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Revisionsberattelse
Till foreningsstamman i Bostadsrattsforeningen Stenhallan, org.nr 716465-4399

Rapport om arsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfort en revision av arsredovisningen iSr
Bostadsrattsforeningen Stenhallan for rakenskapsaret
2020-01-01-2020-12-31.

Enligt min uppfattning har arsredovisningen upprattats i
enlighet med arsredovisningslagen och ger en i alia vasentliga
avseenden rattvisande bild av foreningens finansiella stallning
per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och
kassaflode for aret enligt arsredovisningslagen.
Forvaltningsberattelsen ar forenlig med arsredovisningens
ovriga delar.

Jag tillstyrker darfor att foreningsstamman faststaller
resultata-akningen och balansrakningen.

Grund for uttalanden

Jag bar utfort revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs narmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag ar oberoende i forhallande till foreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar tillrackliga
och andamalsenliga som grand for mina uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret for att arsredovisningen
upprattas och art den ger en rattvisande bild enligt
arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar aven for den intema
kontroll som den bedomer ar nodvandig for att uppratta en
arsredovisning som inte innehaller nagra vasentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller
misstag. Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar
styrelsen for bedomningen av foreningens formaga att fortsatta
verksamheten. Den upplyser, nar sa ar tillampligt, om
forhallanden som kan paverka formagan att fortsatta
verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillampas dock inte om beslut har
fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina ma! ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida
arsredovisningen som helhet inte innehaller nagra vasentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter elier
misstag, och att lamna en revisionsberattelse som innehaller
mina uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet,
men ar ingen garanti for att en revision som utfors enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en
vasentlig felaktighet om en sadan finns. Felaktigheter kan
uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
vasentliga om de enskilt eller tillsaniroans rimligen kan
forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar
med grund i arsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvanderjag professionellt
omdome och har en professionellt skeptisk installning under
hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedomerjag riskema for vasentliga
felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller misstag, utformar och utfor
granskningsatgarder bland annat utifran dessa risker och
inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och
andamalsenliga for att utgora en grand lor mina
uttalanden. Risken for att inte upptacka en vasentlig
felaktighet till foljd av oegentligheter ar hogre an for en
vasentlig felaktighet som beror pa misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
forfalskning, avsiktliga utelamnanden, felaktig infomiation
eller asidosattande av intern kontroll.

• skaffarjag mig en forstaelse av den del av foreningens
intema kontroll som har betydelse for min revision for att
utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn
till omstandighetema, men inte for att uttala niig om
effektiviteten i den intema kontrollen.

utvarderarjag lampligheten i de redovisningsprinciper som
anvands och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhorande upplysningar.

• drarjag en slutsats om lampligheten i att styrelsen
anvander antagandet om fortsatt drift vid upprattandet av
arsredovisningen. Jag drar ocksa en slutsats, med grand i
de inhamtade revisionsbevisen. om humvida det finns

nagon vasentlig osakerhetsfaktor som avser sadana
handelser eller forhallanden som kan leda till betydande
tvivel om foreningens fonnaga att fortsatta verksamheten.
Om jag drar slutsatsen att det firms en vasentlig
osakerhetsfaktor, mastejag i revisionsberattelsen fasta
uppmarksamheten pa upplysningama i arsredovisningen
om den vasentliga osakerhetsfaktom eller, om sadana
upplysningar ar otillrackliga, modifiera uttalandet om
arsredovisningen. Mina slutsatser baseras pa de
revisionsbevis som inhamtas fram till datumet for

revisionsberattelsen. Dock kan framtida handelser eller
forhallanden gora att en forening inte langre kan fortsatta
verksamheten.

utvarderarjag den overgripande presentationen, stmkturen
och innehallet i arsredovisningen, daribland
upplysningama, och om arsredovisningen aterger de
underliggande transaktionema och handelsema pa ett satt
som ger en rattvisande bild.

Jag maste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten for den.
Jag maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, daribland de eventuella betydande brister i den
intema kontrollen somjag identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och
andra forfattningar

Uttalanden

Utover min revision av arsredovisningen harjag aven utfort en
revision av styrelsens forvaltning for Bostadsrattsforeningen
Stenhallan for rakenskapsaret 2020-01-01 - 2020-12-31 samt av
forslaget till dispositioner betraffande foreningens vinst eller
foriust.

Jag tillstyrker att foreningsstaininan disponerar vinsten enligt
forslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens
ledamoter ansvarsfrihet for rakenskapsaret.

