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Styrelsen for Bostadsforeningen Frojgiirdet far hiim1ed avliimna arsredovisning for foreningens verksamhet under 
riikenskapsaret 2017. 

Forvaltningsberattelse 

1. Verksamheten

• Verksamheten har under aret omfattat forvaltning av foreningens fastighet Kvamgiirdet 34:8 i Uppsala
Konmrnn. Antalet bostadsratter uppgar till 68 stycken med en total bostadsyta om 4.996 m2 och antalet
lokaler till 5 stycken med en total lokalyta om 390,5 m2.

1.1 Allmant om verksamheten 

• BrfFri:ijgiirdet bildades 1980-10-08 pa initiativ av Torsten lru1erstedt Byggsystem AB, som avsag att pa
totalentreprenad uppfcira bostads- och kontorshus pa fastigheten Kvamgardet 34:8 i Uppsala Komnrnn och
i samband dam1ed at foreningens medlemmar upplata bostadsriitt.

• De 68 bostadsrattemas storlek redovisas nedan.

Antal rum Antal lagenheter Antal rum 

I rum och kok 4 stycken 3 rum och ki:ik 

2 rum och kok 32 stycken 4 rum och kok 

Antal liigenheter 

24 stycken 

8 stycken 

• BrfFrojgardet disponerar via hyresavtal med Uppsala Kommun Fastighets AB 34 stycken garageplatser i
kopcentrumet "Kvamen". Samtliga garageplatser har i princip varit uthyrda under aret och ko finnes vid
utgangen av rakenskapsaret.

• Fi:ireningens fim1a tecknas av tva styrelseledami:iter i forening enligt foreningens stadgar.

• Ordinarie fcireningsstamma bolls den 7 juni 20 I 7.

• Styrelsen bar under 2017 hallit 7 stycken protokollforda sammantraden.

2. Styrelse och revisorer

• Pa ordinarie foreningsstiimma (dag som ovan) valdes nedanstaende funktionarer:

Namn Befattning Namn Befattning 
Erik Casenberg Ordforande Eva Svensson Supp leant 
Sven Olaf Pettersson Ledamot Anders Ohlsson Supp leant 
Christian Alsing Ledamot 

Tommy Soderlund Ledamot/sekreterare Valberedning 
Catarina Lindblad Ledamot Bo Alfredsson 
Revisorer Majvor Bjork Sanmrnnkallande 
Tomas Johansson, Revisor 
Borev 
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I Martin Persson Revisorssuppleant 

2.1 Gardskommitten: 
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• Denna har fortsatt alt ombesorja gardens utsmyckning och skotsel med ett mycket uppskattat utfall. Delta
forum rnottar aven synpunkter och fcirslag fran rnedlemmama om vad som behover goras/andras. 
Komrnittens synpunkter frarnfors sedan till styrelsen vilken har att avgora om foreslagna inkbp och 
forandringar skall beviljas. Foljande medlemmar ingick 2017. 

2.1 Gardskommitten: 

• Denna bar fortsatt att ornbesorja gardens utsmyckning och skotsel med ett rnycket uppskattat utfall. Detta
forum mottar aven synpunkter och forslag fran medlemmama om vad som behaver goras/andras. 
Komrnittens synpunkter frarnfors sedan till styrelsen vilken har att avgora om foreslagna ink.op och
forandringar skall beviljas. Foljande medlemmar ingick 2017. 

3. Forvaltning

3.1 Fo,wi!tningsa1'ta!. 

Avtalstyp 
Vicevard 
Ekonomisk Forvaltning
F astighetsskotse 1 
Trapphusstadning

Fastigheten ar fullvardeforsakrad hos Trygg-Hansa. 

Utforare 
Tommy Soderlund
Fastum AB 
UBC Teknisk Forvaltning i Uppsala AB
Allt i Stad AB 

3.2 Vlisentliga hlindelser unde1· dikenskapsaret. 

• Underhallsplanen uppdaterades under 2015 av Fastum. Detta dokument "konsulteras" arligen av styrelsen
och underhallsatgarder vidtas med beaktande av underhallsplanens innehall. Under ar 2017 beslutades att 
uppdatera denna med hjalp av Bjerkings. Tidigt 2018 har ny plan erhallits. 

