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Arsredovisning

for

Styrelsen ler hanned avge Asredovbning for rakenskapsaret 1 januari - 31 december 2020

FdrvaltningsberAttelse

Verksamheten
Bostadsrattsforeningen Eda 1 registrerades 2013{3-22. Foreningen arett privatbostadsforetag, en se
kalad aKa bostadsratstorening. Fdreningen har till andamal att framja medlemmamas ekonomiska
intressen genom att i fdreningens hus upp6ta bostader 16r pemanent boende at rnedlemmama till
nyttjande utan tidsbegransning.

Fdreningen inger i det trivilliga monEsysternet for lokaler samt redovisar rTEms tor indivduell
matning av hushalbel och varmvalten till boende.

Fastigheten
Foreningen ager fastigheten Gredelby 7:79 rned gatuadressen Centratuagen 38 och Klyvargatan 13 i

Knivsta kommun. Byggnadema upprdrdes med start 20'13 och stod klara ,0r inflytt under pedoden mai
och rned augusti 2014. Byggnadema bestar av lyra flebostadshus som ar parvis sammanbyggda ned
trapphus och hiss.

Foreningen upp6ter 124 lagenheter med bostadsratt och tve bkaler med hyresratt.

kvm
1 rum och kok 124 sl 3 968

Total bostadsarea uppgAr till 3 968
Tolal tomtarea uppgar till 4 O21

Total lokalarea uppgar till 209

Byggnademas uppvarmning ar fjaruanre. Fastbheten ar fulkardeslorsakrad hos lf Skadelorsekring
AB-

Vid kommande ordinarie foreningsstamrna 6per mandatperbden ut 16r foljande ledamoter: Spannar
Mats Eriksson samt Per Nordlund.

Styrelsen
Spannar Mats Eriksson
Per I'lordlund
Cristopher Stedt
Jonas Qvamstlom
Marco Knecht
Oliver AfeUt

Ledarmt
Ledarnot
Ledamot, avgAtt
Ledanpt
Suppleant
Suppleant, avfMtad

BDO Malardalen AB
Revisorssuppleant
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Revisor
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Valberedning
Kristofer Bergkvbt

Stdmma och sammantraden
Foreningens ordinarie forenings$amma hdlb den 17 iuni 2020. Styrelsen har under Aret hallit I
stycken protokollfOrda sammantraden.

Avtal
Fastighetsskotsel och iour
Stomingsilur
Lokatuard
Nyckelhantering
Elnat
E lleve ran16 r
Fjarvanne
Ekonomisk r0rvaltning och Egenhetsfdrteckning
KabelTV och bledband
Renhallning
F6rsakring
Vatten och avlopp
Hissar
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Biksbyggen ek.fOlening
Secudtas
Nya Nonskensgupp AB
BB Gruppen i Uppsala
Vattenlall
Bodens Energi AB
Vattenfall
Mediator AB
Com Hem AB
SUEZ Recycling AB och Knivsla kommun
ll Skadeforsakring AB
Roslagsvatten AB
Uppsala Hiss & El AB

2016

Overldtelser och medlemsinformation
Under aret har 12 st OverlAtelser av bostadsratt skett (foregaende ar 16 st).

Antal medlemmarvid rakenskapsArets slut var 144 st (l6regaende Ar 150 st)

Energif6rbru kn ing, jdmfcirelsetal
2020 2019 20'18 2017

Vanne (MV\'h)

Er (kwh)
520

329 291
571

332 79'l
585

342 843
577

350 155
582

346 423

Fastighetsunderh6ll under Aret
Kostnadema ,0r lastiqhetens underhall uppgar till 400 561 kr, varav reparationer 225 442 kr. De

stOIsta Atgardema under aret har varil:

Uppsala Vardeskydd Teknik AB, rnontering av passersystem
Biksbyggen ek.torening, reparation av ytterd0n
Riksbyggen ek.f0rening, algarder efter OVK i hyreslokal
Riksbyggen ek.f orening, radonmatning

134 625 kr
59 282 kr
46 699 kr
35 942 kr

Verksamheten under Aret
Foreningen har under &ret genomfort en radonmatning nEd godkant resultat, fostat lonstren tilltvatt-
tuattstugoma, markt upp veningsplanen i trapphusen, genomf6rt OVK, bytt bokningssystem t6r tvattd
och installelat ett elektroniskt Bssystem till tvattstugoma.

