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Arsredovisning
Styrelsen for Brf KAJ 306 f5r harmed avge ârsredovisning far räkenskapsàret 2020.
Arsredovisningen ãr upprättad i SEK.

Forvaltningsberättelse
Verksamheten
AIJmiint opi verksamheten
Föreningens andamäl (foreningens stadgar § 2)
Foreningen har till andamàl att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i fOreningens hus uppláta
bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplàtelse far áven omfatta mark som ligger i
anslutning till foreningens hus, om marken skall användas scm komplement till bostadslägenhet eller lokal.
Bostadsrátt är den rätt I foreningen scm en medlem har pa grund dv upplatelsen. Medlem scm innehar
bostadsrätt kallas bcstadsrättshavare.
Fakta om föreningen
Bostadsrättsforeningen registrerades hos Bolagsverket 2017-08-14. Foreningens nuvarande ekonorniska plan
upprättades 2019-10-31 och dess stadgar registrerades hos Bolagsverket 2017-08-14.
Styrelsens sate: Skáne Lan, Malmo Kommun
Föreningen innehar tomträtt till fastigheten med beteckningen Trcllhättan 4, Malmo Komrnun. Foreningens
gatuadresser är Bassanggatan loch 3, Beijerskajen 2A-2F, Beijerskajen 4, Nordenskioldsgatan 5A-7C, 211 19
Malma.
Foreningens skattemàssiga status är att betrakta scm privatbostadsfbretag, vanligen kallat äkta
bostadsrättsforening. Det finns en fullvärdesforsakring och ansvarsfOrsäkring fOr styrelsen hos Trygg Hansa.
Bostadsrättstillägg finns. Information cm foreningens Ian finns specificerade i arsredovisningens noter, lángfristiga
skulder.

Foreningens styrelse
Styrelsen har under Oret haft fOljande sammansättning.

Mikael Ekman
Bo-GOran Johannesson
Josefin Rask
Sofia Nilsson

Funktion

Vald t.o.m. stämma

OrdfOrande

2020-12-01

Ledamot
Ledamot
Suppleant

2020-12-01
2020-12-01
2020-12-01

Pa extrastämma 2020-12-01 avgick ovan valda styrelse och ny styrelse valdes:
Funktion
Ganimete Xhaferi
Hans MalmstrOm
Kennetiakobsen
Izabella Seliarn
Marcus Ola Carlsson
Benjamin Zhu

Ordforande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Vald t.o.m. stämma
2021
2021
2021
2021
2021
2021..

I’
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Lrdal Yusuf
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Suppleant
Suppleant
Suppleant

2021
2021
2021

Samtliga IedamOter och suppleanter kan endast vaUas upp till 2 ár med nuvarande stadgar. Styrelsen har under
verksamhetsâret hIlit 11 protokallfOrda sammanträden. Foreningens firma har tecknats, forutam av styrelsen, av
tvâ edamOter i forening.
Revisor
KPMG AB
Valberedning
Eva Charlotta Sundin
Jasenka Mauzer Akerlund
Karin Berglund
Förvaltning
BoNea Farvaltning AB har enligt avtal skott den ekonomiska fOrvaltningen at fOreningen. Bredablick har svarat for
den tekniska fOrvaltningen.

Information om fastigheten
Foreningen innehar marken med tomträtt pa fastigheten Trollhattan 4 med en tomtareal am 2 971 kvm. Nuvarande
avtal galler t.o.m 2032-12-31. Efter detta sker omforhandling vart tioende Or. Vardeârforfastighetsbeskattning är Onnu
intefaststOllt. nformation am taxeringsvOrden Finns specificerade i Orsredovisningens noter byggnader.
Fastigheten bestâr av ett flerbostadshus med totalt 102 lágenheter. Samtliga är uppItna med bostadsratt. Till
fOreningen hbr Oven fem lokaler. Den totala bostadsarean Or 7479,5 kvm och lokalytan 418,5 kvm.
Lagenhetsfordelning
8 stycken 1 rum och kok
44 stycken 2 rum och kok
27 stycken 3 rum och kak
22 stycken 4 rum och kOk
1 styck S rum och kok

