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Styrelsen ftir Bostadsrättsftireningen Bjälken 7 (716420-2645) far härmed avge
årsredovisning ftir räkenskaps äret 2020 -01 -0 1 till och med 2020 -I2-3 | .

Förvaltn i n gs berättelse

Allmänt om verksamheten
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i
fiireningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

Bostadsrättsftireningen registrerades 1988-05-24. Bostadsrättsftireningen f<irvärvade
fastigheten Bj älken 7, Lundagatan 39, Stockholm, av Ulf Ander den I 5 juni 200 I .

Köpeskillingen var 17 174 000 kr. Detta är ftireningens tjugonde räkenskapsår.
Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2001-06-16 hos Bolagsverket (f.d.
Patent och registreringsverket). Föreningens nuvarande stadgar registrerades 2018-09-03 hos
Bolagsverket. Föreningen har siff säte i Stockholm.

Föreningen är ett privatbostadsftjretag enligt inkomstskattelagen (skattemässigt en äkta
bo stadsrättsftirening).

Föreningen är medlemmar i Fastighetsägaröreningen, som konsulteras av styrelsen i
juridiska, ekonomiska och tekniska frågor.

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsftrordning (GDPR) i kraft i alla EU:s
medlemsländer. GDPR ersätter nationell lagstiftning på dataskyddsområdet, såsom
Personuppgiftslagen (PUL) i Sverige. Enligt Fastighetsägarfiireningen gäller ftir Brf. Bjälken 7
fiiljande:

"Föreningen håller medlemsbaserade register i form av medlemsftjrteckning och pantregister
samt avtal och handlingar fiir boendet såsom ftr överlåtelse, medlemskap och ftir part, medlem
och/eller lägenhet, specifika fiirhållanden och är därmed personuppgiftsansvarig. Ändamålet
med registrering av eventuella personuppgifter är fiir att kunna genomftira aktuella uppdrag
mellan boende/medlem och ftirening. Behandlingen av personuppgifter sker enligt
dataskyddsftirordningens (GDPR) regler. Utlämnande av personuppgifter enligt ovan (och
enligt avtal) kan göras till personuppgiftsbitraden såsom mäklare och finansinstitut när detta är
påkallat, såsom fiir överlåtelse och vid pantftirskrivning samt vidare till myndigheter och
revisorer samt avtålade förvaltare av ftireningens uppdrag och administration."

Fastigheten
Föreningen äger fastigheten Bjälken 7 i Stockholms kommun. Fastigheten är ett 5 våningars
stenhus med inredd vind på Södermalm i Stockholm. Gatufastigheten är sammanbyggd med
en 4 våningars gårdsflygel, även denna av sten. Våning 4 i gårdshus har etage med vindsrum.
Fastigheten är uppftird 1903-1904. Total lägenhetsyta är enliS taxeringsbeskedet 1108 kvm,
tomtarealen är 462 kvm. Marken är upplåten med äganderätt.
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Brf Bjälken
716424-2645 sid 2(15)

Samtliga lägenheter är.bostadsrätter med storlek:
Antal Benämning Total yta (kvm)
1 3Rok 75
2 2Rok 66
4 4Rok 87
4 3Rok 83
2 2Rok 58resp65
1 lRok 32
2 lRok 33

Fastighetgn totalrenoverades av fastighetsägare Ulf Ander och f;irdigställdes 1989.
Fastigheten, som var omodern då, moderniserades och man installerade centralvärme med

fiärrvärme och varmvatten. Övriga stammar, kallvatten och avlopp ftirnyades. Bad/duschrum
byggdes i lägenheterna. Elstigar och övrig el byttes. Hiss installerades 1989 och i maj 2001
installerades en ny lyftcylinder: Fönstren byttes till treglasftinster med ursprungligt utseende
och vindsutrymmet inreddes till lägenheter. Även fasad och tak renoverades.