Vissa brister som kvaBtAtt elter lemaEbesiktningen 201 I har etgardats under Aret. Arbetet rned
ytterligare ett par entreprenadrelaterade punkter komrner att fortsatta under 202'1 .

Foreningens verksamhet har i begransad men peveftats av coronapandemin. Styrelsen beslutade att
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bevita f0reningens lokalhyresgader en tilfalig hyresreduktion under ett antal manader under vAren.
Fdreningen lick ersiittning frAn staten med hafiten av hyresreduktionen. Foreningsstamman kunde
genomtdras pA plats, om an rned coronaanpassad lokal. i&ijlighet att delta istamman via videolank
elbi6ds, vilket en rnedlem utnyttjade.

Avgiftsiindringar och hyror
Asavgiftema har vadt oldrandrade under veftsamhetsAret. Hy'or ldr parkeringsplatsema holles ,ran
lrAn 400 kr per menad till 575 kr per mAnad den 1 februari 2020.

Ekonomi, jiiml6relsetal

2020 2019 2018 2017

t\,lettoornsattning (tkr)

Besuhal etter f inansiella poster (tkr)
Balansornslutning (tkr)

Soliditet (eget kapital/balansornslutning)
Eankskuld/lgh. yta (krlkvm)

Arsavgift bosttrder (dec. kr/kvm)
Rantekanslrghet '
' R6n€tiirarde skLld ps 31.12 x 1 % / redovisade &savgtftg

Fastighetsfcirvdrv
Foreningens toryarv av fastoheten Gredelby 7:79 skedde genom att forst tdrvarva Junior Living i

Knivsta AB. Darefter flyttades lastigheten 6ver i tOreningens ago och Junior Living i Knivsta AB
likviderades. Genom denna overforing av fastigheten uppstod en latent skatteskuld som faller ut vid en
eventuell likvidering av fdreningen. Underiaget lor den latenta skatteskulden ar 5 478 964 kr.

Den latenta skatteskuHen utgors av underlaget och den, vid likvkJationstilf albt, gallande
ldretagsbeskattningen. Fcir 2020 var procentsatsen 16r denna 21 ,4 "/o.

UnderhAllsplanering
Avsattning f0r f0reningens fastighetsunderhall skall goras ed€en n€d ett bebpp rnotsvarande minst

0,3 o/o av fastighetens byggnadsvarde, taxeringsvarde eller enligt uppra ad underhalbplan.

Foreningen har under eret amoderat 530 621 kr (.1,3old av fdreningens ingaende skuld 2020.

Arets resultat
Foreningen redovbar ett negativt resultat for Aret, vilket var f6rvantat de Arsavgifler inte tas in tor att
tacka hela avskrivningen pa byggnaden.

Arets drifts-, personal och rantekostnader sarnt amortering enligt plan har tackts in av debiterade
avgifter och hyror f0r aret.

4 702
-587

130 878
67,8y"

10 321
883

11,70/"

4 735
-51 1

131 845
67 ,81"
10 455

883
11 ,80/"

4 221
-1 015

132 645
67 ,80/"
10 573

823
1 3,80/.

3 968
-337

134 046
67 ,80k

10 671
709
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Belopp vid Arels ingang
Dispositbn av 2019 ars resultat
Lntag enligt stamrnobeslut
Arets resultat

Belopp vid Arets utg&ng

Fdrdndring av eget kapital

4(10)

lnsatser och
uppEtebeavg

Yttre repara-
tionsfond

Arets
resultat

Balanserat
resultat

91 180 000
0

407 175
165 051

-119706

-1 688 206
-556 373

-51 1 028
511 028

-587 166

-587 1 6691 180 000 452 520 -2244 579

Forslag till resuhatdisposition :

Avsatning och uttag ur yttre reparationsronden gOrs inom resultatdispositionen efter beslul av
I0reningsstamman.

