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Arsredovisnmg

Bostadsrättsföreningen

Lilium  i Uppsala

Styrelsen får härmed  avge årsredovisning  för räkenskapsåret  1 januari  - 3'1 december  20'19.

FörvaItningsberätteIse

Verksamheten

Allmänt  om  verksamheten
I styrelsens  uppdrag  ingår  det att planera  underhåll  och förvaltning  av fastigheten,  fastställa  föreningens  årsavgfter

samt  se till att ekonomin  är god. Via årsavgifterna  ska medlemmarna  finansiera  kommande  underhåll  och därför  gör

styrelsen årligen  en budget  som ligger  till grund  för dessa beräkningar.  Storleken  på avsättningen  till fonden  för  yttre

underhåll  bör anpassas utifrån  föreningens  plan för underhållet.  Kommande  underhåll  kan medföra  att nya lån

behövs. Föreningen  ska verka enligt  självkostnadsprincipen  och resultatet  kan variera over åren beroende  på olika

åtgärder.  Förändringen  av förerungens  likvida medel kan utläsas under  avsnittet  Förändring  likvida medel.

Inga sförre  underhåll  är planerade  de närmaste  åren.

Årsavgifterna  planeras  vara oförändrade  närmaste  året.

Fler detaljer  och mer information  om de olika delarna  finns  längre fram i förvaltningsberättelsen.

Föreningens  ändamål

Föreningen  har till ändamål  att främja  medlemmarnas  ekonomiska  intressen  genom  att i föreningens  hus upplåta

bostäder  för  permanent  boende  och lokaler  till nyttjande  utan begränsning  i tiden.  En upplåtelse  med bostadsrätt  få

endast  avse hus eller del av hus. En upplåtelse  får dock omfatta  mark som ligger  i anslutning  till föreningens  hus, om

marken  skall användas  som komplement  till nyttjandet  av huset  eller del av huset.

Grundfakta  om föreningen

Bostadsrättsföreningen  registrerades  2016-03-21.  Föreningens  nuvarande  ekonomiska  plan registrerades  2019-05-22

och nuvarande  stadgar  registrerades  2017-10-13  hos Bolagsverket.  Föreningen  har sitt sätei  Uppsala.

Föreningen  är ett s.k. privatbostadsföretag  enligt  inkomstskattelagen  (1999:1229)  och utgör  därmed  en äkta

bostadsrättsförening.

Styrelsen

Anders  Berg

Lennart  Rosån

Ivar Stenport

Daniel Osanloo

Mikael  Lindström

Ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Vid  kommande  ordinarie  föreningsstämma  löper  mandatperioden  ut  för  följande  personer:

Anders  Berg, Lennart  Rosån och Ivar Stenport.

Styrelsen har under  året avhållit  7 protokollförda  sammanträden.

Revisorer

Karl-Henrik  Westlund

Eric Lindahl

Ordinarie  Extern

Suppleant  Extern

R3 Revisionsbyrå

R3 Revisionsbyrå

Stämmor

Ordinarie  föreningsstämma  hölls 2019-05-24.

Extra föreningsstämma  hölls 2019-03-05.  Anledning:  Fyllnadsval  av styrelseledamot.
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Fastighetsfakta

Föreningens  fastighet  har  förvärvats  enligt  nedan:

Fastighetsbeteckning

Gamta  Uppsala  99'3

Förvärv

2019

Fullvärdesförsäkring  finns  via Bolander  & Co (Nordeuropa).

Ansvarsförsäkring  ingår  för  styrelsen.

Uppvärmning  sker via fjärrvärme.

Byggnadsår  och  ytor

Fastigheten  bebyggdes  2018  - 20'19  och består  av 1 flerbostadshus.

Värdeåret  är ej fastställt.

Kommun

Uppsala

Byggnadens  totalyta  är enligt  ekonomisk  plan  5 28!  m',  varav  5 28'1 m'  utgör  lägenhetsyta.

Lägenheter  och  lokaler

Föreningen  upplåter  '109 lägenheter  med bostadsrätt.