Ventilationen är med självdrag, men badrum och kök har separata ventilationskanaler varför
det är godkänt med fläktar i anslutning till kanalerna.

I fastigheten finns fiber indraget sedan 2012 till samtliga lägenheter och gruppanslutning till
Telenor @redbandsbolaget uppköpt) med bredband, tv och telefoni. Fastigheten har också
kabel-tv med möjlighet till individuell anslutning till ComHem.

Fastigheten är fullv?irdeförsäkrad hos If Skadeftirsäkring. I fijrsäkringen ingår
ansvarsftirsäkring ftir styrelsemedlemmar, örsäkring mot ohyra och TPF (trygghetspaket fijr
fl erfamilj shus) beståndsvårdsbes iktning av våtutrymmen vart tredj e år. Försäkringen
inkluderar inte bostadsrättstillägg ftir medlemmar.

Föreningen äger en mindre andel i ftirsäkringsbolaget Brandkontoret och har en mindre
ftirsäkring där. Detta har ftljt fastigheten under lång tid.

Taxeringsvärdet är 38 000 000 kr.
Avskrivningen på fastigheten motsvarar 0,5 yo av anskaffiringsvärdet.
Avsättning till yttre fond görs med lägst 0,3 yo av fastighetens taxeringsvärde eller enligt
underhållsplan.
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Styrelsen
ordinarie årsstämma hölls 2020-05-25 på plats och på distans viaZoommed 1l
röstberättigade medlemmar närvarande (varav 9 digitalt) och 4 röstberättigade medlemmar
fiireträddes med fullmakt.

Styrelsen har haft följande

Ordinarie ledamöter:
Amanda Gyllenswärd
Ullabritt Bodlund
Cecilia Carlsson
Olle Folke

Suppleanter:
Lovisa von Heijne
Petter Sandberg

sammansättning sedan årsstämman 2020 .

Ordförande (2 är)
Ledamot (l år)
Sekreterare (l år)
Kassör (1 år) '

Suppleant (2 är)
Suppleant (2 är)

Styrelsens konstituerande möte hölls 2020- 05 -25 .

Ledamöter i tur att avgå från styrelsen vid kommande ordinarie ftireningsstämma är ordinarie
ledamöter Ullabriu Bodlund. Cecilia Carlsson och Olle Folke.

Föreningsfrågor
Föreningens firma tecknas av styrelsen två i fiirening.

Styrelsen har under året haft kontinuerlig kontakt i flera ftireningsangelägenheter samt avhållit
7 protokollftirda sammanträden fiire årsstämman och 6 protokollfiirda sammanträden efter
årsstämman.

Revisor
Ordinarie revisor har varit Eva Stein, Allegretto Revision AB, revisorssuppleant har varit
Karin Berggren.

Medlemsinformation
Föreningens 1 6 lägenheter är samtliga medlemslägenheter.
Vid årets slut hade ftireninsen 23 medlemmar.

överlåtelser
Under året har två lägenhetsöverlåtelser skett.

Valberedning
Valberedning har varit Kathl6en Smith och Britta Eriksson.

Avtal
Föreningens avtal under året:
Ekonomisk fiirvaltning : Fastighetsä gama Service Stockholm AB.
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Föreningens långa
Låneinstitut
Nordea Bank AB
Nordea Bank AB

fastighetslån
Ränta
0,990
0,990

Ränteändringsdag
3 mån
3 mån

sid a(15)

Fjärrvärmeanläggning med driftoptimering: Fastighetsägarna Service Stockholm AB.
Lokalvård: Standby Service AB januari och från februari Smart Förvaltning Sverige AB
Hisskötsel: S:t Eriks Hiss AB.
Tvättstugeservice: Söder Kyl.
Våirmekablar och snöskottningsavtal : Dimson AB.
Jouravtal ftir akuta händelser: Securitas.
Brandsäkerhet: Brandsäkra.

Belopp
2 600 000
2 300 000

Arvoden och löner
Under året har styrelsen arvoderats meö0,75 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter att
ftirdela inom sig.

