
Brf Opalen i Lund
769606-0925

Årsredovisning
Bosta dsrättsföre n i n gen

Opalen i Lund

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2020.

Förva ltn i n gsberättelse

\/er"i<sa rn hrien
1 lr -. ^.^/*\r,llicl rI ijll I \.cr F.],rfl:.: ri:,ti.

I s§relsens uppdrag lngår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter
samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör
styrelsen årligen en budget som tigger 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 s1älvkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika
åtgärder. Förändringen av föreningens likvida medel kan utläsas under avsnittet Förändring Iikvida medel.

r Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 20'l 5 och 2034.
r Större underhåll kommer att ske de närmaste åren. Läs mer i {örvaltningsberättelsen.
. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten.
. Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten.
. 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 intresse genom att i föreningens hus upplåta
bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

G rundfakta orn föreningen
Bostadsrättsföreningen registrerades 2000-09-08. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2005-09-09
och nuvarande stadgar registrerades 2020-02-03 hos Bolagsverket. Föreningen har sitt säte i Lund.

Foreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattela gen (1999:1229) och utgör därmed en äkta
bostadsrättsf öreni ng.

Styrelsen
Louise Baldetorp Ledamot
Felix Grundström Ledamot Ledamot fram till 202A-12-17
Paul Gullberg Ledamot
Peter Leander Ledamot
Elisabeth Löfgren Ledamot
Ann Mari Olsson Ledamot
.Johan Södergren Ledamot Ledamot trän 2O2O-12-17. Tidigare

suppleant.

Alexandra Hibolin Suppleant
Tommy Persson Suppleant

Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer:
Louise Baldetorp. Paul Gullberg, Elisabeth Lofgren och Ann Mari Olsson.

Styrelsen har under året avhållit 12 protokollförda sammanträden.
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Revisor
Andreas Brodstnim

Valberednlng
Per Ola Bör.|esson

Cecilia Lindblad

Stämmor

Ordinarie Extern

Sammankallande

Mazars, SET

Ordinarie föreningsstämma hölls 2020-04-22.
Extra föreningsståmma hölls 2020-06-30. Extra stämma med anledning av planerad fasadrenovering

Fastighetsfakta
Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan:

Fastiqhetsbeteckning Förvärv Kommun
Utsädet 3 2005 Lund

Fullvärdesförsäkring finns via lF.

I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring for s§relsen.

Uppvärmning sker via flärrvårme.

Byggnadsår och ytor
Fastigheten bebyggdes 2AA5 - 2OO7 och består av 1 flerbostadshus.
Värdeåret är 2007.

Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 5 228 m2, varav 5 228 m2 utgör lägenhetsyta.

Lågenheter och lokaler
k)reningen upplåter 56 lägenheter med bostadsrätt.

Lägenhetsfördelning:

33
ffiffiffi

ffi
4 rok

16
ffi6Uffiffi

1 rok 2 rok 3 rok

1o
5 rok >5 rok

Föreningen är obligatoriskt momsregistrerad för uthyrning av p-platser/garage till externa hyresgäster.

Cr ?

#r4
ln

Sida 2 av 16



Brf Opalen i Lund
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Teknisk status
Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 201 5 och sträcker sig fram till2034-

Nedanstående underhåll har utförts eller planeras:

Utfört underhåll KommentarAr
Uppdatering av belysningen 2O:2A lnstallation av sensorer så att

belysningen är begränsad under
kväll och natt på gården och i

loftgångar. Utokning av antalet
armaturer i övre garaget.
Storstädning av båda garageplanen
Inställning av ventilation och
reparation av elmotorema till
fläktarna som styr ventilationen
Brandskyddsgenomgång och
installation av två lithiumslåckare
Flyttat en laddbox i nedre garaget

Kommentar

Städning av gärage
OVK

2020
2020

Systematiskt Brandskyddsarbete 2O2O

Laddboxar 2020

Planerat underhåll År
Grillplats

Underhållsplan
Energideklaration
Fasaden

Gården

Förrådsdönar

Entr6er

Garaget

Hissar
Träpanel på förrådsbyggnad och
trapphus
Staket och grind
Ställdon vårme radiatorer&ent
Dörrstångare
Garagenedfart

