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Styrelsen för Brf Grankotten nr 1  får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Allmänt om verksamheten
 
Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus
upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även
omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till
bostadslägenhet eller lokal. 
 
Föreningsfrågor
Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229), d.v.s. föreningen är en
äkta bostadsrättsförening. En bostadsrättsförening räknas som äkta om den till minst 60% bedriver
kvalificerad verksamhet.
 
Bostadsrättsföreningen registrerades hos Bolagsverket 1953-12-03. 
Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket 2018-09-07. 
Föreningens ekonomiska plan är registrerad hos Bolagsverket.
 
Föreningen har sitt säte i Västra Götalands län, Göteborgs kommun.
 
Styrelsen och övriga funktionärer
Styrelsen har sedan ordinarie stämma 2019-04-25 bestått av:
 
Ordinarie styrelseledamöter
Mats Engstrand Ordförande
Gunilla Josefsson
Jon Berglund
Sessili Jering
Jonas Criff

Styrelsesuppleanter
Anna Cronqvist

Revisorer
Rasmus Linde

Revisorssuppleanter
Lina Linde
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Valberedning
Lina Linde Sammankallande
Andreas Almroth

Fastigheten
Föreningens fastighet Majorna 349:1, bebyggdes 1955 och är belägen i Göteborgs Kommun, med adress 
Toppsegelsgatan 1-9. Föreningen äger fastigheten med tomträtt, nuvarande avtal löper t o m 2034-05-31. 
På fastigheten finns 1 st flerbostadshus innehållande 40 lägenheter och 2 lokaler, varav 2 lokaler är 
hyresrätter. Dessutom finns 20 p-platser. 
 
Fastigheten har åsatts värdeår 1955. 
 
Energideklaration har i enlighet med gällande regler upprättats 2019 (intervall vart 10:e år). 
OVK-besiktning har utförts 2019 (intervall beroende på vilken typ av ventilation fastigheten har).  
 
Underhåll
För fastigheten finns en långsiktig underhållsplan vilken årligen uppdateras av styrelsen. 
 
Bostäder och lokaler
Lägenhetsfördelning:
 
Antal Typ
  6 st 1 rum och kokvrå
  1 st 1 rum och kokskåp
  3 st 1 rum och kök
27 st 2 rum och kök
  3 st 3 rum och kök Total bostadsyta: 2 121 kvm
 
Föreningens lokalkontrakt:
 
Verksamhet Yta (kvm) Löptid
Frisör 32 Tillsvidare
Lokal 43 Tillsvidare
 
Förvaltning
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Protector Försäkring. I försäkringen ingår ansvarsförsäkring för 
styrelsen. (Observera att denna inte ersätter hemförsäkringen.)
 
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden. 
Den ekonomiska förvaltningen har utförts av RB Fastighetsägare AB, en del av Riksbyggen. 
Lägenhetsförteckningen hanteras av styrelsen. 
Fastighetsskötseln har ombesörjts av föreningen och dess medlemmar. 
 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Löpande reparationer har utförts till en kostnad av 88 050 kr. 
Reparationer enligt underhållsplan har utförts till en kostnad av 283 017 kr. 
 
Avtalet med medlemmen som hanterat delar av fastighetsskötseln har upphört. I stället utförs de 
arbetsuppgifterna av styrelsen och några andra medlemmar. 
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För vissa sysslor, t ex gräsklippning och reparationer, utgår arvode per timme. Timarvodet beslutas av 
föreningsstämman. 
 
Städdagar genomfördes under vår och höst. 
Vid vårens städdag kompletterades den sedvanliga röjningen ute och inne med montering av ett staket 
mellan parkeringen och gräsmattan. En gungställning kom också på plats. Detta; tillsammans med 
trädgårdsmöbler, grillar och odlingslådor, ger ett trevligt intryck och markerar att det är en privat tomt 
och inte en allmänning.
 
Underhåll och nya installationer 
 
Ett rejält staket har kommit på plats mellan gångbana och slänt. 
 
Entréplanet i uppgång nr 1 har renoverats. Golvet lagades och slipades och en ny större 
avskrapningsmatta lades in. Det har kommit synpunkter på att mattan är överdrivet stor utifrån 
föreningens behov. Styrelsen tar med sig informationen när det är dags att renovera övriga uppgångar. 
 
De stående avloppsstammarna har underhållsspolats. Fortsättningsvis ska stammarna spolas vart femte 
år, för optimal funktion och hållbarhet. 
 
Ventilationskontroll (OVK) har genomförts med godkänt resultat. 
 
Två nya tvättkorgar har inhandlats. 
 
Den "antika" och skrymmande mangeln har forslats bort. Mangelrummet ska renoveras för att kunna 
användas för andra ändamål. 
  