Avgift
Avgiften höjdes frän2020-01-01 med 5 %.

Ekonomi - flerårsöversikt
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Underhållsplan
Underhållsplan ftir planerat underhåll fram till 2050 har utarbetats och beslutats av styrelsen.
Planen kommer attliggatill grund ft)r styrelsens/ftireningsstämmans beslut om reservering till
eller ianspråktagande av yttrefondmedel. Fastighetsfiirbättringar som utftirts fram till och med
202fr har f?irdigställts.

Genomförda större underhålls- och investeringsåtgärder över åren
År Åtgard
2016 Byte av undercentral ftir fiärrvärme.
2017 Byte av radiatorer i gårdshus.
2017 Omläggning av plåt på gathusets tak mot söder och övrig takyta

målades.
2019 Hissen - byte har skett av schaktdörrlås, karmkontakter och två

dörrstängare.'

Utförda reparations- och underhållsarbeten under är 2020
- Äterställt slits ftir kablar i lägenhet i gårdshuset.
- Byte av takftinster i vindslägenhet.
- Byte av ventiler och termostater i radiatorer i gathuset.
- Injustering av värmesystemet.
- Diverse mindre reparationer i trapphuset (trappräcken, belysningsknappar etc.)
- Fasadtvätt av mindre del av fasad med nytt klottersLydd.
- Stamspolning av samtliga avloppsledningar.

Planerade reparations- och underhållsarbeten under är 2021
- Hissrenovering (fullständig).
- Renovering av mindre antal ftinster (ommålning och nytt kitt).
- Renovering av delar av gården ftir att öka säkerheten.
- vid medlemmars renoveringar avbad-/duschrum kommer betongskål gjutas i
schaktutrymme med tillhörande kringarbete. Detta har gällt sedan år 2008.

Större framtida planerade underhåll
- Fönsterunderhåll
- Renovering av delar av fasaden.
- Tvättstugan
- Renovering av delar av gården.
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Ekonomi

6(15)

Flerårsöversikt

2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning (tkr) 858 809 7A1 748
Resultat efter fin. poster (tkr) -71 -11 52 -1 026
Soliditet (%) 72,4 72,7 72,9 Z1,g

Förändringar i eget kapital
Upp- Fond för

Medlems låtelse- yttre Balanserat Arets
-insatser avgifter underhåll resultat resultat Summa

Belopp vid
årets ingång 14 581 654 683927 175200 -1 755 838 -11 448 13 673 495

Resultatdisposition enl

föreningsstämman

Reseruering till fond
for yttre underhåll

Balanseras i ny
räkning

Arets resultat

Belopp vid

114 000 -1 14 000

-11 448 11 448

-70 772 -70 773

årets utgång 14 581 654 683 927 289 200 -l 881 286 -70772 19602722
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Resultatdisposition

7(15)

Belopp i kr
Förslag ti il res u ltatdisposition

Balanserat resultat
Arets resultat

Totalt

Avsättning till yttre fond
Uttag ur yttre fond
Balanseras i ny räkning

Summa

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och

-1 BB1 286
-74 773

-1 952 059

114 000
-100 000

-1 966 059

-1 952 059

balansräkningar med noter.
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Resultaträkning

8(15)

Belopp i kr /Vof 2020-01-01- 2019-01-01-
2020-1 2-31 2019-12-31

Rörels eintäkter
Nettoomsättning
övriga rörelsei ntäkter

Summa rörelseintäkter

Rörels ekostnader
Drift- och fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader och arvoden
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella posfer
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Arets resultat

857 7A7
1 993

B0B 660
15 620

3
4

5

859 700

-743 672
-24 000
-44 000
-72 805

824 280

-674 331
-22 177
-30 000
-63 322

-BB0 477 -789 830

-20 777

5 250
155

-55 441

34 450

-4589;
-49 996 -45 898

-74 773 -11 448

-74 773 -11 448

-70 772 -11 448
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Balansräkning
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Belopp i kr lVof 2020-1 2-31 2019-1 2-31