Styrventil, värme radiatorer/vent

2A21

2A21
2021
2021
2021

Skapa inhägnad runt grillplatsen
(kan inte utföras förrån
fasadrenoveringen är klar)
Revidering
Uppdatering
Renovering
Översyn och komplettering av
planteringar, översyn, reparation
och utbyte av bord och bänkar,
sandlåda samt komplettering med
lekutrustning.
Rengöring och översyn samt ev
ommålning
Tätning av läckage i trapphus samt
reparation av fuktskador. Målning.
Görs isamband med
fasadrenoveringen
Undersökning och tåtning av
låckage
Ev utbyte enligt serviceavtal

översyn

översyn
Ev utbyte enligt serviceavtal
översyn
Oversyn och ev. reparation av
asfaltering mm
Ev utbyte enligt serviceavtal
Ev utbyte enligt serviceavtal

Översyn o lagning

2A21

2021

7021-2022

2421-2423
2022

2422
2422
2022
2022

2422
Cirkulationspump.värmeradiatorer 2022
Tak m.m. över källartrappa 2A22
Garaqeport, automatik 2022 Ev utbyte enliqt serviceavtal
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Förvaltning
Föreni n gens förva ltn i n gsavtal och övri ga avtal

Avtal Leverantör
Ekonomisk förvaltning SBC

Trapp- och garagestådning Clifa
Teknisk fastighetsförvaltning Clifa
Hissar m.m
Renhållning, sopor
Fjärrvärme
Hisstelefoner
Domän och hemsida

Kreditupplysningar
Elleverantör
Kreditgivare

Brandskydd
Bredband

Kabel-TV och porftelefoni ComHem

Kone
Lunds Renhåilningsverk samt Ragnsells
Kraftringen
Telia
Loopia

Ratsit

Stockholms Elbolag
Nordea

Eldupphör
ComHem

Föreningens ekonomi

Föreningens ekonomi är fortsatt god med bra kassaflöde. Föreningen har under året tecknat ett gemensamt
bredbandsabonnemang hos ComHem som alla bostadsrättsinnehavare kan nyttja. Även med den här förmånen
inkluderad bedöms årsavgiften ej behöva höjas.

Föreningens resultat kommer att awika från tidigare år under 2020 och 2021 pä qrund av att forsäkringsersättnrng
inför fasadrenoveringen har erhållits under 2020 kommer föreningen redovisa ett stort plusresultat under 2020.
Under 2021 kornmer dessa pengar att användas för renoveringen, vilket innebär att resultatet 2A21 dä påverkas
negativt.

Enligt styrelsens beslut hojdes årsavgifterna 2020-07-01 med 2 %.

FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL

UKVIDA MEDEL VlD ÅRETs BÖRJAN

IilIFIFTÅ! Ä!I{\IfiÅE

Rörelseintäkter
Finansiella intäkter
Minskning kortf ristiga fordringar

2020 2019

5975578 5416927

9 353 113 40463A2
15 721 50
16344 0

Ökning av kortfristiga skulder a 179 064

[JTBETALNII\IGAft
Rörelsekostnader exkl avskrivnin gar
Finansiella kostnader
Ökning av kortfristiga fordringar
Minskning av iångfristiga skulder
Minskning av kortfristiga skulder

9 385 178 4225 416

1 846557 2349894
7A6257 811 738

0 40 807
541 658 458 326
31 3 031 0

LIKVIDA MEDEL UD ÅRETS SIUT*

Ånsrs FöRÅNDRTNG AV uKVTDA MEDEL

*Likvida medel redovisas i balansräkningen under posterna
Kassa och Bank samt Övriga fordringar.

