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KORT GUIDE TILL LÄSNING AV ÅRSREDOVISNINGEN

FÖRVALTNINGRÄTTL
Förvaltningerä�elen innehåller land annat en allmän ekrivning av otadrä�föreningen och
fa�gheten. Du hi�ar ockå trelen ekrivning med vik�g informa�on från det gångna räkenkapåret
amt e� förlag på hur året vint eller förlut ka ehandla, om föreningtämman elutar om. n vik�g
uppgi� om ka framgå i förvaltningerä�elen är om otadrä�föreningen är äkta eller oäkta e�erom
det enare medför ka�ekonekvener för den om äger en otadrä�.

RULTATRÄKNING
I reultaträkningen kan du e om föreningen har gå� med vint eller förlut under räkenkapåret. Du kan
ockå e var föreningen intäkter kommit ifrån, och vad om har kotat pengar. Avkrivningar inneär a�
man inte okför hela kotnaden på en gång, utan fördelar den över en längre �dperiod. Avkrivningar
inneär alltå inte något u�löde av pengar. Många nildade föreningar gör tora underko� i
reultaträkningen varje år vilket vanligtvi eror på a� avkrivningarna från köpet av fa�gheten är å höga.

ALANRÄKNING
alanräkningen är en pegling av föreningen ekonomika tällning vid en vi �dpunkt. I en årredovining
är det all�d räkenkapåret ita dag. I alanräkningen kan du e föreningen �llgångar, kulder och egna
kapital. I en otadrä�förening etår eget kapital o�at av inater (och iland upplåteleavgi�er),
underhållfond och ackumulerade (”alanerade”) vinter eller förluter. I en alanräkning är all�d
�llgångarna exakt lika tora om umman av kulderna och det egna kapitalet. Det är det om är ”alanen”
i alanräkning.

NOTR
I via fall räcker inte informa�onen om de olika poterna i reultat- och alanräkningen �ll för a� förklara
vad i�rorna inneär. För a� du om läer årredoviningen ka få mer informa�on �nn noter om är mer
peci�ka förklaringar �ll reultat- och alanräkning. Om det �nn en i�ra redvid en rad i reultat- eller
alanräkningen etder det a� det �nn en not för den poten. Här kan man �ll exempel få informa�on om
inveteringar om gjort under året och en mer detaljerad ekrivning över lånen, hur tora de är, vilken
ränta de har och när det är dag a� villkorändra dem.

GILTIGHT
Årredoviningen är trelen dokument. Föreningtämman elutar om a� fattälla Reultat- och
alanräkningen, amt trelen förlag �ll reultatdipoi�on. I dea delar gäller dokumentet e�er det a�
tämman fa�at elut aveende de�a.
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Förvaltningsberättelse

VERKSAMHETEN

ALLMÄNT OM VRKAMHTN
Föreningen har �ll ändamål a� främja medlemmar ekonomika intreen genom a� i föreningen hu
upplåta otadrä�lägenheter under n�janderä� och utan �degränning.

Föreningen regitrerade 2005-05-09.

Föreningen har i� äte i Malmö.

Föreningen är e� privatotadföretag enligt inkomtka�elagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta
otadrä�förening.

Föreningen äger och förvaltar fa�gheten Krageholm 5Föreningen har 11 hrelägenheter och 34
otadrä�er om totalt 2 910 kvm och 2 lokaler om 82 kvm.

Alin Ganovic Ordförande
Katrin lennow treleledamot
Magnu Mengelier treleledamot
Mar�n venon treleledamot
Cecilia Ivaron uppleant

Ker�n jöerg och Mari Cle�erg.

Firman teckna av två i föreningen.

Andrea Åkeon - Huvudanvarig revior - KPMG A
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trelen har under verkamhetåret ha� 7 protokollförda ammanträden.

Mar 2022 tatueiktning tammar

konomik förvaltning Nao
Teknik förvaltning ekant
redand Telenor
l och �ärrvärme on
Föräkring Länförälringar
erviceavtal Hi i kåne
Avfallhantering tena reccling
Va�en Va d

Väentliga händeler under räkenkapåret

Nej inga väentliga händeler.

otadrä�föreningen Fridhem 20 med organia�onnummer 769612-5124 regitrerade ho olagverket
2005-05-09. Föreningen har om ändamål a� främja medlemmarna ekonomika intreen genom a� i
föreningen hu upplåta otäder och andra lägenheter åt medlemmarna �ll n�jande utan egränning i
�den amt �llgodoe gemenamma intreen och ehov. Upplåtelen få omfa�a även mark om
otadlägenhet eller lokal. n medlem rä� i föreningen, på grund av en ådan upplåtele, kalla
otadrä�. n medlem om innehar otarä� kalla otadrä�innehavare. 

akgrunden �ll förvärvet är a� föreningen erjudit a� förvärva fa�gheten Krageholm 5 för omildning
från hrerä� �ll otadrä�. Föreningen förvärvar fa�gheten genom köpekontrakt i en direkt
fa�gheta�är. 

