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Arsredovisning
BostadsrattsfOreningen

Li Ii u m
Styrelsen far harmed avge ârsredovisning fOr rakenskapsaret 1 januari - 31 december 2020.

FärvaltningsberatteLse

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
styrelsens uppdrag ingâr det att planera underhâll och forvaltriing av fastigheten, faststalla foreningens ársavgifter

samt se till att ekonomin är god. Via rsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhâll och därfOr gOr
styrelsen ârligen en budget som ligger till grund for dessa berakningar. Storleken pa avsattningen till fonden fOr yttre
underhâll bor anpassas utifrân foreningens plan for underhâllet. Kommande underhâll kan medfora att nya Ian
behOvs. Foreningen ska verka enhigt sjalvkostnadsprincipen och resultatet kan variera Over âren beroende pa olika
atgarder. Forandringen av foreningens Iikvida medel kan utlasas under avsnittet FOrandring likvida medel.

¯ FOreningen fOljer en underhalisplan som sträcker sig mellan âren 2020 och 2080.
¯ Inga stOrre underhâll ar planerade de närmaste aren.
¯ Medel reserveras arligen till det planerade underhâllet. FOr att se avsättningens storlek, se fondnoten.
¯ Amortering pa fOreningens Ian sker enligt plan. FOr mer information, se Iânenoten.
¯ Arsavgifterna planeras att hOjas.

Fler detaijer och mer information om de olika delarna finns langre fram i fOrvaltningsberattelsen.

Foreningens ändamâl
FOreningen har till ändamâl att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att fOreningens hus upplata
bostadslagenheter och lokaler med nyttjanderatt och utan tidsbegransning.

Grundfakta om foreningen
BostadsrattsfOreningen registrerades 2010-05-28. FOreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2010-1 1-05
och nuvarande stadgar registrerades 2017-07-07 hos Bolagsverket. Foreningen har sift sate i Värmdö kommun.

FOreningen är ett s.k. privatbostadsforetag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgor därmed en akta
bostadsrättsfOreni ng.

Foreningen är medlem i samfällighetsforeningen Farstadals SamfallighetsfOrening, FSF. Samfafligheten fOrvaltar
Gustavsberg GA:31 och GA 73, fOreriingens andelar ar 17,26 % respektive 20.86 %.

Styrelsen
Staffan Robert KvarnstrOm
Ove lngvar Jennesäter
Sten Oskar Hugo Mejfelt Douhan
So Torsten Svenson
Anna Cristina Akerbiom

OrdfOra ride
Leda mot
Ledamot Nyckelansvarig
Ledamot Teknikansvarig
Ledamot Sekr och P-platsansvarig

Carl-Magnus Caj Persson Suppleant
Karl Tommy Westerberg Suppleant

Vid kommande ordinarie foreningsstamma loper mandatperioden ut for följande personer:
Ove lngvar Jennesäter. Carl -Magnus Caj Persson, Karl Tommy Westerberg och Anna Cristina Akerblom.

Styrelsen har under âret avhâllit 5 protokollfOrda sammantraden.
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Revisorer
Stefan John Paul Rosberg Ordinarie Extern Revea AB
Gabriel Turgay Suppleant Extern Revea AB

Valberedning
Kerstin Zaring Sammankallande

Stämmor
Ordinarie foreningsstamma hölls 2020-05-19.

Fastighetsfakta
Foreningens fastighet har förvärvats enligt nedan:

Fastighetsbeteckning Forvãrv Ko mmu n
Gustavsbera 1:394 2010 Varmdö kommun

Fullvardesforsakring finns via Trygg-Hansa.
I forsakringen ingâr kollektivt bostadsrttsti!lagg far medlemmarna samt ansvarsfarsakring fOr styreisen.

Uppvarmning sker via fjärrvärme.

Byggnadsâr och ytor
Fastigheten bebyggdes 2010-2011 och bestär av 4 flerbostadshus.
Vãrderet är 2011.

Byggnadernas totalyta ar enhigt taxeringsbeskedet 3 51 7 m2, varav 3 517 m2 utgor lagenhetsyta.

Lagenheter och lokaler
Foreningen upplter 58 lagenheter med bostadsrätt.

Lagenhetsfardelning:
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Teknisk status
FOreningen fOiler en underhâl!splan som upprattades 2020 och sträcker sig fram tifl 2080.
Underhâilsplanen uppdaterades 2020.

Nedanstâende underhâii har utfOrts eDer planeras:

Utfört underhâll Ar Kommentar
Utbyte av samtlig gârdsbeiysning, 2018 - 2023 Garanti pa samtliga Led Lampor
beiysning pa p-piatser samt tom 2023 Miijobeiysning Svenska
samtiiga trapphus harbytts Ut till AB
LED- belysning och armaturerna har
anpassats därtili
Underhâllsspolning av stammar och 2017 - 2027 Frändfors VVS AB
samtliga Igh
OVK 2017 -2023 Franska Bukten AB
Byte avliliiuftfiiter I varje igh 2012 -2021 Central anskaffning men eget

utbyte. Nästa byte sept 2021
Hissservice 2011 - 2021 Serviceavtai med Kone Hissar AB
Samtiiga filter i fiäktrum har bytts 2011 - 2021
eniigt tillverkarens foreskrifter.

Planerat underhàll Ar Kommentar
Utvandig mâlning av entrépartier
17-23, dOrrar till
undercentralsbyggnad samt
cykeiforrad
Löpande underhâll av fastigheterna
och den tekniska utrustningen
Byte av tiiluftfiiter i samtliga Igh.

2021 Eni Uh plan

2021 Enligt stadgarna och tiliverkares
fOreskrifter och i samrâd med WiAB

2021 Anskaffas centrait men resp
mediem byter sjäiv fiitren

OVK av samtliga system och 2023 intyg gälier till sept 2023
lägenheter
I Ovrigt eni Uh -plan 2026 Lopande fram till dess
Forebyggande hetvattenspolning av 2027 Rekommenderad âtgard vart 8-10
avioppssystem I Igh och stammar

Förvaltning
Föreningens forvaitningsavtai och Ovriga avtai.

