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Fo rva ltn i ngs be ratte I se

Foreningens verksamhet

Foreningen har till Sndamil att frdmja
medlemmarnas ekonomiska intressen genom
att i foreningens hus upplSta bostadsldgenheter
och lokaler med nyttjanderitt och utan
tidsbegrinsning. Upplitelse fir Sven omfatta
mark som ligger i anslutning till foreningens
hus, om marken skall anvdndas som
komplement till bostadslSgenhet eller lokal.
Bostadsrltt 5r den rdtt i foreningen som
medlem har pi grund av upplStelsen. Medlem
som innehar bostadsrStt kallas
bostadsrSttshavare. Styrelsen 5r skyldig att
snarast, normalt inom en minad frin det att
skriftlig ansokan om medlemskap kom in till
foreningen avgora frSgan om medlemskap.

F ii reni ngens tomt riitt
Foreningen 5r innehavare av tomtritten till
Europdn 1 iStockholms kommun. AvgSlden 5r
oforSndrad i tio 5r t.o.m. den 31 december
2021. Ny tomtrdttsavgild 5r frin 7/7 2022
t.o.m 31 december 2025, de g6r ner till
923 3OO kr per 5r.

Pii foreningens fastighet finns det tre
flerbostadshus i 14 viningar med totalt 176
bostadsrltts-lSgenheter, total boarea ca 73 447
m2 och en lokal med en total lokalarea om ca

829 m2. Foreningen disponerar over 155
parkeringsplatser for bil, 83 i garage,67
utomhusplatser samt sex giistplatser. For MC
finns sju platser i garage.

Av dessa lSgenheter 5r samtliga upplStna med
bostadsrStt.

Gemensomma utrymmen
I fastigheten finns styrelserum for styrelsens
arbete och en overnattningslSgenhet som
medlemmarna kan hyra.

Vrisentliga servitut
I foreningens tomtr5tt finns upplStet servitut
avseende ging- och cykelviig som belastar
tomtrdtten.

Foreningen har en uthyrd lokal medfdljande
l6ptid:
Lokal L\ptid t.o.m.
Bromma
Stodsdelsncimnd 2034-06-30

Foreningen iir f rivi lligt momsregistrerad
avseende verksamhetslokaler.
Fcireningen har 2075 erhillit 4 617 566 kronor
i iterbetald mervirdesskatt hSnforlig till
byggkostnaden for lokal. En forutsSttning for
att foreningen inte skall bli
Sterbetalningsskyldig for den Stervunna
investeringsmomsen 5r att uthyrning av lokal
sker till hyresgdst som bedriver
mervSrdesskattepliktig verksamhet u nder minst
10 ir.

Fdrsdkring till fullvdrde har foreningen tecknat
hos LSnsforsSkringar Stockholm. I avtalet ingir
styrelseansvarsforsdkring.

F a sti ghetens u n d erhd I I sbeh ov
Eftersom fastigheten 5r nybyggd finns inget
storre underhSll planerat inom de nirmaste fem
till tio 5ren.
Avs5ttning for foreningens fastighetsunderhill
5r i enlighet med ekonomisk plan beriiknad till
ett Srligt belopp motsvarande 25 kr/m2 boarea
och lokalarea for fdreningens hus. Detta ska i

enlighet med foreningens stadgar ske senast
frin och med det verksamhetsir som infaller
nSrmast efter det slutfinansiering for
foreningens fastighet har skett.

Arsawifter
Verksamheten i foreningen bedrivs enligt
sjSlvkostnadsprincipen och inte i vinstsyfte.
Arsavgiften ska ticka utgifter for foreningens
lopande verksamhet samt amorteringar och
avsittning till yttre fond.
Under Ar 2O2O har irsavgifterna inklusive
Triple Play men exklusive varmvatten (som

debiteras efter forbrukning) varit ofordndrade,
genomsnittlig Srsavgift inklusive Triple Play
men exklusive varmvatten (som debiteras efter
forbrukning)var 683 kr/m2. ,
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Foreningens skattemdssiga status
Foreningen dr ett privatbostadsforetag (5kta

bostadsrdttsforening) en ligt inkomstskattelagen
(7999:7229\, dvs fcireningen dr en Skta
bostads16ttsforenin g.