3 447 503 3 666 755

11 953 253 5975578

5 977 675 558 651
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Fördelninq av intäkter och kostnader

Hyror
30/"

KapiiaF
kostnader

Reparationer
30/"

Årsavgifter
39o/o

Taxebundna
kostnader

19%

Fastighets-
avgift

2Vo

Skatter och avgifter
Fastighetsavgifien för hyreshus är 1 429 kr per bostadslägenhet, dock blir avgi{ten högst 0,3 procent av
taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas
taxeringsvärde.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Slutgiltig ersättning 5 326 500 kr från Gar-Bo för byggfelsskadan på fasaden"

Entreprenadavtal tecknat med Henda Entreprenad ÅB för renovering av fasaden.

OVK - tnställning av ventilationsanläggningen.

Uppdatering av belysningen på förrådsväggar och loftgångar för att få reducerad belysning under kväll o.h natt.

Komplettering av belysning i ovre garaget och fffi av laddbox i nedre garaget.

Fortsatt hjälp av konsultföretaget Structor i samband med fasadrenoveringen och avjuristföretaget Foyens i tvisten
med Paulssons.

Tecknat gemensamt bredbandsavtal hos ComHem från 1 april.

Den 3 december 2019 kom en dom från Högsta forvaltningsdomstolen (Mål nr 1 595-19) att individuell mätning
(lMD) av el, värme, vatten m.m. numera är skattepliktigt.
Då foreningen använder sig av IMD för el innebär det att föreningen under året har momsregistrerat sig och
upprättat momsredovisning. I domen framgår det att momsredovisning ska upprättas från 2018-02-09 och därför
har momsredovisning upprättats för räkenskapsåret men också för år 201 8 och 20 1 9. Det kan innebära en
bristandejämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmastföregående räkenskapsåret, då båda intäkter och
kostnader har minskat och istället numera redovisas som moms. Eftersom rättelser för åren 2018 och 2019 är gjord
under 2020 så kan det även innebåra en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och kommande
räkenskapsår, då momsrättning för 201 8 och 2019 påverkar resultatet för 2020.
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Medlemsinformation
Medlemslägenheter: 56 st

Överlåtelser under året: 2 st

Beviljade andrahandsuthyrningar: 1 st

Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare.

Antal medlemmar vid räkenskapsårets början: 87 st
Tillkommande medlernmar: 6 st
Avgående medlemmar: 6 st

Antal medlemmar vid räkenskapsårets slut: 87 st

Flerårsöversikt
Nyckeltal 2020 2019 2018 2017
ÅrsavgifVmz bostadsrättsyta 695 688 631 688

88 91

Brf Opalen i Lund
769646-0925

10 002
E?

14
148
b9

-1 53
4 058

Lå nlm2 bostadsrättsFra
Elkostnad/m2 totalyta
Värmekostnad/m2 totalyta
Vattenkostnad/mz totalyta
Ka pital kostnader/m2 tota lyta

Soliditet (%)
Resultat efter finansiella poster (tkd
Nettoomsättninq (tkr)

32 55 53

9 723

B5

18

135

10
5 268
3 988

9 827 9 915

B6

18

156
69

-674

1B

119
69

-745
4 038 3 765

Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 5 228 m2 bostäder.

Föränciringar eget kapital

Bundet eget kapital
lnbetalda insatser
Fond för yttre underhåll

Belopp vid
årets utgång

1 16 253 000
1 673 634

Förändring
under året

0
414 000

trisposition av
fdregående
års resultat

enl stämmans
beslut

0
-453 801

Belopp vid
årets ingång

1 16 253 000
1 713 435

5:a bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

117 926 634

-3 s67 758
5 267 507

414 000

-414 000
5267 501

-453 801

-224 142
677 943

117 966 435

-2 929 156
-617 903

S:a fritt eget kapital

5:a eget kapital

1 700 249

119 625 883

4 853 507

5 267 507

453 801

0

-3 507 059

114 359 376
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Brf Opalen i Lund
-t69646-O92s

Resu ltaträ kn in g

1 JANUARI- 31 DECEMBER

nönrl-ssurÄ«reR
Nettoomsåttning

RönrtsrrosrNADER
Driftkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella
anläqsninqstillqånsar

1{l&' 2019

3-s87'7.54 4037 564
Övriga rörelseinäkter Not 3 ,.1.,.:5 3§§,3 :