Avtal Leverantör
Ekonomisk forvaitning SlOts per 1 juii 2013 med SBC AB och loper tills vidare
Teknisk fOrvaitning SlOts med WIAB 2020 att galia from 2020-12-01 och gailer tills vidare.
VinterunderhâU samt Hängavtai med Farstadais samfaiiighetsfOrenings avtai med PB Mark&MiljO
sommarunderhâil AB sedan 2016 tills vidare
Egenkontroliprogram Styrelsen har gjort upp ett egenkontroliprogram. där bl.a kontrakt och

avtal med samtliga tecknade underavtal finns tiiigängiiga.

Ovrig information

Bostadsrattsforeningen Lilium bildades I maj 2010 och den fOrsta infiyttningen skedde under aug-sept 2011. Det
pianerade 10-ârsjubileet blev dock instãilt pga Coronapandemin. Ett fOrsenat firande pianeras istället att ske under
hOsten 2021 dâ 10-ârsjubileet av infiyttningen äger rum. Alit beror fOrstâs pa hur pandemin utveckiar sig.

Foreningen har sitt sate I Gustavsberg i VarmdO kommun I Stockholms Ian. FOreningen hade vid ârets slut 78
medlemmar och 58 iagenheter. Under âret har 5 Iagenheter Overlãtits, viiket är tre Igh färre an foregãende âr.
FOrsäijningspriserna har fortsatt oka och lagenheterna mom Liiium säljs snabbt och dã med budgivning.

Under àret har inga ansOkningar om andrahandsuthyrning inkommit tiM styreisen. FOreningen debiterar en
stadgeenlig avgift for andrahandsuthyrningar.
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Brf Lilium äger 54 p-platser varav 27 St 1 försedda med med eluttag for motorvärmare. Platserna hyrs endast Ut till
foreningens medlemmar genom separata kontrakt. De fOljer sâledes inte med lagenheten vid en ev. Overlätelse, utan
ett särskilt kosystem tillampas fOr uthyrningen. FOr närvarande finns ingen kO, utan nâgon enstaka plats är ledig.
Cristina Akerblom är styrelsens P-plats ansvarige.

DärutOver äger Lilium tvä P-platser p innergârden, avsedda for tillfalflga besOkare med hcp-tiltstând eller
Hemsjukvârd, samt en plats fritt upplâten for Ovriga besOkare till Brf Lilium med tidsbegransning till 30 minuter samt
fOr lastning och lossning. I Ovrigt eftersträvar vi en bilfri innergàrd for en battre och säkrare boendemiljO.

Parkeringsbestammelserna I hela Farstadal inki fOreningarnas tomtmark övervakas av APCOA genom hangavtal. Ev.
Overskott av verksamheten tilifOrs FSF driftbudget, vilket indirekt pverkar var egen budget.

FOreningen är kollektivt ansluten till Telias fiberbredband. fast bredbandstelefoni och digital-TV med Telias
grundutbud om c:a 20 kanaler. Avgiften debiteras mãnadsvis med f.n 212:- utOver arsavgiften till fOreningen. Den
enskilde medlemmen kan därutOver utöka kanalutbudet has Telia eller ansluta ytterligare TV- apparater mat en extra
rabatterad kostnad.

FOreningen har även tecknat ett koUektivt avtat med Trygg -Hansa am ett kollektivt bostadsrattstiUagg fOr samtliga 58
Igh. Kostnaden for detta ingãr I arsavgiften. Därmed kan medlemmarna ta bort bostadsrattstillagget fran sin egen
hemfOrsakring och reducerar dãrmed sin egen premie.

Var livaktiga tradgârdsgrupp gor ett uppskattat arbete med grOnsaksodlingar och àrstidsväxter utanfOr entréerna. De
hailer ocksâ en allmän koll pa att var utomhusmiljO ar trivsam och inbjudande i stOrsta aUmänhet. Plats finns fOr
ytterilgare grOna fingrar" och intresserade kontaktar Inga Pettersson eller lngegerd Feuk I nr 19.

Själva tradgardsskOtseln under sommarhalvâret skOts med stor omsorg av var entreprenOr, PB Mark&Miljo AB sam
även anlitas sam snOrojare och vinterentreprenOr I hela Farstadal. Genom en gemensam upphandling har Farstadals
samtliga sex brf och SamfallighetsfOreningen bade fOrbilligat och rationaliserat sâvät sammar- sam vinterunderhallet.
Det ska dock noteras att varje P-plats. enligt hyreskontraktet. ska skottas. sandas och sopas under hela ãret genom
forhyrarens egen fOrsorg.

Foreningen ingãr Farstadals samfaliighetsforening (FSF), som fOrvaltar den gemensamma marken mom Farstadal,
sãsom tillfartsvagar, betalparkeringar, gatubelysning, dagvattensystem samt IekpIatsen pa Rekardvagen. FSF har en
egen styrelse med stadgar fastställda av Lantmäteriet. De sju medlemmarna finansierar helt FSF verksamhet genom
utdebitering efter andelstal. Eftersom Lilium är Farstadals näst stOrsta Brf, betalar vi saledes procentuellt en hog
avgift. Det blir ett stags extra skatt, till skillnad fran fastigheterna pa andra sidan Idrottsvagen, som betalar sina
vaghâllningsavgifter via kommunaiskatten, vilket boende I Lilium ju ocksâ gor, utOver samfallighetsavgiften.

FSF fOrvaltar ocksâ detfor Bostadsrattsforeningarna gemensamma husetVillan. Den "skänktes" ursprungtigen avJM
till Brf I Farstadal ach innehàller samlingslokal med kok. bastu- och relaxavdelning samt tvä moblerade
Overnattningsrum. Detaijer kring bokning, hyreskostnad mm ãterfinns pa var hemsida, brflilium.se

Pa hemsidan kan allmänheten Iäsa allmän information om Brf Lilium och mediemmarna kan logga in sig for att baka
Villan och prenumerera pa vãrt interna Nyhetsbrev. Mäklarinfarmation samt vàra Arsredovisningar âterfinns Oppet pa
var hemsida brflilium.se ach webbredaktOr är Fredrik Lantz I nr 23.