Grund for uttalanden

Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt derma beskrivs narmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag ar oberoende i forhallande till foreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har iiihamtat ar tillrackliga
och andamalsenliga som grund for mina uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner
betraffande foreningens vinst eller forlust. Vid forslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedomning av om
utdelningen ar forsvarlig med hansyn till de krav som
foreningens verksamhetsart, omfatfaiing och risker staller pa
storleken av foreningens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och stallning i ovrigt.

Styrelsen ansvarar for joreningens organisation och
forvaltningen av foreningens angelagenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlopande bedoma foreningens ekonomiska
sitoiation och att tillse att foreningens organisation ar utformad
sa att bokforingen, medelsforvaltningen och foreningens
ekonomiska angelagenheter i ovrigt kontrolleras pa ett
betryggande satt.

Revisorns ansvar

Mitt mSl betraffande revisionen av forvaltningen, och darmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhamta revisionsbevis
for att med en rimlig grad av sakerhet kunna bedoma om nagon
styrelseledamot i nagot vasentligt avseende:

foretagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till nagon
forsummelse som kan foranleda ersattningsskyldighet mot
foreningen, eller

pa nagot annat satt handlat i strid med bostadsrattslagen,
tillampliga delar av lagen om ekonomiska foreningar,
arsredovisningslagen eller stadgama.

Mitt mal betraffande revisionen av forslaget till dispositioner av
foreningens vinst eller foriust, och darmed mitt uttalande om
detta, ar att med rimlig grad av sakerhet bedoma om forslaget ar
forenligt med bostadsrattslagen.

Rimlig sakerhet ar en hog grad av sakerhet, men ingen garanti
for att en revision som utffirs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptacka atgarder eller forsummelser som kan

foranleda ersattaiingsskyldighet mot foreningen, eller att ett
forslag till dispositioner av foreningens vinst eller forlust inte ar
forenligt med bostadsrattslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anvanderjag professionellt omdome och har en professionellt
skeptisk installning under hela revisionen. Granskningen av
forvaltningen och forslaget till dispositioner av foreningens
vinst eller forlust grundar sig framst pa revisionen av
rakenskapema. Vilka tillkommande granskningsatgarder som
utfors baseras pa min professionella bedomning med
utgangspunkt i risk och vasentlighet. Det innebar attjag
fokuserar granskningen pa sadana atgarder, omraden och
forhallanden som ar vasentliga for verksamheten och dar avsteg
och overtradelser skulle ha sarskild betydelse for foreningens
situation. Jag gar igenom och provar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna atgarder och andra forhallanden som
ar relevanta for mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag
for mitt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner
betraffande joreningens vinst eller forlust harjag granskat om
forslaget ar forenligt med bostadsrattslagen.

Uppsala den 9 m^i^2021

Tomas Ericson
Aiiktoriserad revisor
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Styrelsen for BrfStenliallan, med sate i Vallentuna kommun, far harmed avge arsredovisning for
rakenskapsaret 2020. Uppgifter inom parentes avser foregaende ar.

Arsredovisningen ar upprattad i svenska kroner, SEK.

Forvaltningsberattelse

Verksamheten

Allmcint om verksamheten

Foreningen ar ett privatbostadsforetag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Foreningens andamal ar
att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreningens fastigheter upplata
bostadslagenheter och lokaler med nyttjanderatt och utan tidsbegransning. Upplatelse far aven omfatta
mark som ligger i anslutning till foreningens hus, om marken skall anvandas som komplement till
bostadslagenhet eller lokal.

Foreningens stadgar

Foreningens gallande stadgar registrerades hos Bolagsverket den 5 September 2018.

Forenineens fastighet

Foreningen forvarvade fastigheten Ballsta 5:205 i Vallentuna kommun den 6 november 2007.

Foreningens fastighet bestar av tva flerbostadshus i tre vaningar med totalt 36 bostadsratter, fordelade
enligt foljande;
4 st. 1 rum och kok, a 55 kvm
8 st. 2 rum och kok, a 66 kvm
4 st. 2 rum och kok, a 76 kvm
8 st. 3 rum och kok, a 91 kvm
6 st. 3 rum och kok, a 100 kvm
6 st. 4 rum och kok, a 109 kvm

Den sammanlagda boarean uppgar till 3 034 kvm. Foreningen forfogar over totalt 54 bilplatser, fordelade
enligt foljande;
27 st. carport med el
10 st. p-plats medel
11 st. p-plats
6 st. gastparkeringar

Fastigheten ar fullvardesforsakrad has forsakringsbolaget Moderna Forsakringar.