Föreningen förvärv genomförde under tredje kvartalet 2021 edan föreningtämman i enlighet med
otadrä�lagen elutat härom. Upplåtele av lägenheterna med otadrä� ker under tredje kvartalet i
amand med a� föreningen �llträder i fa�gheten. In��ning har ke�. 
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Över 70% av totala lägenheter upplåt med otadrä� på �llträdedagen. Idag �nn 41
otadä�lägenheter i fa�gheten. De lägenheter om inte upplåt med otadrä� lever �llvidare kvar
om hrerä�er med otadrä�föreningen om hrevärd. 

�er extratämman i decemer har trelen aretat ak�vt med a� få en truktur på trelearetet. De�a
har inte all�d varit lä� då vi har varit na inför de uppgi�er vi har få� a� ta tag i. 

trelen har gjort en eiktning av tammarna. 
Förhört o om ven�la�onen i ckelförrådet. 
Genomfört föräljning av lägenheter. 
Upprä�at trivelregler. 
Upprä�at riktlinjer för renoveringar och omggnader.

Vi har ha� trelemöte varannan vecka amt kommunicerat där i mellan. 

trelen vill tacka medlemmarna för förtroendet. 

MEDLEMSINFORMATION
Antalet medlemmar vid räkenkapåret örjan var 3 t. Tillkommande medlemmar under året var 38 och
avgående medlemmar under året var 2. Vid räkenkapåret lut fann det 39 medlemmar i föreningen. Det
har under året ke� 3 överlåteler.

FLERÅRSÖVERSIKT
2021 2020

Ne�oomä�ning 918 413 -
Reultat e�er �n. poter 110 829 -
oliditet, % 57 -
Y�re fond - -
Taxeringvärde 58 579 000 -
otadta, kvm 2 793 -
Åravgi� per kvm otadrä�ta, kr 272 -
Lån per kvm otadta, kr 17 049 -
elåninggrad, % 44,83 -

oliditet % de�niera om: Juterat eget kapital / totalt kapital
elåninggrad % de�niera om: fa�ghetlån / okfört värde för ggnad och mark
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

2020-12-31
Dip av föreg

år reultat
Dip av

övriga poter 2021-12-31
Inater 0 - 62 602 205 62 602 205
Upplåteleavgi�er 0 - 1 191 620 1 191 620
Fond, �re underhåll 0 - - 0
alanerat reultat 0 0 - 0
Året reultat 0 0 110 829 110 829
get kapital 0 0 63 904 654 63 904 654

RESULTATDISPOSITION
Till föreningtämman förfogande tår följande medel:

alanerat reultat 0
Året reultat 110 829

Totalt

trelen förelår a� medlen diponera enligt
följande

Reervering fond för �re underhåll 819 000
alanera i n räkning -708 171

Föreningen ekonomika tällning i övrigt framgår av följande reultat- och alanräkning amt noter.
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Resultaträkning
Not 2021-01-01 -

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

RÖRLINTÄKTR 2
Ne�oomä�ning 918 413 0
Röreleintäkter 0 0

umma röreleintäkter 918 413 0

RÖRLKOTNADR
Dri�kotnader 3-6 -383 046 0
Övriga externa kotnader 7 -83 963 0
Avkrivningar av materiella anläggning�llgångar -195 462 0

umma rörelekotnader -662 471 0

RÖRLRULTAT 255 942 0

FINANILLA POTR
Räntekotnader och liknande reultatpoter 8 -145 113 0

umma �naniella poter -145 113 0

RULTAT FTR FINANILLA POTR 110 829 0

ÅRT RULTAT 110 829 0
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Balansräkning
Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGTILLGÅNGAR
Materiella anläggning�llgångar
ggnad och mark 9 106 215 433 0

umma materiella anläggning�llgångar 106 215 433 0

UMMA ANLÄGGNINGTILLGÅNGAR 106 215 433 0

OMÄTTNINGTILLGÅNGAR
Kor�ri�ga fordringar
Kund- och avgi�fordringar 29 898 0
Övriga fordringar 10 2 106 868 0
Förutetalda kotnader och upplupna intäkter 11 15 063 0

umma kor�ri�ga fordringar 2 151 829 0

Kaa och ank
Kaa och ank 3 640 223 0

umma kaa och ank 3 640 223 0

UMMA OMÄTTNINGTILLGÅNGAR 5 792 052 0

UMMA TILLGÅNGAR 112 007 485 0
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Balansräkning
Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