En ny energideklaration har utfärdats. Trots minskade uppvärmningskostnader har föreningen 
fortfarande en för hög energiförbrukning och därmed en låg klassning. 
 
Soprummet har målats om och fräschats upp. 
 
Vad väntar under kommande år?
 
Vid årsskiftet tog en ny förvaltare (K&B förvaltning i samarbete med Hellars AB) över den ekonomiska 
förvaltningen. 
 
Under hösten 2019 inleddes projektering för omläggning av parkeringsplatsen och installation av 
laddstolpar. I samband med detta väcktes tanken på att det bör vara kostnadseffektivt att samordna flera 
nödvändiga åtgärder. 
 
Planering pågår nu för följande:
-Befintliga liggande avloppsstammar i bottenplatta ersätts av nya rör i källartak. Detta i stället för 
relining. 
-Nya avloppsrör, med spillvatten och dagvatten separerat, dras under gångbanan.
-Omläggning av parkeringsplats och gångbana.
-Ny elcentral
-Laddstolpar
-Solceller
-Gemensam el
-Nytt sophus
-Återvinningsrum
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Vissa av åtgärderna kräver stämmobeslut. Både informationsmöte och extra stämma är inplanerade. 
 
Övrigt som diskuteras är:
-Nytt porttelefonsystem
-Utbyte av trapphusbelysning i tre uppgångar (två är redan åtgärdade).
-Renovering av entréplan i fyra uppgångar (en är redan åtgärdad).
-Tilläggsisolering av vindsgolv
-Mekanisk frånluft med värmeväxling
 
Till sist
 
Ett stort tack för visat förtroende, för synpunkter och glada tillrop, för engagemang i övrigt. 
 
 
Medlemsinformation
Under perioden har 6 st överlåtelser ägt rum. Styrelsen har dessutom beviljat 6 st andrahandsupplåtelser.
Styrelsens policy för andrahandsupplåtelse är att följa Hyresnämndens praxis.Tillstånd från styrelsen
krävs för andrahandsupplåtelse.
 
Föreningen hade vid årets början 54 medlemmar, avgående 6 , och tillkommande 7,vilket innebär att 
medlemsantalet uppgår till 55 vid årets slut.
 
Enligt styrelsebeslut debiteras köparen vid varje överlåtelse en expeditionsavgift på 2,5% av 
prisbasbeloppet (2020 = 1 182,50 kr). Pantsättningsavgift debiteras med 1% av prisbasbeloppet (2020 = 
473 kr) vid varje pantsättning. 
 
Påminnelseavgift uttages med 60 kr vid sen betalning. 
 
 
Flerårsöversikt  (Tkr) 2019 2018 2017 2016  
Nettoomsättning 1 784 1 744 1 654 1 562  
Resultat efter finansiella poster -140 325 316 378  
Soliditet (%) 10 10 8 9  
Kassalikviditet (%) 71 93 47 84  
Reservering yttre reparationsfond 250 250 107 107  
Saldo yttre reparationsfond 1 110 920 670 563  
Årsavgift (kr/kvm boyta) 723 707 707 684  
Lån (kr/kvm boyta) 5 752 5 917 5 976 3 571  

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
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Förändring eget kapital

Medlems- 
insatser

Upplåtelse- 
avgifter

Fond yttre 
underhåll

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Belopp vid årets ingång 127 100 919 883 96 969 324 909
Resultatdisposition enligt 
föreningsstämman:
Reservering fond för yttre 
underhåll 250 000 -250 000
Ianspråktagande av fond 
för yttre underhåll -60 013 60 013
Balanseras i ny räkning 324 909 -324 909
Årets resultat -139 670
Belopp vid årets utgång 127 100 1 109 870 231 891 -139 670
 
 
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 231 891
årets förlust -139 670

92 221
 
disponeras så att
reservering till yttre underhållsfond enligt stadgar 250 000
ianspråktagande av yttre underhållsfond -283 017
i ny räkning överföres 125 238

92 221
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning Not 2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 2 1 784 292 1 744 169
Övriga intäkter 3 15 759 37 031
Summa rörelsens intäkter 1 800 051 1 781 200

Rörelsens kostnader
Driftskostnader 4 -1 224 352 -934 370
Förvaltning och övriga externa kostnader 5 -110 402 -127 202
Personalkostnader 6, 7 -101 616 -92 692
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -323 178 -205 982
Summa rörelsens kostnader -1 759 548 -1 360 246
Rörelseresultat 40 503 420 954

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -180 173 -96 045
Resultat efter finansiella poster -139 670 324 909

Resultat före skatt -139 670 324 909

Årets resultat -139 670 324 909
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 8 13 224 367 13 539 196
Inventarier, verktyg och installationer 9 125 235 133 584
Summa materiella anläggningstillgångar 13 349 602 13 672 780