Summa rörelseintäkter 9 353 113 4 046 3Oz

Not 2

Not 4
Not 5
Not 6
Not 7

j::a i :

' ::t:j

::iiit4?6 A?J',:,,,r -2 A27 7t4
;'1::,!;..!39 39e ,r -, -198 866
:i'i-i30787 :'r: -123254
.:.r':'j1r.548 513 .. -1 556 623

.t:: =;:. . :

§umma rörelsekostnader

RöRELSERESULTAT

RESULTAT EFTER FIHANSIELLA POSTER

ÅRprs Rrsurnr

.'r§395.O7O

.,,'.§-!§S{41

-3 906 517

13978s

-477 903

-577 9t3

FINANSIELLA POSTER .,' , , ,

Övriga ränteintåkter och liknande resultatposter ,: - 15 721 ., , 50
Räntekostnaderoch liknande resultatposter -7.C6257 -817 738
Sumrna t em SS6 {t7 e8-e-

»%
LöP
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Balansräkning

nucÅrueaR

rurtÄGGurrucsnttcÅrueaR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
lnventarier

?$?-S.,I*.,,i ,,r, 
,,

.: 
-' ,,:l 'i1'.i:ij:!::ll:::

,. _.:.: ,' .., ,i::rF :: :.:lr:::i l

i':li r:: - 'i,:..j:i:r:i i:l':l:

,i:,1g9;zre"@;i;..i
-;r,',,- ., '::. , g::. :

Not 8,14
Not 9

2419-12-31

160767 645
953

§umma materiella anläggningstillgångar

SUMMA AHIÄG6NIN65NLL6ÅNGAR

OMSÄTTNINGSTITLGÅNGAR
Kortfristiga foldringar
Avgifts- och hyresfordrin gar
Övriga fordringar inkl SBC Klientmedel Not 10
Förutbetalda kostnader och upplupna Not 1 1

intäkter

,i., rr§9,FOr§q5

,,,ti59;2U*
..| l] .. 

:

.:'. ' l

,:,"9''144
'171o142ro

...,.

t60 768 598

160 768 598

4856
5 295 208

41 666

S umma kortfristiga fordri ngar

KASSA OCH BANK
Kassa och bank

:.§r?i18!*EF

:,r: ilrtitrr:1:.i: :
r:,:l ri,;iit+ ::

5 342730

756 774
Summa kassa och bank

SUMMA OMSÄTTNINGSNLLGÅNGAR

SUMMATITLGÅruEAN

756774

6 099 5(M

165 86,8 103
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Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser
rqqd lglIlqqtrdetåll
Summa bundet eget kapital

Fritt egat kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

SUMMA EGET KAPTTAL

LÅNErn|SrIeA sKULDER
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristig del av skulder till
kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kcstnader och forutbetalda
intäkter
Summa [ortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not '12

ryqll3J4

Not 13,14

Not 15

.t.r1,t6:å53 090
t.;"...x--.573 634
L:ff=ffi=
.il':: .

.;l:.::ai.. : _

:.a:.,:.' : .. :

.: r: r3'567'?58' .',',

'',.,'::.5 267 507 ,''::,..,.

-.. 'rITIX}z{gi. ,,t:

:1,

t:t!l §Eä.883. , '

: : ::3r:S96:7.§l'r l,.irl
',,..,.lBB-.3, ?S?l .

i., ., i::,ii;l i.i.: ::
j .: :-". i.i :: ::.ti::ti;:: ,-

' ''177?§.§72: '. ,.',:i,,11:- L;,;;;'*"' -'

,, :t,.,-,;iiå,.;.4;1.€ -,'
I,,.,'.:,:.,1§7:.,*:36: ', .. -
.-t .,-.;:1§.,! ,' .

,',.r,,,,. ii.{*å}-.

2019-12-31

1 16 253 000
171113s

117 965 435

-2929156
-677 903

-3 607 059

1743s9 376

50 875 040
50 875 040

499 992

285 104
't51 984
69 994

626 513

1 633 637

165 868 103

yrtr
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Noter

Not 1

Belopp anges i kronor om inte annat anges.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har uppråttats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i

mindre foretag (K2).