GT KAPITAL
undet eget kapital
Medleminater 63 793 825 0

umma undet eget kapital 63 793 825 0

Fri� eget kapital
Året reultat 110 829 0

umma fri� eget kapital 110 829 0

UMMA GT KAPITAL 63 904 654 0

Långfri�ga kulder
kulder �ll kredi�n�tut 12 24 370 600 0

umma långfri�ga kulder 24 370 600 0

Kor�ri�ga kulder
kulder �ll kredi�n�tut 23 248 193 0
Leverantörkulder 128 563 0
Övriga kor�ri�ga kulder 3 446 0
Upplupna kotnader och förutetalda intäkter 13 352 029 0

umma kor�ri�ga kulder 23 732 231 0

UMMA GT KAPITAL OCH KULDR 112 007 485 0
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Noter

NOT 1, REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årredoviningen för rf Fridhem 20 har upprä�at enligt Årredovininglagen och okföringnämnden
allmänna råd 2016:10 (K2), årredovining i mindre företag.

Redovining av intäkter
Intäkter okför i den period de aver oave� när etalning eller aviering ke�.

Anläggning�llgångar
Materiella anläggning�llgångar redovia �ll anka�ningvärde minkat med avkrivningar. ggnader och
inventarier kriv av linjärt över den edömda ekonomika livlängden. Avkrivning�den grundar ig på
edömd ekonomik livlängd av �llgången.

Följande avkrivning�der �llämpa: 100 år

Markvärdet är inte föremål för avkrivning. etående värdenedgång hantera genom nedkrivning.
Föreningen �naniella anläggning�llgångar värdera �ll anka�ningvärde. I de fall �llgången på
alandagen har e� lägre värde än anka�ningvärdet ker nedkrivning �ll det lägre värdet.

Omä�ning�llgångar
Fordringar uppta �ll det elopp om e�er individuell prövning eräkna li etalt.

Föreningen fond för �re underhåll
Reervering �ll föreningen fond för �re underhåll ingår i trelen förlag �ll reultatdipoi�on. �er a�
elut tagit på föreningtämma ker överföring från alanerat reultat �ll fond för �re underhåll och
redovia om undet eget kapital.

Fa�ghetavgi� och fa�ghetka�
Fa�ghetavgi�en på otaddelen etår av en avgi� på 1 459 K per lägenhet.
Fa�ghetka�en utgår med 1 % av gällande taxeringvärde på lokaler.

Fa�ghetlån
Lån med en indning�d på e� år eller mindre ta i årredoviningen upp om kor�ri�ga kulder.

NOT 2, RÖRELSEINTÄKTER 2021 2020
Hreintäkter, otäder 318 844 0
Hreintäkter, lokaler 29 920 0
Åravgi�er, otäder 555 019 0
Övriga intäkter 14 630 0
umma 918 413 0
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NOT 3, FASTIGHETSSKÖTSEL 2021 2020
eiktning och ervice 3 762 0
Fa�ghetkötel 36 210 0
Fatkötel/täd tjänter 4 563 0
nöko�ning 1 500 0
tädning 13 575 0
umma 59 609 0

NOT 4, REPARATIONER 2021 2020
otäder 2 138 0
l 934 0
Hiar 3 169 0
Kael-tv/redand 6 346 0
Repara�oner 7 903 0
Tvä�tuga 1 599 0
Värme 195 0
umma 22 284 0

NOT 5, TAXEBUNDNA KOSTNADER 2021 2020
Fa�ghetel 38 060 0
ophämtning 21 691 0
Uppvärmning 139 953 0
Va�en 34 881 0
umma 234 585 0

NOT 6, ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER 2021 2020
Fa�ghetföräkringar 44 638 0
Fa�ghetka� 21 930 0
umma 66 568 0
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NOT 7, ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2021 2020
Förrukningmaterial 2 771 0
Juridika kotnader 625 0
Kameral förvaltning 17 084 0
Konultkotnader 30 000 0
Reviionarvoden 20 000 0
Övriga förvaltningkotnader 13 483 0
umma 83 963 0

