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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Brf Kajpromenaden, 769626-8148 får härmed avge årsredovisning för 2021

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
 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 skall användas som
 komplement till bostadslägenheten eller lokalen. Föreningen räknas som en äkta förening och har sitt
 säte i Göteborg.

 Styrelsesammansättning

 Ordförande
 Martin Smith

 Ordinarie ledamöter
 Barbro Dihné
 Damir Krilic
 Sven Svensson
 Peter Wessel

 Suppleanter
 Hans Krull
 Eva Andersson

 Föreningsrevisor
 Per Gillmert, verksam hos Förenade revisorer

 Suppleant
 Erik Modin, verksam hos Förenade revisorer

 Firmateckning
 Firman tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av styrelsens ledamöter två i förening.

 Stadgar
 Föreningens nu gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket den 18 september 2018.

 Förvaltning
 Föreningen har biträtts i förvaltningen av FF-Fastighetsservice AB.

 Sammanträden
 Under bokföringsåret har sex stycken sammanträden hållits. Ordinarie föreningsstämma 
 har hållits den 21 maj 2021.

 Försäkringar
 Föreningens fastigheter är försäkrade till fullvärde hos Moderna Försäkringar.

 Allmänt om verksamheten
 Fastigheten
 Fastighetsbeteckning: Sannegården 70:2
 Byggår: 2015
 Taxeringsvärde: 207 600 000 varav byggnadsvärde 122 600 000 kronor
 Total boyta: 5 494 m 2

 Fastighetens areal: 1 833m 2
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 Lägenhetsfördelning
 1 rum och kök: 1 stycken
 2 rum och kök 18 stycken
 3 rum och kök: 26 stycken
 4 rum och kök: 16 stycken
 Antal lägenheter: 61 stycken
 Antal p-platser: 56 stycken, varav 4 är MC platser

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 Styrelsen har delat upp ansvaret i tre fokusområden: Ekonomi, Kommunikation/administration och Drift
 & underhåll. Nedan är några av de saker som genomförts under året:

- Slutfört installation av ladduttag i garagen.
- Planerat och genomfört 5-årsbesiktning.
- Omläggning och justering av ventilation genomförd.
- Obligatorisk ventilationskontroll OVK godkänd.
- Beslut att beställa elektrostatfilter till ventilation för installation januari
- Påbörjat åtgärder för att minska missljud från ventilationen i hus B.
- Deltagit i utvecklingsarbete i närområdet med Eriksbergs Samverkansförening och Brf:er på Västra Eriksberg.
- Beslutat om en hyresfri månad i januari 2022.
- Föreningens fastighetsförvaltare inspekterar löpande fastigheten enligt avtal, och rapporterar eventuella brister.
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Flerårsöversikt Belopp i kr
 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 3 137 501 3 348 094 3 310 983 3 541 482
Resultat efter finansiella poster -1 125 860 -641 305 -644 529 -426 542
Soliditet, % 84,6 84,5 84,4 84,1
Balansomslutning 304 347 124 306 015 398 307 265 521 309 005 423
Årsavgift per kvm 503 503 503 503
Lån per kvm 8 446 8 555 8 633 8 861
Elkostnad per kvm 36 24 28 29
Värmekostnad per kvm 62 50 53 53
Vattenkostnad per kvm 30 28 24 23

Eget kapital
  Upplåtelse- Fond för yttre Balanserat Årets
 Insatser avgifter underhåll resultat resultat
Belopp vid årets början 140 664 606 119 825 394 1 100 168 -2 251 848 -641 305
Inkomna upplåtelseavgifter
Resultat disp enligt stämmobeslut -641 305 641 305
Fonddisp enl årsstämmobeslut 326 306 -326 306
Årets resultat -1 125 860

Belopp vid årets slut 140 664 606 119 825 394 1 426 474 -3 219 459-1 125 860

Resultatdisposition
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
Balanserat resultat -3 219 459
Årets resultat -1 125 860

Totalt -4 345 319

Disponeras för
Reservera till fond för yttre underhåll enligt stadgarna 326 306
Balanseras i ny räkning -4 671 625

Summa -4 345 319

 Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med
 tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 1 3 137 501 3 348 094
Övriga rörelseintäkter 8 432 -

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 3 145 933 3 348 094

Rörelsekostnader
Driftskostnader 2 -1 455 245 -1 157 730
Övriga externa kostnader 3 -290 534 -370 013
Personalkostnader -101 881 -52 133
Avskrivningar -2 133 285 -2 039 100

Summa rörelsekostnader -3 980 945 -3 618 976

Rörelseresultat -835 012 -270 882

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter - 119
Räntekostnader och liknande resultatposter -290 848 -370 542

Summa finansiella poster -290 848 -370 423

Resultat efter finansiella poster -1 125 860 -641 305

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt -1 125 860 -641 305

Skatter

Årets resultat -1 125 860 -641 305
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 4,6 302 104 725 304 143 825
Inventarier, verktyg och installationer 376 740 -

Summa materiella anläggningstillgångar 302 481 465 304 143 825

Summa anläggningstillgångar 302 481 465 304 143 825

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 7 200 4 600
Övriga fordringar 2 036 2 028
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 48 517 47 396
Summa kortfristiga fordringar 57 753 54 024