Summa anläggningstillgångar 13 349 602 13 672 780

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Hyres-, avgifts- och kundfordringar 0 5
Övriga fordringar 10 169 981 482 050
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 102 490 121 905
Summa kortfristiga fordringar 272 471 603 960

Kassa och bank
Kassa och bank 153 964 152 124
Summa kassa och bank 153 964 152 124

Summa omsättningstillgångar 426 435 756 084

SUMMA TILLGÅNGAR 13 776 037 14 428 864
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser 127 100 127 100
Fond för yttre underhåll 1 109 870 919 883
Summa bundet eget kapital 1 236 970 1 046 983

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 231 891 96 969
Årets resultat -139 670 324 909
Summa fritt eget kapital 92 221 421 878

Summa eget kapital 1 329 191 1 468 861

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 12, 13 11 850 000 12 150 000
Summa långfristiga skulder 11 850 000 12 150 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 12 350 000 400 000
Leverantörsskulder 98 801 109 252
Aktuella skatteskulder 5 630 4 756
Övriga skulder 14 12 214 4 309
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 130 201 291 686
Summa kortfristiga skulder 596 846 810 003

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 776 037 14 428 864
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Kassaflödesanalys Not 2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 40 503 420 954

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 323 178 205 982
Erlagd ränta -171 256 -96 105
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 192 425 530 831

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 19 420 44 702
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -172 075 51 476
Kassaflöde från den löpande verksamheten 39 770 627 009

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -13 565

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 0 200 000
Amortering av fastighetslån -350 000 -325 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -350 000 -125 000

Årets kassaflöde -310 230 488 444

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 633 479 145 036
Likvida medel vid årets slut 16 323 250 633 479



Brf Grankotten nr 1 
Org.nr 757200-6919

10 (16)

Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden där inget annat anges.
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Fond för yttre underhåll
Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition enligt 
föreningens underhållsplan.

Fastighetsavgift / fastighetsskatt
Föreningen betalar kommunalt fastighetsavgift för flerbostadshus baserat på 1 429 kr per 
bostadslägenhet, dock högst 0,3% av gällande taxeringsvärde på bostadsdelen. 
För lokaldelen beskattas föreningen med 1% av gällande taxeringsvärde. 
 
Inkomstskatt
En bostadsrättsförening som skattemässigt är att betrakta som ett privatbostadsföretag, belastas
vanligtvis inte med inkomstskatt. Beskattning sker med 22% för verksamhet som inte kan hänföras till
fastigheten, t ex avkastning på placeringar.
 
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset
även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
 
Avskrivning sker linjärt över förväntade nyttjandeperioder. 
 
Följande avskrivningsprocent tillämpas: 
 

Komponent
Andel i % av bokfört 
byggnadsvärde Avskrivningstid i år Avskrivning i %

Stomme och grund 35 50 2
Installationer 25 50 2
Stomkompletteringar 18 50 2
Fasad och fönster 8 50 2
Yttertak 4 50 2
Övrigt 10 50 2
Summa 100 50 2
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Komponentindelning
Byggnaden har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och med väsentligt olika
nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande
del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för
löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.

Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.
 
 
Not 2 Nettoomsättning

2019 2018
Årsavgifter bostäder 1 533 000 1 500 024
Hyresintäkter lokaler 88 776 84 552
Hyresintäkter p-platser 34 500 31 200
Internet intäkter 126 216 126 216
Hyresintäkter MC-platser 1 800 1 320
Övriga debiterade kostnader 0 857

1 784 292 1 744 169

 
Not 3 Övriga intäkter

2019 2018
Övriga ersättningar och intäkter 300 18 741
Pant- och överlåtelseavgifter 10 213 4 739
Avgift andrahandsupplåtelser 5 246 13 551

15 759 37 031
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Not 4 Driftskostnader

2019 2018
Fastighetsskötsel / städning entreprenad 53 196 55 012
El 27 604 24 084
Uppvärmning 234 719 263 477
Vatten/avlopp 61 853 64 256
Sophämtning 27 314 26 201
Fastighetsförsäkringar 18 230 18 255
Avgälder, arrenden & avgifter 202 392 202 392
Kabel-TV / Internet 127 800 121 986
Fastighetsskatt / Fastighetsavgift 61 620 59 060
Besiktning, serviceavtal 16 194 13 713
Yttre skötsel / snöröjning 495 2 253
Löpande reparationer och underhåll 88 050 23 668
Planerat underhåll 283 017 60 013
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 16 250 0
Energideklarationer 5 619 0