Latent skatt kan uppkomma i de fall foreningen
forvdrvar tomtrdtten till ett pris som
understiger tillgingens marknadsvdrde t.ex.
genom s.k. paketering. Foreningen har
forvirvat tomtrStten direkt fr5n Entreprenoren
till marknadsvirde. Detta innebir att
tomtritten inte har varit fcirem5l for nigon
underprisoverlitelse. Dirmed finns det inte
nigon latent skatteskuld i foreningen.

Fasti ghetsavgift/fastighetsskatt
Byggnaderna flrdigstilldes 2075 och har
deklarerats som firdigstillda.
Byggnadsenheten har isatts virdeir 2075.

Bostadsligenheterna 5r frin och med vdrdeiret
helt befriade frin fastighetsavgift i 15 5r. FrAn
och med 5r 16 utgir full fastighetsavgift.
Fastighetsskatt for lokaler utgir friin och med
faststillt virdeir.

Foreningen har tecknat aWal med
Teknikforvaltning i Stockholm AB om teknisk
f 6rv altning. Avta let omfatta r fastighetsskotsel,
fastighetsjour. Killsortering skots av SUEZ
Recycling AB, avtalstid 12 minader frin l juli
2O!7 med forliingning. For markskotsel finns
avtal med Lovhagen Mark & Trddgird i

Upplands Visby AB samt for stldning finns
aWalmed StSdpoolen iStockholm AB. For
Teknikforvaltning i Stockholm AB och
Lovhagen Mark & trddgird i Upplands Vdsby
AB g5ller avtalen till 31 augusti 2021, medan
avtalet med Stiidpoolen i Stockholm AB giller
till 15 juni 2021.

Hisservice och hissbesiktning ingir under
garantitiden. Kostnaden frin 5r 5 ber5knas till
84 000 kronor per 5r.

Ekonomisk forvoltning
Foreningen har tecknat avtal med Simpleko
AB om ekonomisk forvaltning. Avtalet giller till
den 31 december 2021.

Parkeringsforvaltning
Foreningen har tecknat avtal med Q-Park AB
om forvaltning fcirr foreningens
parkeringsplatser. Avtalet giller till den 31
augusti 2021.

Bostadsrdttsfdreningen registrerades
2072-70-79 hos Bolagsverket och foreningens
ekonomiska plan registrerades 2014-05-13.

Foreningens nuvarande gillande stadgar
registrerades 2077 -04-79.
Styrelsen har sitt sdte i Stockholm.

Foreningen 5r idag medlem i Bostadsrdtterna.

Medlemsinformation

Antalet medlemmar vid rSkenskaps6rets slut 5r
274 (27s).

Vid lSgenhetsoverlStelser debiteras koparen en
overlitelseavgift pi f n 1 190 kr.
Pantsittningsavgift debiteras koparen med f n
476kr.

Styrelsen har seda n ord i na rie f oren i n gsstd mma,
2020-06-70 och d5rmed pifoljande
styrelsekonstituering haft foljande
sammansdttning:

Tomas Jalrup
Piivi Palosaari
Rickard Wahlgren

Lena Lindgren
Susanne Briinnstrom
Jan Ekwurtzel
Sara Gregorius Gillard
Ander Fransson

Susanne BrSnnstrcim
Jan Ekwurtzel
Klas Kempe
Jenny Stengird

ledamot/ordf.
ledamot/kass6r
ledamot t.o.m.
2027-07-17.
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant

ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

* Extra fcireningsmote a nord nades den 2O2t-O!- t7
dir valdes, fciljande till styrelsen;

Revisorer
Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB
Marcus Petersson Huvudansvarig
Emine Hamurc Suppleant

Valberedning
Anders Rudin
Ulla Rydevik
Namdan Mahimkar
Susana Eriksson

/

Sammankallande
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Antol sty r el seso m mo ntrtiden so m p roto ko I lf o rts
under 6ret har uppgitt till sju (tio). Dessa ingSr i

arbete med den kontinuerliga forvaltning av
foreningens fastighet som styrelsen under iret
arbetar med. Foreningens firma har tecknats av
tvi ledamoter i forening.