Vasentiiga handeiser under rakenskapsdret
Föreningsstämma
Ordinarie fbreningsstOmma Ogde run, 2020-06-20. ROstlOngden bestod av 2 postrOster och 31 rOster vid
stOmman. Extra föreningsstOmma Ogde rum 2020-12-01. ROstlangden bestodav2l postrOsteroch 39 roster vid
stOmman.
Vasentliga händelser under och efter rakenskapsâret
Vid verksamhetsOrets utgOng var upplOtelseavtal tecknade far 100 av de 102 bastadsrOttslOgenheterna. FOreningen
har OverlOmnats till medlemmar som bar i fastigheten och ny styrelse har valts i samband med
extrastOmma 2020-12-01. AvrOkningsdatum Or faststallt till 2020-07-15 dO fOreningen har avrOknats enligt ekonamisk
plan. EntreprenOren har OverlOmnat en likviditetsreserv am 150 000 kr I samband med Overlamnandet av fOreningen.

Ekonomi
SEB har upplOtit for Brf KM 306 ett byggnadskreditiv p0470000000 kr i enlighet med villkoren daterat 2017-10-09
och undertecknat 1 december 2017. Kreditivet hos SEB upplOstes den 18 december 2019 och istOllet upplOter
Skanska Project Finance AV ett byggnadskreditiv for Brf KM 306 pO 470 000 000 kr daterat 16 december 2019 vilket
styrelsen godkOnt. Byggnadskreditivet Or upptaget med Skanska AB sam borgensman. Kreditivet kommer att lOsas.
senast 7 mOnader efter slutfinansieringsdatumet.
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Medlemsinformation
Medlemsantalet Iägenhetsoverlâtelser
Medlem är den sam innehar bostadsratt i foreningen. Vid ârets slut var antalet medlemmar 139 st. Vid
fareningsstamman har en bostadsratt en rOst oavsett antalet innehavare.
Under ãret har det skett 27 st. uppltelser oth 14 st. overltelser.
-

Overlâtelse-, pantsättningsavgift
Overlátelse-, pantsattningsavgift och avgift vid andrahandsupplâtelse tas ut enligt stadgar. Overlátelseavgiften
betalas av kOparen och pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren. Overltelseavgift = 2,5 % av prisbasbelopp,
pantsattningsavgift = 1,0% av prisbasbelopp. Prisbasbeloppet ár 2019 är 46500 kr (r 2018,45500 kr).
Arsavgifter
Arsavgifterna har varit ofOrändrade under áret. Nágon avgiftsfbrandring for 2021 är inte heller planerad.

Fleràrsöversikt
Belopp I tusentqls krono, am in get annat anges

Arsavgift, kr/kvm bostadsrättsyta
Nettoomsättning

2020

280
3079

Resultat efterfinansiella poster
Totalt eget kapital

-434
358 774

Balansomslutning

499 996

Soliditet
BokiOrt värde, byggriader och mark

71,8%
480 583

Taxeringsvärde,

194 515

byggnader och mark

Taxeringsvarde, byggnader
Làneskud
Làneskuld, kr/kvm bostadsrättsyta
BeFningsgrad
Amortering under áret
Likvida medel
Kassaflode, kr/kvm
Avsattning underhâllsfond, kr/kvm

76400
75463
10089
39%
762
1 644
187
17

FlerdrsOversiktensforstc órdr 2020 dãfdreningen bbrjat uppuisa intokter oth kostnader.
Bostadsyta: 7479,75 kvm bostadsratt
Lokalyta: 418,5 kvm
FOrklaring av vissa beriamningar i fIerrsoversikt.
Soliditefrtotalt eget kapitol/bolansomslutning
Belbningsgrad=ldneskuld/taxeringsvdrde
Likviditet=gkviuici medel#kortfristiga fordringar)/(kartfristiga skuld&-kartfristiga Ida)
Kassaflode, sparande tillfram (Ida undethdll=fresuftat-*avskrivningar+perIodisk underhdll)/(kvm bostadsyto+lokolyta)
Avsdttning U/I underhdIlsfond, kr/(kvm bostadsyta.*Iakalyta)
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Forandringar I eget kapital
Belopp vid rets ingng