Brf LiIium har som enda Brf Farstadal en egen välutrustad tvãttstuga i nr 17, vilken bokas direkt av medlem men pa
bokningstavlan I tvättstugan. Kostnaden for användning av tvattstugan ingâr fortfarande i arsavgiften.

Slutligen bör nämnas aft Lilium är medlem I branscharganisatianen Bostadsrätterna. Medlemskapet ger styrelsen bl.a
kostnadsfri râdgivning I sväl juridiska sam allmänna fragor rOrande styrelsearbetet, liksom olika kurser ach
seminarier sam berOr livet I och omkring en Brf. Fyra ggr/ar far ocksa medlemmarna I Lilium Bostadsrätternas egen
tidning sam en direktadresserad fOrsändelse. Den innehâller mycket läsvãrt och matnyttigt fOr den enskilde
medlemmen och ska ej fOrväxlas med reklamfOrsandelser av olika slag.
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Foreningens ekonomi

Färeningens ekonomi är fortsatt god och i bra balans meltan avgfter, hyror och forenngens samlade utgifter I
verksamhetsârets budget.

Arsavgifteri sanktes from 2020-01-01 men likviditeten är ändâ fortsatt god. nnan dess hade inga hojningar av
avgifterna gjorts sedan april 2015 trots att de fasta driftkostnaderna standigt okar. Vi har, som nämnts pa annan
plats, bestãllt en 60-arig underhâllsplan gallande 2021--2080, for att kommande styrelser skall fâ ett underlag
avseende planerade âtgarder och budgetera efter detta. Vid genomgâng av planen med WIAB och SBC kunde
konstateras att planens ekonomiska analys visar att var yttre reparationsfond behover starkas for att svara mot
kommande underhâllsbehov. Hansyn har dock i analysen inte tagits till foreningens fOrhâllandevis stora amorteringar
pa vâra Ian. Detta är ocksâ ett sätt att starka fOrmâgan att nâ upp till underhallsplanens framtida mal. Trots detta har
styrelsen diskuterat behovet av att hoja ârsavgifterna med 2% from andra halvâret 2021. Styrelsen àterkommer
senare I nyhetsbrev om detta.

Under augusti kommer ett av vâra tre Ian att omsättas och samband med det gOrs ocksâ en extra amortering.
Styrelsen haIler fast vid samma policy som tidigare vad avser bindningstider och spridning av omsattningstillfallena pa
vâra Ian, vilket visat sig vara bade tryggt och framgangsrikt under âren.

For ofOrutsedda utgifter har Brf Lilium ett sarskilt placeringskonto hos SBC sedan 2015. BehâUningen, som tyvärr är
räntefri, är fortfarande 500 tkr, vilket har varit och är styrelsens mâl.

Det bOr understrykas att styreisen och mânga medlemmar äger god fackkunskap mom flera kompetensomraden.
Medlemmarna visar till stor del bade engagemang och intresse fOr sâväl gemensamt arbete och allman trivsel, vilket
bidrar till ett bra kostnadsmedvetande och darmed en bättre ekonomi i foreningen.

Trots vad som ovan sagts. vill styrelsen dock pâpeka att en en andring av avgifter eller hyror kan beslutas av styrelsen,
närhelst behov därav foreligger.

Enligt styrelsens beslut hOjs arsavgifterna 2021-07-01 med 2 %.

Enligt styrelsens beslut sänktes arsavgifterna 2020-01-01 med 3 %

FORANDRING LIKVIDA MED EL 2020 2019

LIKVIDA MEDEL VID ARETs BORJAN 1 757 110 1 349 338

INBETALNINGAR
ROrelseintäkter 2 896 453 3 025 708
Finansiella intäkter 11 0
Minskning kortfristiga fordringar 0 6 991
Okning av kortfristiga skulder 0 67 696

2896464 3100395

UTBETALNINGAR
ROrelsekostnader exkl avskrivningar 1 747 497 1 761 067
Finansiella kostnader 407 481 474 281
Okning av kortfristiga fordringar 38 825 0
Minskning av langiristiga skulder 462 125 457 275
Minskning av kortfristiga skulder 73 626 0

2 729 554 2 692 623

LIKVIDAMEDELVIDARETSSLUT* 1924020 1757110

ARETS FORANDRING AV LIKVIDA MEDEL 166 910 407 772

*Likvida medel redovisas i balansrakningen under posterna
Kassa och Bank samt Ovriga fordringar.
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Fordelning av intäkter och kostnader

Ovriga
________

intakter
8%

Arsavgiftei
85%

Hyror
7%

Avskriv-
ningar

uvrlg dritt
34%

Kapital-
stnader
13%

Reparaoner
1%

Taxebundna
kosinader

19%

hets-
avgift

1%

Skatter och avgifter
Fastighetsavgiften fOr hyreshus är 1 429 kr per bostadslagenhet, dock blir avgiften hOgst 0.3 procent av
taxeringsvardet for bostadshus med tillhOrande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas
taxeringsvarde.

Vasentliga händelser under rakenskapsâret
Arets stämma avhOlls tisdag 19 maj 2020. Coronatider praglade hela senvãren, varför stämman hOlls utomhus pa
fareningens gard. Trots detta var anslutningen god med ett trettiotal närvarande medlemmar.

lnfOr ârets stämma hade Conny Wolmar avsagt sig omval efter tio ãrs värdefullt styrelsearbete I Lilium och han
avtackades i vederborlig ordning. Mathias Jonestrand avflyttar mom kort och avsäger sig sin styrelsepost. I enlighet
med valberedningens fOrslag omvaldes Staffan KvarnstrOm och Oskar Douhan som ledamOter under ytterligare en
period om tvâ âr. KvarnstrOm valdes av det konstituerande styrelsemOtet senare samma dag till ordfOrande under
samma period. Valberedningen hade vidare fOreslagit nyval av Bo Svensson som ledamot och teknikansvarig, infOr en
period om tvâ âr och Ove Jennesäter. genom fyllnadsval efter Jonestrand, som ledamot under ett âr. Stämman
rOstade i enlighet med valberedningens forsiag.