TILLGAITIGAR

Anlägg ni ngsti I I gån gar

M ateriel la an I ägg n i ngsti I lg ång ar
Byggnader och mark
lnventarier, maskiner och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättn i n gsti I I gån gar

Ko rtfri sti g a fo rd ri n g ar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Su mma kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Su mma omsättn i ngsti I lgångar

SUMMA TILLGANGAR

18 092 498
37 925

18 1 30 423 18 1 55 822

18 1 30 423 18 1 55 822

18 155 822

5 055
22 458
39 906 a4 aÄa-T | \rrvtt!,

67 419

579 001

41 858

622 017

579 001 622 A17

646 42A 663 875

18 776 843 18 819 697
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Balansräkning

10(15)

Belopp i kr tVof 2020-1 2-31 2019-1 2-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Fget kapital

Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
Fond för yttre underhåll

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa fritt eget kapital
\

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfr skuld
Leverantörssku lder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 265 581
289 200

15 265 581
175 200

1 5 554 781

-1 BB1 286
-70 772

15 440 781

-1 755 B3B
-11 448

-1 952 058 -1 767 286

13 602 723 1 3 673 495

4 900 000

4 900 000

45 140
43 424

60
157 578

4 900 000
31 298
44 896

600
197 326

5 174 120 246 2A2

18 776 843 18 819 697
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
Arsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Om inte annat framgår är värderingsprinciperna oförändrade ijämförelse med föregående år.

Redovisning av intäkter
Arsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på
räkenskapsåret redovisas som intäkt.

Skatt
Bostadsrättsföreningars ränteintäkter som är hänförliga till fastigheten är skaftefria. Om det
förekommer verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning sker beskattning med 21,4 procent.

Anläggningstillgångar' Materiella anläggningstiltgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar. Avskrivningar sker systematiskt under den bedömda nyttjandetiden. Markvärdet är inte
föremål för avskrivning.

Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas (föregående år inom parantes)

An I ä gg n i n g sti I I g å n g a r % per år (% föreg å0
Byggnad
Inventarier, verktyg och installationer
Maskiner

0,5o/o (0,5%)
10% (10%)
20% ea%)

övriga tillgångar och skulder
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges. Fordringar har, efter
individuell bedömning, tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar
värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet.

Fond för yttre underhåll
Avsättning till och uftag ur fonden görs i enlighet med föreningens stadgar. Avsättning enligt plan och
ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital.
Arets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat.
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Noter till resultaträkning

Not 2 Nettoomsättning
2020

12(15)

201 I

Arsavgifter
lT/Bredband
Överlåtetse- och pantsättningsavgifter
Övriga hyresintäkter

Not 3 Drift- och fastighetskostnader
Drift
Fastighetsskötsel
Städning
Tillsyn, besiktning, kontroller
Trädgårdsskötsel
Snörojning
Reparationer
EI

Uppvärmning
Vatten
Sophämtning
Försäkringspremie
Fastighetsavg ift bostäder
Övriga fasti g h etskostnader
Kabel-tv/Bredband/lT
Förvaltn i n gsa rvode ekonom i

Ekonomisk förualtning utöver avtal
Panter och överlåtelser
Juridiska åtgärder
Övriga externa tjänster

Summa

U nderhåll
Värme
Tak
Byggnad

Summa

Totalsumma drift- och fastighetskostnader

Not 4 övriga externa kostnader

Konsultarvode
Besiktni ngs- och utredningskostnader
Revisionarvode

Summa

796 423
48 769
4 258
8 257

758 496
48 767

1 395
2

857 707

12 770
27 619
7 443
1 232
6 250

59 228
41 070

161 419
25 190
24 850
40 715
22 864

6 093
53 197
36 356

5 913

9 68;

