
Bri Grondal Malmo 
769617-6739 

Arsredovisning 
Bostadsrattsforeninqen 

Grendel Malmo 
Styrelsen filr harmed avge ilrsredovisning for rakenskapsaret 1 januari - 31 december 2019. 

Forva Itn i nqsberattelse 

Verksamheten 
Allrnant om verksamheten 
I styrelsens uppdrag ingilr det att planera underhall och forvaltninq av fastigheten, faststalla foreninqens ilrsavgifter 
samt se till att ekonomin ar god. Via ilrsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhall och darfor gor 
styrelsen ilrligen en budget som ligger till grund for dessa berakninqar. Storleken pil avsattninqen till fonden for yttre 
underhall bor anpassas utifran foreninqens plan for underhallet, Kommande underhall kan rnedfora att nya liln 
behovs. Forerunqen ska verka enligt sjalvkostnadsprincipen och resultatet kan variera over aren beroende pil olika 
iltgarder. Forandrinqen av foreninqens likvida medel kan utlasas under avsnittet Forandring likvida medel. 

• Foreninqen foljer en underhillisplan som stracker sig mellan aren 2017 och 2046. 
• Storre underhilll kommer att ske de narrnaste aren. Las mer i forvaltninqsberattelsen. 
• Medel reserveras ilrligen till det planerade underhilliet. For att se avsattningens storlek. se fondnoten. 
• Arsavgifterna planeras vara oforandrade narmaste aret, 

Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns langre fram i torvaltninosberattelsen. 

Foreningens andamal 
Foreninqen har till andarnal att frarnja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i foreninqens hus upplata 
bostadslaqenheter under nyttjanderatt och utan tidsbeqransninq. 

Grundfakta om foreningen 
Bostadsrattsforeninqen registrerades 2007-11-01. Foreninqens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2009-09-30 
och nuvarande stadgar registrerades 2007-11-01 hos Bolagsverket. F6reningen har sitt sate i Malmo. 

Foreninqen ar ett s.k. privatbostadsf6retag enligt inkomstskattelagen (1999: 1229) och utqor darrned en akta 
bostadsrattsforeninq. 

Styrelsen 
Mikael Kruuse 
Bashar AI-Khafaji 
Ann-Charlott Augustsson 
Tomas Duner 
Camelia-Adela Kokonozis 
Samir Omerovic 
Cemal Ulusoy 

Ordforande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

Magdalena Duner 
Magnus Schylstrorn 

Suppleant 
Suppleant 

Vid kommande ordinarie foreningsstamma loper mandatperioden ut for foljande personer: 
Magdalena Duner och Calle Tomas Dunk 

Styrelsen har under aret avhallit 12 protokollforda sarnrnantradsn. 

Revisor 
David Eskilsson Ordinarie Extern Softlynx Revision AB 
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Valberedning 
Marianne Ahmad 
Robert Mandra 

Stammor 
Ordinarie foreninqsstarnma hells 2019-05-21. 

Fastighetsfakta 
Foreninqens fastighet har forvarvats enligt nedan: 

Fastighetsbeteckning Forvarv Kommun 
Ritaren 7 2010 Malmo 

Pullvardesforsakrinq finns via Trygg-Hansa. 
I forsakrinqen ing~r kollektivt bostadsrattstillaqq for medlemmarna samt ansvarsforsakrinq for styrelsen. 

Uppvarmning sker via fjarrvarme. 

Byggnadsar och ytor 
Fastigheten bebyggdes 1968 - 1973 och bestar av 2 flerbostadshus. 
Vardearet ar 1968. 

Byggnadernas totalyta ar enligt taxeringsbeskedet 14029 rn-. varav 11 279 m2 utqor laqenhetsyta och 2 750 m2 
utqor lokalyta. 

Lagenheter och lokaler 
Foreningen upplater 103 lagenheter med bostadsratt samt 33 laqenheter och 3 lokaler med hyresratt. 

Lagenhetsfordelning: 

50 52 
28 

0 6 0 - 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok 

Verksamhet i lokalerna Yta Loptid 
Forskola 156 m2 2021-12-31 

Gemensamhetsutrymmen 
Medlemslokal 

Teknisk status 
Foreninqen foljer en underhallsplan som upprattades 2017 och stracker sig fram till 2046. 