Kompletterande information om foreningen
finns pi Brf Kvarnhjulets hemsida
www.brf kvarnhiulet.se

Hlndelser under rSkenskapsiret

Fdreningens ekonomi

F 1reningens ldngf ristiga ldn
Styrelsen har beslutat om extra amortering
med 2 992 OOO kronor per 5r under fem 5r frin
2015, dessutom amorteras 988 OO0 kronor per
ir enligt ekonomisk plan. Fcireningens
fastighetslin 5r placerade tillvillkor som
framgir av not nummer 10.

Foreningens likviditet 5r fortsatt god 3,8 Mkr
(4,0 Mkr).

Foreningen har fiberanslutning, 1000/1000
Mbit. Kostnaden mot medlemmarna 170
krlmin

Under Sret har 23 (79],bostadsritter overlitits.
Styrelsen har under iret medgivit att fyra (fyra)

ligenheter upplStits i andrahand.

Foreningens resultat for Ar 2O2O 5r en forlust.
Anledningen till underskottet beror pi
avskrivningar. Resultatet for Ar 2O2O 5r sdmre
dn resultatet for Ar 2079.

I resultatet ingir avskrivningar, vilket 5r en
bokforingsmSssig vSrdeminskning av
foreningens fastighet och den posten piverkar
inte foreningens likviditet.

Tittar man pi foreningens likviditetsflode som
5ven innefattar finansieringsdelen i form av 15n

har foreningen ett negativt kassaflode. I

kassaflodesanalysen iterfinns mer information
om Srets likviditetsf lode.
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Belopp vid irets inging
Resultatdisp enl stSmma:

Avsiittning till yttre fond

Balanseras i ny rikning

Arets resultat

Belopp vid Srets utging

239 43sOOO 206770000 7789 667 -3272556 -381 983

239435000 2067700A0 7546567 -4077439

356 900 -356 900

-381 983 381 983

-594 773

-594 713

lnbetalda
insatser

UpplStelse-
avgifter

Balanserat
resultat

Arets
resultat

Yttre fond

ForSndring Eget kapital

Flerirsoversikt

'Genomsnittlig skuldrinta definieras som bokf6rd kostnad f6r lSnerintor i forhillande till genomsnittliga fastighetslin.
** Fastighetens belSningsgrad definieras som fastighetslin i forhillande till fastighetens bokfdrda virde.

Resultatdisposition

Betrdffande foreningens resultat och stillning i civrigt h5nvisas till efterfdl.jande resultat- och balans-

rSkning, kassaflodesanalys samt noter. Alla belopp uttrycks i svenska kronor d5r ej annat anges.

Nettoomsittning, Kkr

Resultat efter finansiella
poster, Kkr

Resultat exkl avskrivningar, Kkr

Soliditet, %

Genomsnittlig Srsavgift per
kvm bostadsrdttsyta, kr

Lin per kvm boarea. kr

Lin per kvm boarea och
lokalarea, kr

Genomsnittlig skuldrSnta. % '
Fastighetens belSningsgrad, %

13 139

-594

4 726

72,7

683

12 166

11 460

1,65

27,1

13 335

-382

4 928

72,2

689

12 462

11 739

1,78

27,5

13 039

-949

4 351

71,7

691

12 833

12 087

1,91

28,1

13 082

-516

4 782

71,2

691

13 203

12 436

1,97

28,6

13 282

-383

4 895

70,7

691

13 480

12 671

1,96

29,0

2019 2077 2476202A

Forslag till behandling av foreningens resultat:

Balanserat resultat

Arets resultat

-4 645 552

-4 605 552

Styrelsen fcireslSr att:

Till yttre fond avs5tts

I ny rikning overfores

-4077 439

-594 113

356 900
-4 962 452
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RESULTATRAKNING

R6relsens intdkter m.m.

Nettoomsdttning

Ovriga rorelseintlkter

Summa rtirelsens intSkter m.m.