Gemensamma utrvmmen
I huskropparna finns; fyra bamvagnsrum, tva flaktrum.
I forradsbyggnader finns; tva soprum, tre cykelforrad, ett fastighetsforrad, en UC for vannvatten och
varme samt fyra kallforrad inredda med 36 st. burar, en per lagenhet.

Teknisk forvaltnins

Foreningen har avtal med Mats Lindbergs Fastighetsforvaltning AB om teknisk forvaltning.

Ekonomisk foryaltning

Foreningen har avtal med Fastum AB om ekonomisk forvaltning.
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Ekonomisk plan

Foreningens ekonomiska plan registrerades av Bolagsverket den 21 november 2007.

Forenineens lanesiktiga lan
Foreningens fastighetslan ar placerade till villkor som framgar av not 10.
Under aret har foreningen amorterat 364 000 kroner.

Fastighetens taxerin&syppgifter

Fastighetens taxeringsvarde ar 54 200 tkr, varav byggnadsvarde 40 000 tkr och markvarde 14 200 tkr.
Vardear 2009.

Fastiehetsaveift

Kommunal fastighetsavgift for 2020 uppgar till 1 429 kroner per bostadslagenhet. Fastighetsavgiften ar
indexreglerad och ar knuten till inkomstbasbeloppet.

Avsattnine till vttre fond

Avsattning fQr foreningens fastighetsunderhall skall enligt foreningens stadgar goras utifran upprattad
underhallsplan. Enligt underhallsplanen ska avsattning goras med 556 000 kr per ar.

Arsavgifter
Arsavgifter tas ut fran foreningens medlemmar for att tacka foreningens lopande utgifter for drift och
underhall av foreningens fastighet, rantebetalningar och amorteringar av foreningens fastighetslan samt
fondering av medel for framtida underhall.

Under ar 2020 hojdes avgiftema med 5%. Man har inte budgeterat for en avgiftshojning under 2021.

Vdsentliga handelser under rakenskapsaret
Nya filter i alia lagenheter och flaktrum.
Vid varstadning hyrdes en container in.
Omlaggning av ett av foreningens lan.
Asas Stolpes Entreprenad har skott foreningens tradgard.
Matavfallskarl har inforskattats.
Bytt portkod.
Stamspolning.
Ingen avgiftshojning 2021.
Radonmatning.

Medlemsinformation
Fordndringar i medlemsantalet
Antalet medlemmar vid rakenskapsarets borjan
Antalet tillkommande medlemmar under rakenskapsaret
Antalet avgaende medlemmar under rakenskapsaret
Antalet medlemmar vid rakenskapsarets slut

2020
51
3
r3
51

2019
50
7
^
51

Under aret bar tva (fyra) bostadsratter overlatits. Styrelsen har inte medgivit nagon andrahandsuthyrning
under aret.
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Styrelse

Styrelsen har efter ordinarie foreningsstamma den 20 april 2020 haft foljande sammansattning;

Annelie Hilmersson
Angelica Jonsson
Anita Eriksson
Ame Wester

Ledamot
Ledamot
Ledamot

Suppleant

Ordforande

FQreningens firma tecknas, forutom av styrelsen av styrelsens ledamoter, tva i forening.
Styrelsen har under aret hallit tio (tio) protokollforda sammantraden.
For styrelsens ledamoter finns ansvarsforsakring tecknad hos forsakringsbolaget Moderna FQrsakringar.

Ordinarie och suppleant
Revisorer

Borev Revisionsbyra AB
Huvudansvarig Tomas Ericsson

Valberednine
Ove Ostergren
Jonas Hilmersson

Antalet anstallda

Under aret har foreningen inte haft nagon anstalld.

Flerarsoversikt 2020
Nettoomsattning tkr 2 330,7
Resultat efter finansiella poster tkr 180,2
Soliditet % 70,7
Genomsnittlig skuldranta % 1,5
Fastighetslan/kvm kr 7 455,0
Arsavgift/kvm kr 727,0

2019
2219,6

28,3
70,3
1,5

7 709,0
693,0

2018
2214,9

-96,6
69,9

1,7
7 782,0

693,0

2017
2 222,6

72,3
69,6
1,9

7 848,0
693,0

Nettoomsattnine

Rorelsens huvudintakter, fakturerade kostnader, sidointakter samt intaktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intakter och kostnader, men fore extraordinara intakter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital i relation till balansomslutning.

Genomsnittlis skuldranta
Bokford rantekostnad i forhallande till genomsnittlig laneskuld.

Fastighetslan/kvm

Foreningens totala fastighetslan dividerat med boyta av foreningens fastighet.

Arsaveifter/kvm
Foreningens totala arsavgifter dividerat med boyta av foreningens fastighet.