• Som noterats under tidigare ar har ett antal stopp i avloppet noterats. Dessa bar lopande avhjiilpts. Orsak
ar dels aldersrelaterat men aven" miinskliga faktom". 

• Vattenlacka intraffade i golvet mellan gatuplanet och tvattstugan 22 E vilket skapade en relativt omfattande
reparation di\ atkomsten var begransad och delar maste bilas upp. Allt nu aterstallt och viss ersattning fran 
forsiikringsbolaget erhallits. 

• Brf Froj och BrfFrojgardet har haft lopande dialog om ett forslag pa grindar som ska installeras for att 
skarma av vara foreningar mot obehorig trafik. Detta sker pa Brf Frojs initiativ och de bekostar i vart fall
grind mot Salagatan. Fram till arsskiftet har ingen installation gjorts utan denna vantas under kvartal I 
2018.

• Styrelsen har under aret lagt stort fokus pa kartlaggning av den tekniska standarden i var forening och
diskuterat vilka atgarder som kan vara av intresse att se vidare pa. Har kan namnas allt fran solceller, 
bergvam1e, injustering av befintliga system till div kostnadsbesparande atgarder. Inom dessa omraden ar
det sannolikt att styrelsen kommer initiera projekt som genomfors endera 2018 eller senare. 

• OVK (lagkrav) har upphandlats under slutet av aret och Thorzelius ar det bolag som komn1er utfora detta.
Omfattningen pa detta visade sig vara storre an forvantat varfor arbetet komrner dra over pa 2018. 
Kostanden for att uppna godkiind OVK kommer iiven den vara betydligt hogre an bedomt. 
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• Styrelsen har iiven aktivt deltagit i den lopande forvaltningen (siirskilt stort tack till Sven-Olof Pettersson &
Alf Lundqvist) som haft en lopande uppfoljning av dessa. Hiirutover har lopande underhall skett i stort som
smatt, allt fran glodlampsbyte till att atgiirda <let som framkommit vid besiktningar.

• Kiillsortering. Stiindigt aktuell fraga.
- Detta iir en aterkommande punkt pa agendan och beror samtliga boende samt besokare till de boende
vilket aven inkluderar hemtjansten.
- Styrelsen har vid upprepade tillfallen noterat brister och uppenbart slarv vilket resulterat i information till
de boende. Fortfarande finns mycket att gora for att hoja kvaliteten pa gjord kiillsortering.
- Tyvarr sticker hemtjansten har ut i negativ riktning varfcir tillsagelse gjorts.

Som vanligt anmodar styrelsen de boende att folja givna anvisningar sa att kvaliteten i sorteringen 
kan upprlitthallas. 

3.3 Viisentliga hiindelser efter riikenskapsperiodens utgang 
• Styrelsen beslutades att i enlighet med faststiilld budget bibehalla arsavgiften for ar 2018 d.v.s. TSEK

2,800. Garageavgifterna hojs (p.g.a. index hojning) till 904 kr/man. Avseende parkeringsplatserna pa
garden debiteras iiven de 904 kr/manaden framgent.

• Paborjad OVK resulterat i betydligt mer arbete an fcirvantat. Kostanden for att fa en godkiind OVK
kommer att bli betydande men kan i skrivande stund inte faststiillas

• I ovrigt inga handelser av extraordinar karaktar.

4. Medlemsinfo,·mation

4.1 Overlatelser 

• Under aret har 7 stycken bostadsriitter overlatits hell eller delvis till nya iigare, vilka i samband med
overlatelsen antagits till medlemmar i foreningen.