Rcirelsens kostnader
Driftskostnader

Ovriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anlSggningstillgingar

Summa r<irelsens kostnader

R<irelseresultat

Finansiella poster

RJntekostnader

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Arets resultat

-10992 t25 -1o761450

2 746 424 2 552 275

-2740 537 -3 034 259

-2740 537 -3034259

-594 7L3 -381 983

-5941.L3 -381 983

Not

2020-o7-ot

2020-!2-31

73 738 549

0

2019-ot-ot
2019-72-3t

13 335 351

78 375

2

3

4

5

6

13 138 549

-5 230733
-253 298
-188 777

-5 379 977

73 473726

-5 742 679

-792 730
-716 545

-5 370 096
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BALANsRAxNtt tc

TILLGANGAR

Anliggningstillginga r

Materiella anl5ggningstillgingar

Byggnader och tomtrdtt
lnventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anl6ggningstillgingar

Summa anldggningstillgingar

Omsdttningstillgingar

Kortf ristiga fordringar
Kundfordringar

Ovriga fordringar

Forutbetalda kostnader och upplupna int5kter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Summa omsittningstillgingar

SUMMATILLGANGAR

Not

2020-72-37

604 440 329
'1.77 825

2019-12-37

609 775 446

t62 685

609 878 737

609 878 131

0

15 301

533 694

7

8

9

504 558 754

604 558 754

830727
2975

536 897

7 370 539 548995

3 796 278 3 975 476

5 766757 4 524 477

609 724 977 514 402602
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BALANSnAxTINc

EGTT KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapita!

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

Fond for yttre underhill

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Lingfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

Summa lingfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
Leverantorsskulder

Aktuell skatteskuld

Ovriga skulder

Upplupna kostnader och forutbetalda intSkter

Summa kortf ristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

10

10

2020-72-37

446 205 000
7 546 567

447 757 567

-4071439
-594 173

-4 605 552

44314601,5

128 096 000

128 096 000

35 504 000

226 656
276 458

537 875

7 937 907

2019-!2-31,

446 205 000
1 789 667

447 394 557

-3 272 556
-381 983

-3 554 539

443740 L28

153 500 000

77

t2

163 600 000

3 980 000

277726
430 500

393 542

t 986706

38 482896 7 062 474

509 72491t 6!4402502

9 /t5 Brf Kvarnhjulet Org. nr 769625'4015



KASSAFLOOTSANALYS

Den !<ipande verksamheten

Rorelseresultat

Avskrivningar

Erlagd rinta

Kassafl6de frin den l<ipande verksamheten
ftire ftirdndringa r av 16relsekapital

Kassafltide frin f6rlndringar av r6relsekapital

Minskning(+)/okning(-) av kundfordringar

Minskning(+)/okning(-) av ford ringar

Minskning(-)/okning(+) av leverantorsskulder

Minskning(-)/okning(+) av kortfristiga skulder

Kassafltide frin den Itipande verksamheten

I nvesteringsverksamheten

Forvirv av inventarier, verktyg och installationer

Kassaf l6de f rin investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Amortering 16ngf ristiga lin

Kassaf l6de f rin fina nsieringsverksam heten

F6rSndring av likvida medel

Likvida medelvid Srets borjan

Likvida medelvid irets slut

2020-ot-ot
2020-12-31

2 t46 424

5 3t9 977

-2740 537

2019-Ot-Ot

2019-!2-31

2 652 276

5 310 096
-3 034 259

4725 854

-830727
-783

-45 070
-48 542

4928173

0

-s8921
-488727

846 398

3800742 5226863

-7279470

-3 980 000

-721.947

-4 980 000

0

-3 980 000

-t79 258
3 975 476

-4 980 000

124922
3 850 5s4

3975 47'37952L8 ,,/
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NOTER

Not 1 Redovisnings- och vdrderingsprinciper

Arsredovisningen 5r upprdttad i enlighet med Srsredovisningslagen och Bokforingsn5mndens allmSnna rid
(BFNAR 2OL6:LO) om Srsredovisning i mindre foretag. Principerna f,r ofordndrade jimfort med foregiende 5r

Redovisningsprinciperna 5r oforlndrade ijdmforelse med foregiende ir f6rutom den delen av foreningens
lSngfristiga skulder som 5r foremil for omforhandling inom 12 minader frin rSkenskapsirets utging. Dessa
redovisas fr.o.m. 2020 som kortfristig skuld. Jdmforelse6rets siffror har inte rdknats om.

Anlieeninestilleinear

Materiella anlSggninestillginsar
Materiella anlSggningstillgingar redovisas till anskaffningsvSrde minskat med avskrivningar. Utgifter for
forbittringar av tillgingars prestanda, utover ursprunglig niv5, okar tillgingarnas redovisade viirde. Utgifter for
reparation och underhiill redovisas som kostnader.