Inbeta Ida

Underhälls-

Balanserat

Arets

insatser
11636485

fond
0

resultat
0

resultat
0

0

0

Disp. enl. stämrnobeslut
Inbetalt under ket
Avsttning uh-fond Iran
Skanska

347 545 529
25820

Avsàttning till underhállsfond
Arets resultat
Belopp vid rets utgâng

359 182 014

112 193

-112 193

138 013

-112 193

-434 037
-434 037

Resultatdisposition
FOreningsstamman har att ta ställning till:
balanserat resultat
àrets avsättning till fond for yttre underhâll
ianspràktagande frOn fond for yttre underháll, motsvarande arets kostnad
ârets forlust
Summa, till stämmans forfogande

0
-112 193
0
-434 037
-546 230

Styrelsen fbreslárfOljande disposition:
till balanserat resultat Overfbres
Summa

-546 230
-546 230

FOreningens resultat och ställning i Ovrigt framgOr av efterfOljande resultat- och balansräkning med rioter.

_______
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Not

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Rbrelsei ntäkter
Nettoomsättning

2

Summa rorelseintSkter

3079216

0

3 079 216

0

-1340742

0

Rorelsekostnader
Drifts- och uriderhâllskostnader

3

Ovriga exterria kostnader

4

-10 000

0

Avskrivningar su materiella anläggningstillgângar

5

-1907 170

0

-3257912

0

-178 696

0

11

0

Summarorelsekostnader
Rorelseresultat
Finarisiella poster
bvriga ranteintäkter och likoande resultatposter
Räntekostnader och iknande resultatposter

6

-255 352

0

Sumrna finansiella poster

-255 341

0

Resultat efter finansiella poster

-434 037

0

Arets resultat

-434 037

0

-
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Not

2020-12-31

2019-12-31

480582760

438228751

480 582 760

438 228 751

480 582 760

438228 751

792 308
16338326

0
5343985

TILLGANGAR
Anläggningstillgängar
Materiella anlaggningstillgângar
Byggnader och mark
Summa materiella anläggningstillgângar

7

Summa anlaggning5tillgangar
OmsättningstiIIgngar
Kortfristiga fordringar
Avgifts-, hyres- och andra kundfordrEngar
bvriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter
Sunima kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa oth bank
Summa kassa och bank
Sumrna omsattnirigstillgângar
SUMMA TILIGANGAR

8
9

10

638889

0

17769523

5343985

1 643 624

0

1643624
19413147

0
5343985

499 995 907

443 572 736
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Not

2020-12-31

2019-12-31

359 182 014

11636485

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapitol
Medlemsinsatser
Fond for yttie underháll
Summa bundet eget kapital

138 013

0

359 320 027

11 636 485

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

-112 193

0

Arets resultat

-434 037

0

Summa fritt eget kapital

-546 230

0

358 773 797

11 636 485

55453692

0

55453692

0

Summa eget kapital
Lângfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

11, 12

Summa Iängfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

11,12

Byggnadskreditiv

20009060

0

61 592 414

431 936 251

Depositioner, kortiristiga

383 124

0

Leverantarsskulder

390 240

0

Skatteskulder

13

Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14

859 160

0

1930 580

0

603 840

0

85 768 418

431 936 251

499 995 907

443 572 736
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Note r
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Arsredovisningeri är upprättad i enlighet med Arsredovisningslagen och BokfOringsnämndens allmänna rOd BFNAR
2016:10 orn Orsredovisning i mindre foretag (K2).
Anläggningstillgängar
Materiella anlaggningstillgOngar redovisas till anskaffningsvarden minskat med ackumulerade avskrivningar enligt
plan oth eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt Over fOrvOntade nyttjandeperioder. Markvardet är inte fOremOl for avskrivning.
Foljande avskrivningstider och metoder används:
Ursprunglig byggnad
Linjär
100 ár

Fond for yttre underhâll
Reservering for framtida underhOll av foreningens fastigheter sker p0 basis av fOreningens stadgar med 30 kr/kvm
bostadsarea.
Avsattning och iansprOktagande frOn fond far yttre underhOll beslutas av styrelsen.
Inkomstskatt
En bostadsrättsfOrening, som skattemOssigt är att betrakta som ett privatbostadsfOretag, s.k. Okta
bostadsrattsfOrening, belastas vanligtvis inte med inkomstskatt. Beskattning sker med 214% fOr verksamhet
som inte kan häntOras till fastigheten, t.ex. avkastning p0 en del placeringar.
Foreningen bar inget skattemässigt underskott frOn tidigare Or.