Till l0reningsstammans dbposition star:

Balanserat resultat
Arets resuttat

Styrelsen f 6resler att:

Till yttre reparationsf onden avsettes
Ur yttle reparationsf onden ianspreKas
Till balanserat resullat overl0res

-2 244 579
-587 1 66

-2 A31 7 45

165 051
0

-2 996 796

-2 831 7 45

Styrelsen loreslAr att avsatning tilltond gors enligt stadgar med 0,3olo av fastighetens taxeringsvarde.
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2019

226 943

50 0)

4 735 592

RESULTATBAKNING

INTAKTER

2O2o I'lot

tlettoomsattning

Arsavgifter
Vattenavgifter
E lavg ifte r
Kabel TV-avgifter
Hyresintakter

OYriga r6relseintekter

Ovriga intaher

SUMMA INTAKTER

Kostnader t6r fastighetstdrvaltning

Driftskostn ad e r
Admin btrationskostnade r
FastUhetsavg if ttrastig hetsskatt

BOBELSENS KOSTNADEH

3

3 504 240
186 204
328 414
297 600
385 1 68

3 504 240
192 501

394 251
297 600
347 000

a 067 364
-154 273

-26 170

139 503

4 701 626 1

-547 165

139 503 2

4 441 129

-1 197 499 6

-17 t 795

-415 371

-587 166

226 943

4 962 535

-3 247 807 4

-167 057 5

-400 561

-2 873 286
-149 777

-26 170

-342 550
-273 073

0
-450 854

-3 049 233

-160 354

-61 5 623

Personalkostnader

Beparalion och urderhallskostnader

Reparationer -225 442
Undehall -175 1 19

AvskrivningEr, materiella tillgangar

Byggnader

RORELSERESULTAT

Resultat ftan finansiella poster

RenteintaKer 0
Rantekostnader {15 371

HESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTEF

ARETs RESULTAT

-1 197 499

€0 174

450 854

€1 1 028

€1 1 028

,ll
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BALANSRAKNNG

TILLGANGAH

t{ct

91 632 520

-2 831 745

20 337 138 I

I
21 740 575

130 878 488

1 10 961 539
18 157 800

6(1 0)

129 1 19 339

2020 2019
irEteriella anleggningstillgengar

Byggnader
Mark

Omsettningsti ll gangar

Kortlristiga f,ordringar

lvle d Ie msavg ifte r/h yro r

Skattekonto
Ovriga fordringar
F0rutb. kostnader/uppl

Kassa och bank

SUMMA TTLLGANGAR

Bundet eget kapital

lnsatskapital
UppBtelseavgitter
Yttre reparationsfond

Ansamlad ldrlust

Balanserat Iesultat
Arets resultat

Lengftistiga skulder

Skulder till kred itinstitut

KortAistiga skulder

Kortfrbtig skuld till kreditinst.
Leverantdlsskulder
Skatteskulder
Skuld morE
Ovr kodfdstila skulder
Upplupna kostnader
Forskottsinbetalda hyror/avg

109 764 044
18 157 800 127 921 840

6

intaKer

72 662
383
797

350 500

73 1 60 000
18 020 000

452 520

-2 244 579
-587 166

16 623
398

0
417 465

73 160 000
18 020 000

407'175

-1 688 206
-51 1 028

541 604
243 478

2 563
7 130

0
280 579
439 329

434 490

2 291 093

1$ 444 922

424342 7

2 532 306

130 878 488

EGET KAPITAL OCH SKULDER

20 6't 6 143
292 650

z zt5
4 685

0
344 965
479 917

9.1 587 175

-2 199 234

40 942 298

1 514 683

131 844 922SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

l^*
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NOTER

BedovisningspriBciper

Arsredovisningen har upprattats enligt arsredovisningslagen (1995:1554) och BoKoringsnamndens
a menna rad BFNAH 2012:1 (K3). lnkonEter och utgifter ar periodiserade enl(lt god redovisningssed

Lan som fdrlaller nastkommande rakenskapsar redovisas lr.o.m detta arsom kodfrist(9 skuld i
enlighet rned SRFU 8. Fdreningen har inte tat nagra indikationer pa at Enen inte kommer att
ornsattas46dangas.

V6rderingsprinciper
Tilbangar har varderats utilran anskaff ningskostnaden.

Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beraknas inflyta.

Matedella anHggningstifigangar redovbas till anskaflningsvarde minskat med avskrivningar. I

anskatfningsvardet ingar utgifter som direkt kan hanl6ras till forvarvet av tilbangen.
Fdreningen tillampar komponentavskivning vilket innebar att byggnaden delas upp i olika utbytbara
delar, komponenter, med olika nyttjandeperioder. Nar en komponent ien anEggningstillgAng byts ut
Iesultatfols eventuellt re$varde och den nya komponentens anskatfningsvarde aktiveras.