Lägenhetsfördelning  :

1 rok

52

2 rok

26

3 rok 4 rok 5 rok >5 rok

Förvaltning

Föreningens  förvaltningsavtal  och övriga  avtal.

Avtal

Ekonomisk  förvaltning

Teknisk  förvaltning

EI

Avfallshantering

Leverantör

SBC

SBC

Vattenfall

Uppsala  Vatten
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Föreningens  ekonomi

Föreningens  ekonomiska  plan  utgör  budget  för  2020.  Under  hösten  2020  kommer  styrelsen  och SBC att  upprätta  en

detaljerad  budget  för  202L

FöRÅNDRING  LIKVIDA  MEDEL

LIKVIDA  MEDEL  VID  ÅRETS  BöRJAN

INBET  ALNINGAR

Rörelseintäkter

Medlemsinsatser

Ökning  av långfristiga  skulder

Ökninq  av kortfristiga  skulder

UTBET  ALNINGAR

Rörelsekostnader  exkl  avskrivningar

Finansiella  kostnader

Ökning  av materiella  anläggningstillgångar

Ökninq  av kortfristiqa  fordringar

LIKVIDA  MEDEL  VID  ÅRETS  SLUT*

ÅRETS  FöRÄNDRING  AV  LIKVIDA  MEDEl

"Likvida  medel  redovisas  i balansräkningen  under  posten

Kassa och Bank.

Fördelning  av  intäkter  och  kostnader

Övriga
intäkter

Hytor

4%

Årsavgifter
82%

2019

2 594  840

358  903

178  224  500

78 000  000

1 560  203

2 58 143  606

185160

84 798

250  767 590

8 051 307

259  088  855

1649  591

-945  249

2018

o

o

2 600  000

o

o

2 600  000

o

o

o

5 160

5160

2 594  840

2 594  840

Kapital-

kostnadei

31%

Ovrig  drift

14%

Penodiskt
undeföåll

10%

Taxebundna
kostnader

45%

Skatter  och  avgifter

Under  fastighetens  uppförande  beskattas  föreningen  med  O,4 % av taxeringsvärdet  därefter  är föreningen  befriad

från  fastighetsavgiften  under  de första  femton  åren.  Detta  utgår  från  föreningens  fastighets  nybyggnadsår.

Sida 3 av 13



Brf Lilium i Uppsala

769631-9396

Väsentliga  händelser  undei-  räkenskapsåi-et

Styrelsen har under  20'19 upprättat  en ekonomisk  plan för  föreningens  förvärv  av fastighet  och byggnad

innehållande  109 bostadsrättslägenheter.  Den ekonomiska  planen undertecknades  av styrelsen den 29 april och intyg

från av Bolagsverket  utsedda  intygsgivare  erhölls  den 16 maj. Den ekonomiska  planen registrerades  hos Bolagsverket

den 22 maj och föreningen  erhöll  tillstånd  att upplåta  lägenheter  med bostadsrätt  den 24 maj.

Den 24 april tecknade  föreningen  aktieöverlåtelseavtal  med Magnolia  Projekt  34 AB avseende  aktierna  Nyby Lilium

Hus A AB, lagfaren  ägare  till fastigheten  Gamla Uppsala 99:3.  Aktierna  tillträddes  22 mal och fastigheten  överläts

samma dag till föreningen,  som erhöll  lagfart  den 141uni.

Vid tillträdet  av aktierna  22 maj överlät  Magnolia  Produktion  AB till föreningen  ett 2016  tecknat

totalentreprenadavtal  avseende  nybyggnation  av 109 lägenheter  upprättat  mellan  Magnolia  Produktion  AB och

Serneke Bygg Öst AB varvid föreningen  inträdde  som motpart  till Serneke Bygg Öst AB. Dittillsvarande  nedlagda

kostnader  i entreprenaden  förvärvades  samtidigt  från Magnolia  Produktion  AB genom  förvärv  av byggnad  på ofri

grund.  Samtidigt  upprättades  ett projektledningsavtal  mellan  föreningen  och Magnolia  Produktion  AB avseende

entreprenadavtalet.