Nedanstaende underhall har uttorts eller planeras: 

Utfort underhilll Ar Kommentar 
Elavlasningssystem 2019 Etter ett totalt haveri var vi tvungna 

att inforskaffa ett nytt 
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Planerat underhall Ar Kommentar 

Avstangningsventil, vatten, byte 
Taknock gardssidan rnalas 49-57 

2020-2025 
2022 

Projektet ar i full gang och vi har 
paborjat att roja over garaget 
En ny gardsmiljo kommer 
tillsammans med 
garagerenoveringen 
lnhaqnad kommer tillsammans med 
garagerenoveringen 
Gors efter behov 

Renovering av garagets ytskikt och 
insida garage 
Ny gardsmiljo 

2019-2021 

2020-2021 

lnhaqnad av fastigheten 2020-2021 

Forvaltning 
Foreninqens forvaltningsavtal och ovriga avtal. 

Avtal Leveranter 
Ekonomisk forvaltninq 
Fastiqhetsskotsel 
Trappstadninq 
Hissar 
TV, Internet och IP telefoni 
Parkeringsplatser 
Elavlasning 
Tagsystemet 

SBe 
Stadexpertens fastighetsservice AB 
Stadexpertens fastighetsservice AB 
Kane 
Telia 
Q-Park 
Techem Sverige AB 
NOKAS 

Foreningens ekonomi 
Foreninqen kommer att ta ett extra Ian pa ca 10 miljoner for att tacka de utgifter som tatninqen av garagetaket 
kommer att innebara. 

FORANDRING LlKVIDA MEDEL 

UTBET ALNINGAR 
Rorelsekostnader exkl avskrivningar 
Finansiella kostnader 
Okning av kortfristiga fordringar 
Minskning av langfristiga skulder 
Minskning av kortfristiga skulder 

2019 2018 

15760131 13936570 

9463187 9 158156 
44 976 40662 

0 5295 
2829432 0 
1 100382 0 

13437976 9204113 

8147250 5854224 
984106 767206 
37416 0 

612112 583761 
0 175 361 

9780884 7380552 

19692792 15760131 

3932660 1823561 

LlKVIDA MEDEL VID ARETS BORJAN 

INBETALNINGAR 
Rorelseintakter 
Finansiella intakter 
Minskning kortfristiga fordringar 
Medlemsinsatser 
Okning av kartfristiga skulder 

LIKVIDA MEDEL VID ARETS SLUT* 

ARETS FORANDRING AV LlKVIDA MEDEL 

*Likvida medel redovisas i balansrakninqen under posterna 
Kassa och Bank samt Ovriga fordringar. 
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Fordelning av intakter och kostnader 

Ovriga 
intakter 

9 

Kapital- 

A kri kostnader 
vs nv- 10% 
runqar 
10% 

Reparationer 
5% Periodiskt 

underhall 
15% 

kostnader 
28% 

Ovrig drift 
30% 

avgift 
2% 

Skatter och avgifter 
Fastighetsavgiften for hyreshus ar 1 377 kr per bostadslaqenhet, dock blir avgiften hoqst 0,3 procent av 
taxerinqsvardet for bostadshus med tillhorande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas 
taxerinqsvarde. 

Vasentliqa handelser under rakenskapsaret 
• Vart ellasninqssystern genomgick ett totalhaveri dar vi fick ta ett snabbt beslut att byta ut det till ett nytt och 

modern are system. 
• Styrelsen har jobbat hart med det stora projektet med att tata garagetaket. 
• Styrelsen har aven sagt upp Q-Park som har hand om foreninqens parkeringsplatser i garaget samt 

parkeringarna langs med husets utsida. 

Medlemsinformation 
Medlemslagenheter: 100 st 
Overlatelser under aret: 12 st 
Upplatelser under aret: 3 st 

Overlatelse- och pantsattningsavgift tas ut enligt stadgar. Overlatelseavgift betalas av kopare. 