Not 2 Nettoomsättning
2020

Arsavgifter bostader
Hyresintakter okaler

2019

2093413

0

434 430

0

Hyresrabatter

-27 250

0

Hyresintäkter garage

269 012

0

71345

0

El och varmvatten, bostOder
Vãrme, lokaler

2878

0

Fastighetsskatt lokaler

61 858

0

W, bredband och telefoni

98539

0

Pantfbrskrivnings- och OverlOtelseavgift

59 829

0

Avgift andrahandsuthyrning

14394

0

768

0

3079216

0

Ovrigt

Summa

Brf KAJ 306
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Not 3 Drifts- och underhâllskostnader
2020

2019

Summering per grupp
Driftskostnader, specificering enligt nedan
Lopande underháll, specificering enligt nedan
Summa

1272175

0

68567

0

1 340 742

0

Specificering av driftskostnader
El

160 632

0

Uppvãrrnning

142 526

0

Vatten och avlopp

70 980

0

Avfallshantering

40320

0

5225

0

Snbrenháilning och halkbekampning
Brandskydd

15 153

0

Fastighetsfarsakring

47766

0

Tornträttsavgäld

369 603

0

Arrendeavgifter

3677

0

Fastighetsskotsel

119 552

0

TV, bredband, telefoni

107 315

0

Fastighetsskatt lokaler

62779

0

Förvaltningskostnader

51924

0

Pantförskrivnings- och överlâtelseavgift

59829

0

Administration andrahandsuthyrning

2699

0

Driftuppfdljning/elavlãsning

6916

0

Administrativa kostnader

5279

0

1 272 175

0

Material till lopande underhll

1 436

0

Installationer VA/Sanitet

5780

0

Summa

Specificering av opande underhâll

Ventilation

1281

0

El

4275

0

[lissar

29320

0

Cemensamma utrymmen

23731

0

Ovrigt
Summa

2 744
68 567

0

2020

2019

Not 4 Ovriga externa kostnader
Extern revisor

10 000

0

Summa

10 000

0

Brf KAJ 306
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Not 5 Avskrivningar av materiella anlaggningstillgàngar
2020

2019

Avskrivning byggnad

1 907 170

0

Sunima

1 907 170

0

2020

2019

Räntekostnader for skulder till kreditinstitut

255 352

0

Summa

255 352

0

Not 6 Rantekostnader och Iiknande resultatposter

Not 7 Byggnader och mark
lngàende anskaffningsvãrden byggnader

Under áret nedlagda kostnader
Utgende ackumulerade anskaffningsvärden
lngàende avskrivningar

2020-12-31

2019-12-31

337 172 751

191 625 197

44 261 179

145 547 554

381 433 930

337 172 751

0

0

Arets_avskrivning,byggnad

-1 907 170

0

titgäende ackumulerade avskrivningar

-1 907 170

0

Utgâende redovisat värde

379 526 760

337 172 751

BokfOrt varde byggnader

379 526 760

337 172 751

BokfOrt varde mark

101 056 000

101 056 000

Surnma

480582760

438228751

76 400 000

30 000 000

Taxeringsvärden byggnader
Taxeringsvarden mark

118 116 000

118 116 000

Sunima

194 516 000

148 116 000

Det anskaffningsvàrde scm klassificerats scm mark avser anskaffningsutgiften for tcmträtten tillhOrande fastigheten
Trcllhättan 4. Avskrivning görs inte med hansyn till att tillgángen avser mark, men lOpande utvärdering görs om
eventuellt nedskrivningsbehov.