Entreprenaden  avslutades  gradvis under  hösten  2019.  Interimistiska  slutbesked  från Uppsala Kommun  erhölls  20 juni

(etapp  A1 och A2), 2 september  (A3 och A4) och 1 oktober  (A5 och A6). Besked om godkänd  entreprenad  erhölls  vid

slutmöte  den 15 oktober  med godkännandedatum  '16 oktober.

De första medlemmarna flyttade in i augusti och inflyttning i den sista trappuppgången påbörlades i oktober.

Föreningens  långsiktiga  lån placerades  i SBAB vid slutfinansieringsmöte  den 18 november  och räntorna  meddelades

av SBAB i villkorsbilagor  daterade  22 november.

I enlighet  med aktieöverlåtelseavtalet  fastställdes  regleringsdagen,  gällande  fördelningen  av intäkter  och kostnader

mellan föreningen  och Magnolia,  till den 2 december.  Förernngens  resultat  2019  avser därför  endast  december

månad.

Vid årets slut var samtliga  lägenheter  sålda genom  upplåtelseavtal  och 108 av 109 lägenheter  tillträdda.

Medlemsinforma'tion
Medlemslägenheter:  109 st

Överlåtelser  under  året: '19 st

Beviljade  andrahandsuthyrningar:  3 st

Överlåtelse-  och pantsättningsavgift  tas ut enligt  stadgar. (:)verlåtelseavgift  betalas  av säljare.

Antal  medlemmar  vid räkenskapsårets  slut: 145

Flerårsöversikt
Nyckeltal

Årsavgift/m2  bostadsrättsyta

Lån/mo bostadsrättsyta

Elkostnad/m'  totalyta

Värmekostnad/m2  totalyta

Vattenkostnad/m'  totalyta

Kapitalkostnader/m'  totalyta

Soliditet  (%)

Resultat  efter  finansiella  poster  (tkr)

Nettoomsättning  (tkr)

2019

56

14 770

7

10

2

16

69

63

359

Ytuppgifter  enligt  ekonomisk  plan, 5 28'1 m" bostäder.

2018

o

o

o

o

o

o

100

o

o
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Förändringar  eget  kapital

Belopp  vid
årets  utgång

Bundet  eget  kapital

Inbetalda  insatser

Upplåtelseavgifter

S:a bundet  eget  kapital

Fritt  eget  kapital

Årets  resultat

S:a fritt  eget  kapital

162 558  000

18 266  500

180  824  500

63 172

63172

S:a eget  kapital 180  887  672

Förändring
under  året

159  958  000

18 266  500

178  224  500

63 172

63 172

178  287  672

Disposition  av
föregående
års resultat

enl stämmans
beslut

o

o

o

o

Brf Lilium  i Uppsala

769631-9396

Belopp  vid
årets  ingång

2 600  000

o

2 600  000

2 600  000

Resultatdisposition

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till föllande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning

1 JANUARI  - 31 DECEMBER

RORELSEINT  AKTER

Nettoomsättning

Summa  rörelseintäkter

Not  2

RÖRELSEKOSTNADER

Driftkostnader

Övriga  externa  kostnader

Summa  rörelsekostnader

Not  3

Not  4

RöRElSERESuLT  AT

FINANSIELLA  POSTER

Räntekostnader  och liknande  resultatposter

Summa  finansiella  poster

RESULTAT  EFTER FINANSIELLA  POSTER
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2018
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅN(3AR