Namn Lligenhets nr Tilltrlidesdag 
25 2017-03-01  Maskerat pga GDPR
8 2017-04-15 
19 2017-06-05 
68 2017-08-04 

 

32 2017-08-31 
5 2017-09-15 
13 2017-09-29 

Antalet medlemmar vid riikenskapsarets borjan uppgick till 92 st 
Antalet tillkommande medlernn1ar under riikenskapsaret 10 st 
Antalet avgaende medlemmar under riikenskapsaret l O st 
Antalet medlemmar vid riikenskapsarets slut 92 st 

4.2 Andrahandsuthyrningar 

Foljande bostadsriittsinnehavare har beviljats andrahandsuthyra sin liigenhet: 

Liigenhets nr Tidsperiod 
35 2017-01-01 - 2017-12-31 

Namn 
 Maskerat pga GDPR

28 2017-11-11 - 2018-02-28 

• I ovanniimnda fall anser styrelsen att beaktansviirda skiil for andrahandsuthyrning fcireligger.
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5. Flerarsoversikt (nyckeltal)
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• For att battre fa en overblick over fcireningens utveckling de senaste aren har Fastum sammanstallt ett antal
nyckeltal for alt askadliggora de1ma utveckling

Nvckeltal 2017 2016 2015 2014 

Genomsnittlig 1,0 1,0 1,66 2,94 
skuldriinta, % 
Um perkvm 4241 4311 4381 4451 
bostadsyta vid 
arets utgang 
Lani 25 26 31,30 31,80 
forhallande 
till tax. Yarde 
% 
Fastighctens 81 83 82,64 81,57 
belaningsgrad, 
% 

Genomsnittlig 560 560 560 562 
arsavgift, 
bostacler 
kr'kvm 

2017 2016 2015 

Nettoomsattnjng 3332 3327 3328 

Res efter 561 -600 -58
finansiella 
poster, tkr 
Soliditet (%) 13 12 13 

5.1 Kommentar till flerarsoversikten 

2013 2012 2011 2010 2009 

3,37 3,37 2,79 1,24 1,96 

4521 4591 4661 4731 4801 

32,30 34,50 35,02 35,55 47,05 

82,48 83,44 83,63 85,11 86,37 

560 560 560 545 600 

2014 2013 2012 

3334 3323 3324 

44 219 -59

13 12 12 

• Enligt ovanstaende berakningar ska den genomsnittliga rantesatsen for de senaste nio aren da uppga till

2, I 5% vilket far anses som en mycket bra siffra.

• Resultatet av fcireningens verksamhet under ar 2017 samt fcireningens ekonomiska stallning per 2017-12-31
framgar av efterfciljande resultat- och balansrakningar.

6. Ekonomi

• Styrelsen beslutade om oforandrade arsavgifter for ar 2017. Garageavgiften bibeholls pa 888 kr/man.

• Resultatet om SEK 560,895 efter skatt far anses sorn tillfredstallande. Utfallet foljer i stort sett styrelsens
bedonming som gjorts under andra halvaret. Anledningen till fcirandringen jarnfcirt med ar 2016 star att

finna i:
reducerade reparations och underhallskostnader
reducerade rantekostnader.

• Styrelsen har sasom tidigare rakenskapsar ii.gnat tid at att folja ranteutvecklingen i Sverige och omvarlden.
Foreningens storsta kostnadspost ar rantekostnadema och det ar darfor mycket viktigt att styrelsen lopande
fciljer rantemarknadens utveckling.
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• Fi:ireningens banklan per 2017-12-31 redovisas nedan (se liven not 11 i bifogad resultat- och
balansrakning).

Liineinstitut Belopp Rantesats Rantejusteringsdag 
Swedbank 21,537,500 0,76% 2018-08-24 
A vgar kortfristig del av 350,000 
Ian 
Summa 20,837,500 

• De likvida medel som inte behovts for att tacka fcireningens lopande utgifter har styrelsen forsi:ikt fcirvalta
genom en aktiv kapitalplacering. Avkastningen bade uttryckt i procent och i kronor, har dock minskat.
Orsaken ar de obefintliga inlaningsrantorna som galler idag. Yid utgangen av rakenskapsaret var
fcireningens likviditet placerad i likvida medel eller i korta bundna placeringar i sa kallade fastrantekonton.