Förenklingsregeln gållande periodiseringar har tillämpats.

Samma värderingsprinciper har använB sorn föregående år-

Reservering till fond för yftre underhåll enligt stadgrar görs iårsbokslutet. Forslag till
ianspråktagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i

resultatdispositionen.

Avskrivningar på anläggningstillgångnr enligt plan baseras på ursprungliga
anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande awkrivningar uttryckt i antal
år tillämpas.

Lån som har slutförfallodag inom ett år från bokslutsdagen redovisas som kortfristiga
skulder, oavsett om fortsatt belåning sker hos bank.

Avskrivninqar
Byggnader
lnventarier

Not 2 NETTooMSATTNTNG

100 år
Fullt avskrivna

100 år
10 år

2019

Årsavgifter
Hyror garage moms
Hyror garage
Elintäkter
Elintäkter moms
Elintåkter avräkning
Öresutjämning , .r':', {t:,',r 107

t 9a7 r5r[ 4 037 564: :'r,

Pga att individuell rnätning (lMD) numera är skattepliktigt och momsredovisning har
upprättats för år 201 8,201 9 och 2020, så kan det innebära en bristande jämförbarhet
mellan räkenskapsåret och det närmast foregående räkenskapsåret.

Not 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2019

,::.1ir I :1 :r.. :.

-,i.,:.3r§33:§42.ir.:::.:. 3597 571
il+;:i:irie*A :.':, zz3z77
ii:rr:':;a+:".i-&8,9§i.-,.r::i 14266

1 5 ti65 202 343
ai zoo o
1r,.1r,..9-{i;it.,: 0

-,r:§frSl

0
0

a73A
8 738

Extra statligt stöd
Försäkrin gsersåttni ng

Ian
4d3
/öW

Sida 1l av 16



Brf Opalen i Lund
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Not 4 DRIFTKoSTNADER 1024 2019

Fastighetskostnader
Fasti ghetsskotsel entreprenad
Fästighetsskotsel beställning
Fastighetsskotsel gård beställning
5nörojning/sandning
Städning entreprenad
OVK Obl. Ventilationskontroll
Hissbesiktning
Gemensamma utrymmen
Garagey'parkering

Sophantering
Gård
Serviceavtal

Förbrukningsmateriel
Teleport/hissanlåggning
Storningsjour och larm
Brands§dd

184.302
3436
1 794
" 0

14 SO0

.s
r,13:6ffi
:. , 1l'596
l;" 

:',,,:0
:,.,,3474

r, 5'565
24,,01§

r *s395
. 4852

-rffi2
'!7 S50

181 872
6 734

14 259
19 439
6 038

75 000
2 719

0
2 906

0
5 506

23 085
133

4 680
1 682
4 369

Reparationer
Gemensamma utrymmen
Entr6ltrapphus
Lås

WS
Värmeanläggni ng/undercentral
Ventilation
Elinstallationer
TeldVKabel-TV/porttelef on
Hiss

Fasad

Balkonger/altaner
Garage/parkering
Skador/klotter/skadegörelse

I23tr!!]:,,-
t,.aä3tltt,l:

::.".::' X3,.{§-!t-1.,,... . ::. .1i'.6i11 ' 
.

,irr.: '.:. ,3, 126: ..::

' 
,',1.. r].;{l'[3, ]

.. :.'.r.,:&594 .

',',4, O5.'.,,
. : sö€Es.