Materiella  anIäggningstilIgångar

Mark  Not6

Pågående  byggnation  Not  7

Summa  materiella  anIäggningstiIIgångar

SUMMA  ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

OMS  ATTN1NGST1LLGAN(3AR

Kortfristiga  fordringar

Avgifts-  och hyresfordringar

Övriga  fordringar

Förutbetalda  kostnader  och upplupna

intäkter

Summa  kortfristiga  fordringar

Not  8

Not  9

KASSA  OCH BANK

Kassa och bank

Summa  kassa  och  bank

SUMMA  OMSÄnNINGSTllLGÅNGAR

SUMMA  TIllGÅNGAR
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2018-12-31

o

5 160

o

5160

2 594  840

2 594  840

2 600  000

2 600  000



Balansräkning

EGET KAPITAL  OCH SKULDER

EGET KAPIT  AL

Bundet  eget  kapital

Medlemsinsatser

Summa  bundet  eget  kapital

Fritt  eget  kapital

Årets  resultat

Summa  fritt  eget  kapital

SUMMA  EGET KAPITAL

LANGFRISTIGA  SKULDER

Skulder  till  kreditinstitut

Summa  långfristiga  skulder

Not  10,  11

KORTFRISTIGA  SKULDER

Kortfristig  del av skulder  till

kreditinstitut

Leverantörsskulder

Upplupna  kostnader  och förutbetalda

intäkter

Summa  kortfristiga  skulder

Not  '1 0, 1 '1

Not  12
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2018-12-31

2 600  000

2 600  000

2 600  000

2 600  000SUMMA  EGET KAPITAL  OCH  SKULDER
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Noter

Not  I

Belopp  anges  i kronor  om inte  annat  anges.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen  har upprättats  i enlighet  med BFNAR 2012:1,  Årsredovisning  och

koncernredovisning  (K3).

Årsavgifter  och hyror  aviseras  i förskott  men redovisas  så att  endast  den del som belöper

på räkenskapsåret  redovisas  som intäkt.

Tillgångar  och skulder  har värderats  till anskaffningsvärden  om inte annat  anges.

Fordringar  har efter  individuell  värdering  upptagits  till belopp  varmed  de beräknas

inflyta.

Reservering  till fond  för  yttre  underhåll  enligt  stadgar  kommer  att  göras  med början  den

'1 lanuari  2020. Eventuellt förslag till ianspråktagande av fond för yttre underhåll för
årets  periodiska  underhåll  lämnas  i resultatdispositionen.

Avskrivrungar  på anläggningstillgångar  enligt  plan baseras  på ursprungliga

anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Avskrivningen kommer att påbörlas

den '1 lanuari  2020.

Not  2 NETTOOMS  ÅTTNING

Årsavgifter

Hyror  parkering

Bredba  ndsintäkter

Elintäkter

Avgift  andrahandsuthyrning

Öresutjämninq

2019

295  495

14100

24 732

23 419

1 163

-5

358  903

2018

o

o

o

o

o

o

o
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Not  3 DRIFTKOSTN  ADER

Fastighetskostnader

Garage

Teleport/hissanläggning

Periodiskt  underhåll

Bredband

Taxebundna  kostnader

EI

Värme

Vatten

Sophämtning/renhållning

Övriga  driftkostnader

Försäkrinq

TOT  ALT  DRIFTKOSTNADER

Not  4 OVRIGA  EXTERNA  KOSTNADER

Kreditupplysning

Inkassering  avgift/hyra

Förvaltningsarvode

Administration

Not  5 PERSON ALKOSTNADER

Föreningen  har inte haft  någon  anställd.

Not  6 MARK

Ackumulerade  anskaffningsvärden

Nyanskaffningar

Utgående  anskaffningsvärde

Planenligt  restvärde  vid  årets  slut

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde  mark

Uppdelning  av  taxeringsvärde

Bostäder

Brf Lilium  i Uppsala

769631-9396

2019 2018

88

1 068

1156

26 541

26 541

34 966

77 443

11 808

22 606

146823

3 125

3125

o

0

o

o

o

o

o

o

o

o

151  872 o

2019

3 063

850

28 750

62 5

33 288

2018

o

o

0

o

o

2019 2018

2019-12-31 2018-12-31

82 548  809

82 548  809

82 548  809

o

o

o

17 600  000

17 600  000

17 600  000

17 600  000
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Not  7 PÅGÅENDE  BYGGNATION