Antal medlemmar vid rakenskapsarets borjan: 173 
Tillkommande medlemmar: 15 
Avgaende medlemmar: 16 
Antal medlemmar vid rakenskapsarets slut: 172 

Flera rsoversi kt 
N~ckeltal 2019 2018 2017 2016 
Arsavgiftlm2 bostadsrattsyta 658 660 639 625 
Hyror/rn> hyresrattsyta 870 873 900 977 
Lan/m2 bostadsrattsyta 9731 10022 10088 10208 
Elkostnad/mz totalyta 61 62 55 51 
varrnekostnadsn> totalyta 83 83 84 83 
Vettenkostnad/m! totalyta 34 28 28 24 
Kapitalkostnader/m- totalyta 70 55 53 59 
Soliditet (%) 53 52 52 50 
Resultat efter finansiella poster (tkr) -586 1 601 -2048 -934 
Nettoomsattning (tkr) 9425 9130 8987 9072 

Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 11 279 m2 bostader och 2 750 m2 lokaler. 
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Forandrinqar eget kapital 
Disposition 

av 
foregaende 
ars resultat 

Belopp vid Foriindring enl stiimmans Beloppvid 
arets utgang under aret beslut arets ingang 

Bundet eget kapital 
Inbetalda insatser 97308844 2139002 0 95169842 
upplatelseavqifter 10668548 965998 0 9702550 
Fond for yttre underhall 1 640811 616705 0 1024106 
S:a bundet eget kapital 109618203 3721705 0 105896498 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat -7621 172 -616705 1 600640 -8605108 
Arets resultat -585762 -585762 -1 600640 1 600640 
S:a ansamlad forlust -8206934 -1202467 0 -7004467 

S:a eget kapital 101 411 269 2519238 0 98892031 

Res u Itatd i spas itio n 

Till foreninqsstamrnans forfoqande star foljande medel: 

arets resultat 
balanserat resultat fore reserve ring till fond for yttre underh~1I 
reservering till fond for yttre underhall enligt stadgar 
summa balanserat resultat 

-585762 
-7004469 
-616705 

-8206936 

Styrelsen foreslar foljande disposition: 
av fond for yttre underhall ianspraktas 
att i ny rakning averfars 

1 640811 
-6566125 

Betraffande foreninqens resultat och stallninq i ovrigt hanvisas till foliande resultat- och balansrakninq med noter. 
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Resultatrakntnq 

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019 2018 

RORELSEINT AKTER 
Nettoomsattning Not 2 9425478 9129653 
Ovriga rorelseintakter Not 3 37709 28503 
Summa rorelseintakter 9463187 9158156 

RORELSEKOSTNADER 
Driftkostnader Not 4 -6681 788 -5309433 
Ovriga externa kostnader Not 5 -1 144 206 -307348 
Personalkostnader Not 6 -321 256 -237443 
Avskrivning av materiella Not 7 -962568 -976748 
anlaggningstillg~ngar 
Summa rorelsekostnader -9109818 -6830972 

RORELSERESULTAT 353368 2327184 

FINANSIELLA POSTER 
Ovriga ranteintakter och liknande resultatposter 44 976 40662 
Rantekostnader och liknande resultatposter -984106 -767206 
Summa finansiella poster -939130 -726544 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -585762 1600640 

ARETS RESULTAT -585762 1600640 
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Balansrakninq 

TILLGANGAR 2019-12-31 2018-12-31 

ANLAGGNINGSTILLGANGAR 
Materiella anliiggningstillgangar 
Byggnader och mark Not 8 171 868517 172 723 867 
Inventarier Not 9 186743 293962 
Summa materiella anliiggningstillgangar 172 055 260 173017828 

SUMMA ANLAGGNINGSTILLGANGAR 172 055 260 173017828 

OMSATININGSTILLGANGAR 
Kortfristiga fordringar 
Avgifts- och hyresfordringar 45021 18429 
bvriga fordringar inkl SBe Klientmedel Not 10 5356071 3883581 
Summa kortfristiga fordringar 5401092 3902010 

KASSA OCH BANK 
Kassa och bank 14348 441 11877 448 
Summa kassa och bank 14348 441 11877 448 

SUMMA OMSATININGSTILLGANGAR 19749534 15779457 

SUMMA TILLGANGAR 191804 793 188797286 
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Balansrakninq 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2019-12-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL 
Bundet eget kapital 
Medlemsinsatser 107977 392 104872 392 
Fond for yttre underhall Not 11 1640811 1024106 
Summa bundet eget kapital 109618203 105896498 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat -7621 172 -8605108 
Arets resultat -585762 1 600640 
Summa fritt eget kapital -8206934 -7004467 

SUMMA EGET KAPITAL 101411 269 98892031 

LANGFRISTIGA SKULDER 
Skulder till kreditinstitut Not 12,13 87402568 88043880 
Summa Ilmgfristiga skulder 87402568 88043880 

KORTFRISTIGA SKULDER 
Kortfristig del av skulder till Not 12,13 623244 594044 
kred iti nstitut 
Leverantorsskulder 1 583225 384422 
Skatteskulder 3104 15356 
Ovriga skulder 73039 152458 
Upplupna kostnader och fOrutbetalda Not 14 708344 715 095 
intakter 
Summa kortfristiga skulder 2990956 1861375 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 191804793 188797286 
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Noter 

Belopp anges i kronor om inte annat anges. 

Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER 

Arsredovisningen har upprattats i enlighet med BFNAR 2016: 1 0, Arsredovisning i 
mindre foretaq (K2). 

Forenklingsregeln qallande periodiseringar har tillarnpats. 

Samma varderingsprinciper har anvants som foreqaende ar. 

Reservering till fond for yttre underhall enligt stadgar qors i arsbckslutet. Forslaq till 
ianspraktaqande av fond for yttre underhaf for arets periodiska underhall larnnas i 
resultatdispositionen. 

Avskrivningar pa anlaggningstiligangar enligt plan baseras pa ursprungliga 
anskaffninqsvardet och beraknad nyttjandeperiod. Foljande avskrivningar uttryckt i 
antal ar tiltarnpas. 

Avskrivningar 2019 2018 
Byggnader 200 ar 200 ar 
Fastiqhetsforbattrinqar 10-30 ar 10-30 ar 
Tvattstuqa 5 ar 5 ar 
Elanlaggning 30 ar 30 ar 
Postboxar 5 ar 5 ar 

Not 2 NETIOOMSA TINING 2019 2018 

Arsavgifter 5950905 5838579 
Hyror bostader 2080856 2267342 
Hyror lokaler 206750 202187 
Hyror garage moms 292 155 263038 
Hyror forrad 33229 27825 
Kabel-TV intakter 406082 26520 
Elintakter 455326 504219 
Oresutjamning 174 -57 

9425478 9129653 

Not 3 OVRIGA RORELSEINTAKTER 2019 2018 

Ovriga intakter 37709 
37709 

28503 
28503 
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Not 4 DRIFTKOSTNADER 2019 2018 

Fastighetskostnader 
Fastiqhetsskotsel entreprenad 201081 176148 
Fastiqhetsskotsel bestallninq 46203 183693 
Fastighetsskotsel gard entreprenad 141 563 134208 
Fastiqhetsskotsel gard bestallninq 14198 36984 
Snbrbjning/sandning 6125 24425 
Stadninq entreprenad 213 090 183832 
Stadninq enligt bestallninq 22997 3906 
Hissbesiktning 10624 10181 
Myndighetstilisyn 0 26750 
Bevakning 8269 0 
Gemensamma utrymmen 1688 2038 
Sophantering 5598 9142 
Gard 2488 0 
Serviceavtal 271 927 211 621 
Fbrbrukningsmateriel 30603 16358 
Teleport/hissanlaggning 0 19890 
Storningsjour och larm 309 9550 
Brandskydd 34608 24884 
Fordon 0 1 661 

1011371 1075271 
Reparationer 
Fastighet forbattrinqar 10144 26253 
Hyreslaqenheter 9447 23290 
Fbrskola 488 0 
Gemensamma utrymmen 7457 2825 
Tvattstuqa 32880 19149 
Sophantering/atervinning 24555 0 
Kaliare 0 21 366 
EntrMrapphus 45385 16311 
Las 28030 55319 
WS 86625 179649 
Varmeanlaggning/undercentral 10217 67639 
Ventilation 7891 61 142 
Elinstaliationer 41 584 142801 
TelelTV IKabel- TV Iporttelefon 57831 20055 
Bredband 0 4800 
Hiss ·30709 4493 
Tak 1 819 3554 
Fbnster 7223 10625 
Balkonger/altaner 1273 12300 
Marklgardlutemiljb 30813 17965 
Garage/parkering 1927 9517 
Skadorlklotterlskadegbrelse 14596 788 
Vattenskada 89892 35507 

540 785 735346 
Periodiskt underhilll 
Byggnad 0 200047 
WS 0 170000 
Elinstaliationer 285375 0 
TelelTV/kabel-TV/porttelefon 67500 0 
Tak 6229 0 
Garage/Qarkering 1 150000 0 

1509104 370047 
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Not 4 DRIFTKOSTNADER Fortsattning 2019 2018 

Taxebundna kostnader 
EI 852475 871 344 
Varme 1 166673 1 161 046 
Vatten 471 360 399012 
Sophamtning/renhillining 236978 205488 
Grovsoeor 94360 12267 