Lngifter for lopande reparationer och underhAll redovisas som kostnader.

Materiella anEggningstillgangar skdvs av systematisK over tilEangens bedornda nyttjandeperiod.
Nar tifigangamas avskrivningsbara belopp ,ast$alb, beaKas i f0rekommande fall tilbangens
Estvarde. Pa mark gols inga avskrivningar de nyltjandeperioden bedoms vara obegransad.

Linjar avskdvningsmetod anvands for ovriga typer av materiella tillgangar.

Fdljande avskrivningstider anvands:

Byggnader

- Stomrne: 200 er.
- F6nster, donar, portar, el, ventilation, hissar: 50 ar.
- Tak, fasad, balkong: 40 ar.
- ovrfia byggnadsdelar 12 - 25 er.

Belopp anges i hela kronor (SEK).

NOT NH 1 Hyresint6kter

Hyra lokaler
ReduKion, hyra lokaler
Stadligt st6d, hyra lokaler
Hyra p-platser

Fastl?hetsskatt lokaler

SUMMA

2019

220 116
0
0

109 400
17 484

347 000

r'-ft4"
LN

2020

223 668
-21 31 6
10 657

154 675
17 484

385 168

\r
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287

198
4

138
42

32
3

476
498

358
193

90
321

1

24
74

128

8(10)

2019

426
'180

177

974
987
582
662
221
100

082
076
099
099
068
620
917
016

NOT NB 2

Avg. andrahandsupplatebe
Gernensamhetslokal

F0 rsakringsersattning

Paminnelseavgift
Ovriga intaKer

SUMMA

NOT NR 3

FastbhetsskOtsel

Fastighetsskotsel, extra
Besiktningar
stad
Hissar

Seruiceavtal
Bevakningskostnader
EI

Uppvarmning
Vatten
Sophamning
rcrsakringar
Kabel TV
F6rbru kning sinventaie r

Extern revisor
Advokat och rattegangskostnader
Ovriga f astighetskostnader

SUi'MA

6vriga r6relseintektar

2020

121 482
14 300

0

3 180
54-l

139 503

Driflskostnader

2020

296 455
43 416

250 869
98 397
90 167
81 585

0
442 381
465 200
329 166
250 098

95 186

309 957
98 073
24 194
65 475

126 745

3 067 364

Personalkostnader

2019

105 075
12 500

99 830
1860
7 678

226 945

tlOT NR 4 Fastigh€tsskatyavgitt

Byggnadema har esatts vardeer 2014 och ardarmed befriade fran kommunal fastighetsavg ift i 15 ar
Fastighetsskatt som edigen bekiper p& lokaler ar 1olo av gallande taxeringsvarde fdr lokaler.

Taxedngsvardet framger av annan not.

iIOT NR 5

Foreningen har inte haft nagon anstalu personal under eret

Arvode, lon och ovr(la eEattningar till styrelse

Summa l0neroch arvoden

Sociala avgifter

SUiI A LONEH, ARVODEN OCH SOC. AVG.

2020

127 375

127 375

39 682

'167 057

2 873 286

2019

'122 099

122 099

38 255

160 354

LI
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Bokftirt verd6: 2020

Byggnader 117 348 200

lngaende ackumulerade avskrivningar 6 386 661
Arets avskrivningar -1 197 499

L.[geende ackumulerade avskrivningar -7 584 160

Lftgaende lesNarde enl(lt plan 109 764 040

SUMMA BOKFOBT VARDE 109 764 O4O

Byggnadema skrivs av rned i genomsnitt ca 'l Yo per ar enligt linjar avskdvningsplan

NOT NR 7 Fdrutb. kosbaderluppl

2020

32 345

89 556
1 54 638

350 500

NOT NR 8

NOT NB 6

Ta xe ri ngsv a rd€ :

Byggnadsvade
Markvade

SUMMA TAXERINGSVARDE

F0rutbetalda f 0rsakringskostnade r

F6rskottsbetald lastighetsskdtsel och stad
F0rskottsbetalda leveranto re r

Upplupna intakter el och vatten

SUMMA

Nordea
l.lordea
t{ordea
l.lordea

SUMMA FASTIGHETSLAN

Avgar 6n f6r ornl6rhandling under nada rikenskapsAr
Kortf ristig del 6vriga f astighetslan - nasta &rs amortering