Cart- Magnus Persson och Tommy Westerberg omvaldes som suppleanter under ytterligare ett âr.

Ledamoten Cristina Akerblom har ytterligare ett âr kvar av sin mandatperiod och sitter kvar till arsstamman 2021.

Irene Aivert avsade sig sin plats I valberedningen och nâgon fly kandidat scm ledamot i valberedningen fanns inte vid
tiden fOr stämman. Till sammankallande och ledamot av valberedningen omvaldes Kerstin Zaring. Stämman uppdrog
at styrelsen och Zaring att. vid behov, under verksamhetsãret adjungera ytterligare tedamot till valberedningen.

Under vâren beslutade styrelsen aft saga upp vãrt avtal med SBC AB beträffande teknisk fOrvaltning. Sex ârs
erfarenheter visade att de tjãnster som vi avtalat med SBC, med undantag fOr själva fastighetsskotseln, tacks dels av
befintligt avtal med WIAB. dels genom den kompetens som funnits och fortfarande finns mom styrelsen. Befintligt
avtal om viss teknisk fOrvaltning med WlAB utOkades därfor med lOpande fastighetsskOtsel och med mOjlighet att
avropa tjänster beträffande mer komplicerade underhâlls- och reparationsarbeten. Uppsagningstiden med SBC var
sex mãnader, men Overlamning till WIAB skedde successivt under hOsten 2020. Den 16 dec 2020 avtackades
formelit var trogne fastighetsskotare Micke Nothin och Hans Ritzén axlade hans mantel. Han har skOtt var
undercentral under manga âr och är väl fOrtrogen med bade Brf Lilium och Brf Sailor.

Underhâll och service enligt JM fOrsta underhãllsplan och tillverkarnas olika râd och fOreskrifter har utfOrts lOpande
under àret pa vâra tekniska installationer och Ovrig vasentlig utrustning, genom fastighetsskOtaren och anlitade
underentreprenOrers forsorg och särskilt tecknade avtal.

Avtalet med KONE AB benämnt "Connect H2417 ' som ingicks under foregâende ar, har visat sig fungera bra och
rite ett enda stopp pa hissarna har rapporterats under àret.
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Kontroll och tilisyn av samtliga gemensamma utrymmen, inki lagenhetsfOrrâd samt Pasta utrymmen sam undercentral
(UC), elcentraler, vindar med fläktrum, genomfOrs som ett ed i styrelsens egenkontroll. Denna avser ordning,
brandskydd, miljO och skOtsel och sker lapande och även mer genomgripande vid minst tvâ tillfaHen per âr. I övrigt
ombesorjs tillsynen av anlitade entreprenOrer och genom fastighetsskotarens rondering inom-och utomhus varannan
vecka.

Under en av styrelsens kontrofler i samband med kraftigt regnvader under september, upptacktes vattenlackage kring
en taklucka pa vinden i nr 23.

Liknande Package hade âtgardats aviM under garantitiden nr 19 och 21. Ocab anhtades for opartisk besiktning och
JM accepterade deras rapport och àtgärdade bade undertak och platarbeten Iikhet med vad sam tidigare gjorts.
Detta arbete blev ganska omfattande eftersom även alla takgenomgangar i nr 17 samtidigt âtgardades i enlighet
med Ocab:s rekommendation. I samma veva upptäckte WIAB vid sin halvârsvisa funktianskontroll av rökluckorna i nr
17 och 23, att utlasningsanardningen i nr 17, sam fjärrmanövreras pa elektrisk väg, hade havererat och perfarerat
plexiglaskupolen. Aven detta fick vi JM att bekosta sorn en 'Good -will âtgard. En total kostnad om totalt nästan
100 tkr kunde därmed undvikas genom ett aktivt egenkantroflarbete och ett gott samarbete med JM eftermarknad
och WIAB.

Den forsta underhâllsplanen som JM utarbetat, sträckte sig fram tom 2020 och var av forstãeliga skäl ganska
summarisk, eftersom det handlade am en nyproduktian och med hansyn till gallande 5 -ârs garantitid. Styrelsen
beslutade darfor att ta in offert pa en UH- plan fran 2021 tom 2080. WIAB erbjäd sig att via sin underentreprenor
Projektledarna, utarbeta en modern UH-plan, med atgardsforslag inki beräknad kostnad âr fran âr under den tiden.
Planen uppdateras vid behov och är att betrakta sam ett arv och en hjalp fOr olika styrelser aliteftersom âren gâr. En
sâdan plan efterfrägas även av lângivande banker, forsakringsbolag, mäklare mfl och ar att betrakta som ett levande
dokument av start varde.

Enligt Projektledarnas representant och i enlighet med saval SBC, WIAB som var egen uppfattning är fastigheterna i
mycket gott skick och yaP underhâllna, sâväl utvandigt Sam invandigt. lillhOrande markomrâden är likasâ i gatt skick
och väl underhâllna.

Verksamhet under àret

Styrelsen har under verksamhetsâret genomfort en ordinarie stämma och fern styrelsemOten inki konstituerande
mOte. HärutOver sker ett löpande arbete mom styrelsen med kontinuerlig beredning av inkomna arenden, vilka oftast
leder till per Capsulam beslut, sam pratokollfOrs vid nästkornmande styrelsernOte. Närvaron vid styrelsemotena har
även âr, trots Coronapandemien, gladjande nag varit närmast hundraprocentig, med även suppleanterna
narvarande fOr att Oka transpernsen och även hãlla suppleanterna uppdaterade vid ev. behov av att intrada sâsorn
ersättare.