Not 8 vriga fordringar

Skattekcnto
Redcvisningsmedel Skanska
Mcmsfcrdran
dvriga kortfristiga fordringar, Skanska
Summa

2020-12-31

2019-12-31

11

0

14 359 499

5 343 985

1 903 370

0

75 446

0

16 338 326

5 343 985

Brf KAJ 306
Org.nr 769635-1126

11(13)

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Fastighetsskotsel
Fortnox
Fastighetsförsäkring
Bredband

2020-12-31

2019-12-31

65 151

0

343

0

38213

0

57954

Tomtráttsavgald

199 923

0

Intakt osálda lagenheter och garage

173 378

0

96090

0

Intákt el och varmvatten
Ovrigt

7 837

Sumrna

638889

0

2020-12-31

2019-12-31

SEB, transaktionskonto

1 643 624

0

Summa

1 643 624

0

Not 10 Kassa och bank

Not 11 Skulder till kreditinstitut

LOngivare
SEB
SEB
SEB
SEB

Rantesats
2020-12-31
0,68%
0,71%
0,75%
0,79%

Datum for
slutbetalning
2021-07-28
2023-07-28
2024-0728
2025-07-28

Sum,na

Lànebelopp
2020-12-31
18 865 688
18 865 688
18 865 688
18 865 688
75 462 752

Nästa ârs
amortering
381
381
381
381

124
124
124
124

1 524 496

Enligt foreningens redovisningsprinciper, som anges i not 1, ska de delar av Iánen som har slutbetalningsdag mom
ett ár redovisas som korifristiga tilisammans med den amortering som planeras att ske under nästa räkenskapsàr.
Den längfristiga skulden av föreningens Ian àr 55453692 kronor.
Den kortfristiga skulden av foreningens Ian är 20009060 kronor. Pa balansdagen utgbr 1524496 kronor násta ars
amortering av den kortfristiga skulden.
Under räkenskapsáret har 762 248 kronor amorterats.
Lan med slutbetalningsdag under 2021 omsätts vid farfall.

Not 12 StalIda säkerheter for skulder till kreditinstitut
2020-12-31

2019-12-31

Fastighetsinteckningar

76225000

1850000

Sunima

76 225 000

1 850 000

Brf KAJ 306
Org.nr 769635-1126

12(13)

Not 13 Skatteskulder
2020-12-31

2019-12-31

Skatteskuld

859 160

0

Summa

859 160

0

2020-12-31

2019-12-31

580 769

0

3071

0

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intakter
Förutbetalda hyror och avgifter
Rantekostnader
Extern revisnr

Summa

Not 15 Väsentliga hàndelser efter räkenskapsârets slut
Inga väsentliga handelser.

20 000

0

603 840

0

Brf KAJ 306
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Malmb 2021-08

Gariithete Xha
Ordforande

-1L—j

ri

Hans Malmstrom
Ledamot

Kennflakobsen
Ledamot

Izabella Sellam
Ledamot

Marcus Ola Carisson
Ledamot

Var revisionsberättelse har Iämnats 2021KPMG AB

Andrea Akesson
auktoriserad revisor

°

-

a

kA
RevsonsLer2ttes8
Till foreningsstamman i BostadsrattsfOreningen Kaj 306, org. nr 769635-1 126

Rapport om ãrsredovisningen
Uttalanden
Vi har ulfort en revision av ársredovisningen for Bostadsratlsforeningen Kaj 306 for ãr 2020.
Enligt var uppfattning har àrsredovisningen upprOttats i enlighet med ársredovisningslagen och ger en i alla väsentflga avseenden rattvisande
bud av fOreningens finansiella stallning perden 31 december 2020 och av dess finansiella resultat for àrel enligt Orsredovisningslagen. Forvalt
ningsberattelsen Or fdrenlig med àrsredovisningens Ovriga delar
Vi tUlstyrker darfdr att fOreningsstOmman faststller resultatrakningen och balansrakningen.

Grund for uttalanden
Vi har utfOrt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vàrt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs nOrmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi Or oberoende i fOrhállande till foreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt
fullgjort várt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser aft de revisionsbevis vi har inhamtat Or tillrackliga och Ondamálsenliga som grund for vara uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det Or styrelsen som har ansvaret for aft Orsredovisningen upprottas
och aft den ger en rattvisande bild enligt Orsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar Oven for den interna kontroll som den bedomer Or
nodvondig for att upprOtta en Orsredovisning som inte innehOller
nOgra vOsentliga felaktigheter. vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag.