2821846 2649157 
Ovriga driftkostnader 
Forsakrinq 149530 161 241 
Sjalvrisk 117961 0 
Kabel-TV 0 100650 
Bredband 311 745 1 309 

579236 263200 

FastighetsskattiKommunal avgift 219446 216412 

TOTAlT DRIFTKOSTNADER 6681788 5309433 

Not 5 bVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2019 2018 

Tele- och datakommunikation 265055 32013 
Juridiska iltgarder 56062 13563 
Inkassering avgiftlhyra 4250 850 
Hyresforluster 0 1 
Revisionsarvode extern revisor 29750 29250 
Foreningskostnader 406 11 638 
Forvaltninqsarvode 161 840 156915 
Administration 12 161 2327 
Korttidsinventarier 6344 1990 
Konsultarvode 599467 33916 
Tidningar facklitteratur 451 451 
Foreningsavgifter 0 16 175 
Bostadsratterna Sverige Ek For 8420 8260 

1144 206 307348 

Not 6 PERSONALKOSTNADER 2019 2018 

Anstallda och personalkostnader 
Foreninqen har inte haft nag on anstalld. 

Foljande ersattningar har utgatt 
Styrelse och intern revisor 244 575 180675 
Sociala kostnader 76681 56768 

321256 237443 
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Not 7 AVSKRIVNINGAR 2019 

Byggnad 
Forbattrinqar 
Inventarier 

714614 
140735 
107219 

714614 
146998 
115 135 

962568 976748 

Not 8 BYGGNADER OCH MARK 2019·12·31 2018·12·31 

Ackumulerade anskaffningsvarden 
Vid arets borjan 180099493 180 099 493 
Utgaende anskaffningsvarde 180099493 180099493 

Ackumulerade avskrivningar enligt 
plan 
Vid arets borjan -7375626 -6514 014 
Arets avskrivningar enligt plan -855350 -861 612 
Utgaende avskrivning enligt plan ·8230976 ·7375626 

Planenligt restvarde vid arets slut 171 868517 172723867 
I restvardet vid arets slut ingar mark med 33 525 116 33 525 116 

Taxeringsvarde 
Taxeringsvarde byggnad 89442 000 68871 000 
Taxerinqsvarde mark 33899 000 25387 000 

123341000 94258000 

Uppdelning av taxeringsvarde 
Bostader 120 200 000 90 800 000 
Lokaler 3 141 000 3458 000 

123341000 94258000 

Not 9 INVENT ARIER 2019·12·31 2018·12·31 
Ackumulerade anskaffninqsvarden 
Vid arets borjan 631 094 631 094 
Nyanskaffningar a a 
Utranqerinq/torsaljninq a a 
Utgaende anskaffningsvarde 631094 631094 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
Vid Arets borjan -337 132 -221 997 
Arets avskrivningar enligt plan -107219 -115135 
Utrangeringlforsaljning a a 
Utgaende ack. avskrivningar enligt -444 351 -337132 
plan 

Redovisat restvarde vid arets slut 186743 293962 
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Not 10 OVRIGA FORDRINGAR 2019-12-31 

Skattekonto 
Klientmedel hos SBC 

11721 
5344 350 

3883581 5356071 

Brf Grondal Malmo 
769617-6739 

2018-12-31 

897 
3882684 

Not 11 FOND FOR YTIRE UNDERHALL 2019-12-31 2018-12-31 

Vid arets borjan 1 024106 552816 
Reservering enligt stadgar 616705 471 290 
Reservering enligt starnmobeslut 0 0 
lanspraktaqande enligt stadgar 0 0 
lanspraktaqande enligt starnrnobeslut 0 0 
Vid arets slut 1640811 1024106 

Not 
12 SKULDER TILL KREDITINSTITUT 

Rantesats 
2019-12-31 

SBAB 1,100 % 
SBAB 1,100 % 
SBAB 1,070 % 

Belopp 
2019-12-31 
35883923 
28787920 
23353969 

Belopp 
2018-12-31 
36096555 
28947400 
23593969 

Villkors 
andringsda 

9 
Rorligt I~n 
Rorligt I~n 

2020-12-11 
Summa skulder till kreditinstitut 88025812 88637924 

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut -623244 
88043880 87402568 

Om fem ~r beraknas skulden till kreditinstitut uppqa till 91 135 623 kr. 

