder 5 618 237 5 549 082

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 54007115 54 675 274
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 20I6: I 0) om årsredovisning i mindre företag.
Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffnings
värden och beräknad ekonomisk livslängd. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens
beräknade livslängd. Mark är ej föremål för avskrivning.

Materiella anläggningstillgångar:
Byggnad
Förråd i källare
Ombyggnad vind
Höjning av hiss
Råttstopp
Maskiner i tvättstugan
Inventarier 20 år
Automatisk dörröppnare
Belysning i förråden

Årlig avskrivning
0,5 %
0,5 %
0,5%
2,5%
5%
5%
5%
l0%
10 %

2021 2020
Not2 Nettoomsättning

Hyror, bostäder 144 863 121 357
Årsavgifter 854 688 793 641
Hyror, lokaler 1 045 980 1 100 072
Utdeb. fastighetsskatt 113 688 127 839

2159219 2 142 909

Not 3 Fastighetskostnader 2021 2020

Reparationer och underhåll
Bostäder, hyresrätt
Bostäder, bostadsrätt
Lokaler
Gemensamma utrymmen
Stambyte
Arkitekt bygglov
Hiss
Ersättning till boende för att reparera badrum
Yttre
Övrigt

0 -1 714
-6 500 0
-23 477 -5 196
-23 063 -42 205

0 -14 989 825
-75 926 0
-64 311 -121 865

0 -891 644
-48 331 -5 808
-24 325 0
-265 933 -16 058 257 ,,,-

J1Jj
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Driftkostnader
El -103 301 -74 479
Uppvärmning -535 180 -474381
Sotning -28 947 0
Vatten -64 416 -60 179
Förbrukningsmaterial -1 788 -5 238
Städning -90 984 -97 009
Renhållning -170 811 -150 773
Snöröjning -7 001 -6077
Hissar -35 082 -34 492
Ventilation -24 654 -77 935
Trädgårdsskötsel -43 095 -813
Fastighetsförsäkring -81 512 -79 332
Kabel TV -101 004 -100 985
Övriga fastighetskostnader -28 051 -11 839

-1315826 -I 173 532

Förvaltningskostnader
Förvaltningsarvode -119 484 -1 I 9 484
Revisionsarvode -21 580 -22 712
Bankavgifter -5 427 -56 653
Advokatkostnader 0 -45 479
Styrelsearvode -87 265 -94 600
Sociala avgifter -22 370 -29 723
Föreningsavgift -6 418 -6 577
Förhandlingskostnader -9 116 0
Uppsägning kontrakt lokalhyresgäst -366 000 0
Övriga kostnader -4 073 -7 461
Övriga förvaltningskostnader -4 346 -4 347

-646 079 -387 036

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Summa fastighetskostnader

-180 017

-2 407 855

-179 027

-17 797 852
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Not4 Byggnad och mark 2021 2020
Byggnad
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 34 532 642 34 532 642
Utgående anskaffningsvärde 34 532 642 34 532 642

Avskrivning
Ackumulerade avskrivningsvärden
Vid årets början -3553917 -3 329 166
Årets avskrivning -224 751 -224 751
Utgående avskrivningsvärde -3 778 668 -3 553 917
Mark
Ackumulerat anskaffningsvärde
Vid årets början 21 368 163 21 368 163
Utgående anskaffningsvärde 21 368 163 21 368 163

Bokfört värde 52 122 137 52 346 888

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad
Taxeringsvärde mark

2021
41 965 000
90 022 000

131 987 000

2020
41 965 000
90 022 000

131987000

Nots Inventarier och installationer 2021 2020
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 154 322 1 154 322
Utgående anskaffningsvärde 1 154 322 1 154 322

Avskrivning
Ackumulerade avskrivningsvärden
Vid årets början -713 022 -656 162
Årets avskrivning -56 860 -56 860
Utgående avskrivningsviirde -769 882 -713 022