, 3r,2E:1,r
: ' :: 27g..

o 14921

348 4;22

0
11 954

985
1 050

0

24 433
54 547
23 513

538
3r3r.I§.,, 0
4 531

Vattenskada ,,' ,.,,.,f,$5}. 0'_.
",:,,:i.',r'rlI§'St-' 14 127

Periodiskt underhåll
Entrey'trapphus

lnstallationer
TeldTV/Kabel-TV/porttelef on
Garage/parkering

,.,-:,. 1,-,"6:, 21 5OO
I , ,: 1...;:r-g 

. 
145 063

,,r..,.:.,Q.: - 213 113
.' a' : 6stzs

Taxebundna kostnader
LI

Värme
Vafien
Sophämtning/renhållning
Grovsopor

ro

166 5ä4
442 046
95 X64
6292e
5gqS

453 801

2BB 786
450 715
91 598
65 224

0

övriga driftkostnader
Försäkring
Kabel-W
Bredband

,'r2€*9i
' :,1:': :":

_,s1gi
1161,,:l44

. '475,

895 323

49 559
58 431

0

FastighetsskatUKommunal avgift

TOTALT DRIFTKOSTNADER

2{3 *$

&62l*

't-6v63;}7

107 990

77 112

2027 774

I c-c

46
,{ö@r
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Brf Opalen i Lund
769646-4925

Pga att individuell mätning (lMD) numera är skattepliktigt och momsredovisninE har
upprättats för år 201 8,201 9 och 2020, så kan det innebära en bristande jämförbarhet
mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KoSTNADER 2BZB 2419

Kreditupplysning
Tele- och datakomrnunikation
Juridiska åtgärder
lnkassering avgifVhyra
Hyresförluster
Revisionsarvode extern revisor
Föreningskostnader
Styrelseomkostnader
Fritids- och trivselkostnader
Studieverksamhet
Förvaltningsarvode
Förvaltningsarvoden övriga
Administration
Konsultarvode

: : .:", :'Z' , 0

8,9.69
6'1,25
BO5 2239

1 07A 1 933
1244 0

82 500 B] 728
SBOB O

60
, '-g,3g-,1,

,ir, 13,,ffi,
-. ':6'!O0

6105
s5 2t]4

869
8 272

28 126
6 800

19 000
s 706

20 121
12 082

Bostadsrätterna Sverige Ek För ' , ,:,-6:.i?.Q, : 5 990
..., :-:, ,2_E9i#,.,i_', I98 466

NotS PERSoNALKoSTNADER 20192,0e

Anståillda och perconalkostnader
Föreningen har inte hatt någon anställd.

Följande ersättningar har utgått
Styrelse och internrevisor
Kostnadsersättningar
Sociala kostnader

ro3|l*
7§

21 579

96 942
0

26 312
,r, -::-|!3ll-87

2§20

123254

2019Not 7 AVSKRIVNINGAB

I 547560
953

1 547 56A
9 063

Byggnad
lnventarier

I 548 513 1 556623

} CLD

4h
t*Wr
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Brf Opalen i Lund
769606-0925

Not 8 BYGGNADER oCH MARK . ,20it&1å.31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden :: : ,...:. :'..
Vid årets börian 170 753 000 170 753 000

Årets avskrivningar enligt plan i, . 1 547 560 560
Utgående avskrivning enligt plan .,..iri-ti[,53e yls -9 985 355

Utgående anskaff ningsvärde

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början

Planenligt restvärde vid årets slut
I restvårdet vid årets slut ingår mark med

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde byggnad
Taxeringwärde mark

1I0:?§+:SlO

l.:irlr,, l
i.:

iiEir§S§3Ss

, ::'.: ,'
.;.1§$_22O,§5
,:ra:t5-997 OO0

:;:,'€6,§@ @0
:: :'52 9& 8ffi

170 753 000

-B 437 795

160767 645
't 5 997 000

86 000 000
52 000 000

:.§a@@ 133000ooo

Uppdelning av taxeringsvärde
Boståder . f38-ryS.l*§, ,, , 138000

t3§lw§&, ,:r, 138000m0

Not 9 TNVENTARTER zO-?G-Lr€r- 2019-12-31

Ackumulerade a nskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar

148,2&4
QO

144 284

Utrangering,iförsäljning . . l'.:riii, i:ir,,,,:$ 0
284

Ackumulerade avskrivningar enligt plan .l'
Vid årets början i,., -147 331 -138 268
Årets avskrivningar enligt plan -953 -9 063
Utrangering/förs.iljning_ " . -_. 9-- 0
Utgående ack. avskrivningar enligt plan ,-rr ,,@, " 