Not 13 STALLDA SAKERHETER 2019-12-31 

108600000 Fastighetsinteckningar 108600000 

-594044 

2018-12-31 

Not 14 UPPLUPNA KOSTNADER OCH 2019-12-31 2018-12-31 
FORUTBETALDAINTAKTER 

Ranta 2669 2540 
Avgifter och hyror 705675 712555 

708344 715095 

Not 15 VASENTLIGA HANDELSER EFTER ARETS 
SLUT 

• Tatninqen av garagetaket ar i full g~ng. Detta ar ett massivt projekt som kommer att fortlopa fram till 2021. 
• Styrelsen har valt att ta in en ny stadfirrna som ska ha hand om stadninqen i huset. Stadexperten kommer att 

tortsatta med den tekniska forvaltninqen av huset. 
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Styrelsens underskrifter 

MALMO den t e / 0'7 2020 

Mikael Kruuse 
Ordtorende 

,/rJ,- , . ~ -C ~ }. L "(/27. _. 
,,' ~ I "/7 

/ Ann-Charlott Augustsson /v J 
ledamot 

Tomas Duner 
ledamot 

Camelia-Adela Kokonozis 
ledamot 

Bashar AI-Khafaji 
ledamot 

Samir Omerovic 
ledamot 

. -- . 

Cemal Ulusoy 
ledamot 

Min revislonsberattelse har larnnats den 2020 

David Eskilsson 
ltu1.. fon.Sc.rJ. It. ~ v /50r- 
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REVISION OCH KVALIFICERAD RADGIVNING 

Revisionsberattelse 
Till foreningsstamman i BRF Grondal i Malmo, 
org.nr 769617-6739 

Rapport om arsredovisnmgen 

Uttalanden 
Jag har utfort en revision av arsredovisningen for 
BRF Grondal i Malmo for ar 2019. 

Enligt min uppfattning har arsredovisningen 
upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och 
ger en i alIa vasentliga avseenden rattvisande bild 
av foreningens finansiella stallning per den 31 
december 2019 oeh av dess fmansiella resultat for 
aret enligt arsredovisningslagen. 
Forvaltningsberattelsen ar forenlig med 
arsredovisningens ovriga delar. 

Jag tillstyrker darfor att foreningsstamman 
fasts Hiller resultatrakningen oeh balansrakningen 
for foreningen. 

Grund for uttalanden 
Jag har utfort revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) oeh 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 iir styrelsen som har ansvaret for att 
arsredovisningen upprattas oeh att den ger en 
rattvisande bild enligt arsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar aven for den interna kontroll 
som den bedomer ar nodvandig for att uppratta en 
arsredovisning som inte innehaller nagra vasentliga 
felaktigheter, yare sig dessa beror pa oegentligheter 
eller pa fel. 

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

Revisorns ansvar 

Mina mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet 
om huruvida arsredovisningen som helhet inte 
innehaller nagra vasentliga felaktigheter, yare sig 
dessa beror pa oegentligheter eller pa fel, oeh att 
lamna en revisionsberattelse som innehaller mina 
uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hog grad av 
sakerhet, men ar ingen garanti for att en revision 
som utfors enligt ISA oeh god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig 
felaktighet om en sadan finns. Felaktigheter kan 
uppsta pa grund av oegentligheter eller fel oeh 
anses vara vasentliga om de enskilt eller 
tills am mans rimligen kan forvantas paverka de 
ekonomiska beslut som anvandare fattar med grund 
i arsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA anvander jag 
professionellt omdome oeh har en professionellt 
skeptisk installning under hela revisionen. 
Dessutom: 

• identifierar oeh bedomer jag riskerna for 
vasentliga felaktigheter i arsredovisningen, 
yare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa 
fel, utformar oeh utfor granskningsatgarder 
bland annat utifran dessa risker oeh inhamtar 
revisionsbevis som iir tillrackliga oeh 
andamalsenliga for att utgora en grund for 
mina uttalanden. Risken for att inte upptacka 
en vasentlig felaktighet till foljd av 
oegentligheter ar hogre an for en vasentlig 
felaktighet som beror pa fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, forfalskning, avsiktliga 
utelamnanden, felaktig information eller 
asidosiittande av intern kontroll. 
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• skaffar jag mig en forstaelse av den del av 
foreningens intema kontroll som har betydelse 
for min revision for aU utforma 
granskningsatgarder som iir liimpliga med 
hiinsyn till omstiindighetema, men inte for att 
uttala mig om effektiviteten i den intema 
kontrollen. 