1 224 353 934 370

 
Not 5 Förvaltning och övriga externa kostnader

2019 2018
Administration, kontor och övrigt 5 474 10 601
Förvaltningsarvode 48 460 47 555
Extradebiteringar ekonomisk förvaltning 27 500 13 750
Bankkostnader 335 1 660
Övriga förbrukningsinventarier- och material 16 636 42 951
Serviceavgifter till branschorganisationer 5 310 5 200
Datakommunikation 6 688 5 485

110 403 127 202

 
Not 6 Medelantalet anställda

2019 2018
Medelantalet anställda 1 1
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Not 7 Personalkostnader

2019 2018
Löner och andra ersättningar
Arvoden till styrelse och internrevisor 41 850 40 320
Övriga anställda 35 109 32 805

76 959 73 125
Sociala kostnader
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 24 656 19 567

24 656 19 567
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 101 615 92 692

 
 
Not 8 Byggnader och mark

2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden byggnad 10 735 615 10 735 615
Inköp 5 859 799 5 859 799
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 595 414 16 595 414

Ingående avskrivningar -3 056 218 -2 858 585
Årets avskrivningar -314 829 -197 633
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 371 047 -3 056 218

Utgående redovisat värde 13 224 367 13 539 196

Taxeringsvärden byggnader 21 604 000 18 765 000
Taxeringsvärden mark 29 250 000 16 993 000

50 854 000 35 758 000

 
Not 9 Inventarier, verktyg och installationer

2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 182 980 182 980
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 182 980 182 980

Ingående avskrivningar -49 396 -41 047
Årets avskrivningar -8 349 -8 349
Utgående ackumulerade avskrivningar -57 745 -49 396

Utgående redovisat värde 125 235 133 584
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Not 10 Övriga fordringar

2019-12-31 2018-12-31
Avräkning skattekonto 695 695
Avräkning klientmedelskonto 169 286 481 355

169 981 482 050

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda försäkringspremier 11 345 14 448
Förutbetald kabel-TV / internet 30 652 30 480
Förutbetald tomträttsavgäld 50 598 50 598
Förutbetalt förvaltningsarvode  11 889
Förutbetalda serviceavtal  3 594
Övriga förutbetalda kostnader 9 895 10 896

102 490 121 905

 
Not 12 Skulder till kreditinstitut
Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.
 

Långivare
Räntesats

%
Datum för

ränteändring
Lånebelopp
2019-12-31

Lånebelopp
2018-12-31

Nordea 3978 88 17440 1,069 2023-01-25 4 450 000 4 650 000
Nordea 3978 88 38073  2019-04-23 0 175 000
Nordea 3978 88 61245  2019-09-30 0 2 725 000
Nordea 3978 88 78172 1,55 2022-12-21 4 950 000 5 000 000
Nordea 3978 88 97916 1,15 2022-04-20 2 800 000 0

  12 200 000 12 550 000

Kortfristig del av långfristig 
skuld -350 000 -400 000

Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 10 450 000 kronor.
 
 
Not 13 Ställda säkerheter

2019-12-31 2018-12-31
Fastighetsinteckning 12 825 000 12 825 000

12 825 000 12 825 000
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Not 14 Övriga skulder

2019-12-31 2018-12-31
Källskatter 4 200 450
Avräkning lagstadgade sociala avgifter 4 414 259
Mottagna depositioner 3 600 3 600

12 214 4 309

 
Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019-12-31 2018-12-31
Upplupna löner och arvoden 37 200 36 400
Upplupna lagstadgade sociala avgifter 13 149 11 437
Upplupna räntekostnader 15 707 6 790
Förskottsbetalda hyror/avgifter 0 123 931
Upplupna uppvärmningskostnader 33 674 37 197
Upplupna elavgifter 2 727 2 214
Upplupna  renhållningsavgifter 5 296 4 852
Upplupna VA avgifter 0 4 500
Beräknat arvode för revision 4 650 4 550
Övriga uppl kostnader och förutbetalda intäkter 17 798 59 816

130 201 291 687
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Brf Grankotten nr 1 , Org.nr 757200-6919

Revisionsberättelse 
 
Till föreningsstämman i Brf Grankotten nr 1 
Org.nr 757200-6919
 
 
Rapport om årsredovisningen
 
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Grankotten nr 1  för räkenskapsåret 2019.
 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Brf Grankotten nr 1 s finansiella ställning per den 31 
december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
 
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
 
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 
förhållande till Brf Grankotten nr 1  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 för mina 
uttalanden.
 
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. 
 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
 
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som utförs 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 fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 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 bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
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beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för 
mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre 
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.
 
- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte 
för 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 antagandet 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 förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
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 för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
 
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på 
ett sätt som ger en rättvisande bild.
 
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
 
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
 
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Brf 
Grankotten nr 1  för räkenskapsåret 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust.
 
Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Brf Grankotten nr 1  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 för mina 
uttalanden.
 
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 