-147 331

Redovisat restvärde vid årets slut 0 953

Not 10 ÖVRIGA FoRDRINGAR 2§?e:J2.+:l 2019-12-31

Löneförskott
Skattekonto
Momsavräkning
Klientmedel hos SBC

Inkasso

--1 5§O

81 754
t8 z4{i

t 61G:gO4
': i tV.44

-1 500
78 904

5 218 804
0

-' :.?tO{42
'i .':: 'i

a{i2:O-12-3't

529&20A

2419-12-31Not 11 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH
UPPLUPNA INTAKTER

41 6660
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Brf Opalen i Lund
769606-0925

Not 12 FoND FÖR YTIRE UNDERHÅLL 2019-12-31

Nst 13 SKULDER TILL KREDtlNSnruT

Ncrdea
Nordea
Nordea

Räntesats
2020-12-31

0,850 0/o

2,744 o/a

1,300 %

{z§r
;.i:'i',:f.7, lz:tg j1'S

Belopp
2819-12-31
1 7 385 844
1 6 585 844
17 403 344

2§19-12-31

Summa skulder till kreditinstitut ,..., §133?4 
, .,, 51 375 A?2

:.'::.: :: ]]
Korrfristig del av skulder till kreditinstitut -}J ?36_§22, -499 992

,,.-,,33 ffi ,7§2.' , r,, :. 50 875 (HO

Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till48 333 414kr.

Lån som har slutförfallodag inom ett år från bokslutsdagen redovisas som kortfristiga skulder, oavsett om
fortsatt belåning sker hos bank.

Not 14 sIALL]DA SÄKERHETER

Fastighetsinteckningar

UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTAKTER

Extern revisor
Aryoden
Sociala avgifter
Ränta
Avgifter och hyror

Not 16 VÄ§INILTGA HÄNqE§ER EqlB-ÅE{l§ryr

Not 15

55 000 000

10 000
90 800
28529

171634
325 650
626 613

. , . .r.1,.§1..:

,,9935§,..
- 

,. .. .,..31 .2§9..: .rl

:= 
. ;.., -:',.'§,§:,1,91 ".,.,,

:1§'.'r,. 342.ri5.,.,'.',

.il,::,'i::::i:r:iii-;i:::r::'s .i r.' i

Uppstart av fasadrenoveringen planerad till mars-april.

Förhandlingar med Foyens för att eventuellt ställa krav mot Paulssons för ersättning av
överskjutande kostnader för fasadrenoveringen, utover försäkringsersättningen från
Gar:Bo.

G,l)

»

W,O
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Styrelsens u nderskrifter

LUND den /{, 3 2o2t

Felix Grundström
Ledamot

O*Olsfr
Ann Mari Olsson
Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats aen ffi t ! - 2a21

Ledamot Ledamot

Ledamot
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REVISIONSBERATTELSE

Till foreningsstämman i Brf Opalen i Lund
Org. nr 769606-0925

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utftirt en revision av årsredovisningen {tir BrfOpalen i
Lund fiir år 2020.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av foreningens finansiella ställning per den 3 1

december 2020 och av dess finansiella resultat for året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen iir forenlig med
åLrsredovisningens öwiga delar.

Jag tillstyrker därftir att ftireningsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen.

Grund.för uttalanden

Jag har utfiirt revisionen enligt lnternational Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansyar. Jag dr oberoende i lorhållande till fiireningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir tillräckliga
och iindamålsenliga som grund fiir mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det iir styrelsen som har ansvaret for att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelson ansvarar även ftir den intema
kontroll som de bedömer iir nödviindig ftir att upprätta en
åLrsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen for
bedömningen av fiireningens formåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, niir så iir tillämpligt, om
lorhållanden som kan påverka formågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillåimpas dock inte om beslut har fattats om att
aweckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål åir att uppnå en rimlig grad av siikerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag, och att låirnna en revisionsberättelse som innehåller
mina uttalanden. Rimlig siikerhet iir en hög grad av säkerhet,
men dr ingen garanti for 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
lowiintas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.