Kassa och bank
Kassa och bank 1 807 906 1 817 549

Summa kassa och bank 1 807 906 1 817 549

Summa omsättningstillgångar 1 865 659 1 871 573

SUMMA TILLGÅNGAR 304 347 124 306 015 398
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Insatser 260 490 000 260 490 000
Fond för yttre underhåll 1 426 474 1 100 168

Summa bundet eget kapital 261 916 474 261 590 168

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -3 219 459 -2 251 848
Årets resultat -1 125 860 -641 305

Summa fritt eget kapital -4 345 319 -2 893 153

Summa eget kapital 257 571 155 258 697 015

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 5,6 42 003 500 42 003 500

Summa långfristiga skulder 42 003 500 42 003 500

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 5,6 4 400 000 5 000 000
Leverantörsskulder 66 434 66 448
Skatteskulder 112 000 112 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 194 035 136 435

Summa kortfristiga skulder 4 772 469 5 314 883

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 304 347 124 306 015 398
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Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper
 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10
 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
 Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
 restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.                                                 
                                             

 Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar År
Materiella anläggningstillgångar:
-Byggnader 100
-Laddstolpar 5
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Not 1  Nettoomsättning

Nettoomsättning
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Hyresintäkter p-plats 561 600 561 600
Hyresintäkter övriga objekt 8 400 6 968
Årsavgifter bostäder 2 533 195 2 763 486
Laddstolpar 8 603
El moms 13 410
Övernattningslägenhet 12 253 15 200
Kravavgifter 800
Öresutjämning 40 40

Summa 3 137 501 3 348 094

Not 2  Driftskostnader

2021-12-31 2020-12-31
Fastighetsskötsel 194 255 193 796
Städning 2 441
Hiss-service 36 635 23 210
Reparation & Underhåll 145 520 102 212
Planteringar 563 3 198
El 195 348 133 695
Värme 340 826 276 852
Vatten 163 606 156 499
Sophantering 181 366 172 327
Snöröjning 26 170 3 062
Övriga driftskostnader 12 081
Försäkringspremie 38 722 36 878
Övriga kostnader (garantibesiktning) 61 712
Fastighetsskatt 56 000 56 001

Summa 1 455 245 1 157 730

Not 3  Övriga externa kostnader
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Lokalhyra 600 600
Inkassokostnader 55
Datakommunikation 159 073 260 493
Av/nedskrivna kundfordringar -4 746
Revsionsarvode 21 250 21 250
Förvaltningsarvode 77 448 71 232
Övr förvaltningskostnader 14 517 9 370
Konsultarvoden 13 756 6 613
Bankkostnader 3 890 5 146

Summa 290 534 370 013
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Not 4  Byggnader och mark
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 312 810 000 312 810 000

312 810 000 312 810 000
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -8 666 175 -6 627 075
-Årets avskrivning enligt plan -2 039 100 -2 039 100

-10 705 275 -8 666 175

Redovisat värde vid årets slut 302 104 725 304 143 825

Bokfört värde byggnader 193 204 725 195 243 825
Bokfört värde mark 108 900 000 108 900 000

302 104 725 304 143 825

Not 5  Övriga skulder till kreditinstitut
 löptid ränta 2021-12-31 2020-12-31
SBAB 31094429 2023-05-09 0,63 13 001 750 13 001 750
SBAB 31099730 2023-05-09 0,63 13 001 750 13 001 750
SBAB 31099749 2023-05-09 0,64 16 000 000 16 000 000
SBAB 31099757 2022-06-28 0,44 4 400 000 5 000 000

46 403 500 47 003 500

Nästa års amortering beräknas uppgå till - -
Nästa års låneomsättning (exkl. amortering uppgår till) 4 400 000 5 000 000

4 400 000 5 000 000

Amortering inom 2-5 år beräknas uppgå till - -
Om 5 år beräknas nuvarande skulder uppgå till (inkl. omsatta lån) 46 403 500 47 003 500

Not 6  Ställda säkerheter
  2021-12-31 2020-12-31
Panter och därmed jämförliga säkerheter som
har ställts för egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar 52 400 000 52 400 000

Summa ställda säkerheter 52 400 000 52 400 000
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Not 7  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2021-12-31 2020-12-31
Förutbetalda avgifter 67 944 40 581
Upplupna kostnader 126 091 95 854

194 035 136 435

Underskrifter

 Göteborg 2022-

  

Martin Smith Barbro Dihné
Styrelseordförande

Damir Krilic Sven Svensson

Peter Wessel

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-

Per Gillmert, Förenade revisorer
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i BRF Kajpromenaden
Org.nr. 769626-8148

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för BRF 
Kajpromenaden för år 2021.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 
december 2021 och av dess finansiella resultat 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 föreningen 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 den bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

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 misstag, 
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 misstag 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 beror på oegentligheter eller 
misstag, 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
misstag, 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 en förening 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 eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat.
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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 Kajpromenaden för år 
2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten 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 föreningen 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 förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen 
av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse
att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

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

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, 
tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, 
årsredovisningslagen eller stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med bostadsrättslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag 
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt 
med bostadsrättslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen.

Göteborg den      mars 2022

Per Gillmert
Auktoriserad revisor
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