Påqående  nybyqgnation

2019-12-31

168  218  781

168  218  781

2018-12-31

Not  8 öVRIGA  FORDRING  AR

Fordringar

Avräkning  byggare

2019-12-31

10 978

5 532 516

s 543  494

2018-12-31

o

5 160

5160

Not  9 FORUTBETALDA  KOSTNADER  OCH

UPPLUPNA  INTÅKTER

Försäkring

Bredband

Hiss

Upplupna  intäkter

2019-12-31

15 322

50 510

9 498

57 igs

132  725

2018-12-31

o

o

o

o

o

Not10  SKULDERTILLKREDITINSTITUT

Räntesats

2019-12-31

SBAB  1,260%

SBAB  1,330%

SBAB  '1,220%

SaAB  1,240%

Summa  skulder  till  kreditinstitut

Kortfristig  del av skulder  till kreditinstitut

Belopp

2019-12-31

19 500  000

ig  soo  ooo

'ig soo  ooo

qg soo  ooo

78 000  000

-616  860

77383140

Belopp

2018-12-31

o

o

o

o

o

Villkors-

ändringsdag

2022-'t2-06

2024-12-06

2020-11-23

2021-12-06

Om fem  år beräknas  skulden  till kredi'?nstitut  uppgå  till 74 915  700  kr.

Sida 11 av 13



Brf Lilium  i Uppsala

769631-9396

Not  II  STÄLLDA  SÅKERHETER

Fastighetsinteckrungar

2019-12-31

78 000  000

2018-12-31

78 000  000

Not  12  UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FORUTBETALDA  INTÅKTER

Rä nta

Avgifter  och t'iyror

Vatten

EI

Värme

Sophantering

Fastighetsskatt

Övriga  upplupna  kostnader

2019-12-31

'iog41'i

277 703

40 170

133  355

77 443

22 606

70 400

15 156

746250

2018-12-31

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Not13  VÅSENTLIGAHÅNDELSEREFTERÅRETSSLUT

Vid årsskiftet  var '108 av 109  lägenheter  tilltradda.  Den sista lägenheten  tillträddes  den

31 januari  2020.  Förerungen  höll en extra  föreningsstämma  den 3 mars  2020,  där

Mikael  Lindström  och Daniel  Osanloo  valdes  in som ordinarie  styrelseledamöter  och

Simon  Lundqvist  valdes  in som styrelsesuppleant.  Inför  kommande  ordinarie

föreningsstämma  2020  utsågs  en valberedning  bestående  av Maha  Naderi  och Daniel

Berndtsson.

Förenmgen  deltog  vid ett  lantmäterisammanträde  i Uppsala  den 20 mars  angående

bildandet  av gemensamhetsanläggning,  vilket  för  föreningens  del kommer  att  innebära

en gemensamhetsanläggning  avseende  avfall.  Beslut  från  Lantmäteriet  väntas  under

våren  2020.
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Styrelsens  underskrifter

UPPSALAden  IO i  6  2020

Anders  Berg

Omförande

Ledamot

Dan7e1 0sanloo

Lennart  Rosån
Ledamot

Mikael  Lindström
Ledamot

Min  revisionsberättelse  har lämnats  den  /C  /  6a 2020
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till  föreningsstämman  i Bostadsrättsföreningen  Liliru'n  i Uppsala

Org.nr.  769631-9396

Uttnlande»i

Jag liar  ritfört  en revision  av årsredovisningen  för

Bostadsrättsföreningen  Lilirun  i Uppsala  för  år 2019.

En]igt  min  uppfattning  liar  årsredovisningen  upprättats  i enligliet

med  årsredovisningslagen  ocli  ger  en i al]a  väsentliga  avseenden

rättvisande  bild  av föreningens  finansiel1a  ställning  per  den 31

deceinber  2019  oc)i av dess finansiella  resriltat  för  året  enligt

årsredovisningslagen.  Förva1tningsberättelsen  Hr förenlig  +ned

årsredovisniiigens  övriga  delar.

Jag tillstyrker  däi'foör att föreningsstämman  fastsföller

resultaträkningen  ocli  balansrähingen.