• Avseende avskrivningar pa byggnader har fcireningen i samrad med revisorn utarbetat en avskrivningsplan.
Detta innebar byte av avskrivningsplan da denna tidigare skett med det belopp som motsvarar
amorteringarna pa lanet. Fran och med ar 2006 sker en rak avskrivning baserad pa byggnadens bokfcirda
varde med en beraknad avskrivningsperiod om 73 ar. Den arliga avskrivningen kommer darmed att uppga
till 350,000 kr for byggnaden.

• Stadgeenlig avsattning for lagenhetsunderhall har skett.

7. Foriindring av eget kapital

Medlems-

insatscr 

Belopp vid 
I 030 000 arets ingang 

Disposition av 
fciregaende 

ars resultat: 

Arets resultat 

Belopp vid 
1 030 000 

arets utgang 

8. Resultatdisposition

Upplatelse-
Fond for 

Bala nserat 
yttre 

avgifter underhall resultat 

I 510 393 823 319 214 805 

-745 319 145 565 

l 510 393 78 000 360 370 

• Till fcireningsstammans fcirfogande star foljande medel:

Balanserad resultat 
Arets resultat 

• Styrelsen fcireslar att medlen disponeras sa att

Till f6reningens fond for yttre underhall avsattes 
Av yttre fonden ianspraktas 
l ny rakning i:iverfores

360,370 
560,895 
921,265 

78,000 
0 

843,265 
921,265 

Arets Total! 

resultat 

-599 754 2 978 763 

599 754 0 

560 895 560 895 

560 895 3 539 658 
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Resultatrakning Not 

Rorelseintakter 

Nettoomsattning 2 

bvriga rorelseintakter 
Summa rorelseintakter 

Rorelsekostnader 

Dr:iftskostnader 3 
Ovriga externa kostnader 4 
Personalkostnader 5 

A vskri vningar 
Summa rorelsekostnader 

Rtfrelseresultat 

Finansiella poster 

6vriga ranteintakter och lik.nande resultatposter 
Rantekostnader och liknande resultatposter 
Summa finansiella poster 

Resultat efter f inansiella poster 

1\Tets 1·csultat 

2017-01-01 

-2017-12-31

3 331 858 
7 153 

3 339 011 

-1 888 463
-221 658

-88 262
-419 004

-2 617 387

721 624

l 755
-162 484
-160 729

560 895

560 895
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2016-01-01 

-2016-12-31

3 326 965 
8 984 

3 335 949 

-2 927 147
-238 566

-66 002
-419 004

-3 650 719

-314 770

3 964 
-288 948
-284 984

-599 754

-599 754
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Balansrakning Not 2017-12-31 2016-12-31 

TILLGANGAR 

Anlaggningstillgangar 

Materiel/a a11/iigg11i11gstillglmgar 

Byggnader och mark 6, 7 21 994 732 22 397 375 
Inventarier, verktyg och installationer 8 32 720 49 081 
Summa materiella anlaggningstillgangar 22 027 452 22 446 456 

Finansiella a11liigg11ingstillga11gar 

Andra langfristiga vardepappersinnehav 9 47 500 47 500 
Summa fioaosiella anliiggningstillgangar 47 500 47 500 
Summa anlaggningstillgangar 22 074 952 22 493 956 

Omsiittningstillgangar 

J(ortfristiga fordri11gar 

Kundfordringar 1 166 1 036 
Ovriga fordringar 10 1 854 884 956 479 
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter 11 155 630 210 592 
Summa kortfristiga fordringar 2 011 680 1 168 107 

Kassa och bank 

Kassa och bank 2 139 878 2 149 016 
Summa kassa och bank 2 139 878 2 149 016 
Summa omsiittningstillgangar 4 151 558 3 317 123 

SUMMA TILLGANGAR 26 226 510 25 811 079 
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Balansrakning Not 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bum/et eget kapital 

Medlemsinsatser 
Fond for yttre underhall 
Summa bundet eget kapital 

Pritt eget kapital 

Balanserat resultat 
Arets resultat 
Summa fritt eget kapital 
Summa eget kapital 

Langfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 12 
Summa langfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Ovriga skulder till kreditinstitut 12 
Forskott fran kunder 
Leverantorsskulder 
Skatteskulder 
Ovriga skulder 
Upplupna kostnader och fcirntbetalda intakter 13 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

2017-12-31 

2 540 393 
78 000 

2 618 393 

360 370 
560 895 
921 265 

3 539 658 

20 837 500 
20 837 500 

350 000 
682 860 
372 176 

9 254 
IO 318 

424 744 
1 849 352 

26 226 510 
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2016-12-31 

2 540 393 
823 319 

3 363 712 

214 805 
-599 754
-384 949

2 978 763

21 187 500 
21 187 500 

350 000 
617 244 
245 684 

9 254 
1 166 

421 468 
1 644 816 

25 811 079 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 

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

Anlaggningstillgangar 
Tillampade avskrivningstider: 
Avskrivningar enligt plan ar beraknade pa tillgangarnas ursprungliga anskaffningsvarde och baseras pa 
tillgangarnas bedomda nyttjandetid. Byggnaden har tidigare skrivits av med ett belopp som motsvarar 
gjorda amorteringar. Fran och med rakenskapsaret 2005 sk.rivs byggnaden i stallet av med 350 000 kr/ar. 

Forandriog av likvida medel 

A.rsavgifter
Hyror och ovriga intakter
Rorelsekostnader exkl. avskrivningar
Kassaflode fran den lopande verksambeten 

Forandring fordringar och kortfristiga skulder exkl. amorteringar 
Arets amorteringar 

Foraodriog likvida medel 

Likvida medel vid arets bo1jan 
Likvida medel vid :'irets slut 

I beloppet for likvida medel ingar avrakningskonto hos forvaltare, 
ko1ifristiga placeringar samt kassa och bank. 

Not 2 Nettoomsattning 

A.rsavgi fter 
Hyror lokaler 
Garage 
P-plats
Ovriga objekt
Avsattning till inre fond

2017 

2 800 020 
540 746 

-2 360 867
979 899

244 532 
-350 000

874 431

3 066 218 
3 940 649 

2017 

2 800 020 
238 636 
340 562 

21 240 
9 400 

-78 000
3 331 858 

2016 

2 800 028 
539 884 

-3 520 662
-180 750

166 936
-350 000

-363 814

3 430 032 
3 066 218 

2016 

2 800 028 
237 122 
338 505 

21 240 
8 070 

-78 000
3 326 965 
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Not 3 Driftskostnader 

Fastighetsski:itsel 
Stadkostnader 
Snori:ij ning/sandning 
Hisskostnader 
Besi ktningskostnader 
OVK-besiktning 
Reparation er 
Rep portar/di:inar 
Reparation hyreslokaler 
Vidarefakturerad kostnad 
Reparation vattenskada 
Sjalvrisk 
Fi:irsak.ringsersattningar 
Reparation ventilation 
Reparation tvattstuga 
Reparation el 
Hissreparationer 
Tradgard och utemiljo 
Planerat underhall 
Underhall VA 
Underhall ventilation 
Underhall balkonger 
Isolering vind 
Underhall av gemensamrna ytor 
Underhall av markytor 
El 
Va1me 
Vatten och avlopp 
A vfallshantering 
F i:irsak.ringskostnader 
Kabel-tv 
Hyra for garage 
Fi:irbrukningsinventarier 
Fi:irbrukningsmaterial 
6vrigt 
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2017 2016 

87 376 85 183 
54 751 53 366 

2 500 2 031 
43 686 41 594 

625 0 
47 087 0 

9 940 66 979 
3 228 0 

0 9 770 
2 713 0 

119 788 0 
44 800 0 

-79 250 0 
0 27 389 

40 908 0 
12 102 28 012 
19 558 13 938 
48 403 14 663 
37 500 14 718 
28 247 749 375 
10 299 0 
43 388 0 

0 268 750 
2 409 95 000 

0 103 113 
148 180 141 360 
523 496 534 704 
122 613 125 098 
67 094 64 119 
43 086 40 644 
56 556 55 412 