Foreningens hus ir uppford pi mark som ir uppliten med tomtrdtt.
Anskaffningskostnaden for forvSrvet av tomtrStten ingir i anskaffningskostnaden for byggnad.

Enligt BFNAR 2Ot6:1,0 ses byggnad och tomtriitt som en avskrivningsenhet med en gemensam bedomd
nyttjandeperiod. Totalt nedlagda produktionskostnader minskat med avskrivningar redovisas i balansrSkningen

som Byggnad och tomtrett.

Avskrivningsprinciper
Byggnader skrivs av over den berdknade nyttjandeperioden varvid en linj2ir (rak) avskrivningsplan tillSmpas.

Avskrivningar piborjas efter avrSkningsdagen.

Ovriga materiella anlSggningstil196ngar skrivs av over den berdknade nyttjandeperioden varvid en linjSr

avskrivningsplan till5mpas. Avskrivningarna piborjas efter avrikningsdagen.

Foljande avskrivningstider tillSmpas:

Byggnad och tomtritt
MarkanlSggningar

lnstallationer

lnventarier

72O Ar

55r
5-10 6r

1O 5r

Finansiella instrument
Revisorernas branschorganisation, FAR har kommit med ett uttalande, RevU 18, som syftar till att fi en

enhetlig praxis vad giller redovisning av l5n i bostadsrdttsforeningar. Skulder som forfaller till betalning

alternativt villkorsdndras ndstkommande rdkenskapsir ska redovisas som kortfristiga i sin helhet oavsett om

syftet ir att lSnen ska forlSngas under m6nga 5r framover eller ej.

6vriet

Ftireningens fond f6r yttre underhill

Reservering till foreningens fond for yttre underhill ingSr i styrelsens forslag till resultatdisposition. Efter att

beslut tagits pi fdreningens irsstimma sker overforing frin balanserat resultat till fond for yttre unaerhA2

11i15 Brf Kvarnhjulet Org. nr 769625-4OL5



NOTER

Noter till resultatruikningen

Not 2 Nettoomslttning

Arsavgifter, bostider
Arsavgifter, lT-kommunikation och TV
Arsavgifter, varmvattenforbrukning
HyresintSkt, lokaler
HyresintSkt, varmvattenforbrukning loka ler

H yresi ntI kt, fastighetsskatt
Hyresintikt, parkeringsplatserHyresintdkt, garage

HyresintSkter, gistlSgenhet

Kontrollavgifter (p-boter)

Ovriga hyresrelaterade intdkter

Summa nettoomsdttning

Not 3 6vriga rtirelseintikter

Forsdkri ngsersdttni ngar

Summa 6vriga r6relseintSkter

Not 4 Driftskostnader

Fastighetsel

Uppvdrmning

Vatten/avlopp
Sophantering
Forsikringspremier

Tomtr5ttsavgSld

lT-kommunikation och TV

Teknisk forvaltning/fastighetsskotsel

Fastighetsskatt

Parkeringstjdnst
Reparationer/underhi ll

Markskotsel

Stid/ent16mattor
Ovriga driftskostnader

Summa driftskostnader

Not 5 6vriga externa kostnader

Revision

Ekonomisk forvaltning
Konsultarvoden

Ovriga externa kostnader

Summa tivriga externa kostnader

2020 2079

I 828 362
359 040
218 438

2228852
70 914

776 237
7 249 278

54 300

600
72 528

I 828 242
438 255
260 420

2 798 566

I 755
776 236

t 377 797

47 920
5 100

67

13 738 549

2020

0

73 335 352

2079

78375
0

2020

559 922

735 77t
227 974
118 303
132 542

t 327 300
492 738
L70 208
247900
L29 767

541 447
231 512
172 458
215 557

78 375

2079

732

779

224

Lt4
728

7 327

441
LO6

241
749
465

779

183

135

759

777

564

328
280
300

389
299

900

648

597
07t
185

188

5 230733

2020

35 329

724 437
78732
74 800

253 298

5 142 679

2079

38 695

777 797
7 770

33 874

792 130
/

lat4t Brf Kvarnhjulet Org. nr 7 69 525-4075



NOTER

Not6 Personalkostnader

Styrelsearvode

Sociala avgifter

Summa personalkostnader

Noter till balansrlkningen

Not 7 Byggnader och tomtrltt

lngiende anskaffningsvdrde

Utg6ende ackumulerade anskaff ningsverden

lngiende avskrivningar
Arets avskrivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgiende redovisat vSrde