808 660

10 440
22 500
12 000

667
6 25A

175 246
41 424

167 649
22 5BB
24 775
37 812
22 032
4 933

52 035
36 142
2A 293

1 395
I 150
7 000

541 BB9

113 407
47 517
40 859

674 331

201 783

743 672

6 000
14 000

674 331

3 609
1 567

17 001
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Not 5 Personalkostnader och arvoden
2020

1 3(15)

201 I

Styrelsearvode
Övrigt aruode
Sociala kostnader

Föreningen har ingen anställd personal

Noter till balansräkning

Not 6 Byggnader och mark

23 000

7 000

44 000 30 000

2020-1 2-31 2019-12-31

35 000
2 000
7 000

Acku m u le rade a nskaffn i n g svärden :

Vid årets början
-Byggnad
-Föreningsbildning
-Mark

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-,Arets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

12 664 731
499 780

5 768 529

12 664 731
499 780

5 768 529

18 933 040

-777 218
-63 324

18 933 040

-713 896
-63 322

-840 542 -777 218

18 092 498 18 155 822

Taxeringsvärde
Byggnader
Mark

Bostäder
Lokaler

Not 7 Inventarier, maskiner och installationer

Acku mu lerade a nskaffn i n g svärden :

-Vid årets början
-Nya nskaffn i n ga r, tvättmaski n

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets böryan
-Arets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

14 000 000
24 000 000

14 000 000
24 00a 000

38 000 000

38 000 000

38 000 000

38 000 000

38 000 000 38 000 000

43 250
47 406

$25A

90 656

-43 250
-9 481

43 250

-43 rU?

-52 731 -43 25A

Ir
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Not 8 Kassa och bank

14(15)

2020-1 2-31 201 9-1 2-31

Nordea företagskonto
Nordea sparkonto
Avräkn i ngskonto Fasti g hetsäg arna

Summa

Not 9 Skulder till kreditinstitut

Villkors-
ändrings-
dag

62 501
283 000
233 500

58 356
283 000
28A 661

Kreditgivare
Ränfesafs

2020-12-31
Skuldbelopp
2020-1 2-31

579 001 622 017

Skuldbelopp
2019-1 2-31

Nordea Bank AB
Nordea Bank AB

2021-10-29
2021-10-29

0,710Ä
0,710Ä

2 300 000
2 600 000

2 300 000
2 600 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

består av lån med villkorsändring efter Iängre tid än ett år
är rörliga eller kommer att amorteras eller villkorsändras inom ett år

Varav långfristig del
Varav kortfristig del

Föreningens långfristiga lån
Föreningens kortfristiga lån

övriga noter

Not 10 Ställda säkerheter
2020-1 2-31 2019-1 2-31

Panter och därmed jämförliga säkerheter so/n
har sfä//fs för egna skulder och avsättningar

Fasti g hetsi nteckn i ngar

Summa ställda säkerheter

Not 11 Eventualförpliktelser

Övri g a eventu alförpl i ktelse r

Su mma eventualförpl i ktelser

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

6 586 000 6 586 000

6 586 000 6 586 000

Inga I nga

Efter räkenskapsårets slut har inga väsentliga händelser inträffat

el drdÅä

0?ffi
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Så tolkar du årsredovisningen
En bostadsrättsförening ska varje år upprätta en
årsredovisning" Ärsredovisningen består i regel av
en förvaltningsberättelse, följd av resultaträkning,
balansräkning, noter och revisionsberättelse 

"

Att förstå alla begrepp som används i en årsredo-
visning är ingen lätt uppgift" Därför förklarar vi här
årsredovisningens olika delar och viktiga begrepp
sorn förekommer i va$e del.

F ö rva ltn i n g s be rättel se
I förvaltningsberättelsen informerar styrelsen om
de händelser sorn har varit av betydelse under
det gängna räkenskapsäret. Det kan handla om
allt från utförda och planerade underhållsarbeten
till medlemsförändringar" Styrelsen lämnar även
försfag till resultatdisposrtion, dvs. hur årets vinst
eller förlust ska hanteras.