340 752 340 752 
3 927 22 923 

663 28 254 
2 038 0 

1 888 463 2 927 147 
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Not 4 Ovriga externa kostnader 

Fastighetsskatt 
Fastighetsavgift 
Telefoni 
Hemsida 
Porto 
F oreningsgemensam.ma kostnader 
Revisionsarvode 
Ekonomisk forvaltning 
Bankkostnader 
Konsultarvoden 
Juridisk konsultation 
Juridisk konsultation, parkeringsfragor 
Juridisk konsultation, ekonomisk plan 
Gavor 
6vriga poster 

Not 5 Personalkostnader 

Styrelsearvode* 
Lon vicevard 
Sociala avgifter 
Premier for AMF 

*Fe! periodiserat, 13 800 kr avser rakenskapsaret 2016.
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2017 2016 

12 830 12 830 
89 420 86 224 

4 089 2 696 
251 362 

4 252 4 326 
1 727 589 

10 969 10 625 
86 181 81 751 
2 253 2 250 
5 312 0 

0 0 
0 16 875 
0 11 875 

545 2 575 
3 829 5 588 

221 658 238 566 

2017 2016 

45 500 28 700 
22 800 22 800 
19 762 14 052 

200 450 
88 262 66 002 
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Not 6 Byggnader och mark 

lngaende anskaffningsvarden 
Utgaende ackumulernde anskaffningsvarden 

lngaende avskrivningar 
A..rets avskrivningar 
Utgaende ackumulerade avskrivningar 

Utgaende redovisat varde 

Uppgifter om forvaltningsfastigheter 
Bokfort varde mark 

Taxeringsvarden byggnader 
Taxeringsvarden mark 

Not 7 Fastighetsforbattringar 

Ingaende anskaffningsvarden 
Utgaende ackumulerade anskaffningsvardcn 

Ingaende avskrivningar 
Arets avskrivningar 
Utgaende ackumulerade avskrivningar 

Utgaende redovisat varde 

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 

lngaende anskaffningsvarden 
Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden 

lngaende avskrivningar 
Arets avskrivningar 
Utgaende ackumulerade avskrivningar 

Utgaende redovisat varde 
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2017-12-31 2016-12-31 

25 549 759 25 549 759 
25 549 759 25 549 759 

-5 677 974 -5 327 974
-350 000 -350 000

-6 027 974 -5 677 974

19 521 785 19 871 785 

2 150 000 2 150 000 

47 283 000 47 283 000 
36 000 000 36 000 000 
83 283 000 83 283 000 

2017-12-31 2016-12-31 

1 052 850 I 052 850 
1 052 850 1 052 850 

-677 260 -624 617
-52 643 -52 643

-729 903 -677 260

322 947 375 590

2017-12-31 2016-12-31 

368 682 368 682 
368 682 368 682 

-319 601 -303 240
-16 361 -16 361

-335 962 -319 601

32 720 49 081
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Not 9 Langfristiga vardepappersinnehav 

Aktier i Fastum UBC Forvaltning AB; 556730-0883 

2017-12-31 

47 500 
47 500 
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2016-12-31 

47 500 
47 500 

25 stycken aktier i Fastum UBC Forvaltning AB. Aktiema ar bokforda till vardet 1 900 kr per aktie. 
Aktie utdelning under 2017: 1 750 kr. 

Not 10 Ovriga fordringar 

Skattekonto 
Skattefordran 
Ovriga kortfristiga fordringar 
A vrakningskonto forvaltare 

Not 11 Forutbetalda kostnader och upplupna intakter 

Com Hem AB 

UBC Teknisk Forvaltning AB 
Fastum UBC Forvaltning AB 
Trygg Hansa Forsakring 
Otis AB 
Uppsala Parkering AB 
Uppsala Vatten 
One.com 
Telia 