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

r identifierar och bedömerjag riskerna for väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utfor
granskningsåtgiirder bland annat utifrån dessa risker och
inhiimtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenIiga lor aft utgöra en grund ftir mina uttalanden.
Risken fiir att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
ftiljd av oegentligheter iir högre än ltir en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, avsiktliga
uteliimnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

e skaffarjag mig en förståelse av den del av fiireningens
interna kontroll som har betydelse fiir min revision fiir att
utforma granskningsåtgdrder som åir låimpliga med hiinsyn
till omstiindigheterna, men inte ftir att uttala mig om
effektiviteten i den intema kontrollen.

r utvdrderarjag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i s§relsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

. drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhiimtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
våsentlig osiikerhetsfaktor som avser sådana hiindelser eller
forhållanden som kan leda till betydande tvivel om
fiireningens formåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osåikerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fdsta uppmiirksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osiikerhetsfaktom 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 fiirhållanden göra att en fiirening
inte liingre kan fortsätta verksamheten.

r utviirderar jag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, dåiribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionema och händelsema på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten ftir den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, diiribland de eventuella befydande brister i den
interna kontrollen som jag identifierat. -,d-
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen harjag även utlort en
revision av styrelsens ftrvaltning ftir Brf Opalen i Lund ftir år
2020 samt av ftirslaget till dispositioner beträffande 6reningens
vinst eller forlust.

Jag tillstyrker att Itireningsstämman disponerar vinsten enligt
ftirslaget i forvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet fiir räkenskapsåret.

Grundft)r uttalanden

Jag har utfiirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna besl«ivs närmare i avsnittet Revlsorns
ansvar. Jag är oberoende i fcirhållande till BrfOpalen i Lund
enligt god revisorssed i Sverige och har i öwigt flrllgiort miu
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir tillräckliga
och iindamålsenliga som grund for mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det iir styrelsen som har ansvaret fiir ftirslaget till dispositioner
beträffande fiireningens vinst eller ftirlust. Vid fiirslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen iir ftirsvarlig med håinsyn till de krav som
ftireningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av iöreningens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar ftir ftireningens organisation och
lorvaltningen av foreningens angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma fiireningens ekonomiska
situation och att tillse att Itireningens organisation dr utformad
så att bokfloringen, medelsftirvaltningen och ftireningens
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.

Revisorns ansvu
Mitt mål beträffande revisionen av {tirvaltningen, och därmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, år atl inhåimta revisionsbevis fiir
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende:

r fiiretagit någon åtgåird eller glort sig s§ldig tiil någon
fiirsummelse som kan foranleda ersättningsskyldighet mot
fiireningen, eller

. på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen,
tilliimpliga deiar av lagen om ekonomiska fiireningar,
åLrsredovisningslagen eller stadgama.

Mitt mål beträffande revisionen av {iirslaget till dispositioner av
foreningens vinst eller ftirlust, och dåirmed mitt uttalande om
detta, åir att med rimlig grad av säkerhet bedöma om forslaget är
forenligt med bostadsrättslagen.

Rimlig siikerhet iir en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
ftir att en revision som utfrrs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgåirder eller ftirsummelser som kan
fiiranleda ersättningss§ldighet mot fiireningen, eller att ett

ftirslag till dispositioner av ftireningens vinst eller ftirlust inte är
fiirenligt med bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enliS god revisionssed i Sverige
anvåinder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
forvaltningen och forslaget till dispositioner av foreningens vinst
eller forlust grundar sig främst på revisionen av räkenskapema.
Vilka tillkommande granskningsåtgåirder som utfiirs baseras på
min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
viisentlighet" Det innebiir att jag fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och ftirhållanden som är väsentliga ör
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse ör floreningens situation. Jag gär igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgiirdff och andra
frrhållanden som dr relevantå for mitt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag lor mitt uttalande om styrelsens
fiirslag till dispositioner beträffande fiireningerns vinst eller
fiirlust harjag granskat om lorslaget dr forenlig med
bostadsrättslagen.

Lund,2021-03-
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