Bokfört värde 384 440 441 300

Not6 Upplupna intäkter och förutbet kostnader
Trygg Hansa försäkring
Com Hem

2021
78 470
25 562

104 032

2020
74 379
25 251
99 630



Bostadsrättsföreningen Trasten 3 o 4
Org nr 769600-2448

Not 7 Kassa & Bank
Plusgiro
Bank

2021
275 695

1 095 236
I 370 932
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2020
266 930

1 520 526
1 787 456

Not8 Skulder till kreditinstitut
Stadshypotek 631998
Stadshypotek 631997

Kortfristig skuld, förfaller inom ett år:
Långfristig skuld:

0,99% 5 000 000 rörligt
22 600 000
5 000 000

17 600 000

2020
17 600 000
5 000 000

22 600 000
5 000 000

17 600 000

Räntesats per 31/12-21 Villkorsändr-
2021 dag

0,99% 17 600 000 30/1-25

Eftersom slutförfallodag inträffar var tredje månad för ena lånet klassificeras det som
kortfristigt enligt K2, Bokföringsnämndens allmäna råd (BFNAR 2016:10) om
årsredovisning i mindre företag.
Föreningen tar kontinuerligt upp lånet på nytt när det förfaller.
Båda lånen är amorteringsfria.

Not 9 Övriga kortfristiga skulder
Depositioner
Momsskuld

2021
50 500
48 622
99 122

2020
50 500
68 976

119 476

Not 10 Upplupna kostnader och förutbet intäkter 2021
Fortum, fjärrvärme 84 411
Ellevio, el 26 194
Stockholm vatten och avfall 22 128
Styrelsearvode och sociala avgifter 109 635
SHB, ränta 38 528
LL Bolagen hämtning grovsopor mm 5 689
Hissen mek, reparation hiss 5 463
Revision, beräknad 10 000
Förutbetalda avgifter 135 360

437 408

2020
64 193
9 509

22 757
0

38 528
0
0

10 000
182 502
327 489
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Övriga noter

Not 11 Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar

2021
22 600 000
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2020
22 600 000

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Den före detta tandläkarmottagningen erhöll bygglov för bostad och lokalen har sålts till
en ny medlem
Föreningen har genomfört ett systematiskt brandskyddsarbetet, servat alla rök.luckor,
skaffat nya brandsläckare, installerat utrymningsskyltar i alla källarutrymmen samt installerat
ett brand- och utrymningslarm i alla trapphus och källare kopplat till SOS Alarm och
Räddningstjänsten.
Föreningen har upphandlat entreprenad för renovering av samtliga fönster under 2022.
Föreningen har upphandlat leverans av tre nya ståldörrar till källare.

Stockholm den 30 april 2022

{J[Jt~(
~:d~::;z07,

Min revisionsberättelse har lämnats den /J I ./-_2022

Thomas Palmqvist
Auktoriserad Revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Trasten 3 och 4
Org.nr. 769600-2448

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för
Bostadsrättsföreningen Trasten 3 och 4 för år 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens
finansiella ställning per den 31 december 2021 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.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (iSA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder 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 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. Styrelsen ansvarar även för den
interna kontroll som den 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 styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att 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 misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina 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
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen.
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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 misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund 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
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

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

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

• 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 revisionsbevisen, 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 finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att en förening
inte längre kan fortsätta verksamheten.

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

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Jag måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag
identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört
en revision av styrelsens förvaltning för
Bostadsrättsföreningen Trasten 3 och 4 för år 2021 samt av
förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust.

Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 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 grund 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 hänsyn till
de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och
risker ställer på storleken av föreningens egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och
förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande 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 betryggande
sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, 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 bostadsrättslagen,
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar,
årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed
mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet
bedöma om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är 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 förenligt med
bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning 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
väsentliga 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 vinst eller förlust har
jag granskat om förslaget är förenligt med
bostadsrättslagen.

Stockholm den /;J/~- 2,:;;Z l.

~~4
Auktoriserad revisor
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