Grund  för  uttalanden
Jag liar  ritt?5rt  revisionen  enligt  Inteinational  Standards  on Auditing

(ISA)  och god  revisionssed  i Sverige.  Mitt  ansvar  enligt  dessa

standarder  beski'ivs  näi'inare  i avsnittet  "Revisorns  aiisvar".  Jag är

oberoende  i föföållande  till  föreningen  enligt  god  revisorssed  i

Sverige  ocli  hariövrigt  fiillgjort  mitt  yrkesetiska  ansvar  enligt

dessa  ki'av.

Jag anser  att de revisionsbevis  jag  liar  irföämtat  u  tillräckliga  oc]i

ändamålsenliga  som  grund  för  mina  rföalanden.

Styrelsens  tinsvnr

Det  Ar styrelsen  som  har  aiisvaret  för  att årsredovisningen  upprättas

ocli  att den ger  en rättvisande  bild  enligt  årsredovisningslagen.

Styrelsen  ansvarar  även  för  den intei'na  kontroll  som  den  bedöiner

är nödvändig  för  att  upprätta  en årsredovisnfög  soin  inte  inneliåller

några  väsentliga  felaktiglieter,  vare  sig  dessa  beror  på

oegentliglieter  eller  misstag.

Vid  upprättandet  av årsredovisningen  ansvarar  styrelsen  för

bedön'u'iingen  aV föreningens  'förmåga  att foitsätta  verlcsamheten.

Den  upplyser,  när  så ur til]äinpligt,  om förliållanden  som  kan

påverka  fömiågan  att fortsätta  verksamlieten  ocli  att använda

antagandet  om fortsatt  driff.  Antagandet  om  fortsatt  drift  tilläinpas

dock  inte  om  styrelsen  avser  att likvidera  föreningen,  uppliöra  med

verksamlieten  eller  inte  liar  något  realistiskt  a]ternativ  till  att göra

något  av detta.

Revisorns  ansvnr

Mina  mål  u  att uppnå  en riinlig  grad  av säkeföet  om  liui'uvida

årsredovisningen  som  lielliet  inte  inneliål]er  några  väsentliga

felaktiglieter,  vare  sig  dessa  beror  på oegentliglieter  eller  misstag,

ocli  att länina  en revisionsberätte]se  SO]11 inneliåller  mina

uttalanden.  Riin)ig  säkerliet  är en liög  grad  av säkerliet,  men  är

ingen  garanti  för  att en revision  som utförs  enligt  ISA  ocli  god

revisionssed  i Sverige  alltid  komn'ier  att upptäcka  en väsentlig

fe]a]ctigliet  om en sådan  finns.  Felaktiglieter  lcan uppstå  på gnmd  av

oegentliglieter  eller  misstag  ocli  anses vara  väsentliga  om de enskilt

eller  tillsammans  rimligen  kan  förväntas  påverka  de ekonomiska

beslut  som  användare  fattar  n'ied  gnind  i årsredovisningen.

SOI]I de] av en revision  enligt  ISA  använder  jag  professionellt

omdöme  ocli  liar  en professionellt  skeptisk  inställning  under  liela

revisionen.  Dessutom:

- identifierar  ocli  bedöiner  jag  riskei'na  för  väsentliga  felaktiglieter  i

årsredovisningen,  vare  sig dessa  beror  på oegentliglieter  eller

inisstag,  utfonnar  ocli  utför  granskningsåtgärder  bland  annat  utifrån

dessa  risker  ocli  inMmtar  revisionsbevis  som  är til]räckliga  oc]'i

ända+nålsenliga  för  att utgöra  en gnind  för  n'iina  uttalanden.  Risken

för  att inte  ripptäcka  en väsentlig  felaktigliet  till  fö]jd  av

oegentliglieter  ur liögre  än f?5r en väsentlig  felaktigliet  som beror  på

inisstag,  eftersom  oegentliglieter  kan  innefatta  ageraiide  i maslcopi,

förfalskning,  avsiktliga  uteläi'nnanden,  felaktig  infonnation  eller

åsidosättande  av intem  kontroll.