Vid upprOttandet av Orsredovisningen ansvarar styrelsen for bedom
ningen av foreningens forrnOga att fortsOtta verksamheten. Den upp
lyser, nOr sà Or ttlOmphgt. om fOrhOllanden som kan pOverka for
mOgan aft fortsOtta verksamheten och aft anvOnda anlaganoet orn
fortsatt drift. Antagandet om forlsalt drift tillOmoas dock inte om be
slut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
VOra mál Or aft uppnà en rimlig grad av sakerhet om huruvida àrsre
dovisningen som helhet inte inneháller nágra vOsentlga felaktigheter,
vare sig dessa beror p0 oegentligheter eller misstag. och att lomna
en revisionsberattelse som innehOller vOra uttalanden. Rimlig soker
het Or en hog grad av sokerhet, men Or ingen garanti for att en revis
ion som uffors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alIlid kom
mer all upptOcka en vOsentlig felaktighet om en sOdan finns. F&ak
ligheter kan uppstO p0 grund av oegentligheter eller misstag och an
ses vara vasentliga om de enskill eller tillsammans rimligen kan for
vOntas pOverka de ekonomiska beslut som anvondare fattar med
grund i Orsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt onidome
och har en professionellt skeptisk instollning under hela revisionen.
Dessutom:
—

—

identifierar och beddmer vi riskerna for vOsentliga felaktigheter i
Orsredovisningen, vare sig dessa beror p0 oegentligheter eller
misstag, utformar och utfor granskningsOtgOrder bland annat ut
ifrOn dessa risker och inhOmtar revisionsbevis som Or tillrockliga
och andamOlsenliga for aft utgOra en grund for vOra uttalanden.
Risken for att inte upptacka en vosentlig felaktighet till fOljd av
oegentligheter Or hogre On for en vOsentlig felaktighet som beror
p0 misstag. eftersom oegenllgheter kan innefatta agerande i
maskopi. fOrfalskning, avsiktliga utelomnanden. felaktig inform
ation eller O&dosottande av intern kontroll.
skaffar vi oss en forstOelse av den del av fdreningens interna
kontroll som har betydelse for vOr revision for att utforma
granskningsOtgOrder som Or lompliga med honsyn till omstOn
digheterna. men inte for att uttala oss om effektiviteten i den in
terna kontrollen.

utvardear vi lampligheten i de redovisningsprinciper som an
vonds och rimligheter i styrelsens uppskaffningar i redovis
ningen och tillhorande upplysningar.
—

drar vi en slutsats om lampligheten aft styrelsen anvonder an
tagandet om forlsatt drift vid upprOttandet av Orsredovisningen.
Vi drar ocksO en slutsats, med grund ide inhamtade revisions
bevsen, om huruvida det finns nOgon vosentlig osOkerhetsfak
tor som avser sOdana hondelser eller forhOllanden som kan
eda till betydande tvivel om fdreningens formOga aft foitsotta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen aft det finns en vosentlig
osOkerhetsfaktor, mOste vii revisionsberottelsen fOsta uppmOrk
samheten pa upplysningarna i Orsredovisningen om den vOsent
liga osakerhetsfaktorn eller, om sOdana upplysningar Or otill
rackliga, modifiera uttalandet om Orsredovisningen. VOra slut
satser baseras p0 de revisionsbevis sum inhomtas fram till da
tumet for revisionsherottelsen. Dock kan framtida hondelser el
ler fdrhOllanden gOra aft en forening inte longre kan fortsotta
verksamheteri.
utvOrderar vi den Overgripande presentationen, strukturen och
innehOllet i Orsredovisningen. daribland upplysningarna. och om
Osredcvsningen Oterger de underliggande transaktionerna och
handelserna p0 ett sOti som ger en rOttvisande bild.