Lika glädjande är acksâ att ärets stämma sam vanligt var välbesOkt trots ornstandigheterna. Vârens staddag
genamfardes en vardag, med enbart deltagande av mediemmar i magen aider fOr att minska risken fOr
smittspridning. Folkhalsomyndigheten hade lättat nâgat infor hOstens staddag sam genomfordes pa sedvanhigt sätt
med styrelseinformation, presentation av nya medlemmar och avsiutande mingel med karvgrillning.

När det var dags fOr den traditiansenliga julgransresningen var restriktionerna âterigen skarpta, varfOr minimait antal
som erfardrades fOr att resa granen, samlades kring denna, medan mingel ach giOggdrickande skedde i spridda
grupper.

Vi tillampar individuell mätning av varmvattnet och var entreprenOr, Brunata(tidigare MINOL), har under áret pga
pandemin och risken fOr smittspridning, inte velat skicka ut serviceman till de igh vars mätare bedamts behOva
service. Detta har, tilisammans med den nya momsbelaggning av varmvattenforsaljningen fran foreningen till
mediemmarna, fOrorsakat vissa problem kring kvartalsdebiteringarna, vilket vi bekiagar. Alla data finns dock lagrade
hos Brunata ach vi star i standig kontakt med sâval Brunata sam SBC, vilken skOter debiteringarna, for att alit ska bli
korrekt.

Styrelsesuppleanten Cari -Magnus Persson (Nr 23) har sedan nâgat âr utsetts attvara 'enmansutredare' ifragan am
behavet av ev. infOrande av iaddstoipar. I samband med arbetsdagar och julgransresningar gOrs regeimassigt en
enkät has de narvarande am behovet av laddingsplatser fOr el- eller hybridbilar. Aven under det gangna âret har
intresset fOr iaddningsstaipar dack varit minst sagt jummet, men fragan bevakas även framIedes.
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Den 3 december 2019 kom en dom fran Hogsta fOrvaltningsdomstolen (MâI nr 1595-19) att individuell matning
(IMD) av el, värme, vatten mm. numera ar skattepliktigt.

Dà foreningen använder Sig av IMD fOr varmvatten innebar det att foreningen under äret har momsregistrerat sig och
upprättat momsredovisning. I domen framgàr det aft momsredovisning ska upprättas fran 2018-02-09 och därfOr
har momsredovisning upprattats fOr rakenskapsâret men ocksä fOr ar 2018 och 2019. Det kan innebära en bnstande
jämfOrbarhet mellan rakenskapsaret och det närmast fOregäende räkenskapsaret, dâ bâda intäkter och kostnader har
minskat och istället numera redovisas som moms. Eftersom rättelser fOr ären 2018 och 2019 är gjord under 2020 sâ
kan det även innebära en bristande jämfOrbarhet mellan rakenskapsaret och kommande rakenskapsär, dâ
momsrattning fOr 2018 och 2019 paverkar resultatet for 2020.

Medlemsi nformation
Medlemslagenheter: 58 St
Overlãtelser under aret: 5 St

Overlatelse- och pantsattningsavgift tas Ut enligt stadgar. Overlatelseavgift betalas av kopare.

Antal medlem mar vid rakenskapsärets bOrjan: 80
Tilikommande medlemmar: 8
Avgâende medlemmar: 10
Antal medlemmar vid rakenskapsârets slut: 78

FleràrsOversikt
Nycketa! 2020 2019 2018 2017
Arsavgift/m2 bostadsrattsyta 699 721 721 721
Lan/m2 bostadsrättsyta 8 560 8 691 8821 8938
Elkostnad/m2 totalyta 55 60 59 63
Värmekostnad/m2 totalyta 38 57 64 56
Vattenkostnad/m2 totalyta 51 57 55 56
Kapitalkostnader/m2totalyta 116 135 157 188
Soliditet (%) 75 74 74 74
Resultat efter finansiella poster (tkr) -280 -231 -476 -575
Nettoomsattning (tkr) 2 855 2 994 2 996 2 978

Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 3 517 m2 bostder.

Farandringar eget kapital
Disposition av

foregàende
árs resultat

Belopp vid Förandring eni stämmans Belopp vid
árets utgâng under âret beslut árets ingâng

Bundet eget kapital
lnbetalda insatser 36 479 000 0 0 36 479 000
Upplàtelseavgifter 57 006 000 0 0 57 006 000
Fond fOr yttre underhâll 999 335 181 470 0 817 865
S:a bundet eget kapital 94 484 335 181 470 0 94 302 865

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -3 678 716 -181 470 -230 742 -3 266 504
Arets resultat -279 616 -279 616 230 742 -230 742
S:a ansamlad förlust -3 958 333 -461 086 0 -3 497 246

S:a eget kapital 90 526 002 -279 616 0 90 805 619
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Resu tatdisposition

Till foreningsstammans forfogande star fOljande medel:

ârets resultat
balanserat resultat fore reservering tifi fond fOr yttre underhâll
reservering till fond for yttre underhâll enhigt stadgar
summa balanserat resultat

-279 616
-3 497 246

-181 470
-3958332

Styrelsen fOreslâr fOljande disposition:
att i fly räkning överförs -3958332

Betraffande fOreningens resultat och stallning I Ovrigt hänvisas till fOljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resu Itaträ kn i ng

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2020 2019

RORELSEINTAKTER
Nettoomsättning Not 2 2 854 998 2 993 787
Ovriga rorelseintäkter Not 3 41 455 31 921
Summa rörelseintäkter 2 896 453 3 025 708

RORELSEKOSTNADER
Driftkostnader Not4 -1 204472 -1 323 184
Ovriga externa kostnader Not 5 -451 484 -349 022
Personalkostnader Not 6 -91 541 -88 861
Avskrivning av materiella Not 7 -1 021 102 -1 021 102
an Iggn ingsti Ilgâ ngar
Summa rörelsekostnader -2 768 599 -2 782 169

RORELSERESULTAT 127 854 243 539

FINANSIELLA POSTER
Uvriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -407 481 -474 281
Summa finansiella poster -407 470 -474 281

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -279 616 -230 742

ARETSRESULTAT -279616 -230742
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Balansrakning