Utöver detta redovisas föreningens nyckeltal i för-
valtningsberättelsen. Nyckeltal gör det mojligt aft
följa och analysera föreningens utveckling över
tid. Sedvanliga nyckeltal är nettoomsättning, re-
sultat efier finansiella poster och soliditet.

Neftoonsdttning visar fören ingens huvu dsak-
liga verksa mhetsi ntäkte r.

Resultat efter frnansiella postervisar resulta-

tet efter ränteintäkter och räntekostnader.
Solrdrtet visar hur stor andel av föreningens
tillgångar sorn finansieras med eget kapital"
Resten flnansieras med lån"

Resultaträkning
Resultaträkningen visar föreningens intäkter och
kostnader under verksamhetsåret" om intäkterna
har varit stöne än kostnaderna uppstår ett över-
skstt" Har kostnaderna varit större än intäkterna
uppstår istället ett underskott"

lntdkter i en bostadsräthsforening består till
största delen av rnedlernmarnas årsavgifter och
eventuella hyresintäkter tör bostäder, lokaler,
garage och parkeringar.
Kostnader i en bostadsrättsförening består till
största delen av reparationer, underhåll och
driftskostnader, såsom el, vatten och fastig-
hetsskötsel"
Avsknvningar är kostnader som motsvarar
värdeminskning på t"ex. föreningens fastig-
heter och inventarier. Avskrivingar görs for att
fordela kostnader på flera år.
Rdnteintdkter visar årets intäkter på likvida
medel.
Räntekostnader visar årets kostnader för för-
eningens lån



Balansräkning
Balansräkningen visar föreningens tillgångar och
skulder på bokslutsdagen "

Tillgångar delas upp i anläggnings- och omsätt-
ningstillgängar"

Anläggningstillgångar är avsedda för lång-
varigt bruk" Den enskitt största tillgången är
föreningens fastighet" Det bokförda värdet är
anskaffningskostnaden, inte marknadsvärdet.
Omsättningstillgångar är alla tillgångar som
kan omvandlas till likvida medel inom ett år.
Hit räknas t.ex. föreningens kassa, banktill-
gångar och upplupna intäkter, dvs. intäkter
som hör till räkenskapsåret men som inte har
inkommit per bokslutsdagen .

Eget kapital fördelas i bundet och fritt eget kapital.

Bundet eget kapital är de insatser och upplå-
telseavgifter som har inbetalats samt fastig-
hetens u nderhållsfond.
Fritt eget kapital är föreningens balanserade
resultat, dvs" tidigare års vinster och förluster"

Skulder delas upp i Iång- och kortfristiga skulder.

Långfusfrga skalder är lån med löptider som
överstiger ett år, t.ex, föreningens fastighets-
lån"
Kortfnstiga skalder är t.ex. kornmande års
amorteringar, eventuella skatteskulder och
upplupna kostnader, dvs" kostnader som hör
till räkenskapsåret men som ännu inte har
fakturerats eller betalats 

"

Noter - tilläggsu pplysningar
Noterna förklarar och utvecklar posterna i resul-
tat- och balansräkningen och ger därmed en bätt-
re bild av föreningens ekonomiska ställning.

Panter och eventualförpliktelser
Ställda panter avser de pantbrev som har
lämnats som säkerhet för föreningens lån. I

takt med att lån amorteras kan pantbrev åter-
lämnas eller nybelånas
Eventualförpliktelser kan t.ex. vara borgens-
frirbindelser som foreningen har åtagit sig.