SUMMA KORTFRISTIGA LANESKUDER

SUMMA LAilGFBISTIGA LANESKULDER

Beraknad lAneskuld 2025.1 2.31

2020

55 017 000

47 062 000
7 9s5 000

55 017 000

Gredelby 7:79

Skul(br kreditinsdUt
Ranb,ust. Ranta

202142-18 0,57"/o
202141-20 1 .050/"
202241-19 1 ,090/0
2023{1 -19 0,9870

2019

't 17 348 200

-5 189 162
-1 197 499

s 386 661

1 10 961 539

110 961 539

intekter

2019

30 328
96 841
96 232

194 068

417 469

52 400 000
2617000

Skuld

I 773 284
10 467 859
10 277 228
10 434 910

40 953 281

20 241 143
375 000

20 616143

20 337 138

38 245 261

p,U
L+

2019

55 017 000

47 062 000
7 955 000

55 017 000

Faslighetens taxeringsver(b ar uppdelat enligt f6liande:

Bostader 52 400 000
Lokaler 2 617 000

v5.6



Brf Eda 1

Org.nr 769626-1028 100 0)

NOT NR 1O

FastUhetsinteckningar

NOT NR 9

Upplupen rantekostnad
Beraknat revisionsarvode
Beraknat styrelsearvode
Eeraknat 6vr(lt arvode
Beraknade sociala avgifter
6vriga upplupna kostnader

SUMMA UPPLUPNA KOSTNADER

Upplupna koahader
2020

76 230
24 000

1 38 000
3 375

44 078
59 282

344 965

SEllda sakerhet€r

2020

44 426 000

Per Nodlund

2019

82 411
22 700

1 16 250
3 000

38 360
't 7 858

280 579

2019

44 426 000

t'lOT NR 11 VasenuigE hendelser ener r5kenskapsarets slut

Styreben bedomer att den pagAende pandemin, Covid-19, inte komrner att ha en vasentlig negativ
etlekt pa I0reningens resultat pa det nya eret.

Knivsta den Zt 7-D?-l

f'n,
),K
fSpdnna

36,,'tcs

r Mats Eriksson

,4,(

Jonas Qvamstr0m

REVISIONSPATECKNING

Min revisionsberattelse har lamnats den Ll r'"a" s U'' Ll

Ludwig Holrngren

BDO Mehrdalen AB
AuKoriserad revisor

.l',1/n""lto(" \ /t



BDO
REVISIONSBERATTELSE

Till fiireningsstiimman i Brf Eda I
A9.or.769626-1028

Rapport om lrsredovisningen

Ultalatdet
Vi har utfort en revision av arsredovisningen fdr BrfEda I fdr 6r
2020.

Enligt var uppfatming har ersredovisningen uppraftats i enlighet
med arsredovisningslagen och ger en i alla vasendiga avseenden

raftvisande bild av forenitrgeDs fmansiella strllning per detr 3l
december 2020 och av dess finar$iella resultat fttr &et eoligt
Arsredovisningslagen. Firrvaltningsberlttelsen ilr ftirenlig med
fu sredovisningens dvriga delar.

Vi tillstyrker darfdr att fdreningsstdfiman fasballer
resultatr{kningen och balansralqringen.

Grund ldr unalonden
Vi har utfbrt revisioom enligt Inlemational Stondards otr Auditing
(lSA) och god revisionssed i Sverige. vafl ansvar enligt dessa
standarder beskivs n6.mare i avsnittet "Revisoms aNvar". Vi dr
oberoende i fdrhelande till fttreningen enligt god revisoBsed i
Sverige och har i dvrigt fullgiort van yrkes€tiska ansvar er igt dessa
kav.

Vi anser dt de revisionsbevis vi har inhamtal ar tillrackliga och
dndatuelsenliga som grurld f6r vfua uttalanden.

Sorelsens anl/or
Det iir styrelsen som har aDsvaret Br att ersredovisningefl rppranas
och att den ger en rattvisande bild enligt A.sredovisningslager-
Styrelsen ansvarar aveo fdr den intema kontroll som den beddmer
& nddvandig fdr att upprafa en Arsredovisning som inte inrcheller
trAga vas€ntliga felalligheter, varc sig dessa b€ror pA

oeger igheter eller rnisstag.