a skaffar  jag  inig  en förståe]se  av den del av föreningens  interna

kontroll  som  liar  betydelse  för  min  revision  för  att utforma

granskningsåtgärder  som  är läinpliga  ined  liänsyn  till

omständiglietema,  men  inte  för  att uttala  mig  om effektiviteten  i

den interna  kontrollen.

a ritvärderar  jag  lämpligheten  i de redovisningsprinciper  som

används  ocli  rimliglieten  i styrelsens  rippskattningar  i redovisningen

ocli  tillliörande  upplysningar.

a drar  jag  en slutsats  om lämpliglieten  i att styrelsen  använder

antagandet  om fortsatt  driff  vid  upprättandet  av årsredovisningen.

Jag drar  OCkSå en slutsats,  med  grrmd  i de irföämtade

revisionsbevisen,  om liuruvida  det  firu'is  någon  väsentlig

osäkerlietsfatctor  som  avser  sådana  liändelser  eller  förhållanden  som

kaii  leda  till  betydande  tvivel  om föreningens  fön'någa  att foitsätta

verksainheten.  Om  jag  drar  slutsatsen  att det  tinns  en väsentlig

osäkerlietsfa)ctor,  iriåste  jag  i revisionsberättelsen  fästa

uppinärksamlieten  på upplysningai'na  i årsredovisningen  om den

väsentliga  osäkeföetsfa)ctom  eller,  om sådana  ripplysningar  är

otillräckliga,  modifiera  uttalandet  om årsredovisningen.  Mina

slutsatser  baseras  på de revisionsbevis  som  in)åntas  fran'i  till

datumet  för  revisionsberätte]sen.  Dock  kan  framtida  liändelser  eller

föföållanden  göra  att en f?irening  inte  längre  kan  fortsätta

verlcsamheten.

a utvärderar  jag  den övergripande  presentationen,  strukUiren  ocl'i

inneliållet  i årsredovisningen,  däribland  upplysningama,  ocl'i om

årsredovisningen  återger  de underliggande  transaktionema  och

lföndelserna  på ett  sätt  som  ger  en rättvisande  bild.

Jag måste  informera  styrelsen  om bland  annat  revisionens  planerade

omfatföing  ocli  inrikföing  samt  tidpunkten  för  den.  Jag inåste  också

informera  om  betydelsefiilla  iakttagelser  rmder  revisionen,

däribland  de eventiiella  betydande  brister  i den interna  lcontrollen

som  jag  identifierat.
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Rappoit  om  andrii  krav  enligt  lagar  och  andra  författningiir

Uttnlnnden

Utöver  inin  revision  av årsredovisningen  liar  jag  även  ritf?5rt en

revision  av styrelsens  förvaltning  för  Bostadsrättsföreningen  Lilium

iUppsala  f?5r år 2019  sai'nt  av förslaget  till  dispositioner  beträffande

föreningens  vinst  eller  förlrist.

Jag tillstyrker  att föreningsstäininan  disponerar  vinsten  enligt

förslaget i föi'valtningsberättelsen  ocli bevi5ar styrelsens ledamöter
ansvarsfi'il'iet  för  rälcenskapsåret.

Grund fi)r  utmlanden
Jag )iar  utfört  revisionen  enligt  god  revisionssed  i Sverige.  Mitt

ansvar  enligt  denna  beslcrivs  rföi'mare  i avsnittet  "Revisoms  aiisvar".

Jag ur oberoende  i 'f?jrliållande  till  enligt  god  revisorssed  i Sverige

ocli  liariöwigt  fiillgjort  initt  yrlcesetiska  ansvar  enligt  dessa  krav.

Jag anser  att de revisionsbevis  jag  liar  irföämtat  är tillräckliga  ocli

ändainålsenliga  som gi'und  för  i'nina  uttalai'iden.