Revisionsberättelse
Föreningens bokslut och ekonomiska handlingar
granskas av en revisor som skriver den revisions-
berättelse som biläggs ärsredovisningen.
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Revisionsbe rattelse

Till fiireningsstämman i Brf Bjälken 7
Org.n{ 716420-2645

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utftirt en revision av årsredovisningen fiir Brf Bjälken 7 ftir räkenskapsåret2020.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av ftireningens finansiella ställning per den 2020-12-31och av dess
finansiella resultat fiir året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen ?ir forenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därfiir att foreningsståimman fastställer resultaträkningen och balansräkningen fiir ftireningen.

GrundJör rrttalanden
Jag har utftirt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Miff ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
ftirhållande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund ftir mina
uttalanden.

SErelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret fiir att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även fiir den interna kontroll som de bedömer är nödvändig ftir att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen for bedömningen av ftlreningens fi)rmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om ftrhållanden som kan påverka fiirmågan att
fortsäffa verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig gtad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet åir en hög grad av siikerhet, men är ingen
garanti fbr att en revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan ftirväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömerjag riskerna for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, utformar och utftir granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som iir tillräckliga och ändamålsenliga ftir att utgöra .åå1*i*,T,:_T"Xi,X"l*g*T"q:: 

,.** . /V
Memberfirms in principal citiesthroughout theworld. V
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Risken ftir att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter iir högre än for en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, ftirfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosäffande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en fiirståelse av den del av ftireningens interna konholl som har betydelse fiir min revision
fi)r att utforma granskningsåtgärder som är liimpliga med hänsyn till omsttindigheterna, men inte ftir att
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagande{ om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller fiirhållanden som kan leda till
betydande tvivel om ftireningens fiirmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fiista uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet ftir revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller ftirhållanden göra att en ftirening inte
Itingre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och hiindelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten fi)r den. Jag måste också 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 fiirfattningar

afiahnden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfort en revision av styrelsens forvaltning for Brf
Bjälken 7 ftir riikenskapsåret 2020 samt av ftirslaget till dispositioner beträffande ftireningens vinst eller
forlust.

Jag tillstyrker att fiireningsstämman behandlar ftirlusten enligt ftirslaget i fiirvaltningsberättelsen och
bevilj ar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ft)r räkenskapsåret.

Grundfi)r uttalanden
Jag har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar.Jagär oberoende i ftirhållande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige

och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for mina
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret ftir fiirslaget till dispositioner beträffande fiireningens vinst eller fiirlust.
Vid ftirslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen ?ir ftirsvarlig med
håinsyn till de krav som ftireningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
ftireningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar ftir ftireningens organisation och forvaltningen av ftireningens angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma fiireningens ekonomiska situation och att tillse att foreningens r
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organisation iir utformad så att bokfiiringen, medelsfiirvaltningen och ftreningens ekonomiska
angelägenheter i öVrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av fiirvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis ftir att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende:

- ftiretagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon ftirsummelse som kan ftiranleda
ersättningsskyldighet mot ftireningen, eller

- på något annat sätt handlat i strid med bostadsräffslagen, tillämpliga delar av lagen om ekonomiska
ftreningar,årsredovisningslagenellerstadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av fiirslaget till dispositioner av ft)reningens vinst eller ftirlust, och därmed
mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om ft)rslaget är ftirenligt med
bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av siikerhet, men ingen garanti fiir att en revision som utftirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtg?irder eller filrsummelser som kan ft)ranleda
ersättningsskyldighet mot ftireningen, eller att ett fiirslag till dispositioner av ftireningens vinst eller fiirlust
inte är ftrenligt med bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anviinder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av fiirvaltningen och fiirslaget till
dispositioner av fiireningens vinst eller filrlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utfiirs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär attjagfokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
ftirhållanden som är väsentliga ftir verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse ftir föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra ftirhållanden som är relevanta fdr mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag fijr mitt
uttalande om styrelsens ftirslag till dispositioner beträffande ftireningens vinst eller ftirlust har jaggranskat
om förslaget iir förenligt med bostadsrättslagen.

Stockholm den 29 april 2021

Eva Stein
Auktoriserad revisor
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