TILLGANGAR 2020-12-31 2019-12-31

ANLAGGNINGSTILLGANGAR
Materiella anläggningstillgângar
Byggnader och mark Not 8,12 119 151 286 120 172 388
Summa materiella anlaggningstillgàngar 119 151 286 120 172 388

SUMMA ANLAGGNINGSTILLGANGAR 119 151 286 120 172 388

OMSATTNINGSTILLGANGAR
Kortfristiga fordringar
Avgifts- och hyresfordringar 41 596 32 285
Ovriga fordringar inki SBC Klientmedel Not 9 1 960 376 1 763 952
Summa kortfristiga fordringar 2 001 972 1 796 237

SUMMA OMSATTNINGSTILLGANGAR 2 001 972 1 796 237

SUMMATILIGANGAR 121 153259 121 968625
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Balansrakning

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL
Bundet eget kaptaI
Medlemsinsatser 93 485 000 93 485 000
Fond fOr yttre underhâll Not 10 999 335 817 865
Summa bundet eget kapital 94484 335 94 302 865

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -3 678 716 -3 266 504
Arets resultat -279 616 -230 742
Summa frftt eget kapital -3 958 333 -3 497 246

SUMMA EGET KAPITAL 90 526 002 90 805 619

LANGFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut Not 11,12 19 359 575 30 158 200
Summa Iângfristiga skulder 19 359 575 30 158 200

KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristig del av skulder till Not 11.12 10 746 200 409 700
krediti nstitut
LeverantOrsskulder 173 469 213 033
Skatteskulder 2 351 3 874
Ovriga skulder 42 338 40 817
Upplupna kostnader och fOrutbetalda Not 13 303 323 337 383
intäkter
Summa kortfristiga skulder 11 267 681 1 004 807

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 121 153 259 121 968 625
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Noter

Belopp anges i kronor am inte annat anges.

Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Arsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Arsredovisning
mindre foretag (K2).

Forenklingsregeln gallande periodiseringar har tillampats.

Sam ma varderingsprinciper har använts sam foregâende âr.

Reservering till fond for yttre underhâll enhigt stadgar gars I ârsbokslutet. Farslag till
iansprãktagande av fond for yttre underhâll for ärets periodiska underhâll lämnas I
resultatdispositionen.

Lan som har slutforfallodag mom ett âr fran bokslutsdagen redovisas som kortfristiga
skulder, oavsett om fortsatt belâning sker has bank.

Avskrivningar pa anlaggningstillgângar enligt plan baseras pa ursprungliga
anskaffningsvardet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal
ãr tillampas.

Avskrivningar 2020 2019
Byggnader bOar bOar

Not 2 NETTOOMSATTNING 2020 2019

Arsavgifter 2 459 997 2 535 772
Hyror parkering 193 299 201 600
Bredbandsintäkter 147 552 147 552
Varmvattenintäkter 52 860 98 768
Avgiftandrahandsuthyrning 1183 10058
Oresutjamnirig 107 37

2854998 2993787

Pga att individuell matning (IMD) numera är skattepliktigt och momsredovisning har upprättats for âr 2018,2019 och
2020, sâ kan det irinebära en bristande jämfOrbarhet mellan rakenskapsàret och det närmast foregâende
räkenskapsáret.

Not 3 OVRIGA RORELSEINTAKIER 2020 2019

Fakturerade kostnader 10 129 29 538
Forsakringsersattning 29 538 0
Ovriga intäkter 1 788 2 383

41 455 31 921
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Not 4 DRIFTKOSTNADER 2020 2019

Fastighetskostnader
Fastighetsskotsel gárd entreprenad 61166 59 570
Fastighetsskotsel gârd bestallning 14331 12 344
Snorojning/sandning 21 210 55 227
Städning entreprenad 76 176 74 568
Stadning enhigt bestaUning 7 541 2 743
MattvattlHyrmattor 24 069 25 160
Hissbesiktning 4 833 4 709
Gemensamma utrymmen 5 174 7 502
Sophantering 7 619 7337
Gârd 6133 7820
Serviceavtal 119 152 97 634
Forbrukningsmateriel 29 788 18 001
leleportihissanlaggning 10 885 10 500

388077 383115
Reparationer
Fastighet forbattringar 8 375 0
Tvattstuga 6 887 6 057
Sophantering/tervinning 6 023 0
Entre/trapphus 1 525 0
Las 7197 10481
WS 2907 0
Varmeanlaggning/undercentral 7 767 23 048
Ventilation 2 450 9 293
Balkonger/altaner 0 29 538
Mark/gard/utemiljo 955 0
Skador/klotter/skadegorelse 2 380 0

46466 78417
Taxebundna kostnader
El 192243 211 093
Värme 133491 201 182
Vatten 180390 199462
Sophamtning/renhâllning 90 904 87 632

-

597 028 699 369
bvriga driftkostnader
Forsakring 54618 45 515
Samfällighetsavgift 76 871 76 864

131489 122379

Fastighetsskatt/Kommunal avgift 41 412 39 904

TOTALT DRIFTKOSTNADER 1 204 472 1 323 184

Pga att individuell matning (IMD) numera ãr skattepliktigt och momsredovisning har upprattats fOr ãr 2018,2019 och
2020, sä kan det innebära en bristande jämfOrbarhet mellan rëkenskapsâret och det närmast foregaende
rä kenskapsâret.
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Not 5 OVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2020 2019

Tele- och datakommunikation 154 452 153 911
nkassering avgiftlhyra 0 425
Hyresforluster 0 0
Ovriga fOrluster 584 0
Revisionsarvode extern revisor 20 000 18 750
Föreningskostnader 438 756
styrelseomkostnader 389 326
Fritids- och trivselkostnader 3 674 2 925
Studieverksamhet 0 1188
Forvaltningsarvode 163 054 156 930
Forvaltningsarvoden övriga 3 750 0
Administration 8 886 5 708
Korttidsinventarier 14 317 2 043
Konsultarvode 75 750 0
Bostadsrätterna Sverige Ek For 6 190 6 060

451 484 349 022

Not 6 PERSONALKOSTNADER 2020 2019

Anstãllda och personalkostnader
Foreningen har inte haft nâgon anställd.