Vid uppraltandet av ersredovisnhgen msvarar styrclsel Iitr
beddmnhgen av foreningens fdrmiga att fortsrtta verksarnheten.
Den upplyser, nar sA dr tillampligt, om fdrh6llanden som kan
paverka 6rmegan att fonsatta verksamheten och att anvanda
aotagandet om fortsaft drift. Ant3gandet om fortsatt drift tillampas
dock inte om styrelsen avser att lilsr'idera fdreningen, upphota med
verksamheten eller inte hr tragot realistisk altemativ till att gdm
nAgot av detta

Revisorns qnsvar

Vera mel ar att uppna en riE ig grad av sakerbet om hl.rluvida
fusredovisningen mm helhet inte innehaller nagla vasentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pA oeBentligheter eller misstag,
och att l{flna en revisionsberatelse som innehaller vara uttalanden.

Rinlig sdkerhet ar en hdg gmd av sdkerhet, men tu ingen gararti fdr
aft en revision som utfdrs snligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer an uppEcka en vlsentlig felaktighet om en sadan
firlrls. Felalligheter kan uppsta pe gund av o€gentlighet€r eller
misstag och anses vara v6s€ntliga om de enskilt ellei tillsammaos
rimligen kan fd.venbs peverka de ekonomiska beslut som
arviindarc fattar med grund i arsredovisningeo.

Som del av en rcvision eriigt ISA anvhder vi professionellt
omddme och har en professionellt skeptisk installDing under hela

revisionen. Dessutom:

. idetrtifierar och b€domer vi riskerna f6r visentliga felaktigheter i
fusredovisoingen, vare sig dessa beror pa oege ligheter eller
misstag, utfo.mar och utfdr greslsringsAqarder bl6rd annat utifien
dessa risker och inhamlar revisionsbevis som tu tillrackliga och
iindamels€nliga 16r att utgdra etr gurd fdr vera uttaland€n. fusken

ftr att hte umtacka en vasendig felaktighet till Ibljd av

oegentligheter ar hdgre f,n fdr etr vasentlit felaktighet som berot pe

misstag, eftersom oegentligheter ka[ innefatta agerande i maskopi,
Erfalskoing, avsildliga utelamna[den, felaktig information eller
esidogittande av intem kontroll.

. skaffar vi oss en fdBtlelse av deo del av fdrcntngens iDtema
kontrlll som har betydelse fo. va{ rEvision for att utforrna
gaisknings{tgarder som ,r lSmpliga med htuisyn till
omsulndighetemq men int€ f6r att utta.la oss om effel(iviteten i den
intema kodtrollen.

. utv?irdeEr vi lemplgheteD i de redovisnirgs?rinciper som
anvatrds och rir iBhete[ i stfelsens uppskatmingar i redovisninggn
och tilltdrande upplysningar.

. drar vi en slutsats om lumplighelen i att sgGlsen atrvetrder

altagandet om fortsatt drift vid upprAttandet av Atsredovisningen.
Vi drar ocksa en slulsars, med gund i de inhamtade
revisiombevisen, om huruvida det finns nagon vasentlig
osrkerhelsfaktor som avser sadana haldelser eller {brhrllatrdetr som

kan leda till betyda.de tvivel om ftireningens formiga alt foflsatta
verksarnhetel Om vi drar slutsatsen att det finns en vasentlig
osakerhetsfoktor, meste vi i revisionsberdttelsen fdsta
uppmarksamheten p, upplysoiagama i lrsredovisningen om den
vasendiga osake retsfalitom eller, om sidana upplysningar ar
otillr6cklig4 modifieia uttalandet om e$redovisningen- VAra
slutsatser baseras pe de revisioosbevis som inhamtas fiam till
datumet ftr revisionsberattelsen. Dock karl framtida h:lndelser eller
f6rbalan&n gfia att en forening inte ltugre kan fortsaua
verkarDhelen.

. utvardemr vi den liv€rgripande presentationen, smrkturen och
innehillet i Anredovisningen, dfibland upplysningam4 och om
i$redovimingen lterger de underliggard€ transaktionerna och
handelsema pA et satt som ger en rattvisande bild.

Vi maste informem styrels€n om bland annat revisionens plaierade
omfatrning och inriktnhg sarnt tidpukten for den. vi m.iste ocka
informera orn betydelsefulla iahagels€r under revisiooen,
diiribland de eventuella betydmde brister i den intema konaollsn
som vi identifierat.
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Utalatden
Utdver v6r revisiotr av Arsrcdovisningetr har vi Ave[ utf6n en
revision av st Tels€ns fdrvaltning flrr Brf Fia I ftrr ar 2020 samt av
forslaget till dispositioner betraf[arde ftreningens vinst eller
forlust.