• utviirderar jag liimpligheten i de 
redovisningsprinciper som anviinds och 
rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhorande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om liimpligheten i att 
styrelsen anviinder antagandet om fortsatt drift 
vid uppriittandet av arsredovisningen. Jag drar 
ocksa en siutsats, med grund i de inhiimtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns nagon 
viisentlig osiikerhetsfaktor som avser sadana 
hiindelser eller forhallanden som kan leda till 
betydande tvivel om foreningens formaga att 
fortsiitta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 
att det finns en viisentlig osiikerhetsfaktor, 
maste jag i revisionsberiittelsen fasta 
uppmiirksamheten pa upplysningama i 
arsredovisningen om den viisentliga 
osiikerhetsfaktom eller, om sadana 
upplysningar iir otillriickliga, modifiera 
uttalandet om arsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras pa de revisionsbevis som 
inhiimtas fram till datumet for 
revisionsberattelsen, Dock kan framtida 
hiindeiser eller forhallanden gora att en 
forening inte liingre kan fortsiitta 
verksamheten. 

• utviirderar jag den overgripande 
presentationen, strukturen och innehallet i 
arsredovisningen, diiribland upplysningama, 
och om arsredovisningen aterger de 
underliggande transaktionema och hiindelsema 
pa ett siitt som ger en riittvisande 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, 
diiribland de eventuella betydande brister i den 
intema kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt Iagar och andra 
fOrfattningar 

Uttalanden 
Utover min revision av arsredovisningen har jag 
iiven utfort en revision av styrelsens forvaltning for 
BRF Grondal i Malmo for ar 2019 samt av forslaget 
till dispositioner betriiffande foreningens vinst eller 
forlust. 

Jag tillstyrker att foreningsstamman behandlar 
forlusten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen 
och beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for 
rakenskapsaret. 

Grund for uttalanden 
Jag har utfort revisionen enligt god revisions sed i 
Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs niirmare 
i avsnittet Revisorns ansvar. Jag iir 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 inhiimtat iir 
tillriickliga och andamalsenliga som grund for mina 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det iir styrelsen som har ansvaret for forslaget till 
dispositioner betriiffande foreningens vinst eller 
forlust, Vid forslag till utdelning innefattar detta 
bland annat en bedomning av om utdelningen iir 
forsvarlig med hansyn till de krav som foreningens 
verksamhetsart, omfattning och risker stiiller pa 
storleken av foreningens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och stiillning i 
ovrigt. 

Styrelsen ansvarar for foreningens organisation och 
forvaltningen av foreningens angeliigenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlopande bedoma 
foreningens ekonomiska situation och att tillse att 
foreningens organisation iir utformad sa att 
bokforingen, medelsforvaltningen och foreningens 
ekonomiska angeliigenheter i ovrigt kontrolleras pa 
ett betryggande siitt. 
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Revisorns ansvar 
Mitt mal betraffande revisionen av forvaltningen, 
oeh darmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, ar att 
inhamta revisionsbevis for att med en rimlig grad 
av sakerhet kunna bedoma om nagon 
styrelseledamot i nagot 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, arsredovieningslagen 
eller stadgama. 

Mitt mal betraffande revisionen av forslaget till 
dispositioner av foreningens vinst eller forlust, oeh 
darmed mitt uttalande om detta, ar att med rimlig 
grad av sakerhet bedoma om forslaget ar forenligt 
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 forenligt med 
bostadsrattslagen, 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige anvander jag professionellt omdorne oeh 
har en professionellt skeptisk installning under hela 
revisionen. Granskningen av forvaltningen oeh 
forslaget 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 utgangspunkt i risk 
oeh vasentlighet, Det innebar att jag fokuserar 
granskningen pa sadana atgiirder, omraden oeh 
forhallanden som iir vasentliga for verksamheten 
oeh dar avsteg oeh overtradelser skulle ha sarskild 
betydelse for foreningens situation. Jag gar igenom 
oeh provar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
argarder oeh andra forhallanden som ar relevanta 
for mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag 
for mitt uttalande om styrelsens forslag till 

dispositioner betraffande foreningens vinst eller 
forlust har jag granskat om forslaget ar forenligt 
med bostadsrattslagen. 

David Eskilsson 
Auktoriserad revisor 
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