NOT 8, RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2021 2020
Räntekotnader aveende kulder �ll kredi�n�tut 145 113 0
umma 145 113 0

NOT 9, BYGGNAD OCH MARK 2021-12-31 2020-12-31

Ingående ackumulerat anka�ningvärde 0 0
Året inköp 106 410 895 0

Utgående ackumulerat anka�ningvärde

Ingående ackumulerad avkrivning 0 0
Året avkrivning -195 462 0

Utgående ackumulerad avkrivning

Utgående retvärde enligt plan

I utgående retvärde ingår mark med 47 772 403 0

Taxeringvärde
Taxeringvärde ggnad 32 419 000 0
Taxeringvärde mark 26 160 000 0
umma 58 579 000 0

NOT 10, ÖVRIGA FORDRINGAR 2021-12-31 2020-12-31
Övriga fordringar 2 106 868 0
umma 2 106 868 0
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NOT 11, FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2021-12-31 2020-12-31
Förvaltning 12 813 0
Övriga förutetalda kotnader och upplupna intäkter 2 250 0
umma 15 063 0

NOT 12, SKULDER TILL
KREDITINSTITUT

Villkorändringdag Ränteat
2021-12-31

kuld
2021-12-31

kuld
2020-12-31

Handelanken 2022-08-31 0,65 % 23 125 573
Handelanken 2024-09-01 0,75 % 8 174 625
Handelanken 2026-09-01 1,07 % 8 174 625
Handelanken 2029-09-01 1,50 % 8 143 970
umma 47 618 793

Varav kor�ri�g del 23 248 193

nligt föreningen redoviningprinciper, om ange i not 1, ka de delar av lånen
om har lutetalningdag inom e� år redovia om kor�ri�ga �llamman med
den amortering om planera a� ke under näta räkenkapår.
Lån med lutetalningdag under 2022 omä� vid förfall.

NOT 13, UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2021-12-31 2020-12-31
eräknat reviionarvode 20 000 0
l 224 0
Förutetalda avgi�er/hror 217 907 0
Uppvärmning 63 598 0
Utgi�räntor 37 027 0
Övriga upplupna kotnader och förutetalda intäkter 13 273 0
umma 352 029 0

NOT 14, STÄLLDA SÄKERHETER 2021-12-31 2020-12-31
Fa�ghetinteckning 48 878 000 Inga
umma 47 478 000 Inga

NOT 15, VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER VERKSAMHETSÅRET

Nej inga väentliga händeler.

14



rf Fridhem 20
769612-5124

Årredovining 2021

Underskrifter
Malmö den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Alin Ganovic
Ordförande

Katrin lennow
treleledamot

Martin Svensson     
treleledamot

Vår reviionerä�ele har lämnat den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

KPMG A
Andrea Åkeon
Revior
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Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Fridhem 20, org. nr 769612-5124 

Rapport om årsredovisningen   
Uttalanden   
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Fridhem 20 för år 2021.  
Enligt vår 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. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övriga upplysningar 
Årsredovisningen för år 2020 har inte varit föremål för revision och någon revision av jämförelsetalen i årsredovisningen för år 2021 har där-
med inte utförts. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty-
relsen 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 oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upp-
lyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om be-
slut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 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 inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsent-
liga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otill-
räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slut-
satser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till da-
tumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser el-
ler förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

 utvärderar vi 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.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Bostadsrättsföreningen Fridhem 20 för år 
2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner be-
träffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvar-
lig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfatt-
ning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, kon-
solideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av 
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlö-
pande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att för-
eningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontroll-
eras på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande 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 försum-

melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, 
eller 

 på något annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, till-
lämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar, årsredovis-
ningslagen eller stadgarna. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av före-
ningens vinst eller förlust, och därmed vårt 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 ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med bostadsrättsla-
gen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och för-
slaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposit-
ioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. 

Anmärkning 
Föreningen har inte upprättat någon årsredovisning för åren 2005 tom 2020. Detta innebär en överträdelse av 6 kap. 1§ första stycket 2 bokfö-
ringslagen (1999:1078). 
Föreningen har under dessa perioder inte avhållit någon årsstämma vilket är ett brott mot 12§ i föreningens stadgar.   
 
 
Malmö den dag som framgår av den digitala underskriften  
  
KPMG AB  
  
  
  
Andréa Åkesson  
Auktoriserad revisor  
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