Redovisat virde byggnader och tomtriitt
Redovisat virde markanlSggningar

Summa redovisat virde

T o xeri n g sv ii r dets f ii r del ni n g

Taxeringsvdrde byggnad

Taxeringsvdrde mark

Taxeringsvirdet fordelas enligt foljande
Bostider
Lokaler

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

lngSende anskaff ningsvirde
lnkop

Utgiende ackumulerade anskaffningsvirden

I ngiende avskrivningar

Arets avskrivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgiende redovisat virde

Not 9 Ftirutbetalda kostnader och upplupna intSkter

Arsavgifter, varmvattenforbrukning

Forsdkringspremimer

TomtrSttsavgSld

Ovriga forutbetalda kostnader

Summa f6rutbetalda kostnader och upplupna int6kter

2020

744 900
43 277

788 7L7

2020-72-37

632 723 774

632 723774
-22 408 268

-5 275 !77
-27 683 385

604 440 329

604 431 287
9 048

504 440 329

224200000
81 990 000

282 000 000
24 790000

2020-12-31

256 982
0

256982
-94 297
-44 860

-L39 157

177 825

2020-12-31

to6 L74

77 475
330 325

88 983

536 897

2019

90 999

25 546

716 545

2079-72-31

632 7237t4
632 723774
-77 733 757

-5 275 7L7

-22 408 268

609 715 445

609 698 6s6
16790

509 775 446

224 200000
81 990 000

282 000 000
24 790 000

2079-12-37

735 04L
727 947

2s6982
-s9 318
-34 979

-94297

762 685

2079-72-31

7L7 724

10 988
330 325

75 257

s33 6e2
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NOTER

Not 1O Lingfristiga skulder 2020-72-31

12736 000
115 360 000

128 096 000

2079-12-31

1s 920 000
747 680000

163 600 000

Kreditgivare Villkorslndring Rdnta% Amortering
2021.

Skuld per
2020-12-31

Stadshypotek

Stadshypotek

Stadshypotek

Stadshypotek

Stadshypotek

2027-06-O7

2022-72-30
202s-o7-30
2024-06-O7

2025-O7-30

796000
796000
796 000
796 000
796 000

32320000
33 070 000
32 070 000
33 070 000
33 070 000

0,89
2,48

7,O4

0,85

2,49

Summa 3 980 000 163 500 000
Kortf ristig del ov ldngfristigoskulder:

Amortering 2O21

Lin f6r villkorsindring under 2021

-3 980 000
-31 524 000

Summa lingfristiga skulder 128 095 000

Not 11 Ovriga skulder

Entreprenoren enligt avtal

Ovriga skulder

Summa tivriga skulder

Not 12 Upplupna kostnader och ftirutbetalda intlkter

U pplupna rSntekostnader

Forutbetalda avgifter/hyror
Periodisering intdkter
UppvSrmning

Styrelsearvoden, inkl sociala avgifter
Ovriga Lpplupna kostnader

Summa upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikter

2020-12-37

393 542

144 333

2079-72-37

393 547
0

393 547

2079-72-3!

537 875

2020-12-37

96 4t4
737 0t3
666 938
97 509

1.26 453
219 580

98 756

t 501 438
0

79 797

58 242

248 479

1 e86 7o21937 907

14,15

Amortering inom 2 till 5 ir
Amortering efter 5 5r

Summa lSngf ristiga skulder

Brf Kvarnhjulet Org. nr 7 69 625-4075



NOTER

Ovriga noter

Not 13 Skulder for vilka sSkerheter stillts

Fastighetsinteckningar

Summa st5llda sikerheter

Bromma den 2o2t- 0q - I D

2020-72-37

186 000 000

2079-72-37

186 000 000
186 000 000 186 000 000

[.#,k
";;,P*sah

Lena Lindgren

Marcus Petersson

Auktoriserad revisor

Vir revisionsberSttelse har lSmnats a.n lj f tt - zozt.

Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

tlrrrat

Piivi Palosaari

Susanne Brdnnstrom

2*#
/trnEkwurtzel
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Revisionsberd.ttelse
Till foren in gsstamman i Bostadsrdttsforen i ngen Kvarnhjulet, org. nr 7 69625-401 5

Rapport om irsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfdrt en revision av Srsredovisningen for Bostadsrdttsforeningen Kvarnhjuletfor Ar 2020

Enligt vAr uppfattning har 6rsredovisningen upprdttats i enlighet med Arsredovisningslagen och ger en
i alla vdsentliga avseenden rdttvisande bild av fdreningens finansiella stiillning per den 31 december
2020 och av dess finansiella resultat och kassaflOde f0r Aret enligt Arsredovisningslagen.
FOrvaltningsberdttelsen dr forenlig med Arsredovisningens 6vriga delar.

Vl tillstyrker diirfor att foreningsstdmman faststdller resultatrdrkningen och balansrdkningen for
foreningen.

Grund frir uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige.
VArt ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Reyisorns ansvar. Vi dr oberoende i

forhillande till fOreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i Ovrigt fullgjort vArt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat tir tillruickliga och dndamAlsenliga som grund for vAra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det dr styrelsen som har ansvaret for att Arsredovisningen upprattas och att den ger en rdttvisande
bild enligt Arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar dven for den interna kontroll som den bedomer dr
nOdvdndig for att upprdtta en Arsredovisning som inte innehAller nAgra vdsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror pA oegentligheter eller misstag.

Vid uppriittandet av Arsredovisningen ansvarar styrelsen for beddmningen av foreningens f6rmAga att
fortsdtta verksamheten. Den upplyser, ndr sA air tillaimpligt, om forhAllanden som kan pAverka
formAgan att fortsdtta verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillaimpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
VAra mAl iir att uppnS en rimlig grad av sdikerhet om huruvida Arsredovisningen som helhet inte
innehAller n6gra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pA oegentligheter eller misstag, och att
ldmna en revisionsberdttelse som innehAller vAra uttalanden. Rimlig sakerhet dr en h6g grad av
sdkerhet, men ar ingen garanti for att en revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptdcka en vdsentlig felaktighet om en sidan finns. Felaktigheter kan uppstA pA
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vdsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan forvdrntas pAverka de ekonomiska beslut som anviindare fattar med grund i

Arsredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA anvfrnder vi professionellt omdome och har en professionellt
skeptisk insteillning under hela revisionen. Dessutom:

o identifierar och bedOmer vi riskerna for vdsentliga felaktigheter i Arsredovisningen, vare sig dessa
beror pA oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsAtgdrder bland annat utifrAn
dessa risker och inhdmtar revisionsbevis som iir tillrtickliga och dndamAlsenliga for att utgora en
grund for vAra uttalanden. Risken for att inte upptaicka en vdsentlig felaktighet till foljd av
oegentligheter dr hOgre 6n for en vdsentlig felaktighet som beror pA misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, fdrfalskning, avsiktliga uteldmnanden, felaktig
information eller Asidosdttande av intern kontroll.

o skaffar vi oss en forstAelse av den del av foreningens interna kontroll som har betydelse fOr vir
revision for att utforma granskningsAtgdrder som ar ldmpliga med hdnsyn till omstiindigheterna,
men inte for att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

o utvdrderar vi ldmpligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rim[gheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar.

o drar vi en slutsats om ldmpligheten i att styrelsen anvdnder antagandet om fortsatt drift vid
upprdttandet av Arsredovisningen. Vi drar ocks6 en slutsats, med grund i de inhdmtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns nAgon viisentlig osdkerhetsfaktor som avser s6dana
hdndelser eller forhAllanden som kan leda till betydande tvivel om foreningens formAga att
fortsdtta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en vdsentlig osdkerhetsfaktor, mAste vi
i revisionsberdttelsen fdsta uppmdrksamheten pA upplysningarna i Arsredovisningen om den
vdsentliga osdkerhetsfaktorn eller, om sAdana upplysningar dr otillrdckliga, modifiera uttalandet
om Arsredovisningen. VAra slutsatser baseras pA de revisionsbevis som inhdmtas fram till datumet
for revisionsberdttelsen. Dock kan framtida hdndelser eller forhAllanden gOra att en fOrening inte
ldng re kan fortsdtta verksamheten.

o utvdrderar vi den overgripande presentationen, strukturen och innehAllet i Arsredovisningen,
dairibland upplysningarna, och om 6rsredovisningen Aterger de underliggande transaktionerna och
hdndelserna p5 ett saitt som ger en rdttvisande bild.