Vi mOste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt Pdpunkten for den. Vi mOste ocksa in
formera om betydelsefulla akttagelser under revisionen. daribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie
rat.
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Rapport om andra krav enhigt lagar och andra farfattningar
Uttalanden
UlOver var revsion av ársredovisningen har vi även utfoct en revision av styrelsens forvaltning for BostadsrdttsfOreningen Kaj 306 for Or 2020
samt av forslagel till dispasitioner betraffande fOreningens vinst eller fOrlust
Vi tillstyrker aft fOreningsstamman behandlar fOrlusten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen ach beviar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet
for rakenskapsOret
Grund for uttalanden
Vi har utfOrt revisionen enligt god revi&anssed i Sverige. VOrt ansvar enligt denna beskrivs nOrmare i avsniftet Revisarns ansvar. Vi Or abero
ende i fOrhOltande till foreningen enligt gad revisarssed i Sverige och har i Ovrigt fullgjort vOrt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav
Vi anser aft de revisiaisbevis vi har inhOmtat Ortillrockliga ach OndamOlsenliga Sam grund für vOra uftalanden.
Styrelsens ansvar
Det Or styrelsen sam bar ansvaret for forslaget till dispositioner betroffande fOreningens vinst eller forlust. Vid forslag till utdelning nnefattardetta bland annat en bedomning av am utdelningen Or fOrsvarhg med honsyn till de krav sam foreningens verksamhetsart. omfaftning och risker staller p0 storeken cv fOreningens egna kapital, kansolideringsbehov, likvidilet ach stallning Ovrigt.

Styrelsen ansvarar for fOreni.igens organisatian ach forvaltningen av
foreningens ageOgenheter Defta innefaftar bland annat aft folIo
pande bedoma foreningens ekanamiska situation och aft tillse aft for
eningens arganisatian Or utformad sO att bakfOringen. medelsfOrvalt
ningen och foreningens ekanamiska angelogenheter i Ovrigt kontroll
eras pA ett betryggande sOft.

Revisorns ansvar
VOrt mOl betraffande revisionen av forvaltningen, och darmed vOrt ut
talande cm ansvarsfrihet, Or aft inhamta revisionsbevis for att med en
rimlig grad av sakerhet kunna bedoma am nOgan styrelseledamot
nOgat vasentligt avseende:
foretagit nOgon algard eller gjort sig skyldig till nOgon fOrsum
melse sam kan foranleda ersattningsskyldighet mat fOreningen,
eller
—

p0 nOgat annat sOft handlat i strid med bastadsrattslagen, till
lampliga delar av lagen am ekonomiska foreningar, Orsredavis
ningslagen eller stadgarna.

VOrt mOl betraffande revisionen av forslaget till dispositianer av fore
ningens vinst eller fdrlust, ach darmed vOrt uttalande am defta, ãr aft
med rimlig grad av sekerhet bedoma am fOrsiaget Or fOrenligt med
bastadsrattstagen.

Sam en del av en revision enligt gad revisianssed i Sverige anvander
vi professianellt omdOme och har en prafessionellt skeptisk install
ning under hela revisionen. Granskningen cv forvaltningen oth for
slaget till dispasitianer av fOreningens vinst eller forlust grundar sig
framsi p0 revisianen av rakenskaperna. Vilka tiltkammande gransk
ningsOtgarder sam utfOrs baseras p0 vOr prafessianella bedOmning
med utgOngspunkt i risk ach vOsentlighet. Det innebar aft vi fakuserar
granskningen p0 sOdana Otgarder, omrOden ach forhOllanden Sam Or
vasentliga for verksamheten ach dor avsteg och OvertrOdelser skulle
ha sOrskild betydelse for foreningens situation. Vi gOr igenam och
prOvar faftade beslut, beslutsunderlag, vidtagna Otgarder och andra
forhOllanden Sam Or relevanta for vOrt uftalande am ansvarsfrihet,
Sam underlag for vOrt uftalande am styrelsens forslag till dispasit
loner betraffande foreningens vinst eller forlust her vi granskat am
forslaget Or fOrenligt med bastadsrOttslagen.

Rimlig sakerhet Or en hog grad av sakerhet, men ingen garanti for aft
en revision sam utfors enligt gad revisianssed i Sverige alltid kammer
att upptOcka Otgorder eller forsummelser sam kan fOranleda ersott
ningsskyldighet mat fareningen, eller att ett forslag till dispasitianer
av foreningens vinst eller thrlust inte Or fbrerligt med bastadsrOttsla
gen.

MaIrno den 18 maj 2021
KPMG AB

7kah& 7’Y
Andrea Akessan

Auktariserad revisor
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