St)irelsens  ansvar

Det  är styrelsen  son'i  liar  ai'isvaret  för  t?5rs1aget till  dispositioner

beti'äffande  föreningens  vinst  eller  förlust.  Vid  förslag  till  utdelning

innefattar  detta  bland  annat  en bedtnnning  av oi'ii  utdelningen  ur

försvarlig  med  hänsyn  ti]]  de 1a'av son'i f?5reningens  verlcsamlietsart,

oinfatföing  ocli  risker  ställer  på stor]eken  av föreningens  egna

kapital,  konso1ideringsbeliov,  likviditet  ocli  sföllning  i övrigt.

Styrelsen  ansvarar  för  föreninge+is  organisation  ocli  förvaltningen

av föreningens  ange]ägenlieter.  Detta  innefattar  bland  aimat  att

fortlöpande  bedöina  f?5reningens  ekonoiniska  situation  ocli  att til1se

att f'öreningens  orgaiiisation  ur utforinad  så att bolcföringen,

inedelsförvaltningen  ocli  föreningens  ekonomiska  angelägenheter  i

öwigt  kontrolleras  på ett beti'yggande  sätt.

Revisorns  nnsvnr

Mitt  inål  beträffande  revisionen  av föi'valföingen,  ocli  dömed  mitt

uttalande  om ansvarsfriliet,  är att inhämta  revisionsbevis  för  att med

en rimlig  gi'ad  av säkeföet  kunna  bedöma  om  någon  styrelseledamot

i något  väsentligt  avseende:

a f?'retagit  någon  åtgärd  el]er  gjort  sig  slcyldig  till  någon

försrimmelse  som  kan  f8ran1eda  ersätföingsskyldig1iet  inot

föreningen,  eller

a på något  annat  sätt  liandlat  i strid  med  bostadsrättslagen,

tilföinpliga  delar  av lagen  om ekonomislca  f?'reningar,

årsredovisnings1agen  e1ler stadgarna.

Mitt  mål  beträffande  revisionen  av f8rs1aget  till  dispositioner  av

föreningens  vinst  eller  förlrist,  ocli  därmed  initt  rittalaiide  oin  detta,

är att n'ied rimlig  grad  av säkeföet  bedöina  om förslaget  är f?5ren1igt

med  bostadsrättslagen.

Rii'nlig  säkerliet  ur en liög  grad  av säkeföet,  inen  ingen  garanti  för

att en revision  som utförs  enligt  god  revisionssed  i Sverige  alltid

koinmer  att upptäcka  åtgärder  eller  försuinmelser  som  kan

föranleda  ersättningssky1digliet  mot  föreningen,  eller  att ett  förslag

ti]l  dispositioner  av föreningens  vinst  eller  mrlust  inte  ur &enligt

ined  bostadsrätts]agen.

Soin  en de] av en revision  enligt  god  revisionssed  i Sverige

använder  jag  professionellt  omdöme  ocli  liar  en professionellt

skeptisk  inställning  under  ]ie]a  revisionen.  Granstaiingen  av

föi'valtningen  ocli  förslaget  till  dispositioner  av f'öreningens  vinst

eller  förlrist  grundar  sig  främst  på revisionen  av räkenskapema.

Villca  tillkommande  granskningsåtgärder  som  utförs  baseras  på min

professionella  bedön'u'iing  med  ritgångsprmkt  i risk  OCl] väsent)igliet.

Det  iiinebär  att  jag  fokuserar  granskningen  på sådana  åtgärder,

områden  och  föföå]landen  som  är väsentliga  för  verlcsamheten  ocli

där  avsteg  ocli  överträdelser  skulle  lia  särskild  betydelse  för

föreningens  situation.  Jag går  igenoin  ocl'i  pnövar  fattade  beslut,

bes]utsunderlag,  vidtagna  åtgärder  ocli  andra  förliållanden  soin  är

relevanta  för  mitt  uttalande  oin  ansvarsfrföet.  Som  underlag  f?5r mitt

uttalai'ide  oin  styrelsens  f"örslag  till  dispositioner  beträffande

f?'reningens  vinst  eller  förlust  liar  jag  granskat  O}Tl f?'rslaget  Hr

f?5ren)igt  ined  bostadsrättslagen.

StocUioföföen  /Ö/6  2020

Ariktoriserad  revisor
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