Följande ersättningar har utgàtt
Styrelse och internrevisor 76 800 74 400
Kostnadsersattningar 531 648
Sociala kostnader 14 210 13 813

91 541 88861

Not 7 AVSKRIVNINGAR 2020 2019

Byggnad 1 021 102 1 021 102
1 021 102 1 021 102
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Not 8 BYGGNADER OCH MARK
-

_____ -

2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid ärets början 126 485 000 126 485 000
Utgâende anskaffningsvarde 126 485 000 126 485 000

Ackumulerade avskrivningar enhigt plan
Vidäretsborjan -6312612 -5291 510
Arets avskrivningar enligt plan -1 021 102 -1 021 102
Utgâende avskrivning enligt plan -7 333 714 -6 312 612

Planenligt restvärde vid ârets slut 119 151 286 120 172 388
I restvardet vid ârets slut ingâr mark med 26 231 000 26 231 000

Taxeringsvarde
Taxeringsvarde byggnad 46 600 000 46 600 000
Taxeringsvarde mark 13 890 000 13 890 000

60 490 000 60 490 000

Uppdetning av taxeringsvarde
Bostäder 60 490 000 60 490 000

60 490 000 60 490 000

Not 9 OVRIGA FORD RINGAR 2020-12-31 2019-12-31

Kundfordringar 0 1 244
Skattekonto 18856 5598
Klientmedel hos SBC 1 424 020 1 257 110
Placeringskonto hos SBC 500 000 500 000
Fordringar kreditfakturor 17 500 0

1960376 1763952

Not 10 FOND FOR YTTRE UNDERHALL 202012-31 2019-1231

Vid ärets början 817 865
Reservering enligt stadgar 181 470
Reservering enhigt stadgar avser 2012 0
Ianspràktagande enligt stadgar 0
Iansprâktagande entigt stämmobes?ut 0
Vid ârets slut 999 335
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Not 11 SKULDER TILL KREDITINSTITUT
Räntesats Belopp Belopp Vilikors-

2020-1 2-31 2020-12-31 2019-12-31 andringsdag
Swedbank 1,410 % 10436500 10 536 500 2021-08-25
Swedbank 0,900% 9344275 9606400 2024-06-19
Swedbank 1,680% 10325000 10425000 2022-09-23
Summa skulder till kreditinstitut 30 105 775 30 567 900

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut -10 746 200 -409 700
19359575 30158200

Om fern ãí beräknas skulden till kreditiristitut uppg till 27 957 275 kr.

[an som har slutforfallodag mom ett âí fran bokslutsdagen redovisas som kortfristiga skulder, oavsett om
fortsatt belâning sker hos bank.

Not 12 STALLDASAKERHETER 2020-12-31 2019-12-31

Fastighetsinteckningar 33 000 000 33 000 000

Not 13 UPPLUPNA KOSTNADER OCH 2020-12-31 2019-12-31
FORUTBETALDA INTAKTER

Ränta 50 059 72 147
Avgifter och hyror 253 264 265 236

303 323 337 383

Not 14 VASENTLIGA HANDELSER EFTER ARETS SLUT

lnga större underhâllsarbeten ar planerade att utföras under 2021 enligt var nya
Underhallsplan. Ettavforeningens Ian skall ornsättas under augusti 2021. En extra
amortering om 100 tkr planeras att goras i samband med den lâneomsattningen.

Sda 17 av 18



Brf Lilium
769621 -5479

Styrelsens underskrifter

STAVSBERG den 2021

4:
taffan Robert KvarnstrOm

Ordförande
Ove lngva Jennesäter
Ledamot

Sten Oskar Hugo Mejfelt Douhan Bo Torsten Svenson
Ledamot Ledamot

Anna Cristina Akerbiom
Ledamot

Mm revisionsberãttelse har lmnats den / 3 2021

Stefan John Paul Rosberg
Extern revisor
gt/'o-r, -r41 f4l//f
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman I Bostadsrättsforeningen Lilium
Org.nr 76962 1-5479

Rapport om ársredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av ársredovisningen for Bostadsrattsffireningen Lilium fir rakenskapsâret 2020.

Enligt mm uppfattning har ârsredovisningen upprattats i enlighet med àrsredovisningslagen och ger en i alla
vasentliga avseenden rättvisande bud av fl5reningens finansiella stal!ning per den 2020-12-3 1 och av dess
finansiella resultat fir áret enligt ârsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen är forenhig med
ârsredovisningens ovriga delar.

Jag ti!lstyrker därför aft ftsreningsstamman fastställer resultatrakningen och balansrakningen fOr ftSreningen.

Grundfor uttalanden
Jag har utfc5rt revisionen enhigt 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
firhà!!ande till fOreningen enligt god revisorssed i Sverige och liar i Ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Jag anser aft de revisionsbevis jag liar inliämtat är tillrackliga och andamálsenliga som grund fOr mina
uttalanden.

Ovriga upplysningar
Revisionen av ârsredovisningen for rakenskapsâret 2019 liar utförts av en annan revisor som lämnat en
revisionsberättelse daterad 2020-04-15 med omodifierade uttalanden i Rapport om ârsredovisningen.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som liar ansvaret fOr aft ârsredovisningen upprattas och aft den ger en rättvisande bild enligt
ârsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även fOr den interna kontroll som de bedömer är nodvandig fOr aft
upprafta en ársredovisning som inte innehâller nâgra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller misstag.