-z^
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Forandring av eget kapital
Medlems-

insatser

Belopp vid arets
ingang
Disposition av
foregaende
ars resultat:

Arets resultat

Belopp vid arets
utgang

Upplafelse-

avgift

28 008 000 25 016 000

28 008 000 25 016 000

Fond for yttre

underhall

1227481

151700

1 379181

Balanserat

resultat

1 180272

-123368

1 056 904

Arets

resultat

28332

-28 332

180 187

180 187

Totalt

55 460 085

0

180 187

55 640 272

Forslag till vinstdisposition
Styrelsen foreslar att till forfogande staende vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
arets vinst

disponeras sa att
reservering fond for yttre underhall
i ny rakning Qverfores

1 056 903
180 187

1 237 090

556 000
681 090

1 237 090

Foreningens resultat och stallning i ovrigt framgar av efterfoljande resultat- och balansrakning samt
kassaflodesanalys med tillaggsupplysningar.

^-
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Resultatrakning

Rorelseintakter

Nettoomsattning
Ovriga rorelseintakter
Summa rorelseintakter

Rorelsekostnader
Driftskostnader

Ovriga externa kostnader
Personalkostnader

Avskrivningar
Summa rorelsekostnader

Rorelseresultat

Finansiella poster
Ovriga ranteintakter och liknande resultatposter
Rantekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Arets resultat

5(13)

Not
1

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

2 2 330 665
-1

2 330 664

2219555
0

2 219 555

3
4
5
6

-1 035 283
-149532
-91 568

-543 749
-1 820 132

510 532

-1 097 781
-119190
-88 433

-543 749
-1 849 153

370 402

1906
-332251
-330 345

180 187

180 187

2214
-344 284
-342 070

28332

28332
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Balansrakning Not
1

2020-12-31
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2019-12-31

TILLGANGAR

Anlaggningstillgangar

Materiella anldggningstillgangar
Byggnader och mark
Summa materiella anlaggningstillgangar

Summa anlaggningstillgangar

Omsattningstillgangar

Kortfristiga fordringar
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsattningstillgangar

SUMMA TILLGANGAR

6

7
8

9

76 957 347
76 957 347

76 957 347

1 029 121
61 708

1 090 829

638 085
638 085

1 728 914

78 686 261

77 501 096
77 501 096

77 501 096

678231
28589

706 820

636 479
636 479

1 343 299

78 844 395
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2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser

Fond for yttre underhall
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

Langfristiga skulder
Skuldertill kreditinstitut

Summa langfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Leverantorsskulder

Skatteskulder

Upplupna kostnader och forutbetalda intakter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10

10

11

53 024 000
1379181

54 403 181

1 056 903
180187

1 237 090
55 640 271

22 256 100
22 256 100

364 000
42237
76212

307 441
789 890

78 686 261

53 024 000
1227481

54 251 481

1 180272
28332

1 208 604
55 460 085

22 540 128
22 540 128

443 972
52753
48888

298 569
844 182

78 844 395
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KassaHodesanalys Not
1

2020-01-01
-2020-12-31
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2019-01-01
-2019-12-31

Den lopande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar for poster som inte ingar i kassaflodet,
avskrivningar etc.
Kassaflode fran den lopande verksamheten fore
forandring av rorelsekapital

Kassaflode fran forandring av rorelsekapitalet
Forandring av kortfristiga fordringar
Forandring av leverantorsskulder
FQrandring av kortfristiga skulder
Kassaflode fran den lopande verksamheten

Finansieringsverksamheten
Forandring av langfristiga skulder (arets amortering)
Kassaflode fran finansieringsverksamheten

Arets kassaflode (forandring av likvida medel)

Likvida medel och avrakningskonto
Likvida medel och avrakningskonto vid arets borjan
Likvida medel och avrakningskonto vid arets slut 7,9

180187

543 749

723 936

-33 070
-10516
36 195

716 545

-364 000
-364 000

352 545

1314625
1 667 170

28332

543 749

572 081

112071
-109291

4263
579 124

-403 986
-403 986

175 138

1 139487
1 314 625

^
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper

Allmanna upplysningar
Arsredovisningen ar upprattad i enlighet med arsredovisningslagen och Bokforingsnamndens allmanna
rad (BFNAR 2016:10) /K2/ om arsredovisning i mindre foretag.

Anlaggningstillgangar
Materiella anlaggningstillgangar
Materiella anlaggningstillgangar redovisas till anskaffningsvarde minskat med avskrivningar. Utgifiter
for forbattringar av tillgangars prestanda, utover ursprunglig niva, okar tillgangarnas redovisade varde.
Utgifter for reparation och underhall redovisas som kostnader.