Not 12 Skulder till kreditinstitut 

Langivare 
Swedbank AB nr 2757461450 

Korifristig de! av langfristig skuld 

Riintesats 
% 

0,76 

Villkors
iindringsdag 

2018-08-24 

2017-12-31 

10 865 
8 798 

34 450 
1 800 771 
1 854 884 

2017-12-31 

14 363 

22 000 
23 265 

0 
8 867 

86 637 
0 

112 
386 

155 630 

Lanebelopp 
2017-12-31 
21 187 500 
21 187 500 

350 000 

2016-12-31 

12 129 
11 994 
15 154 

917 202 
956 479 

2016-12-31 

14 137 

21 844 
23 109 
43 086 
8 741 

85 188 
14 488 

0 
0 

210 593 

Lanebelopp 
2016-12-31 
21 537 500 
21 537 500 

350 000 



Brf Frojgardet 
Org.nr 716401-2580 

Not 13 Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 

Upplupna rantekostnader 
Forutbetalda avgifter och hyror 
Fjarrvarme 
El 

Avfallskostnader 
Tradgard 

Not 14 SHillda sakerheter 

Fastighetsinteckning 

Uppsala den 

E�q Ordforande 

���Sven-Olov Pettersson 

�chr· . <Al-. y/1;� 1st1an smg (_/ 

2017-12-31 

25 495 

3 I 9 266 

71 306 

7 163 

1 514 
0 

424 744 

2017-12-31 

26 645 000 

26 645 000 

Catarina Lindblad 

14(14) 

2016-12-31 

25 917 

296 667 

70 856 

13 310 

0 
14 718 

421 468 

2016-12-31 

26 645 000 

26 645 000 



Revisionsberattelse 

Till fbreningsstamman i Brf Frojgardet, org.nr 716401-2580 

Rapport om arsredovisningen 

Uttalande 

Sida 1 av 4 

Jag har utfort en revision av arsredovisningen for Brf Frbjgardet, for ar 2017. Enligt min 

uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och ger 

en i alla avseenden rattvisande bild av foreningens finansiella stallning per den 31 

december 2017 och dess finansiella resultat och kassaflodesanalys for aret enligt 

arsredovisningslagen. Forvaltningsberattelsen ar forenlig med arsredovisningens ovriga 

delar. 

Jag tillstyrker darfor att foreningsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen for 
foreningen. 

Grund for uttalanden 

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

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

Styrelsens ansvar 

-------- Det ar styrelsen som har ansvaret for att arsredovisningen upprattas och att den ger en 
rattvisande bild enligt arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar aven for den interna kontroll som 
de bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsredovisning som inte innehaller nagra vasentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel. 

Vid upprattandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen for bedomningen av foreningens 
formaga att fortsatta verksamheten. Den upplyser, nar sa ar tillampligt, om fbrhallanden som kan 
paverka formagan att fortsatta verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillampas dock inte om beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Mitt mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsredovisningen som helhet inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel, och 
att lamna en revisionsberattelse som innehaller mina uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad 
av sakerhet, men ingen garanti for att en revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet om en sadan finns. Felaktigheter kan 
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uppsta pa grund av oegentligheter eller fel och anses vara vasentliga om de enskilt eller 

tillsammans rimligen kan forvantas paverka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med 

grund i arsredovisningen. 

Som en del av en revision enligt ISA anvander jag professionellt omdome och har en 

professionellt skeptisk installning under hela revisionen. Dessutom: 

identifierar och bedbmer jag riskerna for vasentliga felaktigheter i arsredovisningen, vare sig 

dessa beror pa oegentligheter eller pa fel, utformar och utfor granskningsatgarder bland annat 

utifran dessa risker och inhamtar revisionsbevis som ar tillrackliga och andamalsenliga for att 

utgora en grund for mina uttalanden. Risken for att inte upptacka en vasentlig felaktighet till 

foljd av oegentligheter ar hbgre an for en vasentlig felaktighet som beror pa fel, eftersom 

oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, avsiktligt utelamnanden, felaktig 

information eller asidosattande av intern kontroll. 

skaffar jag mig en forstaelse av den del av foreningens interna kontroll som har betydelse for 

min revision for att utforma granskningsatgarder som ar lampliga med hansyn till 

omstandigheterna, men inte for att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

utvarderar jag lampligheten i de redovisningsprinciper som anvands och rimligheten i 

styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar. 