Vi miste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten for den. Vi mSste ocksA informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
daribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fdrfattningar

Uttalanden

Ut6ver v6r revision av Srsredovisningen har vi dven utfort en revision av styrelsens forvaltning for
BostadsrdttsfOreningen Kvarnhjulet fdr Ar 2020 samt av forslaget till dispositioner betrdffande
foreningens vinst eller forlust.

Vi tillstyrker att foreningsstdmman behandlar forlusten enligt forslaget i forvaltningsberdttelsen och
beviljar sty relsens ledamOter ansvarsfrihet for rdkenskapsAret.

Grund fdr uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. VArt ansvar enligt denna beskrivs niirmare i

avsnittet Revisorns ansvar. Vi dr oberoende iforhillande tillforeningen enligt god revisorssed i

Sverige och har i Ovrigt fullgjort vArt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

2av3
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat ;ir tillraickliga och dindamilsenliga som grund fdr v6ra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det ir styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner betrdffande foreningens vinst eller
forlust. Vid fOrslag till utdelning innefattar detta bland annat en beddmning av om utdelningen dr
forsvarlig med hdnsyn till de krav som foreningens verksamhetsart, omfattning och risker stiiller pi
storleken av foreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och st-illning i 6vrigt.

Styrelsen ansvarar fOr foreningens organisation och forvaltningen av foreningens angeldgenheter.
Detta innefattar bland annat att fortlOpande bedoma foreningens ekonomiska situation och att tillse att
fdreningens organisation dr utformad si att bokforingen, medelsfOrvaltningen och forenlngens
ekonomiska angeldgenheter i 6vrigt kontrolleras pA ett betryggande sdtt.

Revisorns ansvar
VArt mAl betrdffande revisionen av forvaltningen, och ddrmed vArt uttalande om ansvarsfrihet, iir att
inhdmta revisionsbevis for att med en rimlig grad av sdkerhet kunna bedoma om nAgon
styrelseledamot i nAgot vdsentligt avseende:

o foretagit nAgon Atgiird eller gjort sig skyldig till nigon forsummelse som kan fdranleda
erstittni ngsskyldig het mot forenin gen, eller

. pa nAgot annat sdtt handlat i strid med bostadsrdttslagen, tillzimpliga delar av lagen om
ekonomiska foreningar, 6rsredovisningslagen eller stadgarna.

VArt mAl betrdffande revisionen av forslaget till dispositioner av foreningens vinst eller forlust, och
ddrmed virt uttalande om detta, dr att med rimlig grad av sdkerhet bedOma om forslaget dr forenligt
med bostadsrdttslagen.

Rimlig sdkerhet iir en hog grad av sdkerhet, men ingen garanti for att en revision som utf0rs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka Atgdrder eller fOrsummelser som kan foranleda
ersdttningsskyldighet mot foreningen, eller att ett forslag till dispositioner av foreningens vinst eller
fdrlust inte Eir forenligt med bostadsrdttslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvdnder vi professionellt omdome och
har en professionellt skeptisk instiillning under hela revisionen. Granskningen av forvaltningen och
forslaget till dispositioner av fOreningens vinst eller forlust grundar sig frdmst pA revisionen av
rtikenskaperna. Vilka tillkommande granskningsAtgdrder som utfdrs baseras pA vAr professionella
bedOmning med utgingspunkt i risk och vdsentlighet. Det inneb€rr att vi fokuserar granskningen pA

sAdana 6tgiirder, omr6den och forhAllanden som dr vdsentliga fdr verksamheten och ddr avsteg och
overtradelser skulle ha sEirskild betydelse fOr foreningens situation. Vi gAr igenom och prOvar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna Atgdrder och andra forhAllanden som ar relevanta fOr v6rt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag for vArt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betrdffande
foreningens vinst eller forlust har vi granskat om forslaget dr forenligt med bostadsrdttslagen.

stockhorm a"n I\ i,l - zozo
Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

illarc4'/-A-'
Marcus Petersson
Auktoriserad revisor
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