Avskrivningsprincip

Byggnader skrivs av over den beraknade nyttjandeperioden varvid en linjar (rak) avskrivningsplan
tillampas. Markvardet ar inte foremal for avskrivning, bestaende vardenedgang hanteras genom
nedskrivning.

Fran och med rakenskapsaret 2014 skrivs byggnaden av med rak avskrivningsplan pa totalt 120 ar fran
foreningens start. Tidigare ars avskrivningar har gj crts enligt en progressiv avskrivningsplan pa 100 ar.
Arets avskrivning byggnad uppgar till 536 000 kr.

Foljande avskrivningstider tillampas:
Byggnader 120 ar
Markanlaggningar 10 ar

Not 2 Nettoomsattning

Arsavgifter
P-plats och garage
Hyres- och avgiftsbortfall, parkering

2020
2 207 040

144 995
-21370

2 330 665

2019
2 101 992

143 825
-26 262

2 219 555

-^
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Not 3 Driftskostnader

Fastighetsskotsel
Tradgardsskotsel
Stadkostnader

Snorojning/sandning
Hisskostnader

Reparationer
Planerat underhall

Fastighetsel
Uppvannning
Vatten och avlopp
Avfallshantering
Forsakringskostnader
Kabel-tv

Forbrukningsmaterial

2020
117000
35 175
83750
6375

80000
35509
11560

127 725
156382
127 939
101 461
35803
96243
20361

1 035 283

2019
117000
57530
83750
32788
72309
11916
12427

117385
206491
125 520
83 147
75972
95784
5762

1 097 781

Not 4 Ovriga externa kostnader

Fastighetsavgift
Telefoni
Hemsida

Porto

Foreningsgemensamma kostnader
Revisionsarvode

Ekonomisk forvaltning
Bankkostnader

Underhallsplan
Ovriga poster

2020
51372

710
645

2251
2400

11 500
56312
2775

11 875
9693

149 533

2019
24804

930
501

2251
5354

11 125
50372
1900

11625
10328

119 190

Not 5 Personalkostnader

Styrelsearvode
Sociala avgifter

2020
71 100
20468
91568

2019
68249
20184
88433

-z-
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Not 6 Byggnader och mark

Ingaende anskaffningsvarden byggnad
Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden byggnad

Ingaende avskrivningar
Arets avskrivningar byggnad
Arets avskrivning markanlaggning
Utgaende ackumulerade avskrivningar

Redovisat varde mark

Utgaende varde mark

Utgaende redovisat varde

Taxeringsvarden byggnader
Taxeringsvarden mark

2020
62 077 489
62 077 489

-3 576 393
-536 000

-7749
-4 120 142

19 000 000
19 000 000

76 957 347

40 000 000
14 200 000
54 200 000

2019
62 077 489
62 077 489

-3 032 644
-536 000

-7749
-3 576 393

19 000 000
19 000 000

77 501 096

40 000 000
14 200 000
54 200 000

Not 7 Ovriga fordringar

Skattekonto

Avrakningskonto forvaltare

2020-12-31
35

1 029 086
1 029 121

2019-12-31
84

678 147
678 231

Not 8 Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

FQrutbetald forsakring
Forutbetald kabel-tv/bredband

Ekonomisk forvaltaing

2020-12-31
32734
15964
13010
61708

2019-12-31
0

15964
12625
28589
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Not 9 Kassa och bank

SBAB
Handelsbanken

2020-12-31
637 203

882
638 085

2019-12-31
635 297

1 182
636 479

Not 10 Skulder till kreditinstitut

Langivare
Handelsbanken 171706

Handelsbanken 90468
Handelsbanken 904401

Handelsbanken 3956

Nasta ars planerade amortering

Rantesats
%
1,1

1,55
0,79
1,59

Datum for

ranteandring
2023-03-30
2023-03-30
2024-12-01
2022-03-20

Lanebelopp
2020-12-31

6200196
6 090 000
5 229 880
5 100024
-364 000

22 256 100

Lanebelopp
2019-12-31

6200196
6 174 000
5 429 880
5 180024
-443 972

22 540 128

Not 11 Upplupna kostnader och forutbetalda intakter

Rantekostnader

Revision

Fastighetsel
Fjarrvarme
Avfallskostnader

Forutbetalda avgifter och hyror

2020-12-31
43943
10000
13792
24794
3840

211 072
307 441

2019-12-31
41044
10000
12445
26945
7530

200 605
298 569

Not 12 Stallda sakerheter

Fastighetsinteckning
2020-12-31
27 976 000
27 976 000

2019-12-31
27 976 000
27 976 000
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