Vid upprattandet av ársredovisningen ansvarar styrelsen fOr bedomningen av foreningens fOrmâga aft
fortsätta verksamheten. De upplyser, när sá är tillampligt, om fOrhâllanden som kan pâverka firmâgan aft
fortsätta verksamheten och aft använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillampas
dock inte om beslut har faftats om aft avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Mina mâl är aft uppnâ en rimlig grad av säkerhet om liuruvida ârsredovisningen som heihet inte inneháller
nâgra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentliglieter eller misstag, och aft lamna en
revisionsberättelse som inneháller mina uftalanden. Rimlig sakerhet är en hog grad av säkerliet, men är ingen
garanti for aft en revision som utfdrs enligt ISA och god revisionssed i Sverige ailtid kommer aft upptacka
en vasentlig felaktighet om en sâdan finns. Felaktigheter kan uppstá pA grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara vasentliga om de enskilt eller tilisammans rimligen kan fOrväntas pAverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i Arsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professioneilt omdOme och har en professionelit skeptisk
installning under hela revisionen. Dessutom:
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- identifierar och bedömer jag riskerna fOr vasentliga felaktigheter i ârsredovisningen, vare sig dessa beror
pa oegentligheter eller misstag, utformar och utfOr granskningsâtgarder bland annat utifrân dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tilirackliga och andamâlsenliga fOr att utgora en grund fOr mina uttalanden.
Risken fbr aft inte upptacka en vasentlig felaktighet till följd av oegentligheter är hogre an fOr en vasentlig
felaktighet som beror pa misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, fcSrfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig infonnation eller âsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en fOrstâelse av den del av foreningens interna kontroll som har betydelse fOr mm revision
fOr aft utforma granskningsátgarder som är lampliga med hansyn till omstandigheterna, men inte fOr aft
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lampligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar.

- drarjag en slutsats om lampligheten i aft styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprattandet
av ârsredovisningen. Jag drar ocksA en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns nâgon vasentlig osäkerhetsfaktor som avser sâdana händelser eller fdrhâllanden som kan leda till
betydande tvivel om fOreningens fOrmâga aft fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen aft det finns en
vasentlig osäkerhetsfaktor, mâste jag i revisionsberättelsen fásta uppmarksamheten pa upplysningarna i
ârsredovisningen om den vasentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sádana upplysningar är otillrackliga,
modifiera uttalandet om ârsredovisningen. Mina slutsatser baseras pa de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet fOr revisionsberättelsen. Dock kan framtida handelser eller fOrhAllanden gora aft en forening inte
langre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar jag den overgripande presentationen, strukturen och innehâllet i ârsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om ârsredovisningen âterger de underliggande transaktionerna och händelserna pa ett
sätt som ger en rattvisande bud.

Jag mâste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten fOr den. Jag mâste ocksâ informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fdrfattningar

Uttalanden
Utöver mm revision av ârsredovisningen har jag även utfOrt en revision av styrelsens fOrvaitning fOr
BostadsrattsfOreningen Lilium fOr räkenskapsâret 2020 samt av fOrsiaget till dispositioner beträffande
fOreningens vinst eller fOrlust.

Jag tillstyrker aft fOreningsstamman disponerar vinsten enligt forsiaget i ffirvaltningsberatte!sen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet fOr rakenskapsâret.

Grund[Or uttalanden
Jag har utfOrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mmtt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i fcSrhâllande till fOreningen enligt god revisorssed i Sverige
och har i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser aft de revisionsbevis jag har inhämtat är tillrackliga och andamâlsenliga som grund for mina
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret fOr forsiaget till dispositioner beträffande foreningens vinst eller fOrlust.
Vid fOrslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedomning av om utdelningen är fOrsvarlig med
hansyn till de krav som fOreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer pa storleken av
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£Oreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stallning i Ovrigt.

Styrelsen ansvarar for foreningens organisation och £csrvaltningen av foreningens angelagenheter. Detta
innefattar bland aimat aft fortlopande bedöma foreningens ekonomiska situation och aft tillse aft foreningens
organisation är utformad sA aft bokfbringen, medelsfOrvaltningen och fOreningens ekonomiska
angelagenheter i Ovrigt kontrolleras pa ett betryggande satt.

Revisorns ansvar
Mitt mâl beträffande revisionen av forvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är all inhämta
revisionsbevis for aft med en rimlig grad av sAkerhet kunna bedöma om nâgon styrelseledamot i nâgot
vasentligt avseende:

- f5retagit nágon átgard eller gjort sig skyldig till nàgon försummelse som kan foranleda
ersattningsskyldighet mot foreningen, eller

- pa nâgot annat sätt handlat i strid med bostadsrattslagen, tillampliga delar av lagen om ekonorniska
foreningar, ârsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mál betraffande revisionen av forslaget till dispositioner av fOreningens vinst eller fOrlust, och därmed
mitt uttalande om detta, är aft med rimlig grad av säkerhet bedOma om forslaget är fcSrenligt med
bostadsrattslagen.

Rimlig sakerhet är en hog grad av sakerhet, men ingen garanti fOr aft en revision som utfOrs enligt god
revisionssed i Sverige ailtid kommer aft upptacka âtgarder eller forsummelser som kan fOranleda
ersattningsskyldighet mot foreningen, eller aft eft forslag till dispositioner av fOreningens vinst eller fcSrlust
inte är forenligt med bostadsraftslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander jag professionellt omdöme och har en
professionelit skeptisk installning under hela revisionen. Granskningen av forvaitningen och fOrslaget till
dispositioner av fOreningens vinst eller fOrlust grundar sig främst pa revisionen av rakenskaperna. Vilka
tilikommande granskningsâtgarder som utfors baseras pa mm professionella bedomning med utgángspunkt i
risk och vasentlighet. Det innebär aft jag fokuserar granskningen pa sâdana Atgarder, omrâden och
fOrhállanden som är vasentliga fOr verksamheten och där avsteg och Overträdelser skulle ha sarskild
betydelse fOr foreningens situation. Jag gâr igenom och prOvar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
âtgarder och andra fOrhãllanden som är relevanta fOr mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag fOr mitt
uttalande om styrelsens fOrsiag till dispositioner beträffande foreningens vinst eller fOrlust harjag granskat
om fdrsiaget är forenligt med bostadsrattslagen.

Stockholm 2021-03-16

Stefan Rosberg
Auktoriserad revisor
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