Vi tillsty*er dt fdreningsstdmman behandlar fdrlustetr enligt
fdrslaget i forvaltningsberaftetsen och beviljar styrelsens ledamdter
ansvarsliihet f6r rdkenskes6ret.

Grand ldr trttolondefi
Vi har utf6( revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vefi
ansvu enligt denna beshivs narmare i avsninet "Revisorns aDsva/-
Vi ar oberoeDde i fdrha[mde till fureaingen enligt god rovisorssed i
Sverige och har i 6wigt fullgjort vdrt yrkes€tiska a[svar enligt &ssa
krav

Vi anser att de revisioDsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och
andamelsenliga som grund fdr vera uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det 6r st).relsen som har anivaret for llt.slaget till dispositioner
betrdffandc Ibreningens vinst eller forlust. Vid fdrslag till utdelning
innefattar detta bland armal en beddmning av om utdelnirgen ?ir

fdrsvarlig med hiinsyn till de kav som fdreningens verksarnhetsart,
ornfattning och risker stiller pe storleken av fdreningens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stallniDg i 6v.ig1.

Styr€lsen ansvarar for fdreoingens orgaoisatior och fdwaltningen
av fdreningeE angelagenheter. Detta ionefanar bland atrnat att
fonlopande bedoma fdredtrgeN ekonomiska situation och alt tillse
att ldreningens organisation & utformad se att bokfbringen,
medelsforvaltiingen och f6re ngens ekonomiska drgelagenhetEr i
dvrigt kontrolleras pa ett b€tryggande satt.

Rerkorns orr$tar

Van mel betraffande revisionen av fdrvsltningen, och dllrmed vart
uttala[de om ansvaGfiihet Ar att inhamta rcvisionsbevis fdr att Ined
en dmlig grad av sakerhet krmna beddma om nigon styrelseledamot
i negot vaseDdigt avseende:

. fdrctagil nigon etgard eller giorr si8 skyldig till negoo
fdrsummelse som katr fdranleda ers{ttningsskyldighet mol
foreningeo, eller

. pA nlgot aonat satt handlat i st id med bostadsrdtlslagen,
fllampliga delar av l6gen om ekonomiska foreningar,
&sredovimingslagen eller stadgama.

VAn mil betraffande revisiotren av lorslaget till dispositioner av
f0reningens vinst eller forlust, och darmed vart uttalald€ om dett4
ar att med rimlig grad av sakerhet bedoma om fdrslaget ar fdrenligt
med bostadsrdtalageL

Rimlig sakerhet ar en hdg grad av slkerhet, men ingen garaDti ftir
att en revision som utfifis enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptiicka atgdrder eller ftsummelser som kan
ldrrnleds ers6ftoidgsskytdighet mot forEningen, eller att ett forslag
till dispositioNr av ldredDgeDs vimt eller forlust inte ar tttrenligl
med bostadsra$slageo.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anvander vi profession€llt omdome och har en professionellt
skeptisk iostalloing under hela revisionen. Granskninge, av
l6rvaltningen och f6rslaget till dispositioner av fdreningens vinsl
eller fdrlust gnmdar sig fiiirbst pe revisionen av rdkenskapema.
Vilka tillkommande grarskd[gselgarder som utfl]rs baseras pa var
professionella beddmning med utg6ngspunkt i risk och vasendighet.
Det innebar att vi fokuserar gransknhgen pe sedana etgdrd€r,
omdden och lorhlllandeo som a! vdsentliga for verksamheten och
ddr avsteg och overtriidelser skulle ha sarskild betydelse for
ldreningens situation. Vi gir igerom och provar fattade beslut,

b€slutsunderlag, vidlagna fltgiirder och an&a forhelland€n som 6{
rclevanta for v6fl uttalande om aNvdsfrilet. Som urderlag 16r vin
uttalarde om styrelsens forslag till dispositioner beEaffande
foreningens vinst eller forlust ha, vi granskat om forslaget {r
fdrer igt med bosladsrattslagen.

Uppsala den 1-1 mars202l

BDO Malardalen AB

Ludwig Holmgren

Auktoriserad revisor
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