drar jag en slutsats om lampligheten i att styrelsen anvander antagandet om fortsatt drift vid 

upprattandet av arsredovisningen. Jag drar ocksa en slutsats, med grund i de inhamtade 

revisionsbevisen, om huruvida det finns nagon vasentlig osakerhetsfaktor som avser sadana 

handelser eller forhallanden som kan leda till betydande tvivel om foreningens formaga att 

fortsatta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en vasentlig osakerhetsfaktor, 

maste jag i revisionsberattelsen fasta uppmarksamhet pa upplysningarna i arsredovisningen 

om den vasentliga osakerhetsfaktorn eller, om sadana upplysningar ar otillrackliga, modifiera 

uttalandet om arsredovisningen. Mina slutsatser baseras pa de revisionsbevis som inhamtats 

tram till datumet for revisionsberattelsen. Dock kan framtida handelser eller forhallanden gora 

att en forening inte langre kan fortsatta verksamheten. 

utvarderar jag den overgripande presentationen, strukturen och innehallet i arsredovisningen, 

daribland upplysningarna, och om arsredovisningen aterger de underliggande transaktionerna 

och handelserna pa ett satt som ger en rattvisande bild. 

Jag maste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning 

samt tidpunkten for den. Jag maste ocksa informera om betydelsefulla iakttagelser under 

revisionen, daribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar 

Uttalanden 

Utover min revision av arsredovisningen har jag aven utfort en revision av styrelsens forvaltning 

for Brf Frbjgardet, for ar 2017 samt av forslaget till dispositioner betraffande foreningens vinst eller 

forlust. 

Jag tillstyrker att fbreningsstamman disponerar vinsten enligt fbrslaget i fbrvaltningsberattelsen 

och beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rakenskapsaret. 

Sida 2 av 4 



Sida 3 av 4 

Grund for uttalanden 

Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs 
narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag ar oberoende i fbrhallande till fbreningen enligt god 

revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for 

mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

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

Styrelsen ansvarar for foreningens organisation och forvaltningen av foreningens angelagenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlopande bedoma foreningens ekonomiska situation och tillse 
att fbreningens organisation ar utformad sa att bokforingen, medelsforvaltningen och foreningens 

ekonomiska angelagenheter i ovrigt kontrolleras pa ett betryggande satt. 

Revisorns ansvar 

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

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

pa nagot annat satt handlat i strid med bostadsrattslagen, tillampliga delar av lagen om 

ekonomiska foreningar, arsredovisningslagen eller stadgarna .. 

Mitt mal betraffande revisionen av fbrslaget till disposition av foreningens vinst eller forlust, och 
darmed mitt uttalande om detta, ar att med rimlig grad av sakerhet bedoma om forslaget ar 
fbrenligt med bostadsrattslagen. 

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

foranleda ersattningsskyldighet mot foreningen, eller att ett forslag till dispositioner av foreningens 

vinst eller forlust inte ar forenlig med bostadsrattslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander jag professionellt omdome 

och har en professionellt skeptisk installning under hela revisionen. Granskningen av 

forvaltningen och fbrslaget till dispositioner av foreningens vinst eller forlust grundar sig framst pa 

revisionen av rakenskaperna. Vilka tillkommande granskningsatgarder som utfors baseras pa min 
professionella bedomning med utgangspun t i risk och vasentlighet. Det innebar att jag fokuserar 
granskningen pa sadana atgarder, omraden och forhallanden som ar vasentliga for verksamheten 
och dar avsteg och overtradelser skulle ha sarskild betydelse for foreningens situation. Jag gar 
igenom och provar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna atgarder och andra forhallanden som 
ar relevanta for mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag for mitt uttalande om styrelsens 
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forslag till dispositioner betraffande foreningens vinst eller forlust har jag granskat om forslaget ar 

forenligt med bostadsrattslagen. 

Borev revisionsbyra AB 
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